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Od Redakcji
Za nami karnawał, przed nami Święta Wielkanocne. Wiosna coraz bliżej i w wiosennym nastroju zapraszamy
do lektury kolejnego numeru naszej gazety. Co znajdziemy w tym wydaniu? Jak zwykle sporo ciekawych
informacji o Belgii, kilka ważnych komunikatów wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli i zwiastuny
nadchodzących imprez, gdyż wraz z wiosną będzie ich coraz więcej. Przypominamy o koncercie Grubsona
w Antwerpii, Brukselskiej Nocy Kabaretowej i Poloniadzie.
W związku z Dniem Kobiet, nie zabraknie refleksji na temat piękniejszej połowy ludzkości oraz roli Pań
w dziedzinie wynalazczości. Jest także o łamaniu męskich serc. W cyklu „Znani – nieznani” przybliżamy sylwetkę
Poli Negri – postaci wyjątkowo malowniczej i nietuzinkowej – Polce, która wspięła się na sam szczyt Hollywood.
Jeśli kogoś zaciekawi rola obrotowych drzwi w życiu pewnego rycerza, być może domyśli się, w którym artykule
uzyskać bliższe informacje w tej sprawie. Do rozważań, wspomnień i rozpamiętywania przeszłości nawiązuje
artykuł „Gdyby tak cofnąć czas…”.
W tym numerze ogłaszamy także wyniki konkursu na wiersz związany z restauracją „Parillada Argentina”.
Miłej 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.
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POMOC W ROZLICZENIACH
PODATKOWYCH
i odwołaniach za lata poprzednie
n
n
n
n
n
n

pomoc w sprawach związanych z organizacją życia w Belgii
wypełnianie kwestionariuszy, pisanie podań
prowadzenie i doradztwo w kontaktach z urzędami w Belgii
pomoc w sprawach dnia codziennego (praca, szkoła, dom)
ubezpieczenia
pomoc w wypełnianiu wniosków emerytalnych

Podatki:
Oferujemy pełną obsługę dla osób objętych obowiązkiem złożenia rocznego rozliczenia podatkowego w Belgii. Zakres naszej pomocy jest zależny od indywidualnej sytuacji klienta. Pomoc w kontaktach z urzędem podatkowym, oraz kontrolach ze
strony urzędu podatkowego i redukcji zaległości podatkowych

Doradztwo zawodowe:
n
n

n
n
n

n

Wybór drogi zawodowej
Pomoc w wyborze zawodu oraz określenie
możliwości i predyspozycji klienta na rynku
pracy w Belgii
Pomoc w orientacji mocnych i słabych stron klienta,
Pomoc w wzbogacaniu doświadczenia
(kursy szkolenia).
Planowanie własnej działalności gospodarczej
– podpowiemy, gdzie szukać pomocy
i wsparcia informacyjno-finansowego
na otworzenie własnej działalności
gospodarczej
Pomoc w tworzeniu dokumentów
aplikacyjnych – sformułowaniu CV
oraz listów motywacyjny pod kątem
indywidualnych możliwości klienta

CENTRUM POMOCY PRAWNEJ I ŻYCIOWEJ
DLA POLONII
WIĘCEJ INFORMACJI: mail: ntrumantwerpia@gmail.com

telefon: 0485.628.498
www.centrumpomocyprawnej.be
Projekt wspierany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
przy współpracy
z Fundacją Semper Polonia z Warszawy.
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii

N

a placu królowej Astrid – miejscu doskonale znanym nie tylko mieszkańcom Antwerpii, jak
również jego okolic, umiejscowionych
jest kilka niezwykłych obiektów,
o których opowiem w kolejnych częściach cyklu „Poznajemy Antwerpię”.
Astridplein został oddany do użytku w 1904 roku i przez wiele lat funkcjonował jako Statieplein. Obecna
nazwa upamiętnia ukochaną przez
poddanych królową Astrid, która zginęła w wyniku wypadku samochodowego w 1938 roku.
Astridplein, to otwarty przestrzennie kwadrat, na którym ozdobne latarnie stoją dokładnie w tym samym
miejscu co przed wielu laty. Podzielony jest na dwie części. Pierwsza – południowa, przeznaczona jest tylko dla
pieszych. Mowa o placu na którym
stoi dworzec centralny z parkingiem
i gdzie znajduje się wejście na Keyserlei – odnowiony deptak stanowiący swoistą bramę do starego miasta.
Ta część Astridplein znana jest również ze słynnych sklepów z diamentami usytuowanych zarówno na placu jak i wzdłuż budynku dworca
kierując się w stronę dzielnicy żydowskiej. Druga – północna część placu
to zielony skwer, z pętlą tramwajową
i autobusową okalającą placyk, na
którym znajduje się wejście do antwerpskiego ogrodu zoologicznego.
To właśnie w tej części mieści się Aquatopia, Muzeum Diamentów, antwerpskie ZOO, jak i ulice Van Wesenbeckestraat i Van Schoonbekestraat
kojarzone z miejscowym Chinatown.

Jako chińska dzielnica, teren ten
został oficjalnie uznany przez miasto
w 2001 roku. Wtedy też rozpoczęły
się negocjacje przedstawicieli władz
i lokalnej społeczności, dotyczące tego, w jaki sposób poprawić i urozmaicić monotonny charakter ulicy. Powstał pomysł zbudowania chińskiej
bra my – Pa go de po ort – (ta kiej jak
w lon dyń skim Chi natown), ale początkowo nie został on wprowadzony w życie ze względu na trudności
z napowietrznymi przewodami elektrycznymi dla tramwajów. Zamiast

tego, zbudowano cztery marmurowe
posągi lwów i ustawiono je na obu
końcach ulicy Van Wesenbekestraat.
Oznaczają one wejście i wyjście z Chinatown i dla mieszkańców tego terenu mają szczególny, symboliczny wymiar. Chro nią ich bo wiem przed
złymi duchami i zapewniają im spokój.
W 2005 roku, idea budowy chińskiej bra my od ży ła na no wo i rok
później rada miasta podjęła decyzję
o jej rozpoczęciu. Niestety, na skutek
protestów właścicieli sklepów, któ-

Chinski lew. Żródło: http://www.dewereldmorgen.be

Chinska brama.
Żródło: http://www.cartoon-productions.be

Chiński lew odgania
złe duchy
W świadomości mieszkańców Antwerpii, Chinatown zaczęła funkcjonować od roku 1970, kiedy na Van
Wesenbekestraat, w sąsiedztwie
dworca centralnego, otwarto pierwsze
chińskie restauracje. Początkowo
oferty restauratorów skierowane były tylko do lokalnej chińskiej społeczności, ale w krótkim czasie tradycyjną chińską kuchnię polubili także inni
mieszkańcy miasta. Z biegiem czasu
na chińskiej ulicy otwierano coraz
więcej sklepów, handel przeniósł się
również na Van Arteveldestraat
i wkrótce ten teren stał się centrum
chińskiego życia kulturalnego. Obchody Chińskiego Nowego Roku ściągają w to miejsce zarówno tysiące
mieszkańców miasta, jak i przyjezdnych.

Jeden ze sklepów z żywnością azjatycką. Źródło: http://www.nickyscityguide.be
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rzy obawiali się utraty klientów poprzez utrudnienia budowlane, prace
znowu zostały wstrzymane. Do poro zu mie nia do szło pięć lat póź niej
i wtedy rozpoczęto budowę Pagodepoort. Konstrukcja bramy powstała
w Chi nach, a po szcze gól ne jej ele menty były w częściach wysyłane do
Antwerpii i tu ponownie montowane. Gdy była już gotowa chińscy robotnicy umieścili na niej ozdoby, po
czym pomalowali ją i ozdobili złotą
folią.
Pa go de po ort, zo stał stwo rzo ny
przez architekta Yang Wenlin wspólnie z Chiń skim In sty tu tem Pla no wania i Projektowania. Brama jest
na tyle wysoka, że tramwajowe przewo dy elek trycz ne umiesz czo ne na
stalowych słupach, nie dotykają jej.
Na szczycie ceramicznego dachu są
małe posągi mitycznych stworzeń.
Dodatkowego uroku nadają kolorowe i zło co ne pła sko rzeź by. Na zwy
sponsorów, którzy sfinansowali połowę kosztów budowy (ok.220 tysięcy eu ro), wy pi sa ne są u pod sta wy
bramy.
Chińska brama jest symbolem przyjaźni pomiędzy miastem Antwerpia
i lokalną chińską społecznością. W tej
dzielnicy usytuowanych jest wiele
azjatyckich restauracji, mieści się tam
największy w Belgii chiński supermarket (Sun Wah), znajdują się tam
również szkoły sztuk walki, punkty
akupunktury, centrum kulturalne,
chińska piekarnia i świątynia buddyjska – Antwerpia Fo Guang Shan Empel.

cym miejscem jest ocean, ze swoją
głębią i niezbadanym mrokiem, gdzie
napatrzyć się można na rekiny. Ciekawie rozwiązana jest sceneria pomiędzy akwariami. Część stylizowana jest na wnętrze łodzi podwodnej
– z przełącznikami i pokrętłami, którymi dzieci mogą sobie pokręcić i popstrykać, część na ścieżki wśród tropi kal nej dżun gli, in na część na
jaskinie wykute w skale. Ale chyba
największe wrażenie sprawia ogromny basen z rekinami i doskonale poprowadzoną trasą, która biegnie najpierw wzdłuż jednej ze ścian basenu,
potem tunelem przez jego środek, aż
do kawiarenki usytuowanej przy dru-

giej ścianie basenu, gdzie dzieci z nosami przyklejonymi do szyby mogą
obserwować podwodny świat.
W kolejnym odcinku cyklu „Poznajemy Antwerpię”, opowiem historię
powstania antwerpskiego ogrodu zoologicznego i legendę z tym związaną, jak rów nież przy bliżę Muze um
Diamentów.

Aquatopia
Kolejnym, wartym zobaczenia miejscem na Astridplein, jest bez wątpienia Aquatopia, działająca od 2003 roku i oferująca sporo atrakcji zarówno
dla dzieci jak i dorosłych. W tym niezwykłym, podwodnym parku rozrywki, zobaczyć można mniejsze i naprawdę
duże
akwaria,
pełne
ciekawych okazów ryb, reprodukcje
morskich siedlisk, bagna, lasy deszczowe, delty rzek i rafy koralowe. Jest
to ogromne oceanarium z ponad 250
gatunkami ryb, płazów i gadów, na
przykład żółwi, czy jaszczurek.
Umiejscowione na trzech piętrach
ekspozycje, podzielone są na kilka
róż nych kra in, a w każ dej z nich
moż na obej rzeć cha rak te rystycz ną
dla danego obszaru roślinność wraz
z ciekawymi okazami ryb, płazów czy
gadów. Można w jednej chwili przenieść się z kra i ny la sów desz czo wych, czy namorzynowych, do świata koralowych raf, zobaczyć tereny
typowo bagniste z dużymi jaszczurkami i niebezpiecznymi boa dusicielami, lub dotrzeć do laboratorium.
Bez wątpienia najbardziej fascynują-
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Wejście do Aquautpii. Źródło: http://www.parkscout.de

Żródło: http://www.eenweekendweg.nl/antwerpen/aquatopia.html

Anna Janicka
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Warto wiedzieć
Wybory w Belgii
w 2014 roku
W tym roku, w niedzielę 25 maja
odbędą się potrójne wybory w Belgii:
n Wybory bezpośrednie do Izby Deputowanych Parlamentu Belgijskiego,
n Wybory bezpośrednie do Rady Flamandzkiej (zwanej też Parlamentem Flamandzkim),
n Wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego.
Nikomu nie przychodzi łatwo zrozumienie politycznego ustroju Królestwa Belgii, ponieważ różnice są
szczególnie dla nas – Polaków, bardzo istotne w porównaniu do ustroju
naszego państwa. Tymczasem Belgia
jest monarchią konstytucyjną (Konstytucję przyjęto w 1831 roku po zwycięstwie
rewolucji
sierpniowej
w 1830), a jednocześnie jest państwem federalnym z trzema różnymi
regionami: Regionem Flamandzkim
(język urzędowy- niderlandzki), Regionem Walońskim (j. urzędowy- francuski) oraz Regionem Stołecznym
Brukseli (j. urzędowe- francuski i niderlandzki). Każdy z trzech regionów
ma własną władzę ustawodawczą,
tzw. Radę Regionalną.

Wybory do Izby
Deputowanych Parlamentu
Parlament Belgii składa się z dwóch
izb: Izby Deputowanych oraz Senatu.
W tegorocznych wyborach Belgowie
wybierają 150 członków do Izby Deputowanych na poziomie federalnym
(w całej Belgii), w sumie w jedenastu
okręgach wyborczych:
Flandria
(obszar niderlandzkojęzyczny)
n Antwerpia – 24 deputowanych
n Region Stołeczny Brukseli
– 15 deputowanych
n Flandria Wschodnia
– 20 deputowanych
n Flandria Zachodnia
– 16 deputowanych
n Limburgia – 12 deputowanych
n Brabancja Flamandzka
– 15 deputowanych
Walonia
(obszar francuskojęzyczny)
n Brabancja Walońska
– 5 deputowanych
n Liège – 15 deputowanych

n Luksemburg – 4 deputowanych
n Namur – 6 deputowanych
n Hainaut – 18 deputowanych
Poniżej lista partii politycznych,
które wystawiają w każdym okręgu
wyborczym (w zależności jednak od
regionu) swoich kandydatów, na
których będzie można głosować:
Flandria
n CD&V – Chrześcijańscy
Demokraci i Flamandowie
n Groen – Flamandzka Partia
Ekologiczna
n LDD – Flamandzka Partia
Liberałów i Demokratów
n N-VA – Nowy Sojusz Flamandzki
n Open Vld – Flamandzcy
Liberałowie i Demokraci
n Sp.a – Flamandzka Partia
Socjalistyczna
n Vlaams Belang – Interes
Flamandzki
n B.U.B – Unia Belgijska

Walonia
n cdH – Centrum DemokratycznoHumanistyczne
n Ecolo – Frankofońska Partia
Ekologiczna
n FDF – Federacja Demokratów
Frankofońskich
n MR – Ruch Reformatorski
n PS – Frankofońska Partia
Socjalistyczna
n B.U.B – Unia Belgijska

Wybory do Rady
Flamandzkiej
W wyborach bezpośrednich do Rady
Flamandzkiej należy wybrać 124 reprezentantów z 6 okręgów wyborczych, czyli 118 reprezentantów
z 5 prowincji Flandrii: Antwerpia,
Flandria Wschodnia, Flandria Zachodnia, Limburgia, Brabancja Flamandzka oraz 6 reprezentantów ze Stołecznego Regionu Brukseli (z list
niderlandzkojęzycznych).
W tegorocznych wyborach będzie
można głosować na kandydatów następujących partii politycznych:
n CD&V - Chrześcijańscy
Demokraci i Flamandowie
n Groen – Flamandzka Partia
Ekologiczna
n N-VA – Nowy Sojusz Flamandzki
n Open Vld – Flamandzcy
Liberałowie i Demokraci
n Sp.a – Flamandzka Partia
Socjalistyczna

n Vlaams Belang – Interes
Flamandzki

Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji odbędą się w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Będą to ósme od 1979 wybory
bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego, w wyniku których zostanie
wybranych 751 eurodeputowanych.
Spośród parunastu partii europejskich wyłonienie swojego kandydata
zapowiedziały:
n Europejska Partia Ludowa,
n Partia Europejskich Socjalistów,
n Partia Porozumienia Liberałów
i Demokratów na rzecz Europy,
n Europejska Partia Zielonych i
n Partia Europejskiej Lewicy.
Więcej szczegółowych informacji na
temat udziału Polaków w wyborach
w Belgii, można znaleźć na stronie
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Brukseli, Parlamentu Europejskiego oraz na stronach belgijskich urzędów miast i gmin na terenie całej Belgii.
Katarzyna Radomska

Wiadomości
gospodarcze z Belgii
Newsletter – Luty 2014

Maleje ilość nowych
domów
Od 2009 roku ilość nowych budynków mieszkalnych w Brukseli maleje.
Tendencja jest tym bardziej zadziwiająca, że do 2020 roku spodziewany
jest napływ 150 – 200 tysięcy nowych
mieszkańców Brukseli. Niemal 90
proc. wszystkich pozwoleń budowlanych, wydawanych jest na mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe, studia i w nieco mniejszym stopniu, na
duże apartamenty. Mimo rozlicznych
programów regionalnych wspierających rynek mieszkaniowy, liczba nowych domostw w 2012 roku znacznie
zmalała. Natomiast coraz większą popularnością cieszą się mieszkania kolektywne, dla studentów i osób starszych.
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Warto wiedzieć
Raje podatkowe belgijskich
firm
W 2012 roku rząd belgijski wprowadził obowiązek informowania, poprzez deklaracje podatkowe, o wysokości kapitałów, od jakich spółki
odprowadzają podatek w państwach
„offshore”. Ponadto, wzmożone zostały kontrole i walka z lokowaniem pieniędzy w rajach podatkowych. Mimo
tych działań, szacuje się, że w 2012
roku ponad 5,5 tysiąca firm belgijskich uniknęło płacenia podatku
w Belgii na łączna kwotę 2,3 miliarda
euro.

Ożywienie gospodarcze
we Flandrii
W latach 2011 – 2012 gospodarka
flamandzka zaczęła szybko nadrabiać
straty po okresie kryzysu, i sprawniej
niż dwa pozostałe regiony Belgii.
W 2011 roku gospodarka wzrosła
o 2,8 punktu proc., zaś rok później
o – 0,1 punktu proc. Tymczasem to
w Walonii i Brukseli zanotowano
wzrost zatrudnienia (w branży nauczycielskiej, socjalnej, handlowej oraz
w pracy tymczasowej). Niemniej jednak, sektor przemysłowy boryka się
tutaj nadal z ogromnymi problemami, a wysokość płac jest znacznie
mniejsza niż w regionie Flandrii.

Krótka sprzedaż w Belgii
Transakcje krótkiej sprzedaży, polegające na zarabianiu na spadkach
kursu akcji, które były krytykowane
podczas kryzysu finansowego, odgrywają istotną rolę na belgijskim rynku
finansowym. Tego rodzaju transakcje dokonywane na akcjach belgijskich spółek mają wartość około 820
milionów euro. Dla przykładu – odsetek akcji spółki chemicznej Solvay
sprzedawanych i kupowanych w ten
sposób wynosi 0,6 proc., operatora
telekomunikacyjnego Belgacom 2,4
proc., zaś w przypadku spółki biotechnologicznej ThromboGenics 11 proc.

Umysłowi i fizyczni – wszyscy
równi
Dzięki negocjacjom między związkami zawodowymi, pracodawcami
oraz minister pracy Monicą De Coninck, osiągnięto kompromis w kwestii statusu pracownika fizycznego
i umysłowego. Od 1 stycznia 2014 roku nastąpiła unifikacja obydwu statusów: pracownicy fizyczni oraz umysłowi będą mieć identyczne okresy
wypowiedzenia oraz odprawy. Prawo
dotyczące tych zmian zostało opubli-

kowane w Monitorze Belgijskim
z 31/12/2013.

Belgowie ubezpieczają się od
bankructw biur podróży
W Belgii istnieją dwie instytucje
ubezpieczające bezpłatnie podróżnych
od ewentualnego bankructwa touroperatorów i biur podróży. W ciągu
ostatniego dziesięciolecia skorzystało z tego 24 tysiące osób, a łączna
kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła 9,5 miliona euro. Wzrastająca,
niechlubna, tendencja upadków biur
podróży (w ubiegłym roku było ich
21), sprawia, że Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny ma coraz większe znaczenie. Zgodnie z prawem z 1994 roku, w przypadku bankructwa, podróżnemu musi zostać zwrócona kwota,
którą wpłacił, a jeśli przebywa na wakacjach, musi mu zostać zagwarantowany powrót do kraju.

Bezrobocie wśród młodych
Belgia, to państwo, które wyjątkowo dobrze radziło sobie ze skutkami
kryzysu gospodarczego. Jednak teraz, kiedy gospodarka innych państw
europejskich zaczyna się odbijać, sytuacja w Belgii nie wydaje się już być
tak dobra. Mimo, iż poziom bezrobocia (8,5 proc.) jest niższy niż średnia
europejska (12,2 proc.), sytuacja nie
napawa optymizmem. W ubiegłym roku ilość miejsc pracy spadła o 11 tysięcy. Największym problemem jest
brak zatrudnienia dla osób poniżej 25
roku życia (jest na poziomie 22,8
proc.) oraz długotrwałe bezrobocie
wynoszące ponad dwa lata wśród 30
proc. bezrobotnych.

Wyższy niż spodziewany
wzrost gospodarczy
w Belgii
Prognozy ekonomiczne wskazują
jednak, iż wzrost gospodarczy Belgii
wyniesie w 2014 roku nie 1,1 a 1,4
proc. Na poprawę sytuacji gospodarczej wpływ ma wiele czynników, m.in.
wzrost eksportu. Szacuje się, że
w 2014 roku eksport wzrośnie o 3
proc. Ponadto inflacja ma ulec zmniejszeniu do 0,8 proc., z 2,84 proc.
w 2012 roku. Obserwuje się również
wzrost zaufania ze strony konsumentów, związany bezpośrednio z poprawą o 1,5 proc. siły nabywczej, jak również ze strony przedsiębiorców, czego
efektem ma być zwiększenie o 2,5
proc. liczby inwestycji. Rok 2014 zapowiada się również pozytywnie na
rynku pracy.

Redukcja miejsc pracy
w bankach ING w Belgii
Do 2015 roku 1 115 osób pracujących na pełen etat w belgijskich bankach ING ma stracić pracę. Początkowo zapowiadano redukcję tysiąca
stanowisk, jednak z końcem 2013 roku, holenderski zarząd banku zapowiedział dodatkowe zmniejszenie etatów w Belgii o 115. Zmiany te mają
przynieść oszczędności rzędu 880 milionów euro. Polityka cięcia kosztów
może wydać się nieco zadziwiająca,
tym bardziej, że ubiegły rok bank ING
zamknął z zyskiem 22 proc., równym
3,255 miliarda euro.

Na co Belgowie wydają
pieniądze?
Ministerstwo Gospodarki w Belgii
wykonało zestawienie najczęstszych
wydatków. Średnio, każdy mieszkaniec Belgii wydaje rocznie 15 045 euro na następujące produkty i usługi:
n produkty żywnościowe oraz napoje
(bez uwzględnienia napojów alkoholowych) – 1992 euro, w tym na
ciasta przeznacza się 37 euro, na
mięso 487 euro, na ryby 120 euro,
na owoce 126 euro i na warzywa
188 euro,
n napoje alkoholowe – 189 euro
n tytoń – 101 euro
n ubrania i buty – 746 euro
n opłaty związane z zakwaterowaniem (czynsz oraz opłaty eksploatacyjne) – 4 311 euro
n zakup nowych sprzętów domowych
– 185 euro
n wydatki związane z opieką zdrowotną – 635 euro
n transport, w tym kupno i utrzymanie środków transportu – 1 821 euro
n media, czyli abonament telewizyjny, internetowy, telefoniczny – 430
euro
n zwierzęta – 28 euro
n aktywność fizyczna – 110 euro
Opracowanie:
WPHI w Brukseli
http://brussels.trade.gov.pl
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Gdzie kupić auto, gdzie
kupić kanapę?
Specjalnie dla Państwa, redakcja
portalu Wizytówka.be przygotowała
obszerną listę belgijskich stron, na
których można wyszukiwać oferty
sprzedaży używanych samochodów
oraz wszelakich przedmiotów, urządzeń, a nawet zwierząt. Strony przypominają zasadami działania nasze
polskie Allegro. Niektóre z podanych
stron oferują tylko sprzedaż aut, inne
całe katalogi ofert z rzeczami używanymi. Dla Państwa wygody, przy każdym adresie widnieje informacja
o tym, jakie przedmioty sprzedaje się
na danej stronie oraz w jakich językach jest ona dostępna. Poza belgijskimi stronami, zachęcamy do korzystania z możliwości dodawania
„Ogłoszeń drobnych” na portalu internetowym www.wizytowka.be oraz
w gazecie „Antwerpia po polsku”.
www.2dehands.be – wszystko, strona dostępna w języku: NL, FR
www.autoccasion.be – tylko auta,
strona dostępna w języku: NL, FR
www.automagazine.be – tylko auta,
strona dostępna w języku: NL, FR
www.automatch.be – tylko auta, strona dostępna w języku: NL, FR, ENG
www.auto-motorkrant.be – tylko auta, strona dostępna w języku: NL
www.auto-on-net.com – tylko auta,
strona dostępna w języku: NL, FR,
ENG
www.autozone.be – tylko auta, strona
dostępna w języku: NL, FR, ENG, DE,
ESP
www.ebay.be – wszystko, strona dostępna w języku: NL, FR
www.hebbes.be/auto – tylko auta,
strona dostępna w języku: NL
www.intramarkt.be – wszystko, strona dostępna w języku: NL
www.jannonce.be – wszystko, strona
dostępna w języku: FR
www.kapaza.be – wszystko, strona
dostępna w języku: NL, FR
www.koopjeskrant.be – wszystko,
strona dostępna w języku: NL
www.maxipress.be/Autokkazie – tylko
auta, strona dostępna w języku: NL,
FR
www.myway.be – tylko auta, strona
dostępna w języku: NL, FR, ENG
www.petitesannonces.be – wszystko,
strona dostępna w języku: FR
www.soco.be – tylko auta, strona dostępna w języku: FR
www.tweedehandswagens.start.be

– tylko auta, strona dostępna w języku: NL
www.vlan.be – tylko auta, strona dostępna w języku: NL, FR, ENG
www.vroom.be – tylko auta, strona
dostępna w języku: NL, FR
www.zoekertjeplaatsen.be – wszystko, strona dostępna w języku: NL

http://fashiondesigns2014.com/wpcontent/uploads/2013/10/ClothingShopping-Online-146.jpg
http://lerablog.org/wp-content/uploads/2013/05/online-shop.jpg
http://bernetblog.ch/wp-content/uploads/2008/11/online_shopping.jpg

Mandaty i nowa
kampania na
belgijskich autostradach
2013 rok w Belgii przyniósł wiele
kontroli. Przedstawiamy kilka statystyk kontroli drogowych, mających
na celu sprawdzenie trzeźwości wśród
kierowców. Informujemy również
o nowej akcji na belgijskich autostradach.
W Belgii mandat możemy dostać za
praktycznie wszystko, co w Polsce wydaje się nam zupełnie normalne lub
powiedzmy… nieuregulowane prawem. I tak poza paleniem w pubie,
mandat dostaniemy za: brak opłaty za
parkowanie, wystawienie worka ze
śmieciami w dzień inny niż wyznaczony przez gminę, pływanie w zbiornikach wodnych które nie mają statusu kąpieliska, wspinanie się na
drzewa, chodzenie po zamarzniętym
lodzie, przeprowadzkę po 22-giej, zanieczyszczanie powietrza zapachami
z grilla, koszenie trawy w niedzielę
oraz za nieprzepisową jazdę. I tu wkracza do boju Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego (BIVV/IBSR).
Podczas przeprowadzonej w ubiegłym
roku kampanii przeciwko pijanym kierowcom, w przysłowiowy „balonik”
dmuchnęło ponad 340 tysięcy kierowców, co przewyższyło oczekiwania
kampanii zakładające sprawdzenie
tylko 250 tysięcy. Ta największa do
tej pory akcja wykryła około 11 tysięcy pijanych kierowców, co stanowi
3.2% pozytywnych wyników kontro-

li. Innymi słowy, 32 kierowców na
1000 jechało na podwójnym gazie. Ilu
z nich mijamy w codziennym ruchu
do czy z pracy?
Niestety, ten wynik jest znacznie
wyższy niż w poprzednich kampaniach BOB, podczas których trzeźwi
kierowcy otrzymywali naklejki BOB
lub inne gadżety, jako wyraz uznania
za ich odpowiedzialną postawę. Akcja BIVV trwała 8 zamiast 6 tygodni
w przypadku akcji BOB. Podniesiono
też liczbę kontroli w godzinach wieczornych.
W
najbliższych
tygodniach
BIVV/IBSR startuje z kolejną kampanią, której banery można już zobaczyć
przy belgijskich autostradach – tym
razem apelują o więcej szacunku dla
innych kierowców, respektowania autostradowej etykiety i wszelkich zasad ruchu drogowego. Hasło przewodnie w tłumaczeniu na polski
brzmi „mniej kwasu za kierownicą”
(Minder zuur achtel het stuur). Kampania jest następstwem wyników ankiety, z której wynikło, iż znakomita
większość stłuczek bierze się z braku
uprzejmości na drodze. 56% badanych osądziło, że „jazda na zderzaku”
jest najbardziej irytującym zachowaniem. Inne belgijskie złośliwości to:
zajeżdżanie drogi, nieużywanie kierunkowskazów czy kierowanie rozmawiając przez telefon. Większość
z wymienionych przypadków jest nie
tylko irytująca, ale po prostu lekkomyślna i niebezpieczna. „Kwaśni” kierowcy wykazują kompletny brak szacunku do pozostałych kierowców.
Wielu z nas podróżując autem z Polski do Belgii, po przejechaniu kilkuset kilometrów przez Niemcy, gdzie
kultura jazdy jest wzorem dla reszty
Europy, po wjechaniu do Belgii przeżywa szok. Nie raz przyzwyczajeni
faktem, że kierowca niemiecki spogląda w lusterka wsteczne co kilka
sekund i nie wjeżdża bezmyślnie na
nasz pas jazdy, odkrywamy w Belgii
na czym polega ów „kwas”, gdy zdecydowanym uderzeniem w pedał hamulca po raz kolejny udaje nam się
uniknąć kolizji z autem, które jeszcze kilka sekund wcześniej było na
sąsiednim pasie.
Więcej ciekawych artykułów
znajdziecie Państwo na portalu

10

Antwerpia po polsku

marzec 2014

Warto wiedzieć
40 rzeczy o Belgii,
o których nie mieliście
pojęcia

10. Poza nauką do 18-tki, Belgowie

1. W roku 1066 belgijskie miasto

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Huy, jako pierwsze miasto w Europie, uzyskało tak zwana kartę
praw miejskich. Tym samym stało
się pierwszym wolnym miastem na
starym kontynencie. W latach międzywojennych XX wieku takie prawa uzyskał też Gdańsk.
Brukselki – małe zielone warzywa
z rodziny kapustowatych naprawdę pochodzą z okolic Brukseli.
Uprawiano je tu już 400 lat temu.
Co do liczby gatunków piw produkowanych w Belgii trwają niezliczone i jak do tej pory nierozstrzygnięte spory. Pewnym jest, że
w Belgii produkowanych jest ponad 800 gatunków piwa. Przeciętna konsumpcja złotego trunku to
około 150 litrów na osobę… rocznie! Czyli około 2 szklaneczki na
osobę i to każdego dnia.
Drugim towarem eksportowym
Belgii jest czekolada. Produkuje
się jej rocznie ponad 220 tysięcy
ton. Daje to statystycznie 22 kilogramy czekolady na osobę.
Belgowie na szczęście nie zjadają
całości swej produkcji. Największym punktem sprzedaży czekolady na całym świecie jest… brukselskie lotnisko Zaventem.
Belgia szczyci się najniższą proporcją ilości restauracji sieci McDonald’s spośród krajów rozwiniętych.
W przeliczeniu na mieszkańca jest
ich siedem razy mniej niż w USA
i dwa razy mniej niż we Francji.
Eutanazja osób pełnoletnich jest
w Belgii legalna od 2002 roku.
Małżeństwa jednopłciowe można
zawierać od 2003 roku. Belgia to
bardzo liberalny kraj.
W roku 2007 różnica pomiędzy
płacami kobiet i mężczyzn była
drugą najmniejszą w całej Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce zajęła
Malta. A w Polsce dawniej stosowano slogan „kobiety na traktory!” Ot równouprawnienie.
Granica wieku, do którego młodzież zobowiązana jest uczyć się
wynosi w Belgii 18 lat. To jeden
z niewielu krajów, zmuszających
uczniów do zasiadywania w szkolnych ławach aż do osiągnięcia pełnoletniości.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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18.

po osiągnięciu dojrzałości zobowiązani są do brania udziału
w głosowaniach we wszelkich
wyborach. Za notoryczne uchylanie się od „obywatelskiego
przywileju” grożą mandaty oraz
kary pozbawienia wolności. Każdy Belg przynajmniej raz w życiu musi przysłużyć się również
swą pracą w komisji wyborczej.
Belgowie płacą jedne z najwyższych podatków na całej Ziemi.
Średnio jest to około 40% dochodu. Z podatków pochodzi 46%
produktu krajowego brutto.
Kanada i Belgia to dwa kraje,
przyznające największą ilość obywatelstw imigrantom. W Belgii aż
1.6 miliona obywateli to imigranci i ich potomkowie. Liczba ta stanowi około 15% całej ludności.
Belgia ma najgęstszą sieć dróg,
kolei i autostrad na całym świecie. Po Holandii i Japonii to właśnie w Belgii występuje największe zagęszczenie samochodów
w przeliczeniu na kilometr kwadratowy powierzchni kraju. Zjawisko to obrazują najlepiej zakorkowane
ulice
Brukseli
i Antwerpii zwłaszcza podczas silnego deszczu lub ataku zimy.
Najdłuższa na świecie linia tramwajowa ma swoją trasę w Belgii
– tuż nad brzegiem Morza Północnego. Tak zwany Kusttram łączy
miejscowości De Panne niedaleko granicy z Francją oraz Knokke-Heist tuż nad granicą z Holandią. Linia ma aż 68 km długości.
W Spa, we wschodniej Belgii mieści się najstarsze w Europie sanatorium. Otwarto je w XVIII wieku.
W Spa mieści się również najstarsze kasyno o nazwie „La Redoute” – otwarto je w 1763 roku.
Najstarsza w Europie galeria
handlowa mieści się w Brukseli.
Otwarto ją pod nazwą Galeries
St. Hubert (nieopodal Grand Place) w 1847 roku.
Na południe od Brukseli pod Waterloo, klęskę poniósł wielki przywódca francuski Napoleon Bonaparte. Dziś w miejscu bitwy
znajduje się kopiec z ryczącym
lwem u jego szczytu oraz mini
muzeum pola bitwy z multimedialną panoramą.
Brukselski Pałac Sprawiedliwości jest największym budynkiem
sądowym na świecie. Swoją powierzchnią parteru wynoszącą

19.

20.

21.
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24.
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26.

27.

28.

około 26 tysięcy metrów kwadratowych przewyższa nawet Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie.
Najgłębszym basenem na świecie
jest basen o sympatycznej nazwie
Nemo33 przy Rue de Stalle w Brukseli. W swym najgłębszym punkcie
ma aż 35 metrów głębokości!
W Belgii mieszka więcej rysowników komiksów w przeliczeniu
na kilometr kwadratowy powierzchni niż w każdym innym
kraju. Nawet japońscy rysownicy
manga nie są tak liczni jak belgijscy komiksopisarze!
Również Belgii, a właściwie belgijskiemu ilustratorowi Pierre
Culliford, bardziej znanemu jako
Peyo, świat zawdzięcza niebieskie
stworzenia zwane Smerfami.
Znany wszystkim odchudzającym
się współczynnik BMI (Body
Mass Index) został wynaleziony
przez belgijskiego uczonego
Adolphe Quetelet. Współczynnik
do dziś stosowany jest do określenia idealnej wagi osób. Jako
punkt odniesienia przy obliczaniu BMI stosuje się wzrost osoby.
Saksofon to wynalazek belgijski.
W 1830 roku w przepięknie położonej miejscowości Dinant w Ardenach, Adolphe Sax skonstruował swój pierwszy instrument,
który po dziś dzień w praktycznie
niezmienionej formie używany
jest przez muzyków jazzowych
na całym świecie.
Około 80% wszystkich kul bilardowych na całym świecie zostało
wyprodukowanych w Belgii.
Bruksela okazała się być gościnnym azylem dla wielu światowej
sławy myślicieli i poetów, a także różnego rodzaju uchodźców
politycznych jak Karl Marx oraz
Friedrich Engels – twórcy Manifestu Komunistycznego, czy pisarza Victora Hugo, który
w Brukseli dokończył swoje największe dzieło – „Nędznicy”.
Pomimo, że Francja i Niemcy słyną ze swoich pięknych zamków
i pałaców, to właśnie w Belgii jest
ich najwięcej w przeliczeniu na
powierzchnię kraju.
W Belgii istnieje najgęstsza sieć
linii kolejowych – około 4078 km
szyn i podkładów. Dla porównania, w Polsce jest ich około 20 tysięcy, przy czym nasz kraj jest 10cio krotnie większy od Belgii.
W Brukseli pracuje procentowo
najwięcej urzędników na świecie.
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Na milion osób jest ich aż 700 tysięcy.
Belgijskie domostwa stanowią
największy odsetek pod względem ilości instalacji telewizji kablowej w całym świecie. Bez mała
97% domów i mieszkań ma Telenet, Belgacom lub inną lokalną „kablówkę”.
Gdy myślimy o tulipanach, na myśl
przychodzi nam Holandia. Aczkolwiek pierwszą cebulkę tulipanów
do Europy przywieziono do portu
w Antwerpii – w 1562 roku.
W Belgii miała miejsce pierwsza
w historii loteria fantowa. Środki z niej przeznaczono na pomoc
biednym.
W Brukseli gęstość restauracji
wynosi 55 na kilometr kwadratowy, dzięki czemu nigdy nie jest
daleko do miejsc, gdzie serwuje
się małże czy uwielbiane przez
wszystkich frytki.

33. Jedyny belgijski pojazd wyścigo-

34.

35.

36.

37.

wy o nazwie Vertigo, zdobył swego czasu rekord świata w przyspieszeniu od 0 do 100 km/h
– 3.266 sekundy. – Wciska w fotel!
Brukselskie lotnisko Zaventem
ogłoszone zostało w 2006 roku
najbardziej punktualnym lotniskiem spośród 27 największych
lotnisk w Europie. Brawo!
W Belgii produkuje się najwięcej
typów cegieł budowlanych na
świecie. Wystarczy przejechać się
po przedmieściach, aby zauważyć, że coś prawdziwego jest
w tej tezie.
Belgijska firma budowlana Besix, była jedną z czterech, które
zbudowały najwyższy do tej pory
budynek na świecie – Burj w Dubaju.
Belgia to pierwszy kraj, który
zdecydował się zastosować elektroniczne paszporty. W marcu

Szanowni Państwo,

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli
funkcjonuje również dla Państwa – polskich przedsiębiorców,
którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności gospodarczej
w Belgii. Świadomi Waszego wkładu w budowanie wizerunku Polaka
– przedsiębiorcy poza granicami naszego kraju, doceniamy Wasz trud
i nie pozostajemy obojętni na Wasze problemy.
Już od ponad roku, przynajmniej raz na kwartał organizujemy spotkania, podczas których Państwo – przedsiębiorcy mają okazję do budowania sieci kontaktów oraz skorzystania z doradztwa
prawnego, podatkowego etc. Tego typu sesje są doskonałą okazją aby otrzymać pomoc we wszelkich problemach, jakie napotykają Państwo, prowadząc firmę w Belgii.
Dotychczas zorganizowaliśmy między innymi spotkania z Belgijską Inspekcją Pracy, podczas
których można było zadać kontrolerom i prokuratorom pytania na temat praw i obowiązków kontrolowanych, a także zasad kontroli. Debatowaliśmy na temat delegowania pracowników i samodelegowania się do pracy w Belgii; rozmawialiśmy o lobbingu na rzecz samozatrudnionych realizowanym przez UCM, a także z przedstawicielami Pracodawców RP, poruszaliśmy również temat składek na ubezpieczenie społeczne.
W swojej pracy codziennie spotykamy się z problemami dotykającymi polskiej przedsiębiorczości w Belgii, widzimy więc jak potrzebne są tego typu spotkania, sesje informacyjne. Poprzez ich
organizację chcemy umożliwić Państwu wymianę doświadczeń z innymi przedsiębiorcami, rozmowę z ekspertami, czy po prostu poznanie koleżanek i kolegów z branży.
Na obszarze Belgii działa ponad 8 tysięcy polskich firm, z czego kontakt z WPHI nawiązał jedynie niewielki odsetek. Pragniemy więc zachęcić Państwa do współpracy z nami, do dzielenia
się Waszymi sukcesami, trudnościami, doświadczeniem. WPHI dołoży wszelkich starań, aby pomóc Państwu w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem działalności w Belgii.
Wszystkim nam zależy na rozkwicie polskiej przedsiębiorczości, warto więc współpracować.
Na początek zachęcamy do zarejestrowania się na liście przedsiębiorców polskich w Belgii poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online.
Umożliwi to nam skontaktowanie się z Państwem w celu zaproszenia na sesje informacyjnonetworkingowe organizowane przez WPHI.
Formularz znajduje się na naszej stronie pod adresem: http://brussels.trade.gov.pl/ – dział Aktualności – „NETWORKING – Polscy przedsiębiorcy w Belgii” lub na naszej stronie na Facebook’u www.facebook.com/wphibruksela
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Brukseli

2003 roku razem z Włochami
wprowadziła również elektroniczne dowody osobiste (ID).
38. Najmniejszą osadą świata na prawach miejskich jest belgijskie
Durbuy – 500 mieszkańców.
39. Zarówno nazwa jak i symbol waluty euro zostały zaproponowane przez Belgów.
40. Znana na całym świecie firma
ClubMed – oferująca luksusowe
wczasy zdrowotne w Spa i kurortach leczniczych na całym świecie, została założona przez Belga
Gerarda Blitza.
Źródła: Eupedia oraz Visit Flanders.

Więcej ciekawych artykułów
znajdziecie Państwo na portalu
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy
belgijskiej
Wyjątkowo ponury żart
Pasażerowie belgijskiego pociągu
jadącego do Brukseli, byli świadkami
wyjątkowo ponurego żartu. W trakcie podróży, usłyszeli komunikat o następującej treści: „Panie i panowie,
dojeżdżamy do Auschwitz. Wszyscy
Żydzi proszeni są o opuszczenie pociągu i szybki prysznic”. Tego skrajnie nagannego aktu dopuścili się
prawdopodobnie nastoletni dowcipnisie, którzy uzyskali dostęp do interkomu i postanowili nieco się zabawić.
Rzecznik belgijskich kolei SNCB
– Thierry Ney powiedział, że użycie
interkomu niezgodnie z jego przeznaczeniem, jest naruszeniem prawa i pod le ga ka rze grzyw ny lub
więzienia. Jednocześnie potępił wypowiedziane słowa i poinformował,
że SNBC złożyły doniesienie do prokuratury w sprawie antysemickiego
za cho wa nia się gru py mło dzie ży
w pociągu. Natomiast belgijskie media piszące o tej sprawie przypominają, że w czasie II wojny światowej,
w okupowanej Belgii, miało miejsce
28 transportów Żydów z obozu koncentracyjnego w Mechelen do obozu zagłady w Auschwitz. Wywieziono wte dy oko ło 25 ty się cy osób,
a ob óz Me che len, ja ko część hit le row skiej ma chi ny eks ter mi na cji,
znany był pod nazwą „przedsionek
śmierci”.
rtl.be

Prawo do eutanazji dla dzieci
W połowie lutego, belgijski parlament przyjął ustawę dopuszczającą
eutanazję dzieci bez względu na wiek.
Za rozszerzeniem prawa do zadania
eutanazji na śmiertelnie chore dzieci
i osoby małoletnie, zagłosowało 86
parlamentarzystów, przeciwnego zdania było 44, a 12 wstrzymało się od
głosu. Propozycję nowego prawa poparła wcześniej grupa belgijskich pediatrów, która opublikowała w tej
sprawie list otwarty. Belgijski senat
zatwierdził te nowelizacje już w grudniu ubiegłego roku, ale aby ustawa
weszła w życie musi ją podpisać król
Filip, co jest powszechnie oczekiwane.
Wprawdzie w historii Belgii zdarzały

się już przypadki, że monarcha sprzeciwił się decyzji posłów i nie podpisał
ustawy przyjętej przez parlament,
w tym wypadku jednak – według
znawców tematu – nie będzie niespodzianki, ponieważ król Filip pomimo
licznych protestów, podpisze zmiany
w prawie o eutanazji, gdyż taka jest
wola demokratycznie wybranych parlamentarzystów.
W myśl ustawy, eutanazji będzie
można poddawać tylko te dzieci, które cierpią na nieuleczalną chorobę i są
w tak zwanym terminalnym stadium
choroby.
[Oznacza to, że następuje nieodwracalne pogorszenie ogólnego stanu
chorego z nasileniem dolegliwości fizycznych, połączonych z ograniczeniem sprawności ruchowej. Ten stan
prowadzi już do agonii. – przyp. aut.].
Zgodę będą musieli wyrazić dodatkowo rodzice lub opiekunowie dziecka.
Wymagana również będzie opinia psychologa stwierdzająca, że dziecko ma
zdolność osądu, jest świadome konsekwencji takiej decyzji, co wyłącza
spod obowiązywania ustawy niemowlęta i chorych psychicznie.
Według sondażu przeprowadzonego
pod koniec ubiegłego roku, trzy
czwarte Belgów opowiada się „za rozszerzeniem prawa do eutanazji na
osoby poniżej 18. roku życia”. Spośród państw Unii Europejskiej, eutanazję zalegalizowały dotąd tylko Belgia, Holandia i Luxemburg, natomiast
Belgia będzie pierwszym krajem na
świecie zezwalającym na eutanazję
dzieci i osób małoletnich bez żadnych
ograniczeń wiekowych.
„De Standaard”

Zakaz telefonów
komórkowych dla dzieci
Taki zakaz obowiązywać będzie
w Belgii od 1 marca bieżącego roku
i dotyczy kupowania telefonów dla
dzieci do lat siedmiu oraz używania
przez nich komórek. Obejmuje także
reklamy telefonów komórkowych
przeznaczonych dla tej grupy wiekowej. Powyższe zarządzenie ma na celu ochronę najmłodszych przed korzystaniem z tych urządzeń, ponieważ
wytwarzają one promieniowanie SAR

i intensywne ich używanie jest szkodliwe dla zdrowia.
Producenci telefonów zobowiązani
będą również do załączania informacji zawierającej komunikat „Pomyśl
o swoim zdrowiu, używaj telefonu komórkowego oszczędnie. Wybierz urządzenie z niższym promieniowaniem”.
hln.be

Muzeum Kapitalizmu
W Namur powstało pierwsze w Belgii Muzeum Kapitalizmu. Czternastu
młodych wolontariuszy postawiło sobie za cel upowszechnienie koncepcji
kapitalizmu za pomocą filmów, tekstów i animacji. W utworzonym przez
nich muzeum można poznać szanse
i zagrożenia związane z tym systemem. Z jednej strony idee „ American
dream” – amerykańskiego marzenia,
które może spełnić każdy kto na to
zapracuje, czego doskonałym przykładem – jak twierdzą wolontariusze
– jest premier belgijskiego rządu Elio
Di Rupo, który dzięki ciężkiej pracy
zdołał zostać szefem rządu mimo, że
pochodzi z rodziny skromnych włoskich imigrantów. Z drugiej zaś przesadną konsumpcję i pogłębianie nierówności społecznych.
W przyszłym roku, wystawy na temat kapitalizmu pokazane zostaną
w Brukseli.
IAR

Neonaziści skazani
Belgijski sąd skazał kilku flamandzkich nacjonalistów za terroryzm
i rasizm oraz podżeganie do spisku,
mającego na celu zdestabilizowanie
sytuacji w kraju. W toczącej się od kilku lat sprawie, kilkanaście dni temu
zapadły wyroki od sześciu miesięcy
do pięciu lat pozbawienia wolności
i wysokiej grzywny.
Sprawa ujrzała światło dzienne
w 2006 roku, kiedy na jaw wyszedł
spisek w szeregach belgijskiej armii.
Członkowie grupy BBET (skrót od nazwy Krew, Ziemia, Honor i Wierność)
– tajnej neonazistowskiej siatki, składali się przede wszystkim z wojskowych służących w belgijskiej armii.
Po przeszukaniu ich mieszkań pry-
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watnych i koszar głównie we Flandrii, policja znalazła bomby domowej
roboty, amunicję, broń i neonazistowskie materiały propagandowe. Ówczesne aresztowania zaskoczyły zarówno opinię publiczną jak
i media, ale przede wszystkim dowództwo armii, które o niczym nie
miało pojęcia.
„De Morgen”

Polski. Został on tymczasowo aresztowany i obecnie przebywa w policyjnym areszcie.
Belgijskie media donoszą, że coraz
częściej w bagażach rejsowych busów
wyjeżdżających z Belgii i Holandii do
Polski, nasi rodacy przemycają narkotyki, w związku z czym można się
spodziewać wzmożonych kontroli na
drogach Belgii, Holandii i Niemiec.
deredactie.be

Przedwyborcze zakazy
Szkodliwe lekarstwa
Burmistrz Brukseli zakazał partii
Vlaams Belang wywieszania w mieście bannerów o antyimigracyjnej treści. Uważa on bowiem, że tego typu
informacje umieszczone na transparentach, mają charakter ksenofobiczny i stwarzają bardzo wysokie ryzyko
zaburzenia bezpieczeństwa publicznego.
Vlaams Belang znana jest ze swoich radykalnych poglądów, dlatego
nikt chyba nie może być zdziwiony
treścią, jaka miała pojawić się na banerach: „Nielegalny? Do domu albo
do więzienia.
deredactie.be

Belgijscy plantatorzy
uczą się polskiego
Gazeta „Het Laatste Nieuws” podaje, że belgijscy plantatorzy uczą się
języka polskiego, żeby móc porozumieć się ze swoimi pracownikami. Na
terenach wschodniej Belgii, ponad połowa sezonowych pracowników pochodzi z Polski.
W pierwszej edycji programu „Eerste hulp bij Polski” (Pierwsza pomoc
w polskim), wzięło udział 15 właścicieli szklarń i sadów. W trakcie zajęć,
Belgowie uczyli się jak radzić sobie
z polskim pracownikiem i w jaki sposób organizować mu pracę. Lekcje
mają również na celu opanowanie
podstawowych zwrotów w języku polskim oraz poznanie specjalistycznego słownictwa potrzebnego do pracy
(przycinanie, sortowanie, zbieranie
itp.)
„Het Laatste Nieus”

Marihuana w busie
Rejsowym busem jeżdżącym na trasie Bruksela – Białystok, jeden z pasażerów usiłował przewieźć ponad
trzy kilogramy marihuany. Z takiej
ilości narkotyku można by spreparować ponad 20 tysięcy dilerskich
porcji. Wartość zarekwirowanych narkotyków wynosi około 90 tysięcy złotych.
Podejrzanego zatrzymała białostocka policja po uprzednim doniesieniu
o dziwnie zachowującym się młodym
mężczyźnie podróżującym z Belgii do

Konsumencka organizacja Test
Aankoop, po przeprowadzonych testach stwierdziła, że prawie 12 procent dostępnych w Belgii lekarstw
jest nieskutecznych, z czego aż trzy
procent powinno być natychmiast wycofanych ze sprzedaży. Są to przede
wszystkim medykamenty dostępne
bez recepty i od dawna funkcjonujące na rynku. Większość z nich albo
w ogóle nie działa, albo ma negatywne skutki uboczne. A ponieważ nie
stwierdzono w ich wypadku bezpośredniego zagrożenia życia, nadal pozostają w sprzedaży, chociaż co do ich
skuteczności Test Aankoop ma poważne wątpliwości.
W odpowiedzi na te zarzuty, Belgijskie Towarzystwo Farmaceutyczne
oświadczyło, że producenci leków
– zanim dopuszczone one zostaną do
sprzedaży – muszą gwarantować ich
skuteczność i bezpieczeństwo. Dużą
winę za nieodpowiednie działanie leków ponoszą sami pacjenci, którzy
często traktują medykamenty jak cukierki i nie zażywają ich zgodnie z zaleceniami producenta.
IAR

Prawosławna parafia
w Brukseli
Wyznawcy prawosławia z Polski
zwrócili się z prośbą do zwierzchnika kościoła prawosławnego – Metropolity Sawy o wyrażenie zgody na budowę parafii w Brukseli.
Najwięcej polskich emigrantów pochodzących z Podlasia, a zwłaszcza
z Siemiatycz i okolic, mieszka właśnie w Brukseli i stąd pomysł, aby
w tym mieście powstała nowa wspólnota religijna. Do otwarcia parafii
wierni musieli zebrać przynajmniej
250 podpisów, a zebrali ich już ponad
500.
Polscy prawosławni modlą się obecnie w świątyniach innych cerkwi,
a największa ilość Polaków przychodzi na nabożeństwa do cerkwi rosyjskiej, gdzie jednym z duchownych jest
prawosławny z Polski. Dlatego mogą
uczestniczyć w nabożeństwach w języku ojczystym.
Prawosławie w Belgii jest wyzna-
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niem uznaniowym co oznacza, że państwo może opłacać duchownych
i wspierać finansowo utrzymanie
świątyń, a belgijskie parafie działają
na zasadzie organizacji użytku publicznego.
hln.be

Wyjątkowo ciepła zima
Obecna zima została uznana za najcieplejszą w Belgii od 1833 roku. Mierzo na od grud nia ubieg łe go ro ku,
średnia temperatura w tym kraju wyniosła 6,1 stopni Celsjusza, a trzy zimo we mie sią ce: gru dzień, sty czeń
i luty były wyjątkowo cieple. Stacja
meteorologiczna w Brukseli odnotowała w styczniu zaledwie jedną mroźną noc, co bez wątpienia jest ewenementem pogodowym. Prognozy na
ko lej ne dni prze wi du ją wpraw dzie
wiatry i deszcze znad oceanu, ale zimy już raczej nie będzie. Tym samym,
najprawdopodobniej zostanie pobity
rekord z lat 2006 – 2007, kiedy w Belgii w czasie zimowych miesięcy zanotowano tylko dodatnie temperatury.
Raport biura meteorologicznego informuje, że przyczyną takiego stanu
rzeczy są zmiany klimatyczne, co ma
ścisły związek z emisją CO2 do atmosfery.
„De Morgen”

Groźny suplement
Bel gij skie Ministerstwo Zdrowia
ostrzega przed spożywaniem sprzeda wa ne go w in ter ne cie pre pa ra tu
MMS (Miracie Mineral Supplement).
Reklamowany jest on jako naturalny
środek mineralny wzmacniający system im mu no lo gicz ny or ga niz mu,
a prze de wszyst kim ja ko me dy ka ment sku tecz ny w le cze niu wie lu
chorób – między innymi HIV, zapalenia wątroby, gruźlicy i nowotworów.
Jak informuje belgijski inspektorat
sanitarny, MMS przeznaczony jest do
dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej. Posiada wprawdzie właściwości
bakteriobójcze i wirusobójcze, ale nie
jest przeznaczony dla ludzi. Po zażyciu preparatu występują niepożądane działania takie jak wymioty i biegunka, co może doprowadzić do
odwodnienia, bólów brzucha, hemoliozy oraz ostrej niewydolności nerek.
Negatywne skutki działania preparatu zanotowano już w kilku krajach
Unii Europejskiej, jak również
w Szwajcarii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
IAR
Opracowała:
Karolina Morawska
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Rada Polonii Belgijskiej

Zaprasza na koncert, który odbędzie się
4 kwietnia 2014 o godz. 19.30
w salonach Ambasady Polskiej w Brukseli Avenue des Gaulois 29.
W koncercie usłyszycie Państwo utwory

F. Chopina, Mozarta, Czajkowskiego …
Wykonawcy: Barbara Drązkowska, Nana Kubiniza,

Szymon Brzóska (piano) Rozemarijn
Vanwijnsberghe (sopran).
Całkowity dochód z koncertu przeznaczony będzie na
„Punkt Informacyjno- Konsultacyjny” w Brukseli i Antwerpii.
Prosimy o dokonanie wpłat 20 euro od osoby do dnia 30 marca 2014
na konto numer IBAN BE91 0011 4215 3574 (BNP-Paribas-Fortis)
Rada Polonia, Rue Baron de Castro 46, 1140 Bruxelles.
Wszystkich serdecznie zapraszamy

Dzieci Wspólnej Europy
2014
KONCERT
Szkoła Muzyczna
im. „Grażyny Bacewicz”
z Warszawy
Teatrzyk Dzieci Polskich
Dziecięca grupa taneczna
z Gruzji

Wszystkich serdecznie
zapraszamy

Niedziela 16.03.2014 o godz. 16.00, Sint-Jan Berchmanscollege, Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
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Kobiety, które zmieniły świat

P

owszechnie uważa się, że wynalazki są domeną mężczyzn.
To o nich się mówi w kontekście różnorakich odkryć i to oni najczęściej dostają nagrody Nobla. Kobiety przez wieki były pomijane
i niezauważane, chociaż ich dokonania nie raz rewolucjonizowały technikę. Dopiero na początku XIX wieku panie wyszły z cienia i wtedy
okazało się, że to właśnie kobietom
zawdzięczamy kilka niezwykle popularnych wynalazków, bez których dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia.

Kobieta, która przetarła
szlaki
Amerykanka Mary Kies, była pierwszą kobietą która opatentowała swój
własny wynalazek w swoim własnym
imieniu. W 1809 roku zarejestrowała
technikę tkania słomy z użyciem jedwabiu i nici, a jej wynalazek zrewolucjonizował przemysł kapeluszniczy.
Już rok po zgłoszeniu go do urzędu
patentowego, jej fortuna szacowana
była na około pięć milionów obecnych
dolarów. Niestety, jak to w życiu bywa, nie wszystkie historie kończą się
szczęśliwie. Dwadzieścia sześć lat później, podczas pożaru w Amerykańskim Biurze Patentowym, kartoteka
z jej patentem spłonęła w pożarze.
Pani Kies zmarła nie mając ani centa
przy duszy, a na jej grobie zamiast
pomnika leżał zwykły polny kamień.
Musiało upłynąć 126 lat, aby kobieta
która przetarła szlaki i utorowała drogę innym wynalazczyniom, doczekała się zadośćuczynienia i należnego
jej szacunku.

Kobieta, która wyrzuciła
gorset
Przez długie lata panie zasznurowywały swoje ciało w gorsety, co być
może wyglądało ponętnie, ale z pewnością wygodne nie było. Dopiero
w 1889 roku, pewna Francuzka – Herminie Cadolle wyrzuciła gorset, a na
jego miejsce zaproponowała kobietom
biustonosz. To ona, w swoim zakładzie w Paryżu, uszyła dwuczęściowy
komplet bielizny o wiele mówiącej nazwie „dobre samopoczucie”, którego
górną część stanowił właśnie biustonosz bez ramiączek. Pokazała swój
wynalazek podczas Wielkiej Wystawy
Światowej w Paryżu w 1890 roku
i w krótkim czasie biustonosz zaczął
być sprzedawany w dużych ilościach
na całym świecie jako osobna część
garderoby.
Dom mody Cadolle istnieje do dziś,
a jego wyroby kojarzą się z luksusem,
delikatnością i idealnym krojem.

czeniu kosztownej chińskiej porcelany, pomysłowa Amerykanka zaczęła
się zastanawiać, w jaki sposób
usprawnić zmywanie naczyń, bo
w obawie przed dalszymi stłuczkami
musiała je zmywać sama. Po śmierci
męża zatrudniła do pomocy w gospodarstwie mechanika o nazwisku Butters i wspólnie z nim skonstruowała
pierwszą zmywarkę do naczyń, która
została opatentowana w grudniu
1886 roku. Konstrukcja zmywarki była bardzo prosta – doprowadzana gumowym wężem pod ciśnieniem woda
opłukiwała ułożone na stos talerze.
Założona przez wspólników firma
początkowo produkowała zmywarki
tylko na potrzeby znajomych i przyjaciół, ponieważ w tamtych czasach mało które domy zaopatrzone były
w ciepłą bieżącą wodę. Przełom nastąpił w 1893 roku na Wystawie Światowej w Chicago. Firma stopniowo zaczęła zwiększać swoje obroty, chociaż
największe zyski za częła przynosić
w ostatnich latach przed śmiercią Josephine. Obecnie, założona przez
panią Cochrane marka, należy do
światowego giganta, koncernu Whirlpool.

Dom mody Cadolle w Paryżu.
Źródło: lesbonsviveurs.blogspot.com

Kobieta, która
zrewolucjonizowała
zmywanie naczyń

Mary Kies. Źródło: americaslibrary.gov

Jak to w życiu bywa, wielkie wynalazki często powstają przez całkowity
przypadek, z powodu uniesienia, irytacji, czy nawet złości. Tak było i tym
razem. Josephine Cochrane, żona
bogatego przedsiębiorcy, często organizowała przyjęcia w swojej posiadłości. Niestety, każda impreza towarzyska okupiona była dużą ilością
stłuczonych przez służbę naczyń podczas ich zmywania. By zapobiec nisz-

Josephine Cochrane. Źródło:
http://forgottennewsmakers.files.wordpress.com

Kobieta, która wynalazła
papierowe torebki
Margaret Knight już od najmłodszych lat wykazywała spore umiejętności techniczne. Sklejała latawce dla
braci, budowała sanki i karmniki dla
ptaków. W tamtych czasach, a mówimy o drugiej połowie XIX wieku, było to hobby raczej niespotykane wśród
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dziewcząt. Mając zaledwie 12 lat, Mary opatentowała urządzenie awaryjne zatrzymujące maszyny włókiennicze, które to urządzenie chroniło
pracowników przed wypadkami.
W 1868 roku opracowała nową maszynę, dzięki której możliwe było automatyczne składanie i klejenie papierowych toreb o kwadratowych
dnach. Trzy lata później otrzymała na
swój wynalazek patent, co nie przyszło łatwo i wiązało się ze sprawą sądową. Pewien mężczyzna – niejaki
Charles Annan, usiłował przypisać sobie autorstwo technologii, czyli zwyczajnie ukraść pomysł Margaret.
Przed sądem tłumaczył, że „kobieta
nie byłaby w stanie wynaleźć tak innowacyjnej maszyny”. Na szczęście
sąd nie dał wiary tym zapewnieniom,
a poza tym pani Knight miała doskonale udokumentowany cały proces powstawania wynalezionej przez siebie
maszyny.
Pomysłowa wynalazczyni nazywana jest „żeńskim Edisonem”, ponieważ łącznie uzyskała 26 patentów,
między innymi na nowy typ ram
okiennych, czy maszynę wycinającą
zelówki.

czem, a sunące po jezdni samochody
co chwila zatrzymywały się aby kierowcy mogli wysiąść i przetrzeć szyby, ponieważ ówczesne auta nie miały wycieraczek. Wtedy właśnie w jej
głowie narodził się pomysł skonstruowania wycieraczek obsługiwanych
z wnętrza pojazdu. Swój wynalazek
opatentowała w 1903 roku, jednak
już po dwóch latach sprzedała patent
kanadyjskiemu producentowi. Niestety, jak to z wynalazkami bywa, samochodowe wycieraczki nie od razu podbiły rynek. Kierowcy obawiali się
bowiem, że używanie wycieraczek poruszanych za pomocą ręcznego mechanizmu będzie ich rozpraszać w czasie jazdy. Jednak z biegiem czasu
kierowcy przekonywali się co do ich
użyteczności i coraz częściej na ulicach można było spotkać samochody
z zainstalowanymi wycieraczkami.
W 1917 roku rynek motoryzacyjny
podbiły automatyczne wycieraczki
wynalezione również przez kobietę
– Charlotte Bridgwood.

Kobieta, której świat
zawdzięcza kamizelki
kuloodporne
Stefania Kwolek, amerykańska chemiczka polskiego pochodzenia, żyjąca na początku XX wieku, chciała zostać lekarzem i aby zarobić na studia
zatrudniła się w firmie chemicznej.
Prowadząc badania dla firmy DuPont,
wraz ze swoim zespołem wynalazła
kevlar – sztuczne włókno o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, niezbędny do produkcji kamizelek kuloodpornych. Kevlar znalazł także
zastosowanie przy wytwarzaniu wojskowych hełmów, pancerzy, jak również w żaglach, światłowodach
i sprzęcie sportowym. Bez przesady

Margaret Knight. Źródło:
http://www.projectgreenbag.com/

można powiedzieć, że wielu żołnierzy
swoje życie zawdzięcza pani Stefanii
Kwolek, chociaż nigdy nie została ona
lekarzem.

Kobieta, która ułatwiła
pisanie na maszynie
W latach pięćdziesiątych XX wieku,
pewna Amerykanka chciała zostać sekretarką w dużej i doskonale prosperującej firmie. Posadę zdobyła, ale
w pracy nie wiodło się jej najlepiej.
W czym tkwił problem? Pani Bette
Nesmith Graham niezbyt dobrze radziła sobie z pisaniem na maszynie,
a w tamtych czasach była to dla sekretarki umiejętność tak podstawowa, jak obecnie obsługa komputera.
Każdego dnia Bette przepisywała
mnóstwo ważnych i mniej ważnych
dokumentów, ale popełniając nawet
jeden błąd, musiała zaczynać wszystko od początku. Trzeba przyznać, że
było to zajęcie wyjątkowo meczące
i stresujące.
Pewnego dnia, nasza bohaterka
przyglądała się robotnikom malującym reklamę na ścianie banku i zauważyła, że za każdym razem kiedy
któryś z nich się pomylił, po prostu
zamalowywał błąd kolejną warstwą
farby. W domu zaczęła eksperymentować. W mikserze wymieszała niedużą
ilość białej bazy do farby z takim barwnikiem, jaki miały kolor kartki używane w firmie. Następnego dnia wypróbowała swój wynalazek i od tej
pory nie musiała już przepisywać całych stron, tylko zamalowywała konkretny błąd.
W krótkim czasie korektor stał się
nieodzownym narzędziem pracy każdej ma szy nist ki w ban ku, jed nak
przełożeni pani Graham słusznie, czy
niesłusznie stwierdzili, że zbyt dużo
cza su mar nu je ona na ulep sza nie
swo je go wy na laz ku, a zbyt ma ło
przykłada się do pracy. I pracę straciła. Ale kilka lat później, kiedy dopracowała już swój korektor, opatentowała go i od tej pory nie narzekała
wię cej na brak środ ków fi nan so wych.
Nazwiska wielkich wynalazców i odkrywców: Galileusz, Einstein czy Edison to marki same w sobie. Również
kobiety mają swój ogromny wkład
w rozwój nauki i być może wiele tak
potrzebnych wynalazków nigdy by nie
powstało, gdyby nie pomysłowe, energiczne i pełne zapału panie. Dzisiaj,
spośród wszystkich zgłaszanych patentów na świecie, około jedenaście
procent należy właśnie do pań. Pozostaje mieć nadzieję, że kobiet – wynalazczyń i odkrywczyń będzie coraz
więcej.

Kobieta, która wymyśliła
wycieraczki samochodowe
Mary Anderson urodziła się w Wielkiej Brytanii i tam spędziła dzieciństwo. Jako kilkunastoletnia panna
wyjechała do Kalifornii, gdzie prowadziła rancho i winnicę. W wieku 36
lat powróciła do rodzinnej Anglii, aby
opiekować się chorą ciotką. Po jej
śmierci odziedziczyła znaczną sumę
pieniędzy i postanowiła zafundować
sobie wycieczkę do Nowego Jorku.
Miasto przywitało ją ulewnym desz-
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Stefania Kwolek.
Źródło: images.nationalgeographic.com

Sylwia Jaworska
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Kącik historyczny
Polska – 15 lat w NATO
w dotychczas istniejącej strukturze
wojskowej, między innymi:

Flagi Polski i NATO. Źródło: www.tokfm.pl

marca tego roku mija 15 lat
od przyjęcia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization).

12

NATO zostało powołane w 1949 roku na mocy traktatu podpisanego
w Waszyngtonie w celu obrony militarnej przed Związkiem Radzieckim
i jego sojusznikami. Po rozpadzie
ZSRR i zakończeniu zimnej wojny, sojusz północnoatlantycki pełni rolę stabilizacyjną, zapobiegając rozprzestrzenianiu się konfliktów regionalnych,
jest elementem utrzymania równowagi strategicznej pomiędzy Wschodem
a Zachodem. Atak z 11 września, stał
się katalizatorem przemian i wyznaczył nowe kierunki w historii Sojuszu.
Warto dodać, że w roku 1992 Rada
NATO po raz pierwszy w historii Paktu, na mocy mandatu ONZ i KBWE,
podjęła się prowadzenia działań wojskowych poza obszarem działania ujętym w traktacie. Taka pierwsza misja
miała miejsce w Bośni i Hercegowinie. Cel nadrzędny, jest zawsze ten
sam – utrzymanie pokoju na świecie.
Istotnym elementem porozumienia
jest Artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego, mówiący o traktowaniu agresji na któregoś z członków Paktu, jako agresji na cały Pakt. Takiego
poczucia bezpieczeństwa – jak powiedział Jerzy Buzek – Polacy nie mieli
od dziesięciu pokoleń.

Nie było łatwo
Po obaleniu komunizmu, Polska uzyskała niezależność w prowadzeniu polityki zagranicznej. Politycy mieli na
uwadze dwa główne doświadczenia historyczne. Osamotnienie Polski w czasie II wojny światowej oraz wieloletnią dominację Związku Radzieckiego.

Udział w strukturach NATO stał się
jednym z priorytetów polityki zagranicznej RP, określonej w tzw. Dwunastu postulatach Skubiszewskiego.
Od czasu powołania do życia pierwszego demokratycznego rządu, Polska pertraktowała z NATO w kwestii
jej obrony przed ewentualną agresją
sąsiedniego mocarstwa, jednak oficjalne wcielenie do Sojuszu było wówczas nierealne. Przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow, planował tylko
zmianę kształtu Układu Warszawskiego, lecz nie jego likwidację. Rada
NATO była ostrożna. Nie chciano
drażnić lwa, poza tym pojedyncze państwo chcące się wyzwolić z dotychczasowej sytuacji, nie liczyło się strategicznie tak, jak cały istniejący
jeszcze Układ. Nawet, kiedy wojska
radzieckie zostały wycofane z Niemiec
i znaczenie ZSSR na arenie międzynarodowej spadło, pertraktacje z Paktem nie posunęły się w sposób znaczący naprzód.
21 marca 1990 r. minister Skubiszewski złożył oficjalną wizytę w kwaterze NATO, co w świetle prawa międzynarodowego oznaczało zawiązanie
oficjalnych relacji. Od lutego 1998 r.
rozpoczął się proces wcielania Polski,
Czech i Węgier do NATO.
Polska została zaproszona na spotkanie na szczycie państw NATO
w Madrycie 8 lipca 1997 r., a dwa lata później przyjęto ją do niego razem
z dwoma innymi państwami byłego
Układu Warszawskiego – Czechami
i Węgrami. Nasz kraj, który10 lat
wcześniej odzyskał demokrację, został symboliczne przyjęty do wolnego świata.

Zmiany w Polsce
Aby wejść do NATO, Polska musiała dokonać szereg istotnych zmian

n przejście na nowy system łączności
i sposoby dowodzenia,
n wprowadzenie zmian organizacyjnych na wzór zachodni w celu osiągnięcia kompatybilności i interoperacyjności polskich sił zbrojnych
z armiami Zachodu,
n cywilna kontrola nad armią, czyli
cywilne kierownictwo w Ministerstwie Obrony Narodowej,
n podporządkowanie Sztabu Generalnego cywilnemu ministrowi obrony,
n parlamentarna kontrola nad siłami
zbrojnymi.
n oddanie pod wspólne dowództwo
ustaloną część sił zbrojnych i finansowanie działań służących utrzymaniu gotowości bojowej na wymaganym przez NATO poziomie.
n dostosowanie funkcjonowania Wojska Polskiego do norm obowiązujących w sojuszu. bb

Cele Sojuszu
Głównym celem Sojuszu jest zagwarantowanie – środkami politycznymi
i militarnymi – wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim. Do osiągnięcia tego celu NATO
wykonuje podstawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa:
n zapewnia fundament trwałego bezpieczeństwa w Europie, opartego
na rozwoju instytucji demokratycznych i pokojowym rozwiązywaniu
konfliktów;
n zapewnia środki odstraszania i obrony przed jakąkolwiek formą ataku na terytorium każdego państwa
członkowskiego;
n rozwija bezpieczeństwo międzynarodowe poprzez stałą i aktywną współpracę ze wszystkimi państwami partnerskimi należącymi do programu
Partnerstwo dla pokoju (PdP) oraz
Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa;
n wysyła swoje misje wojskowe do
państw, na terytorium których toczy się konflikt zbrojny, celem zażegnania tego konfliktu.
Badania przeprowadzone w Polsce
w 1997 roku wykazały, że aż 90%
ogółu Polaków opowiadało się za
wstąpieniem Polski do NATO.
Szymon Malicki
Źródła:
www.polityka-polska.pl www.uniaeuropejska.org
www.wprost.pl www.poland.gov.pl/
Jacek Czaputowicz – Polityka bezpieczeństwa Polski
– Między samodzielnością a europeizacją
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Pola Negri – polska gwiazda
w Hollywood

Pola Negri. Żródło: www./polanegri.pl/

K

ażda notatka biograficzna powinna rozpoczynać się od podania daty narodzin jej bohatera. W przypadku Poli Negri, długo nie
można było takiej daty ustalić, bowiem z jej życiem związanych było
wiele legend, a data urodzenia była
jedną z nich. Po zbadaniu wielu archiwalnych dokumentów, jej biografowie wreszcie dowiedli, że aktorka
urodziła się 3 stycznia 1897 roku
w Lipnie koło Włocławka. Jej prawdziwe imię i nazwisko brzmiało Apolonia Chałupiec.
Matka Poli była praczką i kucharką,
ojciec – młodszy od żony o 10 lat, pracował jako blacharz. To właśnie po ojcu, Słowaku z domieszką cygańskiej
krwi, dziewczynka odziedziczyła wyjątkową urodę, którą kilkanaście lat
później podbije Hollywood. Ojciec Poli, oskarżony przez Rosjan o działalność rewolucyjną, został wywieziony
na Sybir, a później zginął w wojnie
polsko-bolszewickiej. Matka przeprowadziła się z córką do Warszawy i zrobiła wszystko co było w jej mocy, aby
córka stała się wielką gwiazdą.

Początki kariery
Pola była bardzo utalentowanym
dzieckiem i jak to często w życiu bywa, przypadek sprawił, że znaleźli się
ludzie którzy pomogli urzeczywistnić

jej marzenia. Byli to Helena i Jerzy
Kosińscy – nauczyciele ze szkoły baletowej. Młoda tancerka zadebiutowała w wieku 11 lat w balecie „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego. Była
bardzo ambitną i pragnącą sukcesu
uczennicą. Jednak po kilku latach intensywnych ćwiczeń, przerwała naukę tańca, prawdopodobnie z powodu
wykrytej wady serca lub jak podają
inne źródła, atakującej organizm gruźlicy. Wprawdzie kariera tancerki legła w gruzach, ale scena okazała się jej
powołaniem. Kolejnym krokiem Poli
na drodze do sukcesu była nauka
w Szkole Aplikacyjnej przy Warszawskich Teatrach Rządowych, którą rozpoczęła w 1911 roku. Ukończyła tam
dwa artystyczne kursy i brała lekcje
gry aktorskiej.
Podczas pobytu w sanatorium w Zakopanem, z wypiekami na twarzy czytała wiersze włoskiej poetki Ady Negri i postanowiła jej nazwisko przyjąć
jako swój pseudonim artystyczny. Po
powrocie do Warszawy, w Teatrze Małym zagrała swoją pierwszą rolę jako
Amelia w „Ślubach panieńskich” Fredry. Spektakularnego sukcesu nie odniosła. Wytykano młodej aktorce złą
dykcje, chrapliwy tembr głosu i brak
scenicznej ogłady, ale pomimo tego
została zauważona. Jej pierwszym
sukcesem była rola ciemnowłosej tancerki Yannai w pantomimie „Sumurun”, dzięki której w wieku zaledwie
17 lat stała się ulubienicą ówczesnej
Warszawy. Któregoś dnia w jej garderobie pojawił się Aleksander Hertz
– szef największej warszawskiej wytwórni filmowej Sfinks. Tak zaczęła
się filmowa kariera Poli Negri.

Narodziny gwiazdy
Pod koniec 1914 roku, na ekrany
kin wszedł pierwszy film z Polą Negri
w roli głównej, zatytułowany „ Niewolnica zmysłów”. Młoda aktorka stała się gwiazdą. Zachęcona powodzeniem, postanowiła spróbować swoich
sił w produkcjach zagranicznych.
Wprawdzie miała podpisany kontrakt
z wytwórnią „Sfinks”, ale zdecydowała się na wyjazd do Berlina, który
w tamtych czasach był kinową potęgą.
Pierwsze filmy z jej udziałem może nie
były zbyt ambitne, pochodziły z gatunku melodramatów z wątkami erotycznymi i tanecznymi, ale Pola stawała się coraz bardziej rozpoznawalna
i popularna. Szczególne emocje wzbudzała wśród mężczyzn, zachwyconych
jej wyjątkową urodą, seksownym cia-

łem, elektryzującym spojrzeniem
i emanującym z niej seksapilem.
Karierę w Niemczech przerwał powrót do Polski, gdyż jej kontrakt
z wytwórnią „Sfinks” dalej obowiązywał i zmuszona była zagrać w trzech
filmach: „Arabelle”, „Pokój nr 13”
i „Jego ostatni czyn”. W tamtym czasie miała już status niekwestionowanej gwiazdy i zachowywała się jak
gwiazda. Cała Warszawa plotkowała
o jej miłosnych podbojach i skandalicznych jak na owe czasy zwyczajach.
Pola spacerowała po ulicach stolicy
z lampartem na smyczy, szokowała
inne kobiety zakładając sandały noszone bez rajstop i pokazywała pomalowane na czerwony kolor paznokcie
u stóp. To ona wylansowała modę na
długie buty z wysokimi obcasami, była mistrzynią makijażu i nosiła oryginalne modele sukien do podróży samolotem.

Marzenia o Hollywood
Po powrocie do Berlina, coraz więcej czasu spędzała na planie filmowym grając główne role w największych niemieckich produkcjach
takich jak „Oczy mumii”, „Rozpasana”, „Carmen”, czy „Głosy ulicy”. Każdy film z jej udziałem zapewniał pełną widownię i krociowe zyski.
W tym czasie po raz pierwszy wyszła
za mąż. To uczucie spadło na nią jak
grom z jasnego nieba. Pewnego dnia,
na dworcu kolejowym w Sosnowcu,
poznała porucznika Edwarda hrabiego
Dąmbskiego. Była to miłość od pierwszego wejrzenia, zakończona po kilku dniach znajomości oświadczynami
i ślubem. Małżeństwo przetrwało zaledwie trzy lata, bowiem Pola niezmiernie nudziła się w prowincjonalnym
Sosnowcu u boku wprawdzie kochającego, ale biednego męża. Nie do takiego życia była przyzwyczajona. Tęskniła za sceną i planem filmowym. Kiedy
miała już naprawdę wszystkiego dosyć, po prostu uciekła. Potem nastąpił rozwód a małżonkowie rozstali się
w przyjaźni.
Nadszedł czas na zdobywanie Hollywood. Amerykańska wytwórnia „Paramount” zatrudniła nieznaną w Stanach europejską aktorkę. Pola zagrała
w takich filmach jak: „Bella Donna”,
„Napiętnowana”, Tancerka hiszpańska” i „Cesarzowa”. Nie wzbudziła
wprawdzie zachwytu amerykańskich
krytyków a opinie publiczności także dalekie były od entuzjazmu, ale mó-
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wiło się o niej coraz więcej i stawała
się coraz bardziej znana. Przełom nastąpił w momencie wejścia na ekrany filmu „Hotel Imperial”. Dosłownie
z dnia na dzień aktorkę pokochali zarówno krytycy jak i publiczność. Kręciła film za filmem, a takie obrazy jak
„Skłamałam”, „Spowiedź bezwstydnej
kobiety”, „Jej wielka miłość”, czy „Kobieta bezwstydna”, uczyniły z niej
gwiazdę pierwszej wielkości. W ciągu następnych pięciu lat zarobiła około sześciu milionów ówczesnych dolarów i stała się najbogatszą aktorką
w Hollywood, symbolem seksu, gwiazdą kina niemego i nową femme fatale amerykańskiego kina. Miała oczywiście rywalkę – aktorkę Glorię
Swanson. Obie panie autentycznie się
nie znosiły i gdy tylko nadarzyła się
okazja, jedna drugiej nie szczędziła
złośliwości. Pola była osobą bardzo
przesądną i kiedy na planie filmowym
kot przebiegł jej drogę, natychmiast
przerywała zdjęcia i wracała do swojej rezydencji. Gloria Swanson skwapliwie wykorzystywała lęki rywalki,
a wynajęci przez nią ludzie wypuszczali koty wprost pod nogi Poli. „Kocią wojnę” wygrała jednak Polka i jej
rywalka jak niepyszna musiała zrezygnować z kariery. Królowa Hollywood mogła być tylko jedna.

Ach, te romanse
Pola Negri była pożeraczką męskich
serc, a o jej romansach huczała cała
Ameryka. W tamtym czasie, najbardziej pożądanym kawalerem do wzięcia był Charlie Chaplin, niekwestionowany król kina. Pewnego dnia,
limuzyna wioząca Charliego zderzyła się z limuzyną wiozącą Polę i tak zaczął się jeden z najbardziej gorących
romansów tamtych czasów. Aktorka
szybko uległa czarowi mężczyzny, ale
w krótkim czasie miała już dosyć towarzystwa Chaplina, który okazał się
człowiekiem zaborczym, zazdrosnym
i wielkim egoistą. Zauroczenie minęło, zresztą w jej życiu pojawił się już
ktoś inny – bożyszcze tłumów, obiekt
westchnień milionów kobiet na całym
świecie – największy amant tamtych
czasów, Rudolph Valentino.
I w tym przypadku, historia ich znajomości wyglądała jak żywcem wyjęta z hollywoodzkiego filmu. Poznali
się na zaaranżowanym specjalnie dla
nich balu maskowym i… zakochali się
w sobie naprawdę, chociaż Valentino
rozpuszczony przez kobiety, po zdobyciu Poli szukał „pocieszenia” w ramionach innych kobiet. Cóż, taka była jego życiowa i filmowa rola – amanta,
uwodziciela i pożeracza kobiecych
serc. Kiedy media podały informację
o planowanym ślubie Poli i Rudolpha,
zazdrosna wielbicielka go otruła. Na
wieść o jego śmierci, kilkanaście fa-

nek popełniło samobójstwo, kilkanaście tysięcy pań przywdziało żałobę,
a kobiety na całym świecie opłakiwały swojego idola. Jego pogrzeb był
medialnym wydarzeniem. Niektóre
źródła podają, że płacz i lament niedoszłej pani Valentino były wyreżyserowanym spektaklem, który doskonale
wykorzystała do autoreklamy. Na temat jej obecności na pogrzebie ukochanego krążyły najróżniejsze legendy. Jedna z nich mówi, że zemdlała
i upadła nad jego trumną, lecz w momencie kiedy zorientowała się, że fotoreporterzy nie zarejestrowali tego
faktu, powtórzyła tę scenkę. Nieprzychylni jej złośliwcy od tego momentu
twierdzili, że była to najlepsza rola
w jej artystycznym dorobku.

Zmierzch Bogini.
Po śmierci Valentino, Pola nie rozpaczała zbyt długo. Zresztą do końca
nie wiadomo czy rzeczywiście łączyło
ich jakieś uczucie, czy może ich związek powstał i trwał tylko na potrzeby
mediów.
W 1927 roku zagrała w filmie zatytułowanym „Drut kolczasty” który
stał się początkiem końca jej kariery.
Miała już ponad trzydzieści lat, co
w tamtych czasach czyniło ją kobietą
starą. Poza tym publiczność wymagała, aby do końca życia była zapłakaną
wdową, jednak takiej roli grać nie
chciała. Coraz częściej marzyła
o prawdziwej rodzinie i dzieciach.
Przysłowiowym gwoździem do trumny okazało się nadejście ery filmu
dźwiękowego. Dla Poli, z jej chrapliwym głosem i niezbyt dobrym akcentem w Hollywood nie było już miejsca. Jej kariera dobiegała końca.
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Zdecydowała się ponownie wyjść za
mąż. Wybrankiem został bogaty gruziński książę Sergiusz Mdivani.
W 1927 roku odbył się ich bajkowy
ślub i małżonkowie zamieszkali
w zamku w Normandii. Pola zaszła
w ciążę, ale niestety straciła dziecko,
co stało się przyczyną rozstania małżonków. Po rozwodzie, przez trzy lata
mieszkała w Wielkiej Brytanii gdzie
filmy z jej udziałem nawet odniosły
sukces, a śpiewana przez nią piosenka „Raj” z filmu „Ulica potępionych”
stała się przebojem kilku następnych
lat.
W 1934 roku, na zaproszenie Adolfa Hitlera który był jej wielkim fanem,
wyjechała do Niemiec, gdzie podpisała czteroletni kontrakt filmowy. Zagrała w kilku filmach, ale decyzja
Goebbelsa zakazująca jej udziału
w produkcjach filmowych, rzekomo
z powodu jej żydowskiego pochodzenia, przerwała jej niemiecką karierę.
Rozpoczęcie II wojny światowej sprawiło, że spakowała manatki i uciekła
z powrotem do Ameryki. W filmie zagrała jeszcze tylko jeden raz, ale potem nie dostała już żadnej propozycji.
W 1951 roku przyjęła amerykańskie
obywatelstwo i nigdy już nie wróciła
na plan filmowy. Zmarła 1 sierpnia
1987 roku w San Antonio w USA.
Miała wszystko: pieniądze, sławę
i status gwiazdy. Była królową filmów
niemych i jako jedyna Polka dotarła
na sam szczyt Hollywood. Dzięki uporowi, pracy i szczęściu, biedna dziewczynka z małej polskiej miejscowości
zrobiła światową karierę.

Rudolph Valentino, Pola Negri, Mae Murray, Prince David Mdivani. Źródło: www.doctormacro.com

Hanna Korcz
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Nowe otwarcie!
W sobotę 1 marca miało miejsce otwarcie nowego polskiego
sklepu „Swojak” na Bredabaan (Merksem). Biało-czerwone balony nad otwartymi szeroko drzwiami, było widać już z daleka. Poczułam się doceniona jako klientka, kiedy jak VIP weszłam na
czerwony dywan, który z chodnika wiódł do wnętrza sklepu. Ale
zwyczajnie i swojsko, jak na „Swojaka” przystało poczułam się,
kiedy weszłam do środka. Była już spora grupa gości, wśród których jak się okazało znaczna część to stali klienci „Swojaka” jeszcze z czasów gdy sklep miał swoja siedzibę przy Isabellalei. Przy
torcie, szampanie i przekąskach toczyły się sympatyczne „Polaków rozmowy” dotyczące przede wszystkim nowej lokalizacji. Nowy sklep jest większy od poprzedniego, tak samo schludny i zorganizowany, ale towary są wyeksponowane tutaj z większym rozmachem, na co pozwala duża przestrzeń. Mięsa, wędliny i garmaż w dużych szklanych gablotach, nie pozostawiają wątpliwości, że są najwyższej jakości i co najważniejsze, nasze – polskie.
Do tego uśmiech właścicieli i udane zakupy. Czegóż więcej można oczekiwać w dobrym sklepie spożywczym?
B.K.
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden
Natuur – de grootste
attracties van Polen
Noorden van Polen
Het noorden van Polen omvat een aantal van de meest
indrukwekkende nationale parken van het land, waaronder
het nationaal park Wolinski, Bory Tucholskie, Słowinski,
Suwalski, Biebrzański, Narwianski, Drawienski, Wigierski,
Białowieska en natuurlijk de Mazurische Meren.
De Żuławy Wiślane (Pommeren) is een poldergebied van
de monding van de Weischel, met vele toeristische routes
langs de kanalen. Zover het oog reikt ziet u beboste duinen en brede zandstranden. De aantrekkelijkheid van de
tochten wordt vergroot door de historische hydratechnische installaties langsheen de kanaaltjes.Een deel van dit gebied bevindt zich onder de zeespiegel. Een andere mustsee is het kanaal van Ostróda-Elbląg.

Centrum van Polen
De zoo-safari in Świerkocin (Lubuskie) is de enige particuliere dierentuin in Polen die uitsluitend per auto of per
bus bezichtigd mag worden. Het park is verdeeld in vier secties: Afrika (zebra’s, gnoes e.a.), India (axis herten, nilgau
antilopen, …), Mongolië (Przewalski paarden, tweebultige kamelen,…) en Zuid-Amerika (lama’s, buffels e.a.).
Een andere toeristische trekpleister in Lubuskie is het Europees landschapspark Mużakowski Park en het nationaal park Ujście Warty. Andere nationale parken in de buurt
zijn o.a. nationaal park Wielkopolski en Kampinoski.
Wie als toerist de Wisła per boot wil verkennen, zal met
verstomming geslagen worden: een dergelijk prachtig uit-

zicht bezorgt u zonder twijfel één van de meest onvergetelijke momenten van uw leven. Een absolute aanrader is een
tochtje bij zonsondergang van twee uur, met een stop bij
een pittoresk plekje om even bij het kampvuur te zitten of
te barbecueën. Meer informatie vindt u hier.
In Rogów (Łódź) vindt u verder een schitterend arboretum met plantensoorten uit de hele wereld. Het is een van
de oudste en rijkste botanische tuinen in Polen.

Zuiden van Polen
Kotlina Kłodzka (Nedersilesië) is een uniek natuurlijk
fenomeen in een relatief klein gebied in het zuidwesten van
Polen. Het ligt vlakbij het Sudetengebergte. Dichtbij liggen
de Bystrzyckie bergen en het Tafelgebergte. Door de aanwezigheid van therapeutisch water wordt de streek vaak
bezocht voor rust en herbronning. De bekendste kuuroorden zijn Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój en Duszniki Zdrój,
echte oases van rust.
De omgeving in en rond Kielce (Świętokrzyskie) is bijzonder rijk aan unieke geologische vondsten. U kunt er heel
wat geologische sites bezoeken die u inzicht verschaffen
over de opgravingen van fossielen van onder meer koralen
en vissen die miljoenen jaren in de streek voorkwamen. Daarnaast vindt u er ook een aantal bijzondere voorbeelden
van tektonische en minerale fenomenen, en een 26-tal
grotten. Een sensationele belevenis voor natuur- en prehistorieliefhebbers. Meer informatie over de specifieke geologische sites vindt u hier. De Paradijsgrot (Jaskina Raj)
in het Świętokrzyskie gebergte, beslaat een reeks van ondergrondse tunnels die met hun schitterend sedimentformaties een groot aantal tekens van prehistorisch leven
blootleggen. Los hiervan werden er op deze locatie een
ruim aantal overblijfselen van ijstijdse mamoeten, neushoorns,… en zelfs van Neanderthalers teruggevonden. Meer informative kunt u hier terugvinden.
Pelgrims van over de hele wereld komen de Łysiec berg
(Świętokrzyskie) bezoeken, niet alleen om religieuze redenen, maar zeker ook om het Nationaal Park Świętokrzyski te bezichtigen. Andere nationale parken in het zuiden
van Polen zijn Góry Stołowe, Karkonoski, Ojcowski, Górczański, Poleski, Roztoczański, Magurski, Pieniński, Tatrzański,
Babiogórski en Bieszczadzki.
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Vogelobservatie
Polen is een revelatie voor de vogelamateur, niet alleen door haar uitgestrekte ongerepte natuur, maar ook door de talloze variaties aan zeldzame vogelsoorten die elders in Europa
niet meer terug te vinden zijn. Wij geven u alvast een overzicht
van de Poolse ‘vogelhotspots’.

Voor meer informatie over vogel ‘hotspots’ en over regionale diversiteit qua soorten, kunt u terecht op:http://www.birdguide.pl/

Noorden van Polen
In Westpommeren zijn het Nationaal Park Drawa en de Szczecin lagune grote trekpleisters voor tal van vogelsoorten, vooral in het broedseizoen. Vogelliefhebbers die in Pommeren verblijven hebben dan weer ideale uitkijkplaatsen in de nationale
parken ‘Bory Tucholskie’ en ‘Słowinski’, met een onovertrefbare keus uit zeevogels.Ook nationaal park ‘Mazurski’ in WarmiëMazurië stelt in geen geval teleur, integendeel: hier komen
vogelsoorten samen die in de rest van Europa haast uitgestorven zijn! In Podlaskie kunt u terecht in het nationaal park
‘Białowieża’, aan de Biebrza moerassen, in deNarew vallei en
aan het Siemianowka reservoir.

Centrum van Polen
Vogelspotters die door het binnenland van Polen trekken
vinden in Lubuskie de schitterende Warta riviermonding, in het
zuiden van Nedersilesië de rijke vogelgebieden rond de tafelbergen en in het noordoosten van Mazowieckie de innemende
Bug – vallei om vogels in alle rust te bekijken.

Zuiden van Polen
De Sudeten in Silesië en Opole zijn dé plek in de zuidwestelijke streken om op uitkijk te staan voor zeldzame bergvogels. Kleinpolen pakt dan weer uit met het Babia Góra gebergte en de uitgestrekte Vistula vallei, een magneet voor
roofvogels en andere. Ook het Świętokrzyskie gebergte is een
gebied rijk aan valken, uilen … In Podkarpackie zijn er op diverse plaatsen in het Bieszczady gebergte vogelkijkhutten aangebracht.

Bron: http://bpn.com.pl

Bron: www.polen.travel/nl-be
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka
przy Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii.

ZAPISY NOWYCH UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ
– SPK IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Szanowni państwo,
Zapisy na rok szkolny 2014/2015 rozpoczęły 1 marca i będą trwały do 30 maja 2014 r.
Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły www.szkolapolska.be (zakładka zapisy uczniów)
W ciągu dwóch tygodni po dokonaniu zgłoszenia otrzymacie państwo potwierdzenie rejestracji
ucznia oraz informację o dacie zebrania z rodzicami. Dodatkowe wyjaśnienienia można uzyskać
pod numerem telefonu 0475 96 51 58 lub mailowo pisząc na adres spk.antwerpia@gmail.com
z poważaniem Monika Pruska

Szkolna
zabawa
karnawałowa
Tuż przed rozpoczęciem ferii
nasi uczniowie ze szkoły podstawowej wzięli udział w zabawie karnawałowej. Przebrani za
baśniowe i filmowe postaci bawili się i uczestniczyli w konkursach. Humory wszystkim
bardzo dopisywały. W przerwach między tańcami i korowodami uczestnikom karnawałowej zabawy serwowano poczęstunek. Impreza była bardzo dobrze przygotowana, za co duże
podziękowanie należy się jej organizatorom – rodzicom, którzy
zadbali o poczęstunek i wystrój
sali.

Polonijne wiadomości sportowe
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POLONIJNE
wiadomości z Flandrii

Nie ma lepszego miejsca w Belgii
na międzynarodowe spotkania kulturowe jak w Leuven, największym centrum uniwersyteckim w Belgii i jednym z największych w Europie.
W czasie roku akademickiego możemy spotkać tutaj wszystkie narodowości świata, a niewiele gorzej wyglądają statystyki urzędu miasta,
który odnotowuje ogromną liczbę ludności etnicznej zasiedlającej to niewielkie miasto.

Etno w Leuven
Pośród wszystkich organizacji kulturalnych zarejestrowanych przez urząd
miasta Leuven, można zaobserwować
duży procent stowarzyszeń etnicznych,
których założycielami są osoby różnych
narodowości. Można zatem wnioskować, że zaangażowanie społeczno-kulturalne jest nie tylko ogromną pasją
Europejczyków, ale także ludzi z innych
zakątków świata. Te organizacje są
w większości odpowiedzią na oczekiwania społeczności międzynarodowych,
które skupiają się wokół swoich organizacji podtrzymujących tradycje i kulturę oraz wspierających swoich rodaków. Nie dziwi jednak wcale, że
obcokrajowcy potrzebują spotkać się
z rodakami, porozmawiać w języku ojczystym oraz przekazać swoje tradycje
młodemu pokoleniu, często urodzonemu już poza granicami ojczyzny. Leuven jest wspaniałym przykładem, w jaki sposób zachowując tożsamość
narodową i odrębność kulturową można wspólnie tworzyć jedno środowisko
zróżnicowane kulturowo. Ponadto, taka symbioza przedstawia ogromne bogactwo dla wszystkich mieszkańców
Leuven, gdzie bez wiz i paszportów
można z bliska obserwować kulturę
i tradycje społeczności etnicznych z całego świata. Ta liczba organizacji etnicznych, a jest ich około 260 na tere-

Polonia w Leuven
Wśród 155 różnych narodowości zamieszkujących terytorium Leuven, Polacy zajmują medalowe, trzecie miejsce (cf. wykres). Jest nas bardzo dużo,
a wielu z nas pragnie oprócz pracy spędzić wolny czas na aktywnościach proponowanych przez jedyną polonijną organizację non-profit na tym terenie
(Daskalia-CPL vzw). Już po tak krótkim czasie, od kiedy organizacja poza-

rządową powstała, widać, jak Polacy
zamieszkujący Leuven są spragnieni
wydarzeń kulturalnych dla dzieci, młodzieży, ale także dla dorosłych. Dzięki
temu, że urząd miasta Leuven zachęca
wszystkich do organizowania imprez
interdyscyplinarnych (filmy, prelekcje,
kulinaria, koncerty), stowarzyszenia
na terenie miasta są dobrze poinformowane i chętnie ze sobą współpracują. Jest to projekt absolutnie pionierski
w całej Belgii, jednak z łatwością zauważyć można, że w prosty sposób udaje się pozbyć uprzedzeń i skierować zainteresowanie lokalnej społeczności na
inne, przyjazne tory. Ponadto, zainteresowanie samych członków i sympatyków organizacji kulturalnych jest
nadzwyczajne. Należy sobie tylko życzyć, oby inicjatyw tego typu było jak
najwięcej, ponieważ przyciągają one
zawsze wielu widzów, potwierdzając
ogromne zainteresowanie wśród publiczności kulturami i tradycjami Europy i całego świata oraz muzyką etniczną.
Daskalia
www.daskalia.eu

        







     
     

 

 


Jedno Leuven, wiele kultur.

nie Leuven pokazuje, w jakim stopniu
mieszkańcy Leuven zaangażowani są
w kulturę kraju swego pochodzenia.
Międzynarodowe organizacje kulturalne, (organizacje pozarządowe) rozwijające działania w sferze kultury, łączą
twórców, hobbystów, popularyzatorów
różnych dziedzin z różnych krajów.
Wśród tego typu organizacji są m.in.
Szkoła Rosyjska, Szkoła Chińska, Stowarzyszenie Nepalczyków, Brazylijska
Szkoła Kapuery, Dom Indii i wiele innych. Założyciele, członkowie i sympatycy tych organizacji są ekspertami
w różnych dziedzinach. Przy ich udziale przygotowywane są rożnego rodzaju
wydarzenia społeczno-kulturalne w Leuven.
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Źródło: http://www.leuven.be/bestuur/leuven-in-cijfers/bevolking/nationaliteit/
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Geel

Co słychać w szkole
i przedszkolu przy
Stowarzyszeniu ProPolonia?

Polsko-belgijska integracja

Pierwsze zajęcia w Nowym Roku
poświęcone były babciom i dziadkom.
Dzieci opowiadały jak spędzają z nimi
czas i było widać, że za nimi tęsknią
i że babcie i dziadkowie to jedne z najważniejszych osób w ich życiu.
Ogromną przyjemność sprawiło więc
wnukom przygotowanie specjalnych
kartek z okazji święta Babci i Dziadka. Na laurkach można było zobaczyć
przepiękne bukiety kwiatów i mnóstwo serduszek świadczących o tym,
że kochają swoich dziadków. Gotowe
upominki zostały włożone do kopert,
zaadresowane przez rodziców i wysłane do Polski. Z pewnością niejednej
babci i niejednemu dziadkowi zakręciła się łezka w oku na widok pięknych laurek wykonanych przez ich
wnuki.
Szkolną tradycją jest, że po skończonej lekcji języka polskiego, odbywają się zajęcia plastyczne związane
z tematem lekcji. Tym razem zadaniem dzieci było ulepienie z plasteliny swojego ulubionego bohatera
książki „Plastusiowy pamiętnik”.
Oczywiście największą popularnością

Pod koniec lutego, w gminie Geel
odbyło się spotkanie wszystkich organizacji non-profit związanych z kulturą. Był to ważny moment dla naszego stowarzyszenia, bo pomimo że
oficjalnie ProPolonia istnieje w szeregach gminnych już od października
zeszłego roku, to nie miało jeszcze
ono okazji przedstawić się władzom
kulturalnym gminy i innym organizacjom tego typu, istniejących w Geel.
Oczywiście po takim spotkaniu i poznaniu innych organizacji, liczymy na
wymianę doświadczeń i dalszą integrację ze społecznością belgijską.
Działalność ProPolonii w Geel ma na
razie charakter lokalny i jest jeszcze
stosunkowo krótka. Jednak obecność
Polonii na tym terenie zaczyna być coraz bardziej widoczna. Od lokalnych
mieszkańców napływają do stowarzyszenia różne propozycje współpracy.
Okazuje się bowiem, że wielu Belgów
to sympatycy Polski, którzy interesują się jej historią. Najbardziej znany
i doceniany jest przez nich okres naszej
„Solidarności” lat osiemdziesiątych
i walka o niepodległą Polskę.
Najlepszym przykładem jest gospodarz z okolic Retie, który trafiwszy
w lokalnej prasie na informację o działaniach Polonii w Geel, natychmiast
się z nami skontaktował. W trakcie
spotkania powiedział, że kilka razy
odwiedził Polskę i bardzo mu się tam
podobało. Zostaliśmy zaproszeni do
jego gospodarstwa i okazało się, że
jest to doskonały teren do spędzenia
wolnego czasu, czy zorganizowania
majówki. Ponadto gospodarz oferuje
wiele atrakcji dla dzieci na przykład
przejażdżki zaprzęgiem konnym.
Co dwa lata do Geel i okolicznych
miejscowości przyjeżdżają na tourne
uczennice szkoły baletowej z Częstochowy. W tym roku ich występy zaplanowane są w czterech miejscowościach:
Geel – 7 kwietnia, Witgoor – 8 kwietnia, Ravels – 9 kwietnia oraz w Retie
– 10 kwietnia. Balet zapraszany jest już
od ponad 15 lat przez ludzi związanych
z kulturą w Geel. Młodzi tancerze z Polski mieszkają w belgijskich domach, co
daje możliwość integracji z miejscową
społecznością i wymiany kulturowej.
Szczegóły na stronie:
http://www.geel.be/activiteitendetail.aspx? id=5278.
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cieszył się sam Plastuś a wszystkie
Plastusie wykonane przez naszych
uczniów były urocze i niepowtarzalne.
W trakcie każdych zajęć lekcyjnych,
nauczyciele zapewniają uczniom trochę czasu na wspólne oglądanie polskich kreskówek. Aktualnie, dzieciaki wraz ze Smokiem Wawelskim
zaangażowane są w poszukiwania
Baltazara Gąbki w „Porwaniu Baltazara Gąbki”. W planie oczywiście dalsze
przygody Smoka Wawelskiego w „Wyprawie Profesora Gąbki”. Pomysł jest
strzałem dziesiątkę. Dzieci robią chyba to co najbardziej lubią, a przy tym
osłuchują się z językiem polskim.
Nowością w naszym przedszkolu
i szkole są zajęcia ruchowe „Bawmy
się” prowadzone przez profesjonalną
fizjoterapeutkę, w trakcie których poprzez zabawę, instruktorka uczy dzieci odpowiednich zachowań które pomogą utrzymać dzieciom prawidłową
postawę ciała, co jest niezmiernie
ważne przy ich rozwoju.
Marek Piaścik
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Przegląd
prasy
polskiej
Narkotykowy transport
Jak donosi „Rzeczpospolita” do Polski trafia coraz więcej narkotyków
z terenu Zachodniej Europy, głównie
z Holandii. Zarówno grupy przestępcze, jak i pojedynczy klienci kupujący narkotyki i sprzedający je później
z dużym zyskiem w kraju, coraz częściej korzystają z usług rejsowych busów kursujących na trasie Holandia
– Polska. Według funkcjonariuszy policji zajmujących się zwalczaniem
przemytu narkotyków, właśnie ten
środek transportu staje się coraz bardziej popularny, co może skutkować
częstszymi kontrolami, a co za tym
idzie nieudogodnieniami dla pasażerów.
„Rzeczpospolita”

Polacy kochają gotówkę
Polacy, jak mało który europejski
naród, przywiązani są do gotówki.
Transakcji gotówkowych dokonuje aż
82 procent naszych rodaków, a swoistym rekordem w Europie jest płacenie gotówką w małych sklepach.
Związek Banków Polskich i Narodowy
Bank Polski chcą skłonić Polaków do
masowego zakładania kont, używania kart i elektronicznych płatności,
bowiem płacenie gotówką szkodzi polskiej gospodarce. Aby nakłonić obywateli do transakcji elektronicznych,
banki proponują zmniejszenie limitu
płatności gotówką z obecnych 15 tysięcy do 1 tysiąca euro. Powyżej tej
kwoty trzeba będzie płacić kartą lub
przelewem.
„Dziennik Polski”

Polacy produkują futra,
ale ich nie noszą
Polska jest jednym z największych
producentów futer w Europie. Zajmuje trzecie miejsce w produkcji naturalnych skór norek i lisów na świecie, ale prawie wszystkie swoje
produkty przeznacza na eksport. Tylko w zeszłym roku przygotowano 10
milionów sztuk skór z norek, 250 tysięcy lisich futer oraz 50 tysięcy naturalnych skór jenotów. Według danych
Polskiego Związku Hodowców i Pro-

Obawy ciężarnych
kobiet

ducentów Zwierząt Futerkowych,
w 2013 roku Polacy na sprzedaży futer zarobili aż 400 milionów euro. Nasi rodacy futer nie lubią, ubiera się
w nie zaledwie kilkuprocentowa część
społeczeństwa. Powodów ku temu jest
kilka: coraz łagodniejsze zimy, zwiększenie świadomości ekologicznej ale
głównym czynnikiem są pieniądze.
Ceny naturalnych futer są kilkakrotnie wyższe niż kwoty, jakie należy zapłacić za zwykłe kurtki lub płaszcze.
„Puls Tygodnia”

Kolejne szkoły do likwidacji
„Gazeta Wyborcza” informuje, że
w tym roku ponad 200 placówek
oświatowych zostanie zamkniętych.
Będą to przede wszystkim szkoły wiejskie oraz licea i technika dla dorosłych. Najwięcej różnego rodzaju
szkół ulegnie likwidacji w województwie śląskim, najmniej w województwach świętokrzyskim, lubelskim
i opolskim. Władze samorządowe
twierdzą, że powyższe działania spowodowane są koniecznością oszczędzania, nie zawsze jednak biorą pod
uwagę argumenty dzieci, rodziców
i nauczycieli.
„Gazeta Wyborcza”

Niemodny patriotyzm
Z sondażu instytutu badania rynku
Homo Homini wynika, że tylko co piąty Polak jest gotowy do poświęcenia
życia lub zdrowia dla dobra kraju. Aż
41 procent naszych rodaków nie poświęciłoby nic dla dobra Polski, 19%
z nas oddałoby dla Ojczyzny swoje życie lub zdrowie, a 17 procent byłoby
gotowych na poświęcenie swego majątku. Wśród tych osób, które niczego nie chcą poświęcać dla Polski, było 53 procent kobiet, ale tylko 29
procent mężczyzn. Z powyższych badań jasno wynika, że niechęć Polaków do poświęcenia się dla Ojczyzny
wynika przede wszystkim z braku zaufania do instytucji państwa.
Badanie zostało przeprowadzone
w przededniu dziesiątej rocznicy
śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
„Rzeczpospolita”

Jak donosi „Rzeczpospolita”, ciężarne kobiety w Polsce najbardziej obawiają się biedy oraz utraty pracy. Prawie 40 procent kobiet będących
w ciąży boi się, że po urodzeniu dziecka będą miały problemy finansowe,
drugie tyle obawia się utraty pracy.
Polki przeciętnie sytuowane materialnie nie chcą rodzić dzieci, ponieważ
zdają sobie sprawę, że przyjście na
świat dziecka może wiązać się z biedą
i niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka. Powyższe
badanie przeprowadzone zostało na
zlecenie Polskiego Banku Komórek
Macierzystych i objęło 300 ciężarnych
kobiet.
„Rzeczpospolita”

Korupcja zżera
polski biznes
Tak uważa 75 procent przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu
„Pulsu Biznesu”. Są oni zdania, że korupcja blokuje rozwój polskiego biznesu. Wprawdzie według Trans pa rency International Polska, w ciągu
ostatnich dziesięciu lat, skala korupcji w naszym kraju znacznie zmalała,
jednak łapówkarstwo i przekupstwo
nadal kwitnie. Aż 71 procent ankietowanych przedsiębiorców jest zdania,
że dawanie i branie łapówek to jedna
z najważniejszych barier w prowadze niu dzia łal no ści gos po dar czej
w Polsce, a szerząca się korupcja często blokuje prawidłowy rozwój ich
firm.
„Puls Biznesu”

Młodociani złodzieje
Wzrasta ilość włamań dokonanych
przez ma ło let nie dzie ci. W Gli wi cach, po li cja za trzy ma ła czwór kę
złodziei w wieku od ośmiu do jedenastu lat, które włamały się do sklepu z zabawkami i wyniosły stamtąd
towar o wartości ponad 400 złotych.
We dług Ko men dy Głów nej Po li cji,
ilość kra dzie ży do ko ny wa na przez
dzieci rośnie w zastraszającym tempie, a co gorsza wiek sprawców coraz bardziej się obniża. Siedmio- czy
oś mio let ni wła my wa cze nie są już
żad ną no wo ścią. Z da nych po li cji
wynika, że najczęściej włamania dokonywane są dla zabawy, w celu zaimponowania kolegom, bądź też po
uprzed nich na mo wach star szych
złodziei. Takie wybryki najczęściej
koń czą się przy zna niem mło do cia nym przestępcom kuratora sądowego i ob ję cia ca łej ro dzi ny spe cjal nym nadzorem.
„Puls Tygodnia”
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e-Pity
„Gazeta Wyborcza” podaje, że zapo wia da się re kor do wy rok, je że li
chodzi o składanie PIT-ów przez inter net. W stycz niu 2014 ro ku, Pola cy zło ży li już po nad 295 ty się cy
zeznań podatkowych w formie elektronicznej. W analogicznym okresie
roku poprzedniego było ich o prawie sto ty się cy mniej. Roz li cze nie
przez internet zyskuje coraz więcej
zwolenników, bo jest to najszybszy,
najłatwiejszy i najmniej czasochłonny spo sób. Wszyst ko moż na za ła twić w domu siedząc przed monitorem komputera, niczego nie trzeba
dru ko wać, za no sić do urzę du, ani
wysyłać pocztą.
„Gazeta Wyborcza”

Wymarzony mąż
Polski Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców przeprowadził ankietę na temat zawodów cieszących się
największym zaufaniem wśród kobiet.
Bezapelacyjnie zwyciężyli lekarze, co
czwarta ankietowana oświadczyła, że
chciałaby wyjść za mąż za prawnika,
a co szósta za przedsiębiorcę. Grupa
społeczna, którą kobiety darzą najmniejszym zaufaniem okazali się politycy. Zaledwie trzy procent ankietowanych uważa, że z racji wykonanych
obowiązków należy im się szacunek.
Zdaniem ponad 90 procent pań, polityk w rodzinie to wstyd.
Z powyższego raportu wynika również, że Polki nie darzą zaufaniem panów wykonujących takie zawody jak:
urzędnicy, nauczyciele i żołnierze, jak
również związkowcy, którego za męża nie chciałaby żadna kobieta. Taka
degradacja szanowanych jeszcze kilka lat temu zawodów nie dziwi socjologów, którzy mówią, że w kwestii zamążpójścia, Polki coraz częściej
kierują się ekonomią.
„Dziennik Zachodni”

Wynagrodzenia nie rosną,
a ceny idą w górę
Z najnowszych raportów Narodowe go Ban ku Pol skie go wy ni ka, że
wynagrodzenia Polaków rosną bardzo powoli, a ceny produktów non
stop idą w górę. Ludzie wydają mało pieniędzy bo mało zarabiają, firmy
nie in we stu ją w no we fa bry ki czy
sklepy, a gospodarka nie rozwija się
tak szybko jak powinna. Specjaliści
z NBP twier dzą, że je dy nym wyj ściem w celu pobudzenia gospodarki jest podniesienie płac, co spowodu je
roz ru sza nie
się
ryn ku
i przyniesie szybszy wzrost gospodarczy.
„Agora”

Reklamodawcy coraz częściej
kierują reklamy w stronę
dzieci
Taką informację podał „Tygodnik
Powszechny”, opierając się na danych
ze Stowarzyszenia „Dziecko bez Reklamy”. Wynika z nich, że aż 96,4 procent Polaków podczas robienia zakupów bierze pod uwagę opinie swoich
dzieci, dlatego też coraz więcej reklam
oferujących z założenia produkty dla
dorosłych, skierowana jest właśnie
do dzieci. Stąd zastosowanie odpowiednich trików oddziałujących na
ich psychikę, dużo koloru, ruchu, głosów, a przede wszystkim śmiechu lub
płaczu dzieci, bo to według specjalistów najbardziej zwraca uwagę naszych pociech. Do tego dochodzą postaci z bajek, pieski, kotki i tym
podobne stworki.
Reklamodawcy już dawno odkryli,
że to właśnie dzieci mają wielki i często decydujący wpływ na wybór tego
a nie innego produktu, dlatego nawet koncerny samochodowe tak konstruują swoje reklamy, aby dotarły do
najmłodszych. Bo to one często decydują, czy rodzice kupią taki a nie inny model samochodu.
„Tygodnik Powszechn y”

Coraz więcej polskich dzieci
żyje w biedzie
Główny Urząd statystyczny opublikował raport „Warunki życia rodzin
w Polsce” z którego wynika, że z powodu ubóstwa rodziców, ponad pół
miliona dzieci w Polsce nie dojada.
Około 450 tysięcy dzieci nie ma
wszystkich szkolnych podręczników,
prawie 550 tysięcy dzieci nie chodzi
do lekarzy specjalistów, a ponad 600
tysięcy do stomatologa. Według opublikowanych danych, na 8,9 miliona
dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 24
lat, w biedzie żyje aż półtora miliona
z nich.
Bie da jest naj bar dziej do tkli wa
w ma łych miej sco wo ściach, a po li ty ka spo łecz na na sze go pań stwa
po zo sta wia wie le do ży cze nia.
Eks per ci ape lu ją, aby rząd po szu kał pie nię dzy tam, gdzie się je
mar no tra wi i sku tecz niej po ma gał tym, któ rzy naj bar dziej po trze bu ją wspar cia.
„Rzeczpospolita”

Najpopularniejsze imiona
Gazeta „Metro” sprawdziła, jakie
imiona w ubiegłym roku Polacy najczęściej nadawali swoim dzieciom.
Według danych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, w porównaniu do lat
poprzednich, coraz więcej jest imion
które zaskakują.
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Dziewczynki najczęściej były nazywane: Lena, Julia, Zuzanna, Maja i Zofia, ale także Zara, Żaklina, Fatima,
Anja, Zoya i Vivian. Z kolei najpopularniejszymi imionami chłopięcymi
były: Jakub, Kacper, Filip, Szymon
i Janek; Poza tym wielu chłopców
otrzymało takie imiona jak: Majkel,
Mike, Maxim, Jason, Steven, Paskal
i Jurand.
„Metro”

Nasze dzieci mogą żyć krócej
niż my
„Rzeczpospolita” pisze, że pokolenie dzisiejszych dzieci będzie niestety żyło przynajmniej o pięć lat krócej
niż ich rodzice. Tak wynika z przeprowadzonych ostatnio badań, które
wnikliwie analizuje polskie Ministerstwo Sportu.
Blisko połowa chłopców wieku 13
lat spędza przy komputerze ponad
dwie godziny dziennie, i tyle samo
czasu poświęca na oglądanie programów telewizyjnych co powoduje, że
znaczna część z nich ma nadwagę,
bóle pleców i stawów. Wady postawy ma na wet 60 pro cent pol skich
dzieci. Tylko 10 procent trzynastoi czternastolatków podejmuje jakąkolwiek aktywność fizyczną jak pływa nie, ja zda na ro we rze, czy gra
w piłkę. Powyższe dane są alarmujące, a główny problem leży w zbyt
małej ilości zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych w polskich
szko łach i zbyt lek ce wa żą cym ich
traktowaniu.
„Rzeczpospolita”

Spada liczba powołań
do zakonów żeńskich
„Dziennik Polski” donosi, że w Polsce z roku na rok jest mniej zakonnic. Jeżeli sytuacja się nie poprawi,
to za dziesięć lat zabraknie sióstr do
prowadzenia sierocińców, hospicjów,
oraz do opieki nad ludźmi starszymi
i przewlekle chorymi. To właśnie zakonnice są w tej roli niezastąpione,
prowadzą w Polsce 33 szpitale, 244
ambulatoria, prawie 300 domów starców i ponad 500 sierocińców. Z oddaniem pracują w niektórych szpitalach i hospicjach.
W ciągu ostatnich 10 lat odnotowano aż 50-procentowy spadek powołań
w zakonach żeńskich i chociaż zgromadzenia zakonne coraz powszechniej korzystają z najnowszych metod
dotarcia do ludzi, na wstąpienie do
zakonu decyduje się coraz mniej kobiet.
„Dziennik Polski”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Gdyby tak cofnąć czas…

W

yobraźmy sobie wehikuł czasu, dzięki któremu możemy
cofnąć się w przeszłość. Gdyby ktokolwiek z nas mógł wrócić do
lat swojej młodości a nawet dzieciństwa, z pewnością zadałby sobie pytanie: co chciałbym (chciałabym) zmienić w swoim dotychczasowym życiu?
Czego żałuję? Co naprawić lub zupełnie wymazać z przeszłości? Ile podjętych decyzji przemyśleć ponownie?
Gdyby można było cofnąć czas, to…

(Nie) trafione decyzje
Na co dzień otacza nas szara rzeczywistość. Dom, rodzina, praca. Często naburmuszony mąż, niezadowolona żona, krzyczące i kłócące się
dzieci. Wieczny brak pieniędzy, kłopoty w pracy i poczucie, że wszystko
jest do niczego. Szarość, przygnębienie i monotonia. Czujemy, że mamy
naprawdę wszystkiego dosyć, że dłużej tego nie wytrzymamy. Czasem zaczynamy myśleć, że gdybyśmy mogli
cofnąć czas, pewnych decyzji z pewnością nie podjęlibyśmy. Wracamy myślą do przeszłości i łapiemy się na
tym, że wielu rzeczy z tamtych lat po
prostu nam brakuje. Czego najbardziej? Młodości, beztroski i śmiechu,
którego w obecnym życiu jest coraz
mniej. Tamtego korzystania z życia
bez żadnych zobowiązań, kiedy nawet
brak pieniędzy nie był tak bardzo odczuwalny. Wspominamy i jest nam żal
przeszłości. Bijemy się z myślami i zadajemy sobie pytania: Czy gdybym
wtedy zdecydowała się na innego
chłopaka, to moje życie byłoby lepsze? Gdybym nie rzucił szkoły, to może teraz miałbym o wiele lepszą, bardziej satysfakcjonującą pracę? Czy
tamte, podjęte przed laty decyzje były słuszne? Czy aby na pewno wtedy
dobrze wybrałem (wybrałam), postąpiłem (zrobiłam)?
Chcielibyśmy powrócić do momentu, kiedy coś się w naszym życiu zaczynało. Odnosimy wrażenie – wręcz
jesteśmy pewni – że tamte podjęte
przez nas decyzje skutkują do tej pory. I mamy rację. Każda osoba, z którą mieliśmy do czynienia chociażby
przez małą chwilę, wywarła na nas jakiś wpływ. Analizując swoje przeszłe
życie dochodzimy do wniosku, że często pod wpływem impulsu, jednego
błysku w oku robiliśmy coś, czego do
tej pory żałujemy. Ale to nie oznacza,
że wszystkie podjęte kiedyś decyzje
były nietrafione. Mieliśmy naście lat,
byliśmy niedoświadczeni życiowo, patrzyliśmy na życie bardziej emocjo-

nalnie, bez wyrachowania, całymi garściami czerpaliśmy z życia przyjemności. Byliśmy inni, nasze życie było
inne, okoliczności też były inne.
Wszystko było inne. Podejmowaliśmy
decyzje, które wówczas uważaliśmy
za słuszne. Teraz z pewnością zmienilibyśmy wiele. I wcale nie jest powiedziane, że nowe decyzje nie byłyby
gorsze w skutkach niż te, które podjęliśmy uprzednio. Potem byłoby inaczej, ale czy lepiej?
Ale nie tylko decyzje decydowały
o naszej przyszłości. Często też pozwalaliśmy na to, żeby wszystko potoczyło się samo, żeby ktoś lub okoliczności decydowały za nas. Dopiero
później zdajemy sobie sprawę z tego,
że zaniechanie i zaniedbanie – nie tylko nasze decyzje – miały wielki wpływ
na nasze późniejsze życie.

Co sami mówimy o naszej
przeszłości?
Czego Polki i Polacy żałują najbardziej? Co chcieliby zmienić, gdyby wehikuł czasu rzeczywiście istniał? Oka-

zuje się, że zmieniliby wiele, od spraw
błahych, poprzez sytuacje i decyzje mające znaczący wpływ na dalsze życie.
Z przeprowadzonych badań psychologicznych wynika, że Polacy najbardziej żałują tego, że nie skończyli
szkoły, nie uczyli się lepiej. Nie dla
rodziców, dla pani w szkole, tylko dla
siebie samych. Uważają, że odpowiednie wykształcenie znacznie podniosłoby ich samoocenę. Przecież pewnych rzeczy kupić nie można.
Gdyby można było cofnąć czas, większość z nas nie wchodziłaby w „szczenięce bezsensowne związki”, które często skutkowały załamaniem nerwowym
i utratą wiary we własne możliwości.
Takie toksyczne związki odcisnęły swoje piętno na naszym dalszym życiu.
Sporo z nas żałuje utraconego czasu,
bezsensownych chwil w szlafroku,
w którym bez celu snuliśmy się po domu. Żałujemy, że spotkań z przyjaciółmi było tak mało, że nasze życie toczy
się przed monitorem komputera, że nie
potrafimy rozmawiać z innymi ludźmi.
Żałujemy, że nasze życie toczy się od
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wypłaty do wypłaty, że jesteśmy egoistami i nie myślimy o innych. Żałujemy
wielu rzeczy, wyboru tej kobiety, czy
tego mężczyzny.
A żal jest podły, potrafi w psychice
człowieka poczynić straszliwe spustoszenie. Z tego żalu powstaje tęsknota
za cofnięciem czasu i możliwością
zmian podjętych w przeszłości decyzji
co uczyniłoby nasze życie lepszym,
bardziej wartościowym. Gdyby działał
wehikuł czasu, wielu z nas chciałoby
odzyskać stracone możliwości, otworzyć drzwi, które zostały przez nas
samych zamknięte i których już nie
można otworzyć. Cofnąć czas, najbardziej chcieliby ludzie starsi bo wiedzą, że niczego już nie nadrobią. Natomiast młodzi mają wrażenie, że mają
przed sobą jeszcze dużo czasu, więc
pewne rzeczy zdążą naprawić.
Według naukowców, każdy człowiek przeciętnie przez 15 minut w tygodniu żałuje czegoś, co miało miejsce w przeszłości. I co ciekawe,
naukowe badania dowodzą, że szczęśliwymi w życiu są nie ci, którym
wszystko idzie gładko, tylko ci, którzy nie boją się nowych wyzwań i popełniają błędy. Kobiety żałują znacznie dłużej niż mężczyźni. Żałują
niespełnionej miłości, a mężczyźni
utraconej, bądź nigdy nieosiągniętej
kariery. Gdyby można było cofnąć
czas, to ludzie chcieliby lepiej przeżywać miłość, wydostać się z toksycznego związku i pójść za głosem serca.
Mało kto zauważa, że lepiej żałować
tego co się kiedyś zrobiło, niż tego,
że nie podjęło się wyzwania, że coś
się przegapiło lub zaniedbało. Najbardziej żałuje się tych błędów, których się nie popełniło, bo nie daliśmy naszemu życiu na to szans.

Jest, jak jest
Często nie zdajemy sobie sprawy
z tego, że każda przeżyta przez nas
chwila, każda podjęta decyzja i jej
skutki, całe dotychczasowe życie nas
ukształtowało, nawet zahartowało.
Jesteśmy starsi, bardziej doświadczeni, potrafimy wyciągać wnioski z popełnionych przez nas błędów. Nie jest
istotne, ile tych błędów w życiu się
popełniło, ile nietrafionych decyzji
podjęło. Ważne, że się przetrwało
i czegoś nauczyło.
Przeszłości zmienić już nie możemy, dlatego nie ma co jej żałować. Lepiej się z nią pogodzić i ją zaakceptować. Teraźniejszość jest, jaka jest, to
efekt przeszłości. A przyszłość? Choć
jest ona nieznana i może dlatego ekscytująca, choć często jej się obawiamy, mamy na nią wpływ. Teraz. Już
możemy zacząć ją kształtować. Nasza przyszłość zaczyna się dziś.

Ciągłe żałowanie czegoś, co miało
miejsce kiedyś tam, jest bez sensu.
Żal nie jest przyjemny, ani konstruktywny, nie wnosi do naszego życia niczego pozytywnego, tylko smutek,
stres i ciągłe wrażenie przegranej.
Kiedyś ktoś powiedział, że człowiek
zaczyna zastanawiać się dokąd idzie,
dopiero wtedy, kiedy jest już na skrzyżowaniu. Dlatego najlepiej żyć tak,
żeby być w zgodzie ze sobą i jednocześnie mieć wytyczony własny cel,
nie tylko być biernym obserwatorem
własnego życia.
A najtrudniejsza w życiu człowieka
jest akceptacja i poznanie samego siebie, rozpoznanie własnych najgłębszych potrzeb. Także zaakceptowanie
sąsiadów, przyjaciół, znajomych, pani
w szkole, ekspedientki w sklepie, lekarza – można by wymieniać jeszcze
długo. Inaczej skazujemy siebie na
wieczne niezadowolenie i zazdroszczenie innym. Może się okazać, że
kupno jeszcze lepszego samochodu
tak naprawdę nie przynosi nam samym zadowolenia, lecz jest tylko etapem w wyścigu donikąd.
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Może warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad własnym życiem,
którego nie można przecież tak jak
w grach komputerowych, cofnąć,
przewinąć. Może nie widzimy, że tak
naprawdę nasze życie jest wartościowe i pełne treści?
Cieszmy się tym, co mamy. Cieszmy się, że są lu dzie, któ rzy nas ko cha ją, że ma my pra cę, że je steś my
zdro wi i ży je my. Ulep szaj my swo je
ży cie i nie wy le waj my łez nad tym,
co by ło. Spój rzmy uważ niej na to,
co nas ota cza. A ra do ści wo kół nas
jest naprawdę wiele. Uśmiech dziecka, je go umo ru sa na od cze ko la dy
buźka i małe rączki obejmujące szyję. Słoń ce, zie lo na tra wa i wios na,
któ ra wkrót ce do nas za wi ta. Do ceń my to co ma my – ŻY CIE. Ja kie
ono by nie by ło i tak jest pięk ne,
i jest tyl ko jed no. Bo być mo że dla
ludz ko ści, je steś my tyl ko ma łym
czło wie kiem, ale dla nie któ rych
nam bli skich je steś my ca łym świa tem.
Ewa Jan ik
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Kącik absurdu
wieków, ludzie współzawodniczą ze sobą w wielu dyscyplinach. Poniższe przykłady uświadomią nam, że swoją wyższość
nad przeciwnikiem można udowodnić
niemal w każdej dziedzinie, nawet w tej
najbardziej absurdalnej. Oto garść najdziwniejszych rekordów świata, popełnionych przez mieszkańców różnych
zakątków naszej planety, które znalazłam na stronach internetowych. Nie
wszystkie z wymienionych rekordów
znalazły się oficjalnie w Księdze Rekordów Guinnessa.

Od

n Mieszkanka słonecznej Italii – Michale Santelia jest wielbicielką książek. Pomyślałby ktoś, że hobby jak
każde inne, albo nawet o wiele bardziej od innych wartościowe. Szkopuł jednak w tym, że pani Santelia
książki przepisuje, a żeby było
ciekawiej, przepisuje je od tyłu
i w oryginalnej wersji. Do tej pory
przepisała ponad 60 pozycji z największymi dziełami literatury
włącznie.
n Innym hobby może się pochwalić
Australijczyk Les Stewart, który
wyspecjalizował się w pisaniu słowami liczb od 1 do 1 000 000. Zajęło mu to 16 lat i 7 miesięcy, w trakcie których zużył siedem ręcznych
maszyn do pisania, tysiąc nasączonych tuszem taśm maszynowych
i prawie dwadzieścia tysięcy stron
papieru. Na pytanie, dlaczego wybrał sobie takie właśnie hobby odpowiada, że „od kiedy jest niepełnosprawny i tak nie ma nic do roboty”.
n Amerykanka Madeline Albrecht
przez piętnaście lat pracowała dla
firmy produkującej preparaty do higieny stóp. Praca zawodowa zainspirowała ją do ustanowienia rekordu w bardzo wąskiej specjalizacji,
mianowicie w wąchaniu stóp.
W trakcie swojej zawodowej kariery powąchała 5 600 stóp i tym samym ustanowiła rekord w tej dziedzinie. Nie znalazłam niestety
informacji, czy jej wyczyn wpisany
został do Księgi Rekordów Guinnessa.
n W Księdze Rekordów znalazł się
natomiast pewien pan z brodą. Ed
Cahill z Irlandii – bo o nim mowa,
przez rok hodował i pielęgnował
swój zarost. Kiedy był już gotowy
do pobicia rekordu, udał się do siedziby irlandzkiej stacji radiowej Today FM i przez ponad trzy godziny

wcisnął w swoją brodę 3 107 wykałaczek. Pytany przez dziennikarza
stacji, skąd pomysł na tak niecodzienny rekord odpowiedział, że
któregoś dnia, czekając w barze na
podanie zamówionego posiłku, dla
zabicia czasu koledzy zaczęli mu
wtykać w brodę różne przedmioty,
także wykałaczki.
n Mieszkaniec Los Angeles w Kalifornii – Barry Chappell, założył się z rodziną, że rzuca palenie i do tego nałogu już nie wróci. Stało się to
w momencie, kiedy na świat przyszedł jego syn. Nałogowy palacz słowa dotrzymał, ale w czasie kuracji
wspomagał się gumami do żucia Nicorette, z których to właśnie gum
ulepił rekordową kulę. Mierzy ona
157 centymetrów w obwodzie i waży prawie 79,3 kg. Wartość gum zużytych do ulepienia kuli to w złotych polskich prawie 100 tysięcy.
Do stworzenia projektu życia, jak
o swoim wyczynie mówi Barry, zużył 95 tysięcy 200 wyżutych gum.
Lepienie gumowego giganta zajęło
mu sześć lat.
n Podwójnym rekordem Guinnessa
może poszczycić się Amerykanin
Brian Spotss, który w Honk Kongu
pobił aż dwa rekordy w ustawianiu
jajek w pozycji pionowej. Pierwszy
rekord dotyczył najszybszego ustawienia pionowo tuzina jaj, co pan
Spotss uczynił w czasie 1 minuty
i 32 sekund. Kolejny zaś, to najwięcej jaj ustawionych pionowo w tym
samym czasie – 900 sztuk. Rekordzista przyznał, że zabawę z jajkami wyniósł z dzieciństwa, kiedy
wraz z rodziną próbował swoich sił.
Aby przygotować się do ustanowienia rekordu, przez wiele tygodni
przez pół godziny dziennie ćwiczył
ustawienie kciuka i palca wskazującego, aby odpowiednio chwycić
i ustawić jajko. Treningi opłaciły
się i Spotss stał się nowym rekordzista świata (poprzedni wyczyn w tej
kategorii wynosił 888 jaj).

Źródło: http://www.chinaculture.org/

n Chińczycy znani są ze swoich niezwykłych skłonności do bicia rekordów, ale wyczyn pana Li Hongxiao
wywołał u obserwujących go widzów niemałą konsternację. Na
oczach zdziwionego i lekko przerażonego tłumu, Chińczyk podniósł
i przez jedenaście sekund trzymał
w zębach 23 drewniane ławki. Cała
konstrukcja ważyła aż 70 kilogramów, a każda z ławek posiadała dokładnie jeden metr długości. Pan Li
jest od dawna prawdziwym rekordzistą w trzymaniu w zębach różnych rzeczy. Oprócz ławek podnosi
też drabiny, czy balansuje długimi
bambusowymi kijami (oczywiście
trzymając je w zębach). Swoje hobby rozpoczął już jako dziecko, kiedy
ze względów finansowych musiał zarabiać na utrzymanie rodziny. I wybrał właśnie taki sposób na życie.
n Kolejny nasz bohater – Francuz Michel Lotito znany jest na świecie jako „Pan zjadający wszystko”. I naprawdę jest to określenie doskonale
oddające jego hobby, czy też dziwne
dla przeciętnego człowieka upodobanie. Lotito, a właściwie jego układ
pokarmowy, jest w stanie strawić
dosłownie wszystko. Lekarze twierdzą, że żołądek mężczyzny ma dwukrotnie grubszą ściankę niż u przeciętnego człowieka, a tę właściwość
„pan zjadający wszystko” nabył będąc jeszcze w łonie matki.
Dla niego zjedzenie szkła czy metalu,
to przysłowiowa bułka z masłem. Na
razie może poszczycić się przetrawieniem takich rarytasów jak: świeczniki, telewizory, rowery, czy wózki
sklepowe; Ale wszystkie jego dotychczasowe wyczyny z pewnością przebił ostatni – spożycie turystycznego
samolotu Cessna – czyli zjedzenie największego posiłku na świecie.
Jak widać, rekordy może ustanawiać
każdy z nas. Trzeba tylko zapału, wiary w siebie, determinacji i uporu. Niekoniecznie jednak trzeba rozbijać głową
arbuzy, wkładać do brody wykałaczki,
kąpać się w wannie pełnej robactwa,
przez 18 lat wyhodować najdłuższe paznokcie na świecie, czy zjadać samolot.
Tak absurdalne rekordy z pewnością
zadziwiają, często śmieszą, ale równie
często mogą być szkodliwe dla zdrowia.
Jednak każdy, kto jest wystarczająco
pomysłowy i uparty, może pobić swój
własny rekord i stać się sławnym. Ale
czy na pewno warto zaistnieć jako twórca najgłupszego rekordu świata?
Malwina Komysz
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Ciekawostki
Inteligentny skalpel
Naukowcy z Imperial College London stworzyli „iKnife” – inteligentny
skalpel. Ten wyjątkowy przyrząd, podczas operacji na bieżąco informuje chirurga, czy tkanka którą tnie jest nowotworowa, czy też nie. Podczas
testów przeprowadzonych na prawie
100 pacjentach, skalpel cały czas monitorował tkankę i przekazywał lekarzom dane. Inteligentny skalpel rozpoznawał tkanki nowotworowe ze
stuprocentowa dokładnością. Brytyjscy naukowcy twierdzą, że wynalezienie „iKnife” i zastosowanie go na szeroką skalę, pomoże lekarzom w walce
z rakiem, a wielu pacjentom uratuje
życie.

Wyjątkowa nazwa
W północno-zachodniej Walii, na
wyspie Anglesey, leży niewielka miejscowość. Nie wyróżnia się niczym
szczególnym spośród innych walijskich miasteczek z wyjątkiem nazwy,
która brzmi: „LlanffairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwIIIIantysiliogogogoch”. W dokładnym tłumaczeniu
oznacza to: „Kościół świętej Marii
Panny w dziupli białej leszczyny przy
wartkim wirze wodnym świętego Tysilio z czerwonej jaskini”.

Szczęście po austriacku
W zeszłym roku austriackie ministerstwo edukacji zorganizowało
nauczycielom wyjątkowe kursy
– szkolenie z przedmiotu szczęście.
Pedagodzy uczyli się jak być szczęśliwym i w jaki sposób podzielić się tą
niezwykłą wiedzą z uczniami. Poszerzali swoje kompetencje o jakże przydatne w codziennym życiu umiejętności, które później przekazywali
młodzieży na lekcjach biologii, etyki
i wuefu. Austriaccy uczniowie naukę
szczęścia rozpoczynają od zaakceptowania siebie i uwierzenia w swoje
umiejętności. Uczą się porozumiewania się z innymi, wiary we własne
możliwości, pokonywania lęków
i zwalczania swojej agresji. Nauczyciele mają nadzieję, że po zakończeniu nauki uczniowie będą bardziej radośni, przestaną skupiać się tylko na
swoich słabych stronach, co w rezultacie uczyni ich nie tylko szczęśliwymi dziećmi, ale także szczęśliwymi dorosłymi ludźmi.

Zachwyty nie na miejscu
Naukowcy z Uniwersytetów w Utrechcie oraz Ohio, po przeprowadzeniu serii eksperymentów udowodnili, że
nadmierne zachwyty nad dokonania-

mi dzieci mogą odnieść skutek odwrotny do zamierzonego i krótko mówiąc „podciąć im skrzydła”.
Jeżeli dziecko posiadające niską samoocenę będzie słyszało, że spisało
się doskonale, to może ono pomyśleć,
iż w przyszłości zawsze będzie musiało się wspinać na wyżyny swoich możliwości, co spowoduje, że zacznie się
bać i unikać takich wyzwań. Rodzice, starając się chronić swoje dzieci
które z powodu niskiej samooceny źle
znoszą krytykę, nadmiernie zachwycają się ich poczynaniami i nawet
o tym nie wiedząc, wyrządzają im
krzywdę. Na krótką metę, dzięki takiemu wsparciu, dzieci rzeczywiście
lepiej znoszą porażki, ale nie potrafią
walczyć o sukces i nie będą w przyszłości zdolne do podejmowania trudnych wyzwań.

dla astronautów. W czasie eksperymentu naukowcy opracowywali „kosmiczny” jadłospis i okazało się, że produktami,
które
bez
żadnych
przeszkód mogą być spożywane na
Marsie są Nutella i mielonka.

Zbawienna czekolada
Naukowcy z harwardzkiej szkoły
medycznej w Bostonie, przeprowadzili ciekawy eksperyment. Przez miesiąc kilkudziesięciu starszym osobom
(średnia wieku 73 lata), podawali do
picia dwie filiżanki gorącej czekolady dziennie. Efekt przeprowadzonych
badań zaskoczył ich samych. Okazało się bowiem, że u wszystkich badanych nastąpiła znaczna poprawa pamięci, lepszy dopływ krwi do mózgu,
co w efekcie przekłada się na realne
zapobieganie chorobie Alzheimera.

Sposób na rywalki?
Niebezpieczna stolica
Caracas – stolica Wenezueli, uważana jest za jedno z najniebezpieczniejszych miast na świecie. Od niedawna, do grasujących tam gangów
dołączyli złodzieje damskich włosów.
Gangsterzy napadają na kobiety, obcinają im włosy, a następnie sprzedają je rzemieślnikom wytwarzającym
treski i peruki. Interes kwitnie, ale
policja ma związane ręce, ponieważ
do tej pory nie otrzymała ani jednego
formalnego zgłoszenia o popełnieniu
przestępstwa. Jedna z ofiar kradzieży
włosów powiedziała, że nie zawiadomiła policji, ponieważ obawiała się ośmieszenia.
Sprawa jest na tyle poważna, że odniósł się do niej sam prezydent kraju
– Nicholas Maduro, który zaapelował
do pań, aby powiadamiały organy ścigania, bo tylko w ten sposób jest możliwe złapanie złodziei.

Nutella z mielonką
w kosmosie
W ramach projektu NASA, kilku naukowców symulowało życie na Marsie. W czasie sześciu miesięcy spędzonych na Hawajach, w specjalnej
kopule wybudowanej na powierzchni
zeschniętej wulkanicznej lawy,
próbowali odtworzyć
warunki życia panujące na Czerwonej Planecie.
Badacze wychodzili na zewnątrz tylko
na krótki okres
czasu i zawsze
w specjalnych
kombinezonach

Według naukowców z Uniwersytetu
w Minnesocie, kobiety posługują się
markowymi produktami nie tylko po
to aby dobrze wyglądać, ale także żeby odstraszyć potencjalne rywalki.
Używają do tego na przykład torebek
Louisa Vuitton, czy okularów przeciwsłonecznych Prady i komunikują
w ten sposób innym paniom, że mężczyzna z którym tworzą związek należy tylko i wyłącznie do nich. Naukowcy wyjaśniają, iż kobiety mają
poczucie, że markowa torebka działa
jak tarcza ochronna i odstrasza konkurentki.

Muzealne eksponaty
W chińskiej prowincji Hebei, lokalne władze zamknęły niedawno muzeum. Okazało się bowiem, że wśród wystawionych eksponatów znaczna ich
część była fałszywa. Na przykład waza z czasów dynastii Qing – jeden
z najcenniejszych (zdaniem dyrekcji
muzeum) eksponatów, była falsyfikatem.
Odpowiednie służby rozpoczęły
śledztwo, gdyż budowa tego obiektu
i zakup eksponatów kosztowała kilkanaście milionów dolarów. Dyrektor placówki kategorycznie zaprzecza, jakoby dopuścił się oszustwa
i podkreśla, że zależało mu tylko i wyłącznie na promowaniu chińskiej kultury. Fałszywe eksponaty były tak
doskonale podrobione, że
nawet bogowie nie rozpoznaliby podróbki.
Opracowała:
Karolina Tomczak
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Autobusem do Polski
Podróże bywają bardzo rodzinne. Naprawdę!
Rodzinnie można samemu czytać gazetę,
rozwiązywać krzyżówki. To odlotowe, modne
i na czasie – aby właśnie, tak rodzinnie.
Żyjemy w cholernie rodzinnych czasach
– a jak to nas wszystkich diabelnie boli!

N

ajbardziej irytuje mnie, gdy jakiś stary dziadek albo tfu, tfu,
wypluję, żeby nie zapeszać, babka siada w autobusie. Oczywiście, nie
wszyscy – żeby nie było, że się czepiam
starszych. Już kiedyś tak miałem! Siada na jedno miejsce, później się przesiada 10 razy. To jej wieje z tyłu, dziecko obok przeszkadza w czytaniu
powieści ''Czy ten rudy kot to czarny
pies'', to słońce raz z lewej strony, raz
z prawej. Taka babka, jeszcze przed
zmrokiem – w ''najgorszą szarówkę'',
musi przesiąść się na pierwsze siedzenie pasażera. W jakim celu? Powód
jest klarowny i przekonywujący. W celu prowadzenia swoich osobistych badań na temat dostosowania prędkości
autobusu przez kierowców do warunków panujących na drodze. Ktoś czuwać musi nad wszystkimi niebezpiecznymi żywiołami podróży – taka babka
i już!
Nie, nie tym razem, to nie moja opinia. To wynik moich kilkuletnich wojaży i rozmów z różnymi ludźmi. Po
zaprzyjaźnieniu się z sąsiadką,
względnie sąsiadem, w podróży, podczas rozmowy pytałem o ich doświad-

czenia ze spotkań w autobusie z naszymi rodakami. Przecież oni też podróżują! To dla mnie studnia wiedzy!
Czasami przekazują mi niesamowite
historie! Ale o tym następnym razem.
Wracając do tematu. Żyjemy w cholernie rodzinnych czasach. Nasza rodzinna uprzejmość polonijna aż kipi
z serdeczności i ciepła. Ale przecież
wszystko mamy rodzinne! Bilety do
kina mamy rodzinne, programy telewizyjne mamy rodzinne, opakowania
parówek, auta. Nawet centra handlowe mamy rodzinne. To już jest wypas! W takim rodzinnym centrum
handlowym możemy oddać dzieci do
małpiego gaju, odprowadzić żonę na
rodzinny shopping. A samemu to
można pójść na filiżankę dobrej kawy czytając gazetę. Rodzinnie, przyjaźnie, przyjacielsko.
Podróże też bywają bardzo rodzinne. Naprawdę! Rodzinnie można samemu czytać gazetę, rozwiązywać
krzyżówki. To odlotowe, modne i na
czasie – aby właśnie, tak rodzinnie,
wspólnie. Bywają momenty jeszcze
bardziej rodzinne niż tylko rodzinne.
Na przykład momenty tygrysich wy-

skoków z autobusu podczas przerw
– na papierosa, ale całą rodziną.
No ale – najważniejsze, żeby siedzieć samemu! I wtedy tak naprawdę
zaczyna się ból pojedynczego istnienia. Bo jak tylko wsiadamy do takiego rodzinnego autobusu na 60 miejsc,
wszystko nas zaczyna boleć i potrzebujemy wygodnie siedzieć, z dozą wyrozumiałości pozostałych pasażerów.
Dopiero przy tak schorowanym narodzie staje się dla mnie jasne, dlaczego
tak dużo lęków zjadamy. Przy takich
chorobach jak limfangioleiomiomatoza, neurofibromatoza, hiperprolaktynemia i wszystkie inne choroby morza
i ziemi, które pojawiają się w czasie jazdy – po prostu nie dziwota! Oczywiście, bywają też te mniej dolegliwe,
jednak nie mniej poważne, jak na ten
przykład ból nogi, kręgosłupa, dolegliwości pooperacyjne. Ten ból nogi
jest fenomenem, bo nasilenie objawów zależy od której strony taki członek rodziny preferuje siedzieć.
Zatem? Cholernie rodzinne mamy
czasy!
Adam Snarski,
www.adamsnarski.cba.pl

Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
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Słowo o byle czym

O

trzymywanie kwiatów, to zdecydowanie domena pań.

Kiedyś, dniem wręczania kwiatka
Ewie był ósmy marca. Obecnie, Walentynki zadomowiają się w naszej
kulturze coraz bardziej i... basta.
A niech ktoś tylko spróbuje dyskutować, który z tych dni jest ważniejszy!
– Oba są ważne, bo są. Kobieta lubi
otrzymywać kwiaty, których wręczenie może interpretować jak zechce.
Jeden bukiecik może być odebrany jako „przepraszam”, inny zaś jako np.
„zapraszam”. Mowa kwiatów coraz
bardziej odchodzi w zapomnienie,
choć czerwona róża ciągle jest symbolem płomiennej miłości. Jeśli jednak
Adam wręczy Ewie hortensję, która
oznacza obojętność...

Punkty (do) widzenia
Tak się mniej czy bardziej dziwnie
składa, że częściej to panie czytają.
Panowie powoli odchodzą od tej formy marnowania czasu i nie ma tu znaczenia czy chodzi o książki, czy bardziej
ulotne
nośniki
słowa
drukowanego. Internetu się nie czepiajmy.
Mając taką świadomość, nie jest łatwo autorowi niniejszego zlepku słów
reprezentować czysto męski punkt
widzenia, gdyż... – to panie czytają.
Poza tym, nie będziemy pochwalać tutaj wielowiekowych stereotypów, które obrosły w tłuszcz samozadowolenia panów, zajętych wymyślaniem
złotych myśli o paniach, podczas kiedy były one zajęte gotowaniem, praniem itp., o pracy zarobkowej nie
wspominając.

Jak było?
Co prawda, w niektórych warstwach społecznych głównym zajęciem pań było wyglądanie – i to zarówno w zwierciadle jak i przez okno,
z najróżniejszych powodów – podczas
gdy panowie w tym czasie bywali zajęci wymachiwaniem szablą albo rozprawianiem o polityce. Do czego to
doprowadziło, widać gołym okiem. Na
szczęście, teraz pań w polityce nie brakuje, więc może dlatego minęła era
wymachiwania bronią, za to mamy
erę wymachiwania populizmem i sloganami – zarówno przez panie jak
i przez panów – bo wymachiwanie
ostrymi przedmiotami w towarzystwie dam nie uchodzi.
Kiedyś, nikt nie pytał młodej kobiety – a nawet dziewczynki jeszcze – kogo kocha i z kim chciałaby związać

swoje życie. Otrzymywała wyrok
w postaci dożywocia z mniej czy bardziej (z jej punktu widzenia) obmierzłym mężczyzną który został jej przeznaczony i to wcale nie przez siły
nadprzyrodzone, lecz przez rodziców,
swatów i układy. Miała być szczęśliwa
i już. Te i inne aspekty podlegania kobiet mężczyznom, były efektem męskiej supremacji. Pozostawiła ona
ślad, którego historia ciągle jeszcze
nie może zasypać kurzem zapomnienia.
Mężczyzna miał nad kobietą władzę, którą potem jednak stopniowo
tracił i traci nadal. Tu właśnie leży
piesek pod piaskiem.
Jak to się ma do Dnia kobiet i Walentynek? – Ano, się ma. Przecież te
dwa symboliczne dni są zwierciadłem,
w którym widać sytuację pań i panów
w kontekście ich pozostawania
w mniej czy bardziej trwałych związkach „na dobre i na złe”. Skutek dokonujących się zmian jest taki, że Adam
coraz częściej nie ma swojej Ewy, której mógłby wręczyć kwiatek. Co prawda, był okres prosperity w zakresie
wręczania, ale zakończył się on wraz
z pozamykaniem socjalistycznych komitetów do spraw...

Gdzie ci rycerze?
Coraz więcej pań wygląda więc
przez okno wyczekiwania. – Może
dziś, może jutro? I choć lusterko potwierdza ich urodę i inne przymioty
kobiecości, żaden rycerz na widnokręgu się nie pojawia. Ani konno, ani
samochodem, ani też na rowerze a nawet pieszo.
Kiedyś, kobiety czekały na mężczyzn aż wrócą z polowania czy wyprawy wojennej. Dzielni rycerze, wyposażeni w chusteczkę własnoręcznie
haftowaną przez wybrankę serca, tracili życie w imię wielkiej sprawy
i w ten sposób liczebna przewaga pań
stanu wolnego, rosła. Obecnie, owa
przewaga też rośnie, ale powody są
zupełnie inne.
Liczebność współczesnych rycerzy
w sposób śmiertelnie gwałtowny nie
spada, gdyż żadnych warownych zamków bronić ani zdobywać już nie muszą. Może dlatego wyszli z wprawy
i rycerskość powiesili na haku. Zdobywać twierdz niewieścich serc często
im się nie chce, nie mają na to czasu
lub... ułańskiej fantazji. A nawet, jeśli
ktoś wypatrzy sobie damę w tłumie,
rycerska odwaga ucieka mu w pięty
i do owej damy nie podejdzie, choćby
nie wiem co.

Na domiar tego, w naszej kulturze,
kobieta ma wolność wyboru, a nawet
wybrać nie musi. Opinia społeczna
coraz bardziej to akceptuje, jednak
samotna kobieta czasem czuje się
w towarzystwie nieswojo gdyż wzbudza zainteresowanie: u jednych – „to
dzielna kobieta i radzi sobie w życiu”,
u drugich – „jest sama, bo to pewnie
zołza i nikt jej nie chciał”. Jeszcze inni preferują postawę obojętną: „jest
sama i nic mi do tego”.
Panie – zwłaszcza te bardziej niezależne – coraz odważniej pną się do góry po szczeblach kariery i imają się
zajęć, które wcześniej były dla nich
nie do pomyślenia. Czy istnieje jeszcze
współzawodnictwo płci? – Wystarczy
rozejrzeć się dokoła, o treściach przekazów medialnych nie wspominając.

Kto kogo?
Konkurencja a nawet walka, jest jednym z warunków postępu. Gdyby rywalizacja ustała, postęp zatrzymałby
się lub znacznie spowolnił. Jednak jaki ma być efekt tej męsko-damskiej
rywalizacji? W jakim kierunku ona
zmierza i po jakie laury? Jeśli ktoś powie, że do partnerstwa w pełnym rozumieniu tego słowa, to obawiam się,
że będzie to proces długi. Człowiek
jeszcze nie dojrzał do tego, aby być
dla drugiego człowieka równorzędnym partnerem. Można nawet przypuszczać, że jeśli tak dalej będzie, to
pełne partnerstwo będzie dla człowieka nieosiągalne aż do schyłku czasu.
Cóż bowiem stałoby się z postępem?
Takie postawy jak miłość uniwersalna,
absolutna bezinteresowność i zrezygnowanie z dążenia do władzy na
rzecz służenia ogółowi, są dla nas nie
zawsze zrozumiałe, a o obecności ich
w życiu, można poczytać tylko w bajkach dla najmłodszych.

Profesjonalne
strzyżenie
psów
i kotów.
Antwerpiai okolice
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Kamera, klaps – Akcja!
Kolejny, handlowy dzień w supermarkecie. Obok wyjścia, w dużym holu jest bar szybkiej obsługi. Współczesny rycerz, mający wypisaną na
twarzy tęsknotę za czasami dawnej
rycerskiej świetności, przychodzi aby
odpocząć po slalomie, który odbył pomiędzy sklepowymi regałami. Ale nie
siada, lecz opiera się o wysoki kontuar i zamawia kawę. Lubi takie chwile, kiedy może zwolnić i oddać się leniwym rozmyślaniom. Sobotnie
przedpołudnie nie zapowiada niczego ciekawego. Klientów nie ma jeszcze zbyt wielu, co pewien czas ktoś
wychodzi. – Ile to już lat? – rozmyśla.
– Cztery, prawie pięć...
Powoli dopija kawę z papierowego
kubka. Jest zadbany i prawie elegancki, jednak źle dobrany krawat i reklamówka z konserwami, zdradzają brak
kobiety w jego życiu. Dzisiaj nigdzie
się nie śpieszy.
Wychodzi małżeństwo w średnim
wieku, potem grupka turystów. Po
chwili do wyjścia zbliża się kobieta.
Jedna z takich, które przyciągają
wzrok: – Energia aż kipi, śmiały makijaż, chmura zapachu perfum jak za
amerykańską wycieczką, poły płaszcza powiewają w rytm energicznych
kroków. W obu rękach niesie reklamówki wypełnione zakupami. Jemu
pojaśniała twarz. Rusza w kierunku
drzwi aby pomóc je otworzyć. Jednak
Ona jest szybsza. Podchodzi do obrotowych drzwi, zdecydowanym kopnięciem wprawia je w ruch i znika jak
zjawa. Jeśli można trzasnąć obrotowymi drzwiami, to prawie jej się to
udało.
On wycofał się z zawiedzioną miną.
Uważny obserwator zobaczyłby na jego twarzy ilustracje myśli, które przebiegły mu przez głowę. Machinalnie
przechyla pusty już kubek, opiera się
o kontuar i jego wzrok znowu tonie
w bezkresie nieskończoności.
Po pewnym czasie, w kierunku wyjścia, spokojnym krokiem zmierza in-

na kobieta. Też z zakupami. Ale jej
twarz o regularnych i miłych rysach
nosi ślady tylko dwóch pociągnięć
ciemnym ołówkiem wzdłuż rzęs. Jest
zamyślona i jakby nieobecna. Zatrzymuje się bezradnie przed drzwiami
i próbuje przełożyć reklamówkę z prawej, do zajętej już lewej ręki.
Nasz śpiący rycerz, nagle znalazł
się myślami tu i teraz. Ujrzał wyrwę
w murze niesprzyjających życiowych
okoliczności. To była okazja do zwycięskiej szarży. Spiął leniwe niezdecydowanie ostrogami zdeterminowania i ruszył. Podszedł zdecydowanym
krokiem. – Pani pozwoli? – Powiedział
z hollywoodzkim uśmiechem i odebrał ciężką torbę z prawej ręki zaskoczonej kobiety. Naparł na skrzydło
obrotowych drzwi, które ustąpiły
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z ciężką bezwładnością. Po sekundzie
oboje znaleźli się w ich wnętrzu, a za
moment kolejne ich skrzydło wyrzuciło naszych bohaterów na zewnątrz.
Reklamówka pękła i jej zawartość rozsypała się. Rycerz zaczął podnosić zakupy z chodnika, a nostalgiczna dama...
roześmiała
się
głośno.
Mężczyzna wstał i z zachwytem chłonął każdą chwilę, każdy rys jej odmienionej uśmiechem twarzy... Stop klatka! Ciąg dalszy tutaj nie nastąpi.
Scenariusz, jaki dopisało życie, pozostawiam wyobraźni Czytelnika...
– Przepraszam, Osoby Czytającej.
Siła kobiety leży w jej słabości
– chciałoby się dodać.
Michał Nowacki

PRZYPOMNIENIE
KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP
W BRUKSELI
ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH, OBYWATELSKICH,
PRAWNYCH i WIZOWYCH:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli przypomina,
że w związku z dobiegającym końca okresem treściowym
– od 1 stycznia 2014 r. w sprawach paszportowych, obywatelskich,
prawnych i wizowych przyjmowane będą WYŁĄCZNIE osoby
uprzednio zapisane poprzez stronę http://www.e-konsulat.gov.pl/
Interesanci, którzy nie zapisali się – nie zostaną przyjęci.
Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane w celu
odbioru paszportu oraz 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:
http://www.bruksela.msz.gov.pl/.

Korepetycje
– prywatne lekcje z języka francuskiego

Niderlandzkojęzyczny, doświadczony
nauczyciel, udziela korepetycji
– prywatnych lekcji języka
francuskiego, uczniom szkoły
podstawowej i średniej, we własnym
domu.
Antwerpia tel. GSM 0475/ 20 31 25
po godz. 17.00
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Paznokcie zdobią

D

banie o paznokcie wymaga
przede wszystkim czasu, którego często nam brakuje. Jednak coś, za coś. Długość i kolor paznokci dyktuje aktualna moda, decyzje
w tym zakresie podejmujemy według
własnych kryteriów. Może jednak
warto wziąć pod uwagę kilka sugestii, jak dbać o paznokcie od zewnątrz
i od środka.

kupów znów wrzucamy do koszyka
produkty, którymi – owszem – się najemy. Ale odżywianie się to zupełnie
inna sprawa. Wymaga trochę czasu
i przemyśleń. Nagrodą będzie dobre
samopoczucie, zdrowie i... zdrowe
paznokcie. Najlepsze kosmetyki nie
zastąpią odpowiedniego odżywiania
się. Nie będzie tutaj wykładu na ten
temat, który jest bardzo obszernie potraktowany w wielu publikacjach.

Dbałość od zewnątrz
Metalowe pilniki zwykle zdzierają
paznokcie co czyni je bardziej podatnymi na przykład na grzybice – szczególnie w przypadku stóp. Dlatego lepsze są pilniki na bazie papieru lub
tworzywa sztucznego. Piłować należy w jedną stronę, a rogi zaokrąglać.
Zmywacze z acetonem już dawno powinny znaleźć się w lamusie.
Częste malowanie paznokci doprowadza do ich łamliwości, a otaczająca je
skórka staje się przesuszona. To sygnał,
że paznokcie muszą odpocząć przez co
najmniej dwa lub trzy tygodnie. Zamiast
lakierów, należy zastosować odżywki,
balsamy oraz olejki z witaminami, magnezem, wapniem i wyciągami z roślin,
odżywiającymi i wzmacniającymi paznokcie oraz skórki.
Balsamy nakładamy nawet kilka razy dziennie. Zamiast nich, przydatna
może też być zwykła oliwa z oliwek
i olejek rycynowy, z dodatkiem witamin A+E, które można wymieszać
z naszym domowym balsamem. Można nim smarować same paznokcie,
bądź zanurzyć w nim dłonie na kilka
minut. Pamiętajmy, że choć nie zawsze chce się nam korzystać z rękawiczek ochronnych, ale detergenty
i środki chemiczne na pewno nie są
przyjaciółmi zadbanych paznokci.

Skórki wokół paznokci
Lepiej skórki odsuwać, niż je wycinać. Jeśli już, to aby uniknąć nieprzyjemnych infekcji, warto wybrać się do
manikiurzystki, która zrobi to fachowo i doradzi, jak i czym wykonać to
potem samodzielnie. Trzeba pamiętać, że na rynku są osobne preparaty
do samych skórek. Ich zaletą jest
szybsze wchłanianie. Przed wycinaniem lub odsuwaniem skórek, należy
je odpowiednio nawilżyć.

Dbałość od wewnątrz
Nieodpowiednia dieta przyczynia
się do pogorszenia ogólnego stanu
zdrowia, jak też kruchości i łamliwości paznokci. Najczęściej jest tak, że
uwagi na temat diety zaczynają nas
zwyczajnie denerwować i podczas za-

Co mówią nasze paznokcie?
Naukowcy z American Academy of
Dermatology twierdzą, że zmiany
w strukturze paznokci, na przykład
łamliwość, kruchość czy przebarwienia, mogą sygnalizować problemy
zdrowotne. Wszelkie zmiany w kolorze a także strukturze i kształcie
płytki paznokcia, powinny nas zainteresować i zachęcić do wizyty u dermatologa. On stwierdzi, czy
problemem jest zmiana
chorobowa, czy to tylko
efekt niewłaściwej diety
lub pielęgnacji. Oto niektóre zmiany w kolorze
paznokci i ich interpretacja.
Żółte: obok palenia papierosów, takie zabarwienie może oznaczać efekt
uboczny przyjmowania
niektórych leków, może
być spowodowane chorobami – łuszczyca, żółtaczka, grzybica. Często powodem bywa... częste
malowanie paznokci na
czerwono, bez tak zwanego lakieru bazowego.

najczęściej jest efektem nieumiejętnego wycinania skórek wokół paznokci.
Czarne: najczęściej jest to efekt urazu.
Jeśli jednak paznokieć jest czarny i nie
odrasta w swoim normalnym kolorze,
należy koniecznie udać się do lekarza.
Wszelkie inne zmiany, takie jak
uwypuklona płytka paznokcia, wyglądające jak szpony lub zwijające się,
kształt łyżeczkowany – jakiekolwiek
one są, koniecznie powinny nas skłonić do wizyty u lekarza.
Barbara Kamińska
źródła:
huffingtonpost.com
http://fitness.wp.pl
http://kobiecyporadnik.pl
http://kobieta.wp.pl/

Moczenie paznokci ułatwia odsunięcie skórek. Źródło: wizaz.pl

Białe: plamki w tym kolorze mogą oznaczać niedobór wapnia, białka lub
cynku. Jeśli jednak cała
płytka bieleje, może sygnalizować
łuszczycę,
niewydolność nerek lub
serca, w skrajnych przypadkach chorobę nowotworową.
Brązowe: ten kolor często jest wizytówką palacza, ale może być oznaką
problemów z tarczycą lub
też być efektem niewłaściwej diety.
Zielone: są oznaką zakażenia bakteryjnego, które

Piękny manicure. Źródło: www.makijaz-serafinska.com/
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KONKURS DLA CZYTELNIKÓW – ROZSTRZYGNIĘTY!
Jakiś czas temu, na łamach naszego miesięcznika, ogłosiliśmy konkurs na wiersz związany z artykułem
opisującym naszą wizytę w restauracji „Parillada Argentina” pana Sandro Barucha.
Spośród nadesłanych prac, nagrodziliśmy dwie, naszym zdaniem, najlepsze.

Pierwsze miejsce zdobyła pani

Sylwia Klejna Van Camp

i tym samym wygrała kolację dla dwóch osób w restauracji „Parillada Argentina”.

Miejsce drugie należy do pana Romana Chrzanowskiego.
Obie nagrodzone prace zamieszczamy poniżej.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszystkich czytelników zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych
konkursach!
Joanna i Tomasz Grzybowscy

Miejsce pierwsze –

Pani Sylwia Klejna Van Camp:

Ostatniej nocy o Argentynie śniłam,
gdzie z dzielnym gauczo konno jeździłam.
Rumak ten niósł nas poprzez świat cały,
minęła chwila gdy oczy nasze Antwerpię ujrzały.
„Dlaczego Antwerpia? Gauczo mój miły?
Czyżbyśmy galopując się pogubili?”
„Oh nie ma bella, tylko w Antwerpii jest Parillada Argentina,
najlepsze jadło z grilla w restauracji mojego kuzyna.”
Cudowna atmosfera, w środku jak w samej Argentynie
gauczo wie jak sprawić radość swojej dziewczynie...
Przy dźwiękach tango, przepyszne mięsiwo zostało podane
i nagle słyszę dzwonek...! Co to?! Siedzę na łóżku w samej piżamie...
Wszystko co piękne szybko się kończy
jednak prosto w me serce nadzieja się sączy
może piękny gauczo z „Antwerpii po polsku” da mi zaproszenie do Parillada Argentina?
I będzie jak w mym śnie: aromatyczne steki z grilla i ja z Polski dziewczyna.

Miejsce drugie –

Pan Roman Chrzanowski:

Stek wołowy z grilla? Coś mi to przypomina. Może Babci kotlety, może dziadka podniety, gdy na konia wsiadał i przypominał ułana. Gauczo w Argentynie to taki ułan ale na pampie, przy krowi, kawie, przy ognisku i zabawie. A Sandro Barucha przeniósł swe
marzenia, tu do Antwerpii. I niech tego nie zmienia, bo kraj swój rodzinny trzeba kochać, szanować, a kulturę, tradycje no i smakołyki na całym świcie propagować.
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Restauracje Antwerpii
– kulinarna podróż dookoła świata
Etiopia i „Little Ethiopia”
– podążając szlakiem afrykańskich smaków
„Little Ethiopia”

T

ym razem chciałem spróbować
czegoś nowego, smaków kuchni
z bardzo odległych stron świata,
z którą nigdy wcześniej nie miałem
styczności. Wybrałem kuchnię afrykańską. Długo szukałem odpowiedniego miejsca i ostatecznie zdecydowałem się na odwiedziny w restauracji „Little Ethiopia” przy Zirkstraat
8 (niedaleko Groenplaats), w samym
centrum Antwerpii.

je około 90 milionów osób, a jej stolicą jest ponad trzymilionowe miasto
Addis Abeba (Nowy Kwiat) – jednocześnie największe miasto tego kraju.
Ludność Etiopii, to około 80 narodowości, wśród których dominują chrześcijanie i wyznawcy islamu. Spośród
występujących tutaj 82 języków,
głównie używanym jest amharski (język oficjalny), oprócz tego w powszechnym użyciu jest 112 dialektów.

Etiopia
Kraj w Afryce Wschodniej, leżący
w tak zwanym „Rogu Afryki”, o powierzchni całkowitej wynoszącej
w przybliżeniu 1 milion 127 tysięcy
kilometrów kwadratowych (27 miejsce na świecie pod względem wielkości powierzchni). Etiopię zamieszku-

To kilka najważniejszych faktów,
które znalazłem w Internecie przygotowując się do napisania tego artykułu. Znacznie ciekawsze historie opowiedział mi właściciel restauracji
Esayase Abraham.

Po przybyciu do Antwerpii, Esayase Abraham z gastronomią i gotowaniem nie miał praktycznie nic wspólnego. Byłem ciekaw, jak potoczyło się
dalej życie człowieka, który dziś jest
doskonałym kucharzem, właścicielem
restauracji, człowiekiem, który
w kuchni odnalazł swoją życiową pasję i sposób na życie. Okazało się, że
kryje się za tym ciekawa, zakończona
happy end’em historia.
Po przyjeździe do Europy, Esayase
spotkał w Belgii wielu ludzi z różnych
krajów i środowisk. Z przykrością zauważył, że w zasadzie wszyscy kojarzą
Etiopię z głodem, biedą i innymi dramatycznymi problemami nękającymi
jego rodzinne strony, natomiast mało kto widzi jej wspaniałość, intrygującą historię i zróżnicowaną kulturę.
Postanowił pokazać światu obraz
Etiopii, który nosił w sercu i udowodnić, że obok wizerunku, który znamy
z przekazów medialnych, toczy się
tam również normalne życie.
Zdecydował się otworzyć restaurację serwującą tradycyjne dania kuchni etiopskiej. Potrzebny był do tego
kapitał i wiedza, której w tamtym czasie Esayase niestety nie posiadał.
Obiecał sobie jednak, że zrobi wszystko aby jego marzenie się spełniło. Od
tamtej pory otwarcie restauracji stało się głównym celem jego życia, a pokazanie prawdziwej Etiopii życiową
misją. Przez kolejne osiem lat, Esayase nie tylko nie zrezygnował ze swojego marzenia, ale nie stracił też ani
grama zapału. Nieustannie szedł do
przodu. W 2010 roku znalazł wreszcie
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biznesowego partnera i w końcu urzeczywistnił swój zamysł. Esayase jest
doskonałym przykładem tego, że mając pasję i wytrwale dążąc do celu,
można zrealizować każde marzenie.

cy pierwszy raz spotkali się z ziarnami tej rośliny i sztuką ich parzenia.
W „Little Ethiopia” można zamówić
kawę parzoną zgodnie z tradycyjnym,
etiopskim rytuałem.

Podekscytowany i przejęty swoją
rolą, właściciel restauracji opowiadał
mi ciekawe fakty dotyczące Etiopii
i z dumą podkreślał, że jako jedyny
afrykański kraj, Etiopia nigdy nie została skolonizowana. Mówił: „Nie chcę
aby Etiopię ktoś postrzegał jedynie
jako kraj głodu. Mamy interesującą
historię, bogate tradycje również kulinarne, ciekawą kulturę, a moi rodacy, to silni i dumni ludzie”.

Żona właściciela postawiła na naszym stole ręcznie pleciony kosz z kilkoma tradycyjnie przygotowanymi
etiopskimi potrawami. Bardzo zasmakowała mi injera – nieodłączny element etiopskiego posiłku czyli bardzo puszysty, rozpływający się
w ustach chlebek przypominający
nasz naleśnik. Kiedy na stole pojawiły się etiopskie dania, muszę przyznać, że byłem bardzo zdziwiony, bowiem w dużym stopniu przypominały
one znane nam wszystkim europejskie potrawy. Jedzenie było doskonałe, jednak połączenia smaków zdecydowanie różniły się od tych
powszechnie nam znanych, chociaż
dania zawierały podobne składniki.
Zachwyciłem
się
kurczakiem
w ostrym sosie, z cebulą i jajkiem,
smakował mi też szpinak z jajkiem,
oraz danie podobne do gulaszu z burakami i kapustą. Gospodarz podpowiedział mi, że według afrykańskiego
zwyczaju posiłek zjada się rękoma
wspólnie z jednego naczynia. Tak też
uczyniłem i muszę przyznać, że było
to niesamowite uczucie.

Restauracja „Little Ethiopia” składa się z dwóch poziomów. Na dole
znajduje się sala główna, na górze zaś
pomieszczenie dla „vipów”. Dla tych,
którzy chcą dowiedzieć się czegoś
więcej o kuchni etiopskiej i sposobie
przygotowywania potraw, istnieje
możliwość wzięcia lekcji gotowania
u szefa kuchni, w naprawdę przyzwoitej cenie.
Wystrój lokalu doskonale oddaje klimat Etiopii. To przede wszystkim zasługa oryginalnych naczyń, ludowych
rzeźb i ręcznie wykonanych elementów. W tle sączy się etniczna muzyka
a w powietrzu unoszą się intrygujące,
dochodzące z kuchni zapachy, zwłaszcza niepowtarzalny aromat świeżo parzonej kawy. Właściciel restauracji
powiedział mi, że swoją nazwę „kawa” zawdzięcza mieszkańcom Etiopii,
bo właśnie tam europejscy podróżni-

Poprosiłem o kartę, aby zobaczyć
resztę proponowanych dań. I tu zaskoczenie. Dostałem nie jedną, ale
dwie karty. Pierwsza zawierała informacje na temat Etiopii, jej kuchni,
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zwyczajów i tradycji. Zauważyłem ciekawe zdjęcie, na którym widać jak
mężczyzna podaje jedzenie swojej żonie wprost do ust. Właściciel restauracji wyjaśnił mi, że ilustruje ono
etiopski zwyczaj, według którego
pierwszy kęs posiłku mężczyzna podaje swojej żonie, okazując jej w ten sposób szacunek i podkreślając jej wyjątkową pozycje w rodzinie.
Druga karta – z menu, oferuje gościom niesamowitą różnorodność. Począwszy od deserów z egzotycznych
owoców, poprzez dania główne jak
wot, czy kitfo, aż po tradycyjne napoje, również alkoholowe, których nie
spotkałem nigdzie indziej, czyli wino
miodowe, czy piwo kokosowe.
Zachęcam Państwa do odwiedzenia
tego wyjątkowego miejsca. Esayase
osobiście dba o każdego klienta i stara się, aby w jego restauracji każdy
czul się jak najlepiej. W lokalu panuje ciepły nastrój, który jest tylko dodatkiem do tego, co dostaną Państwo
na talerzu. Bo wizyta w „Little Ethiopia” nie kończy się tylko na jedzeniu,
ale jest również „małą podrożą do
Etiopii”.
Tomasz Grzybowski
Foto. Joanna Grzybowska
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OFERTY PRACY
Erkenningen VG. 1862/BU – VG. 1862/BUC
Certified Member Federgon

belgijska agencja pośrednictwa pracy pilnie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska :
Elektryk wysokic napięć
Wymagania:
· Wykształcenie średnie lub zawodowe, jako elektryk,
elektromechanik lub energetyk
· Min. 5 lat udokumentowanego doświadczenia, jako
elektryk wysokich napięć
· Praktyczne doświadczenie w pracach naziemnych
związanych z posadowieniem słupów
· Mile widziane uprawnienia do pracy na wysokościach
· Dobra kondycja fizyczna i zdolność do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych
· Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
· Pozytywne referencje od byłych pracodawców
· Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Programista tokarek CNC

Mechanik/monter dźwigów i żurawi budowlanych.
Wymagania / zadania:
- Min 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
- Praca na wysokościach (kandydaci nie mogą mieć lęku wysokości)
- Doświadczenie w pracy na maszynach firmy Liebherr,
Potain, Comedil, Wolff
- Montaż i demontaż, załadunek i rozładunek żurawi
wieżowych
- Umiejętność pracy w zespole
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy
- Kandydaci muszą być gotowi do podjęcia kursu z zakresu bezpieczeństwa
Technik-Diagnostyk

Zakres obowiązków:
- Obsługa, ustawianie oraz programowanie tokarek
CNC ze sterownikami FANUC
- Ustawianie maszyn, wprowadzanie zmian w parametrach, wprowadzanie korekt do programów maszyn CNC
- Indywidualna praca przy użyciu rysunków technicznych
- Korzystanie z przyrządów kontrolno-pomiarowych
- Materiał jest wykonywany w bardzo dokładnych tolerancjach (0,01-0,04mm)
Wymagania:
- Min. 5 lat doświadczenia na stanowisku tokarza CNC
- Umiejętność programowania i obsługi tokarek CNC ze
sterownikami Fanuc
- Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
- Umiejętność dokładnej pracy samodzielnej oraz zespołowej
- Gotowość do ewentualnych nadgodzin
- Posiadanie własnego samochodu, aby moc dojeżdżać
do pracy
- Co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego – WARUNEK KONIECZNY!
Elektromechanik samochodów dostawczych (FIAT)
Wymagania:
- Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
- Umiejętność dokonywania napraw mechanicznych,
hydraulicznych i pneumatycznych
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
- Posiadanie własnego samochodu
Technik/elektryk dźwigów i żurawi wieżowych
Wymagania / zadania:
- Min 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
- Praca na wysokościach (kandydaci nie mogą mieć lęku wysokości)
- Wykrywanie błędów elektronicznych w skrzynkach przekaźnikowych żurawi
- Wymiana elementów elektrycznych
- Instalacja dodatkowych komponentów
- Umiejętność czytania schematów elektrycznych
- Doświadczenie w pracy na maszynach firmy Liebherr,
Potain, Comedil, Wolff
- Umiejętność pracy w zespole
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
- Własny samochód, aby móc dojeżdżać do pracy
- Kandydaci muszą być gotowi do podjęcia kursu z zakresu bezpieczeństwa

Opis Stanowiska:
- Diagnozowanie samochodów osobowych za pomocą
programu diagnostycznego (Audi, Volkswagen)
- Naprawa usterek elektromechanicznych (ABS/EBS,
oświetlenie, poduszki powietrzne, klimatyzacja, itd.)
- Naprawy mechaniczne: silniki, zawieszenia, hamulce, układy sterownicze, itd.
Wymagania:
- Min 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
- Doświadczenie pracy z takimi markami jak Audi
i Volkswagen
- Posiadanie własnego samochodu aby móc dojeżdżać
do pracy
Technik AGD/serwisant urządzeń
gastronomicznych
Firma zapewnia profesjonalny serwis wszystkich urządzeń gastronomicznych (wszystkie marki).
Profesjonalnie przeszkoleni technicy wykonują serwis
oraz naprawę urąadzeń stosowanych w gastronomii.
Serwisanci nie tylko wykonują regularną konserwację
urządzeń jak również służą pomocą w poważnych usterkach. Dotyczy to zarówno interwencji szybkich napraw
na miejscu, jak również we własnym warsztacie.
Zadania:
· Konserwacja oraz naprawa usterek wszystkich urządzeń gastronomicznych (zarówno dla ciepłej jak i zimnej kuchni)
· Ciągnięcie rur miedzianych: lutowanie, plisy...
· Instalacje mechaniczne oraz elektroniczne elementów
sterujących (nie trzeba programować)
· Instalacja elementów klimatyzacyjnych (ciepło, wentylacja i chłodzenie)
Wymagania:
· Min 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
· Komunikatywna znajomość j. angielskiego lub francuskiego
· Bardzo dobra znajomość elektryki (większość urządzeń jest elektryczna)
· Znajomość techniki gazów (gaz ziemny, propan…)
· Umiejętność wykonywania napraw mechanicznych
(demontaż urządzeń)
· Dyspozycyjność
· Gotowość do ewentualnych nadgodzin
· Prawo jazdy typu B oraz posiadanie własnego samochodu aby móc dojeżdżać do pracy.
Plus:
Dodatkowym atutem jest posiadanie wiadomości hydraulicznych.

Glazurnik/tynkarz/kafelkarz
· Min 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
· Komunikatywna znajomość j. angielskiego
· Gotowość do ewentualnych nadgodzin
· Pozytywne referencje od poprzednich pracodawców
· Własny samochód, aby móc dojeżdżać do pracy
Doświadczony operator/programista CNC
Wymagania:
- Min 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
- Umiejętność czytania rysunku technicznego
- Umiejętność obsługi frezarki CNC (5 oraz 3 osiowe maszyny, programowanie na pulpicie Haidenheim-ISO)
- Dobra znajomość M-kodów
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Zadania:
- Programowanie i obsługa frezarki CNC
- Odpowiedni dobór oraz składanie narzędzi
- Fabrykacja elementów (do 20m długości, brąz, duplex, tytan…)
- Obliczanie oraz dodawanie parametrów (prędkość obrotów, posuw...)
- Dokonywanie pomiarów za pomocą: mikrometru, suwmiarki, głębokość, itd.
Doświadczony elektromechanik
- Ustalenie diagnozy za pomocą systemu diagnostycznego MANCAT i WIZ
- Odholowanie samochodu w awariach drogowych (laweta)
- Wykonywanie mechanicznych, elektronicznych, hydraulicznych i pneumatycznych napraw: hamulce, zawieszenie, silniki Diesel, oświetlenie, …
- Konserwacja i naprawa systemów klimatyzacyjnych
- Konserwacja i naprawa ogrzewania nocnego (WEBASTO)
Maszyny: – autokary marki Mercedes, Volvo, Man en
Vanhool, ciężarówki
Traktowane, jako plus:
- Wykonujesz elektroniczne naprawy
- Posiadasz dobrą znajomość PLC i potrafisz programować PLC
- Posiadasz doświadczenie w obchodzeniu się z najnowszymi ekologicznymi gazami (AD Blue)
- Posiadasz doświadczenie z systemami EDC (Electronic Diesel Control)
- Naprawa i konserwacja automatycznych drzwi
- Naprawa i konserwacja automatycznej skrzyń
Wymagania:
- 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
- Komunikatywny angielski
- Własny samochód żeby dojeżdżać do pracy
- Jesteś gotowy aby pracować nadgodziny i w weekend
Nawijacz silników elektrycznych
Opis stanowiska:
- Przewijanie silników elektrycznych: czynności w zakresie nawijania i odwijania, pomiary uzwojeń, łączenie
i sprawdzanie
- Przeprowadzanie testów
- Diagnostyka
- Naprawa silników (lokalizowanie i usuwanie usterek),
montaż i demontaż silników elektrycznych, wymiana
łożysk, uszczelek itd.
- Praca z silnikami AC i DC
- Dokonywanie pomiarów elektrycznych
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- W okresie letnim jest bardzo dużo pracy, dlatego pracownicy będą wykonywać montaże oraz demontaże
u klientów
- Praca w grupie 2-5 osobowej
Wymagania:
- Min 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
- Dobra znajomość silników AC oraz DC
- Posiadanie dobrej wiedzy elektrycznej
- Posiadanie własnego samochodu, aby móc dojeżdżać
do pracy
- Chęć nauki języka niderlandzkiego
Mechanik większych maszyn leśnych
(ciągniki, wciągarki, chwytak zrywkowo-załadowczy, podbieracz…). Marki maszyn: John Deere, Valmet, Timberjack, Profi
Zakres obowiązków:

- Wykonywanie przeglądów oraz lokalizacja usterek
- Naprawy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne,
elektryczne
- Demontaż / naprawa części (np. łożyska, cylindry,
uszczelki, rury, przenośniki, piły, gilotyny itd.)
- Demontaż uszkodzonych części (śruby, uchwyty, itd.)
czasem za pomocą palnika
- Naprawa urządzeń hydraulicznych (cylindry, linie, zawory…)
- Spawanie MIG/MAG i Elektroda
- Cięcie, szlifowanie elementów palnikiem
- Naprawa/wymiana mniejszych urządzeń elektrycznych: czujniki / kontakty/ przełączniki
Wymagania:
- Min 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
- Komunikatywna znajomość j. angielskiego lub niderlandzkiego
- Gotowość do pracy w trudnych warunkach klimatycznych
UWAGA: Praca w trudnych warunkach; w lasach w ca-

OFERUJEMY:
4 Atrakcyjne wynagrodzenia
4 Zakwaterowanie
4 Legalną pracę w sprawdzonej firmie
4 Załatwienie formalności związanych z pobytem i pracą
4 Opiekę medyczną podczas zatrudnienia
4 Długoterminowy kontrakt z możliwością stałego zatrudnienia
4 Regularny kontakt z polskojęzycznymi konsultantami
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łym Benelux. Dlatego pracownicy muszą potrafić dobrze
zorganizować swoją pracę i pracować samodzielnie.
UWAGA: Kandydaci muszą być przyzwyczajeni do pracy na zewnątrz.
2 programistów tokarki CNC
Zadania:
- Programowanie oraz obsługa tokarki CNC (5-osiowe
maszyny).
Uwaga: programowanie (Haidenhein i Sinumeric 840D)
- Obróbka części (do 10m długości, 1400 mm średnicy i 6 ton). Ze względu na rozmiar części, wymagane
jest doświadczenie pracy z dźwigami oraz wózkami widłowymi
- Doświadczenie w toczeniu wewnętrznym.
- Obliczanie parametrów (prędkość obrotów, posuw…)
- Mierzenie wszystkich części za pomocą mikrometru,
suwmiarki, głębokość, itd.
- Praca samodzielna oraz grupowa

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV
w jezyku angielskim lub niderlandzkim na adres
mailowy

jobs@jobtalent.be
lub kontakt telefoniczny

+32 011 71 92 92, +32 016 85 21 21

Najnowsze oferty pracy Job Talent na www.antwerpiapopolsku.be

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).
PRACA
% Potrzebuję mechanika samochodowego od zaraz na
stałe. Pilne – można dzwonić o każdej porze. Kontakt:
0477 72 36 51.
% Dla firmy w Aalter poszukujemy obecnie Technika Sewisanta odpowiedzialnego za flotę samochodów
ciężarowych. Po pozytywnym okresie zatrudnienia przez
biuro interim możliwość otrzymania stałego zatrudnienia. Zainteresowane osoby prosimy o przeslanie
aktualnego CV po ang. na nasz adres email:
international.mobility@adecco.be, kontakt telefoniczny: 02/482.82.23 lub 02/482.23.27, www.adecco.be
SZUKAM PRACY
% Chętnie zaopiekuję się twoim maleństwem, posiadam doświadczenie w opiece nad dziećmi. Jeżeli potrzebujesz opiekunki dla dziecka wieczorem lub w weekend – zadzwoń do mnie: Beata 0497.333.239
%Mam 24 lata ukończyłem technikum budowlane i szukam pracy w budowlance, wykończeniówka. Znam się
na rysunku technicznym. Posiadam doświadczenie przy
układaniu glazury, montażu płyt G-K, malowanie, kładzenie paneli, montaż okien i drzwi oraz wiele innych
prac. Chętnie nauczę się nowych zadań i prac związanych z budowlanką. Posiadam swój samochód i mieszkam na Deurne (koło Antwerpii). Bardzo proszę o kontakt: +32487281770 lub +48 888 575 030

%Mam 22 lata, szukam pracy przy rozbiórkach, przeprowadzkach i jako pomocnik budowlany. Mieszkam w Antwerpii. Tel: 0485 54 38 28
% Kobieta 45 lat, bez nałogów, pracująca, ceniąca spokój, uczciwość i rzetelność szuka pokoju z meldunkiem
w Antwerpii i okolicach centrum. Kontakt: 0465 90 36 57
% Doświadczona opiekunka osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych podejmie pracę. Kontakt: 0489 92
55 31
MIESZKANIE
% wynajmę mieszkania pracownicze pokoje, w Antwerpii, mieszkania umeblowane gotowe do zamieszkania
dostępne od ręki. Mieszkania posiadają kuchnie wraz ze
sprzętem do codziennego gotowania, łóżka gotowe do
spania, internet oraz wszystkie media. Cena 300 euro
za osobę w cenie wszystkie opłaty i mieszkanie jak
w opisie liczba miejsc prawie nieograniczona. Kontakt
0032486119302 albo 0048665834229, email: Dejwid_snk@interia.pl
% Mieszkanie do wynajęcia, Wilrijk (Antwerpia) w spokojnej dzielnicy, dla pary lub rodziny. Powierzchnia
85m2: salon, kuchnia (w pełni umeblowana), łazienka, wc, korytarz, 2 sypialnie, balkon, piwnica. Wszystko nowe (okna, podłogi, itd). Cena: 685€ + koszty.
Do wynajęcia od kwietnia. Więcej informacji
tel: 0493429797

SPRZEDAM
% Sprzedam dwie opony w idealnym stanie 7mm bieżnika do quada. Rozmiar 22x10x10. Cena 20 euro za sztukę. Kontakt: 0486 60 77 62
% Sprzedam zegarek na rękę Casio z kamerą. Model
2412, mało używany, obudowa plastikowo – inoksowa. Cena 45 euro, pudełko + faktura zakupu. Kontakt:
0486 60 77 62
% Sprzedam nawigację GARMIN nuwi 250w z kartą SD
8GB z wgraną mapą Europy 2013 i aktywnymi fotoradarami, stan bardzo dobry, cena 55 euro, tel. 0485120114
% Sprzedam dom wolnostojący (rok bud. 2009), wyposażony i umeblowany na wysokim poziomie w okolicy Zwolenia (województwo mazowieckie). Cena 215 000 euro.
Więcej informacji: 0048 50 92 77 414 lub 0495 84 70 48
% Sprzedam komplet nowych felg 15 cali do VW.Golfa
V, VI, Turan, Audi, Passat. Pasuje do wielu modeli Skody i Seat. Cena 100 euro. Idealne na opony zimowe do
twojego auta. Kontakt: 0486 60 77 62
% Sprzedam koło dojazdowe „cienkie” do vw. Golfa V,
VI, Turan, Passat. Pasuje do wielu modeli Skody i Seat.
Cena 100 euro. Kontakt: 0486 60 77 62.
Inne
% Szukam nauczyciela języka angielskiego. Kontakt:
0466 19 68 02
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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
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 – edukator cukrzyków
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
www.kapucyni.be

