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to pierwszy numer miesięcznika, który powstał z myślą o Was – drodzy
czytelnicy. W odpowiedzi na oczekiwania wielu Polaków mieszkających
w Antwerpii i jej okolicach, chcemy przybliżyć Wam wszystkie aspekty
życia na emigracji. Znajdziecie tu porady prawne, odpowiedzi na
nurtujące Was pytania. Poznacie historie Polaków, mieszkających
w Antwerpii. Specjalnie dla Was w każdym numerze znajda się
niezbędne adresy, telefony, praktyczne porady i informacje ułatwiające
codzienne życie.
Chcemy też przybliżyć Wam Antwerpię i jej okolice oraz zachęcić do
poznania miasta, w którym mieszkacie. Mamy nadzieje, że każdy z Was
będzie mógł znaleźć w tym miesięczniku coś dla siebie. Piszcie do nas,
o tym co Was nurtuje, czego chcielibyście się dowiedzieć. Czekamy na
Wasze propozycje. Twórzcie tę gazetę razem z nami.
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F

undacja „Children of Europe” powstała rok temu w Antwerpii.

Niedawno świętowaliśmy swoje „urodziny” i cieszymy się, że udaje nam
się realizować nasze plany. Należy do nich głównie promowanie Polski
w Belgii, ale nie tylko takie „zwyczajne”, lecz z pomocą dzieci Polonii.
Nasz obecny projekt, związany z polska prezydencją w Radzie Unii
Europejskiej, to „Tańce Polskie”, czyli prezentacja folkloru polskiego,
w nowoczesny i bardzo przystępny sposób. Chcemy za pomocą śpiewu
i tańca pokazać tutejszym mieszkańcom, jak ciekawa jest polska kultura
ludowa, a przy okazji pomagamy młodej Polonii poznać tradycje ich
rodzinnego kraju. Będzie też nagrana płyta cd i odbędą się koncerty.
Naszym młodym artystom oraz odbiorcom gwarantujemy mnóstwo
wrażeń podczas tras koncertowych.
Równocześnie pracujemy nad przygotowaniami do Kiermaszu Polskiego,
który mamy nadzieję wpisze się na stałe do kalendarza imprez
w Antwerpii. Już teraz serdecznie zapraszamy 2. i 3. lipca 2011 r. na
Steenplein, zarówno Polaków, jak i mieszkańców Antwerpii, do
wspólnego świętowania historycznego wydarzenia, jakim jest
wspomniane przewodnictwo.
Gazeta, która trzymacie Państwo w ręku, jest kolejnym naszym
pomysłem, abyśmy czuli się bardziej ze sobą związani i było nam raźniej
w codziennym życiu.
Pomysłów mamy jeszcze dużo i mamy nadzieję, że z pomocą wielu
życzliwych osób będziemy je realizować.
ZARZĄD FUNDACJI
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Co wiesz o Antwerpii?
Antwerpia
w tym roku
jest
Europejską
Stolicą
Młodzieży.

Antwerpia to miasto niezwykłe. Połączenie historii, kultury i sztuki, przemysłu i biznesu, gdzie tradycja miesza się z nowoczesnością.
Czy podczas codziennej bieganiny zauważamy zalety miasta, w którym żyjemy?
Antwerpię odwiedza ogromna ilość turystów,
niektórzy zostają na dłużej, inni tylko na chwilę, a my mieszkając tutaj z reguły nie znamy nawet tych najciekawszych miejsc. Dlatego co miesiąc będziemy przygotowywać materiały
przybliżające nam nasze miasto, mając nadzieję, że chociaż część z Was wyruszy we wskazane przez nas miejsca.
Na początek kilka ciekawostek, żeby pokazać, że
naprawdę jest się czym chwalić!
- w Antwerpii mieszka ok. 500 tys ludności, na powierzchni 204 km2, a gęstość zaludnienia to aż
– 2.257 osoby na km2
- to bardzo bogate miasto: mieści się tutaj około
40 banków, wiele towarzystw ubezpieczeniowych,
spółki akcyjne, giełda

- wiadomo, że to światowa stolica diamentów, ale
czy wiedzieliście, że jest tu największa na świecie produkcja diamentów ozdobnych?
- tutaj wzniesiono pierwszy w Europie drapacz
chmur – Torengebouw ma 24 piętra
- tutaj też znajduje się drugi co do wielkości port
Europy (po Rotterdamie), z przeładunkiem
110 mln ton rocznie
- zabytkową część miasta od nowoczesnych dzielnic oddziela rzeka Schelda. Pod nią biegnie tunel łączący te dwa rejony i jest on jedynym na
świecie, który został zbudowany wyłącznie dla
pieszych.
- wszystkim znany Centraal Station jest uznawany za najpiękniejszy dworzec w Europie, nazywany często „kolejową katedrą”.
Na koniec trzeba dodać, że Antwerpia w tym roku jest Europejską Stolicą Młodzieży. Tytuł ten
ma „wspomagać innowacyjne projekty, które
uwzględniałyby udział młodych ludzi w budowac.d.n.
niu nowoczesnego społeczeństwa.”

Polecamy w Antwerpii!
Miejsca
godne uwagi
poleca Rudy,
poszukiwacz
i odkrywca
klimatycznych
miejsc
i zaułków
w Antwerpii.

„Episode” to sklep z używaną (ale niech nikt się
od razu nie zniechęca), oldschoolową” odzieżą.
Polecam wszystkim kreatywnym, a zwłaszcza
alternatywnym, którzy lubią się bawić modą
i dodatkami. Jak to bywa w tego rodzaju sklepach, możemy tu znaleźć te jedną, niepowtarzalną rzecz, która akurat będzie nam pasować do
wykreowanej przez nas całości. Każda wizyta
tutaj może być fajną przygodą, wtedy na pewno nie odstraszy nas żadna cena. Sklep oferuje
także sprzedaż internetową na stronie
wwww.episode.eu.
Adres: Steenhouwersvest 34a, Antwerpia.
Jeśli zastanawiacie się, co zrobić w weekend,
polecam Irisch pub Kelly's. Choć jest dosyć znany wśród Polonii, to wybrałem to miejsce ze
względu na dogodną lokalizację – w ciągu kilku minut można pieszo dojść na Roosvelt Plaats, do Centraal Station, czy do
tramwaju. Miła obsługa, duży
wybór trunków i muzyka na żywo w każdy weekend (listę planowanych występów możecie
znaleźć na www.kellys.be). To
naprawdę idealne miejsce, żeby wyskoczyć wieczorem ze
znajomymi. Można też potraktować je jako rozgrzewkę przed
weekendowym szaleństwem.
Warto wybrać się tam nawet samotnie, gdyż nigdy nie wiadomo, kogo można poznać. Jeszcze coś dla miłośników sportu
– kilka telewizorów rozmieszczonych w różnych częściach
pubu i rzutnik wyświetlający
najważniejsze wydarzenia sportowe (przede wszystkim związane z piłką nożną).

Wejście do pubu od strony De Keyserlei i od strony Statiestraat, Antwerpia.
Katedra Najświętszej Marii Panny to największy
gotycki kościół w Niderlandach (Holandia i Flandria) – północna wieża ma 123 m wysokości. Bogato zdobiony u szczytu, mniej u podstawy – co
wynika ze zmian stylu, występujących podczas
budowy, która trwała prawie 200 lat (13521521). W środku znajduje się wiele dzieł sztuki. To m.in. obrazy pędzla barokowego malarza
P.P. Rubensa (szczerze mówiąc, to choćby dla
nich warto odwiedzić to miejsce), rzeźba Madonny z dzieciątkiem, bogato zdobiona ambona
i 55 witrażowych okien oraz wiele innych. Tę
monumentalną budowlę można zwiedzić codziennie (bilet w cenie 5. euro) i naprawdę warto. W sklepiku z pamiątkami można dostać przewodnik po katedrze w języku polskim.
Rudy
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MUSEUM AAN DE STROOM

63
metry
wysokości

10
kondygnacji

11.

Władze miasta Antwerpia podjęły się realizacji
ambitnego planu, aby przekształcić historyczną, portową część miasta w dzielnice biurowców,
apartamentowców oraz obiektów kulturalnych.
Na gruzach starego magazynu, niedaleko centrum miasta postawiono fantastyczny budynek
Muzeum Aan De Stroom – Muzeum na rzece.
W ogromnym skrócie przedstawiamy kilka najciekawszych informacji dotyczących tego obiektu:

n

muzeum wznosi się na wysokość 63 metrów

n

ma 10 kondygnacji

n

zewnętrzne ściany pokryte są płytami z indyjskiego piaskowca w czterech rożnych odcieniach, które tworzą na powierzchni budynku komputerowo wygenerowany wzór

n

w otwartych przestrzeniach, pomiędzy kondygnacjami budynku umieszczono ogromne pięciometrowe szklane kolumny umożliwiające podziwianie Antwerpii

n

niektóre z kolumn przecinają dwie kondygnacje tworząc 11 metrowe słupy, skąd jeszcze lepiej można zachwycać się przepięknym widokiem miasta

n

duże, szklane otwory nad windami umożliwiają podziwianie nieba nad Antwerpią

n

na ostatnim pietrze mieści się restauracja
i sala bankietowa

n

niektóre z pomieszczeń muzeum nie maja
okien, aby ochronić eksponaty przed działaniem promieni słonecznych

n

około 3000 aluminiowych dłoni zamocowanych w regularnych odstępach ozdabia ściany muzeum; jest to symbol nawiązujący do
legendy miasta

metrowe słupy

3000
dłoni

n

wieżowiec przypomina monumentalną rzeźbę z kamienia i ze szkła

n

na parterze umieszczono pawilony z ciekawymi atrakcjami kulturalnymi i kulinarnymi

n

projekt: Neutelings Riedijk Architects – Rotterdam

W Muzeum „Na Rzece” znajdują się eksponaty
z rożnych dziedzin, nie tylko te związane z morzem. Są antyki, kolekcje etnograficzne i zbiory z rożnych zakątków kuli ziemskiej. Poznamy
tu historie Antwerpii poprzez sztukę, zobaczymy, jak przez wieki kształtowały się związki miasta z morzem i ze światem. Dowiemy się również jak Antwerpia rozwijała się i jaki miała
wkład w kulturalne dziedzictwo ludzkości.
Anna
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Maj – miesiąc zakochanych?
„Maj,
maj dokoła
się święci,
od wonnych
bzów,
szalonych
bzów,
wprost
w głowie się
kręci…”
Edward
Stachura

No i wreszcie nastał maj. Słoneczny, cieplutki,
magiczny miesiąc i czas dla zakochanych szczególny. Nie wiadomo skąd wzięła się taka opinia,
bo przecież w tym miesiącu nie odbywa się więcej ślubów niż w innych. Być może maj dla zakochanych jest wyjątkowy, bo zakwitają bzy,
kasztany, a na ulicach nagle robi się barwnie
i kolorowo.
Dlaczego wraz z nadejściem wiosny częściej myślimy o romansach, przygodach, czy nowych
znajomościach? Dlaczego odnosimy wrażenie,
że nadchodzi czas na nowe wyzwania, a niekiedy rozpoczynanie wszystkiego od nowa?
Wraz z nadejściem dłuższych dni wzrasta ochota na długie spacery i aktywny wypoczynek. Słoneczne światło pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i dodaje nam energii. Warto
podkreślić, że liczne wiosenne romanse mają
swoje źródło w związkach chemicznych, które
wydziela nasz organizm. Ludzkie ciało emituje
feromony, które stymulują reakcje seksualne.
Majowy spacer w słońcu w towarzystwie bliskiej
nam osoby, to najlepszy sposób na poprawę samopoczucia. Ciepłe dni poprawiają humor, a pro-

mienie słoneczne dodają energii. Maj nie jest
zarezerwowany wyłącznie dla zakochanych, ale
przecież dlaczego nie zakochać się jeszcze bardziej w naszym dotychczasowym partnerze? Jest
to miesiąc przecudnej urody i magicznej aury,
więc korzystajmy ze słonecznych dni i okazujmy nasze uczucia tym, których kochamy.
Skąd się wzięła nazwa – „maj”?
Podział roku na dwanaście miesięcy dotarł do
Polski wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. Wtedy zaczął obowiązywać kalendarz z podziałem
na miesiące. Do naszego słownika weszły dziwnie brzmiące nazwy np. „ianuaris” czy „marcuis”. Nasi przodkowie nazwy te spolszczyli i stworzyli własne, będące odbiciem tego, co w danym
okresie dzieje się w przyrodzie.
Wyraz „maj” ma rodowód łaciński (od maius).
Maius miał upamiętniać matkę Merkurego – Maję, boginię przyrody. Słowo „maius” szybko się
spolszczyło, stąd czasownik maić – przyozdabiać kwiatami.

Majowe święta
– znane i mniej popularne
Święto może mieć charakter religijny, państwowy lub międzynarodowy. Może upamiętnić jakieś wydarzenie, podkreślić wagę pewnych problemów (np. sprzątanie świata), może być okazją
do uczczenia wybitnej osoby (Jan Paweł II), lub
grupy społecznej czy zawodowej.
Maj obfituje w dni świąteczne, a oto niektóre
z nich (według polskiego kalendarza):
1 maja – Święto Pracy
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja
i Najświętszej Marii Panny Królowej
Polski (katolickie)
5 maja – Dzień Europy
7 maja – Dzień Polonii
8 maja – Dzień Zwycięstwa i Światowy Dzień
Czerwonego Krzyża
9 maja – Dzień Unii Europejskiej
15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny (ONZ)
26 maja – Dzień Matki
31 maja – Dzień Bez Papierosa (ONZ)

Część z tych świąt ma charakter międzynarodowy, np. Święto Pracy czy Dzień Unii Europejskiej oraz Międzynarodowy Dzień Rodziny.
W dniach od 15 do 21 maja w Europie ma miejsce Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) organizowany przez Komisje Europejska. W Belgii
rozpoczyna się 15 maja w Brukseli, natomiast
w Antwerpii – 16 maja. W ramach tego wydarzenia odbędzie się spotkanie z panią Androulla Vassiliou – komisarzem do spraw edukacji
i wielojęzyczności oraz panem Jose Manuelem
Barosso – przewodniczącym Komisji Europejskiej.
ETM ma na celu publicznego wyrażania własnych poglądów na tematy ich dotyczące, mające wpływ na ich przyszłość.

Są również w maju święta nietypowe i mało znane. Oto kilka przykładów:

Jednocześnie 18 maja mamy Międzynarodowy
Dzień Muzeów i Europejska Noc Muzeów. Tej
nocy większość muzeów i instytucji kulturalnych można zwiedzać do późnych godzin nocnych korzystając z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie na te okazje – często za darmo
lub za symboliczna opłatę.

4 maja – Dzień Kominiarza
12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
15 maja – Dzień Polskiej Niezapominajki
19 maja – Dzień Dobrych Uczynków
20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów
Do Mycia Naczyń
25 maja – Dzień Mleka
31 maja – Dzień Bociana Białego

A tak przy okazji pamiętajmy o naszych rodzinnych i prywatnych świętach. Pewnie nikt nie
zwolni nas z pracy np. w rocznice poznania naszej ukochanej, ale ile radości da nam takie nasze małe prywatne święta...
Życzymy wam wypełnienia całego roku samymi świątecznymi dniami!
Anna
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Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi...
Magda,
Polka, która
od czterech lat
pracuje jako
manager
w dużej
międzynarodowej firmie,
opowiedziała
nam o swoim
życiu
na emigracji.

Jak wyglądały Twoje „początki” w Belgii? Niektórym
osobom przestawienie się na życie w obcym kraju przychodzi łatwo, innym z dużym trudem. Jak było u Ciebie?
Moje początki w Antwerpii były bardzo trudne. Mała
pensja, malutkie mieszkanko, jeden pokoik, a ja totalnie zagubiona, z bardzo „ograniczoną” wiedzą o Belgii
i Belgach. Dodatkowo, wszystkie administracyjne trudności wydawały mi się nie do przejścia. Mogę jeszcze
dodać, że część ludzi, których poznałam na początku
pobytu w Belgii, bardzo mnie rozczarowało i zawiodło
moje zaufanie. Musiałam dobrze „zweryfikować” znajomości. Nie znałam i do dziś nie znam języka flamandzkiego. Nie wspominam tego okresu najlepiej. W styczniu minęły dokładnie 3 lata od momentu, kiedy
zamieszkałam w Antwerpii.
A jak dziś wygląda Twoja sytuacja?
Teraz czuję się dużo lepiej, przede wszystkim dlatego,
że zweryfikowałam poglądy na wiele spraw. Mam też
dobrą pracę. Udało mi się „stanąć na nogi”, chociaż wymagało to ogromnie dużo dyscypliny, zmiany stylu życia i poświecenia się pracy. Zrozumiałam, że ze znajomością języka francuskiego i angielskiego mogę sobie
poradzić we Flandrii. Mieszkańcy Antwerpii rozmawiają ze sobą w wielu językach i flamandzki nie jest niezbędny w codziennym funkcjonowaniu.
Czym się zajmujesz?
Jestem managerem w dużej międzynarodowej firmie,
która, w pojęciu ogólnym, zajmuje się statkami. Nie
chcę mówić o szczegółach, bo są bez znaczenia, ważne
jest, że jako Polka odniosłam sukces w Belgii, bo pracuję w swoim zawodzie (po studiach na Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie – dopisek redakcji) i mam perspektywy rozwoju kariery.
Co sądzisz na temat polonii w Antwerpii?
Podczas rozmów z Polakami mieszkającymi w Antwerpii często uświadamiam im, że tutaj można znaleźć normalną pracę i robić coś, co się naprawdę lubi. Spotykałam się także z zazdrością ze strony niektórych
polskich emigrantów – bo pracuję tu w swoim zawodzie; mam pensję, na którą nie mogę narzekać i dlatego, że po prostu mi sie udało. Niezrozumiałym dla nich
było to, że ja mieszkam i pracuję w Antwerpii i planuję tu pozostać. Nie siedzę tutaj tylko dlatego, żeby zarobić pieniądze i natychmiast po tym wrócić do Polski.
J akie oc eniasz sw oj e r elac je z bel gijsk imi k olegami
w pracy?
Mogę powiedzieć, że w pracy mam „dobre układy”. Nie
narzekam na współpracę z kolegami, przede wszystkim
dlatego, że nie ja jedna jestem „z zagranicy”. Zespół,
w którym pracuję, jest międzynarodowy – mam kolegów
różnych narodowości. Oczywiście są też Belgowie. Jednak udaje nam się żyć w symbiozie. W pracy potrafimy
pogodzić różnice kulturowe, szanujemy siebie i swoje
przyzwyczajenia, wiele nauczyć, poznać odmienne kultury, można też się zaprzyjaźnić.
Czy Polacy bardzo różnią się od Belgów?
Nie ma większych różnic. Praca wykonywana przez Belga wygląda podobnie jak ta, wykonywana przeze mnie.
Może tylko czasem mam wrażenie, że Polacy są w stanie poświęcić się w 100% temu, co robią. Starają się
wykonać wszystko na czas i nie odkładać zadań na dzień
następny. Belgowie chyba aż takiej presji nie odczuwają. Chociaż to naprawdę zależy od sytuacji. Zdarza się,
że i Belgowie zostają w pracy po godzinach, kiedy pro-

jekt jest naprawdę ważny. Rzecz, która w Belgii wydaje mi się charakterystyczna, to „powolna” administracja. Czasem zdarza się, że kilka dni trwa załatwienie
jednego dokumentu. Ponieważ w pracy staram się zawsze szybko działać, wykorzystuję więc swoje znajomości i „załatwiam” taką sprawę w 10 minut. Ale, jak
to mówią – „Polak potrafi”.
Szukasz podobieństw między Belgią a Polską?
Mieszkam tu już ponad 3 lata. Oczywiście, tęsknię za
Polską – tam mam rodzinę, pamiętam dokładnie moje
rodzinne miasto, moich znajomych... Kiedy tylko mam
możliwość, staram się ich odwiedzać, choć ze względu
na charakter mojej pracy, nie jest to łatwe. Chciałabym
tu podkreślić, że nie szukam podobieństw z Polską. Belgia nie była pierwszym krajem, do którego wyemigrowałam. Wcześniej mieszkałam w Holandii, Francji i tam
nauczyłam się, żeby nie porównywać innych narodów
do Polaków. Łatwiej jest po prostu zaakceptować różnice i dostosować się do życia w danym kraju, co nie
przeszkadza, oczywiście, w podtrzymywaniu polskiej
tradycji. Jednak jest to sprawa tak indywidualna, że
nie mogę wypowiadać się za innych. Ja nigdy nie zapominam o rodzinie, o świętach. Gotuję polskie potrawy, widuję się z Polakami i robię zakupy w polskim
sklepie. Nigdy nie wstydziłam się swojego pochodzenia i nigdy nie ukrywałam swojej narodowości. Wręcz
przeciwnie, cieszę się, że jestem Polką i że jest tu wielu Polaków. To daje mi poczucie, że jestem „u siebie”.
Czego Belgowie mogliby nauczy ć się od swoich p olskich znajomych?
Nie wiem, czego mogłabym nauczyć Belgów? Chyba
najważniejsze, co udało mi się w nich zmienić, to stereotyp Polaka pijącego „morze alkoholu”. Niestety, takie opinie o nas często słyszałam. Przy bliższym poznaniu moi belgijscy znajomi przekonali się, że my Polacy,
potrafimy dobrze i solidnie pracować, a alkohol pijemy
od święta. Przekonali się, że wielu polskich emigrantów to osoby świetnie wykształcone. Zrozumieli też, że
naszą kulturę kształtowało wiele ważnych i podniosłych faktów. Staram się zawsze przedstawić im Polskę z jak najlepszej strony. Często rozmawiamy o historii, słyszę wiele pytań o to, jak było „w komunizmie”.
Może niektórym ciężko w to uwierzyć, ale Belgowie naprawdę się tym interesują. Pamietam wiele pytań o Katyn, które padały po „katastrofie smoleńskiej”. Bardzo
chcieli wiedzieć, dlaczego to miejsce jest dla nas Polakow tak ważne, co znaczyło w naszej historii, etc. Rozmawialiśmy o tym niemal całe popołudnie, zamiast pracować.
Kilka porad, które mogłabyś udzielić Polakom mieszkającym w Antwerpii?
Nigdy nie można się poddawać. Trzeba pokazywać, że
jesteśmy silni i że wszystko jest możliwe, a jeśli chodzi
o sprawy urzędowe – to trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na pewno trzeba też zwracać uwagę na znajomości. Z doświadczenia wiem, że nie wolno wszystkim
ufać. Warto więc dokładnie się przyjrzeć nowo poznanej osobie.
Czego najbardziej brakuje Ci w Antwer pii?
Kuchni mojej mamy – pierogów ruskich, barszczu,
i pachnących, prawdziwych wędlin z małej, prywatnej
masarni. Brakuje mi zapachu domu. No i oczywiście
mojego psa!
Z Magdą rozmawiała MAGDA MUSITOWSKA
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„Dienstencheques”.
Wszystko, co powinniśmy wiedzieć na ten temat!
Zainicjowany
przez belgijski
rząd federalny
w 2004 roku
system
przekroczył
najśmielsze
oczekiwania.

Praca w systemie czeków usługowych jest dofinansowywaną
przez państwo belgijskie formą tworzenia nowych miejsc
pracy i pozbycia się tzw. szarej
strefy zatrudnienia w sektorze,
czyli pracy na czarno.
Zainicjowany przez belgijski
rząd federalny w 2004 roku system przekroczył najśmielsze
oczekiwania. Dziś na terenie
Belgii tysiące osób wykonuje
prace dopuszczone w tym systemie. Są to: sprzątanie domów i apartamentów, mycie
okien, pranie i prasowanie,
przygotowywanie posiłków,
drobne prace krawieckie,
robienie zakupów, pomoc
w przewozie osób z ograniczoną możliwością ruchową i niepełnosprawnych.
Wszystkie prace mogą być wykonywane tylko
dla użytkowników prywatnych.
Pracując w systemie czeków usługowych nie
możemy więc sprzątać sklepów, klatek schodowych, praktyk lekarskich i aptek.
Każda osoba pragnąca pracować w tym systemie musi najpóźniej do 2. dnia po rozpoczęciu
pracy podpisać umowę o pracę („kontrakt w systemie dienstencheques”) w oparciu o zasady
komitetu parytarnego 322.01.

Jakie masz prawa?
Pracownik pracujący w systemie czeków ma prawo do wszystkich świadczeń socjalnych, tzn.:

n
n
n
n

Jak powinien wyglądać kontrakt?

n
W kontrakcie powinny znaleźć się następujące
informacje:

n
n
n
n

dokładne dane obu stron
przyznany firmie numer pozwolenia
data wejścia w życie umowy o pracę (w przypadku umowy na czas określony, data jej
zakończenia)
wymiar czasu pracy i grafik tygodniowy.

W umowie o pracę powinny znaleźć się także
informacje na temat stawki godzinowej (obecne minimum to 9,48 . 9,85 po przepracowanym roku, 9,98 po 2 latach i 10,08 po przepra co wa niu 3 lat), spo so bie otrzy ma nia
wynagrodzenia (przelew na konto bankowe, gotówka), okresu próbnego i okresu wypowiedzenia.
Umowa o pracę może zostać zawarta już od 3
godzin tygodniowo.
Pracodawca zobowiązany jest jednak w ciągu
3 miesięcy od daty zawarcia
umowy zapewnić pracownikowi otrzymującemu zasiłki socjalne lub inne formy zapomogi minimum 1/3 etatu (13 godzin tygodniowo) i minimum 10 godzin pracy tygodniowo pozostałej
grupie pracowników.

n
n
n

płatnych dni świątecznych
ubezpieczenia zdrowotnego i płatnych dni
chorobowych
urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
premii noworocznej (w wysokości 4,15% dochodu brutto za przepracowane min. 65 dni
w okresie od 1 lipca do 30 czerwca)
pieniędzy wakacyjnych (15,4% rocznego dochodu brutto)
zasiłku rodzinnego
zasiłku dla bezrobotnych w przypadku utraty pracy (pod warunkiem, iż przepracowana zostanie wiekowo wymagana ilość dni)
bezrobocia ekonomicznego (ok 60% stawki
w przypadku, gdy nasz klient choruje, bądź
wyjeżdża na urlop).

Płatne bezrobocie ekonomiczne przysługuje pracownikowi tylko w przypadku, gdy nie pracował on cały dzień, niezależnie od ilości godzin.
Pracodawca powinien w pierwszej kolejności zapewnić pracownikowi zastępstwo (które pracownik musi przyjąć). Jeżeli nie jest to możliwe, dopiero wtedy możemy zostać skierowani
na „bezrobocie ekonomiczne”.
Gdy pracownik w danym dniu powinien pracować u 2 klientów, a pracował tylko dla 1, nie ma
wtedy prawa do wypłaty bezrobocia ekonomicznego.
W przypadku, gdy pracodawca nie zapewni mu
zastępstwa za drugiego klienta, musimy dostać
zapłatę taką, jak za przepracowane godziny
(100% wynagrodzenia)
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regulamin pracy powinien zawierać informacje o możliwości otrzymania czeków żywnościowych
– podpisanie „kontraktu na czeki żywnościowe” (jest to umowa, w której pracownik zgadza się na otrzymywanie czeków za przepracowane dni, powinna
zawierać wartość czeku oraz koszty ponoszone zarówno przez pracodawcę jak
i pracownika)
zarówno pracownik jak i pracodawca muszą częściowo pokrywać koszty czeku żywnościowego (dla pracownika jest to rządowo ustalone minimum w wysokości 1,09
za każdy czek, automatycznie potrącane
z wypłaty)
płatnego urlopu edukacyjnego
płatnego urlopu do opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, lub osobą umierającą
płatne dni związane z narodzinami, adopcją, komunią, ślubem, bądź pogrzebem
członka rodziny.
Marlena Chrabąszcz
Źródła:
www.werk.be
www.dienstencheques-rva.be

Oprócz świadczeń socjalnych, pracownicy pracujący na zasadach komitetu parytarnego 322.01
mają prawo do:

n

n
n

zwrotu kosztów dojazdu do pracy i kosztów
za przemieszczanie się między klientami (w
zależności od środków transportu obowiązują różne stawki. Możliwy jest także całkowity zwrot kosztów za abonament na publiczne środki transportu)
odzieży roboczej (udostępnionej pracownikowi od pierwszego dnia pracy)
zwrotu kosztów za utrzymanie czystości
odzieży, w wysokości 0,20 za każdy przepracowany dzień (w przypadku, gdy sami
musimy zadbać o jej pranie)

Większość firm oferuje swoim pracownikom także czeki żywnościowe „maaltijdcheques”, są one
jednak nieobowiązkowe i stanowią przywilej
pracownika, a nie jego prawo.
Czeki żywnościowe stanowią dodatek do wynagrodzenia i nie zostają opodatkowane.
Aby jednak były one wolne od podatku, muszą
zostać spełnione następujące wymagania:

F.

C.

Polonia
Antwerpen
Klub piłkarski Polonia poszukuje chętnych do gry
w dwóch kategoriach wiekowych:
- seniorów (17-30 lat)
- weteranów (powyżej 30 lat)
Nasze drużyny biorą udział w rozgrywkach KVV
(amatorskiej ligi katolickiej) od 8 lat.
Klub istnieje od roku 1989.
Kontakt: Leszek Cegłowski
tel.: 03 541 90 18
GSM: 0498 53 93 99
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Gdy nas dotyka łamanie języka:
nasi milusińscy poliglotami.
„Dwujęzyczność”,
inaczej bilingwalizm,
to umiejętność
posługiwania
się dwoma
językami,
traktowanymi
jako
ojczystymi.

Wychowanie i wykształcenie „dwujęzycznego”
dziecka to zadanie trudne i wymagające od rodziców cierpliwości i konsekwencji w działaniu.
Same dobre chęci nie wystarczą, zwłaszcza, gdy
rodzice pochodzą z różnych krajów.
„Dwujęzyczność”, inaczej bilingwalizm, to umiejętność posługiwania się dwoma językami, traktowanymi jako ojczystymi. I nie chodzi tylko
o rozumienie obu języków. Według naukowców
o dwujęzyczności możemy mówić tylko wtedy,
kiedy człowiek od urodzenia uczy się posługiwać dwoma językami i myśli w dwóch językach.
Między
siódmym
a dwunastym rokiem
życia jest granica, na
której zanikają nasze
naturalne zdolności
przyswajania języka
i przychodzi czas, kiedy musimy zacząć się
go uczyć.
Największe szanse na
dwujęzyczność mają
dzieci,
pochodzące
z rodzin mieszanych
pod względem pochodzenia, w których każde z rodziców posługuje się innym językiem ojczystym, jak i dzieci, które urodziły się za granicą
lub wyemigrowały z rodzicami we wczesnym
dzieciństwie. Właśnie dzieci z takich rodzin mają możliwość dorastania w wielokulturowym
otoczeniu, a taka sytuacja wzbogaca i poszerza
horyzonty.
W przypadku odmiennych języków ojczystych
rodziców, powinno się konsekwentnie przestrzegać zasady „one person, one language”, czyli
jedna osoba – jeden język. W praktyce oznacza
to, że każdy z rodziców porozumiewa się z dzieckiem tylko i wyłącznie w swoim ojczystym języku. Częstym błędem rodziców jest przechodzenie na język wygodniejszy dla dziecka – chodzi
tu przede wszystkim o motywację. Jeżeli dla małego dziecka porozumiewanie się w obydwu językach będzie tak samo ważne, wtedy odczuje
potrzebę przyswojenia każdego z nich.
Drugim przypadkiem jest emigracja. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej schemat
z reguły jest następujący – rodzice decydują się
na wyjazd do jednego z krajów UE i cieszą się,
że ich pociechy będą płynnie posługiwały się
dwoma językami – ojczystym i „emigracyjnym”.
I nagle po paru latach okazuje się, że gdy dziecko dorasta i świetnie porozumiewa się w jednym języku, w drugim z trudem komunikuje się
na poziomie podstawowym. Rodzice zadają sobie pytanie, kiedy popełnili błąd i na czym on
polegał? I tu dochodzimy do sedna sprawy.
W przypadku emigrantów doskonale sprawdza
się kolejna zasada – jeden język w szkole, drugi w domu. Nie ma nic gorszego niż posługiwanie się w domu przez rodziców językiem ledwie
przyswojonym, pełnym błędów gramatycznych.
Dorosłym często wydaje się, że po kilkumiesięcz-

nym kursie językowym mogą swobodnie porozumiewać się z dzieckiem w języku niderlandzkim, gdy tymczasem rzeczywistość jest o wiele bardziej okrutna. Dzieci przejmują błędy
rodziców i proces przyswajania języka obcego
trwa o wiele dłużej. Dlatego tak ważne jest, aby
w domu mówić tylko w języku ojczystym i pod
żadnym pozorem nie przechodzić na język wygodniejszy dla dziecka. Rodzice w obecności pociechy też powinni między sobą rozmawiać w języku ojczystym. Do nich również należy
koordynowanie błędów językowych oraz poprawianie dzieci w naturalnych sytuacjach,
kiedy używają słów
w obu językach.
Bardzo częstym zjawiskiem,
zwłaszcza
u dzieci, które dopiero
zaczynają mówić, jest
początkowe mieszanie
języków,
tworzenie
neologizmów, czy łączenie wyrazów. Należy pamiętać, że jest to
zjawisko nieszkodliwe
i na ogół mija samoistnie około 3. roku życia. Trzeba pamiętać też, że
dzieci mające kontakt z wieloma językami często zaczynają mówić później niż ich rówieśnicy
i jest to całkowicie naturalny proces.
Najlepsze metody osiągają rodzice, którzy konsekwentnie zachęcają dziecko do interakcji
w swoim języku poprzez zabawę. Płyty z piosenkami, filmy na DVD, książki, układanki są doskonałą pomocą w nauce drugiego języka.
U dzieci „dwujęzycznych” częściej niż u ich „jednojęzycznych” rówieśników obserwuje się takie
cechy jak otwartość, tolerancja, kreatywność,
a przede wszystkim łatwość przyswajania kolejnych języków obcych. Najnowsze badania pokazują, że dwujęzyczność doskonale wpływa na
przyszłe zdolności językowe dziecka i ułatwia
naukę kolejnych języków. Specjaliści ustalili, że
przyswojenie czterech języków obcych to norma. Dopiero piąty, wprowadzony w tym samym
czasie co pozostałe, może nastręczyć trudności.
Swobodną „dwujęzyczność” osiągnie dziecko,
które spędza co najmniej 30 procent czasu obcując z drugim językiem.
Pamiętajmy, że dwujęzyczność dzieci to wielki
dar, dlatego trzeba mądrze i konsekwentnie pokierować naszym dzieckiem, aby po kilku latach
nie okazało się, że nasza pociecha nie zna biegle żadnego języka. Prawie 70 procent ludzi na
świecie posługuje się przynajmniej 3. językami.
Nasze dzieci, mieszkające i uczące się w Antwerpii, także mogą zaliczać się do tej części, która
biegle posługuje się więcej niż jednym językiem.
Dlatego starajmy się mądrze pokierować ich
edukacją językową, żeby uniknąć problemów,
tak dla nas, jak i dla naszych pociech.
Anna
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Kuchnia męskim okiem
Panuje opinia, że mężczyźni nie są najlepszymi
kucharzami – oczywiście w tym przypadku wyłącza się zawodowych kucharzy, którzy, rzecz
jasna, nie podlegają temu uogólnieniu. Chodzi
tutaj o zwykłych „facetów”.
To duży problem przede wszystkim dla kobiet,
które muszą z nimi żyć, bo obowiązki związane
z gotowaniem spoczywają wtedy głównie na ich
delikatnych barkach. Dlatego, Drogie Panie,
warto docenić wysiłki tych mężczyzn, którzy
jednak decydują się na gotowanie, a Was, Drodzy Panowie do tego zachęcam. Według statystyk, kobiety coraz częściej gustują w mężczyznach potrafiących gotować. A że każdy z nas,

bez względu na wiek, czy przyzwyczajenia, jest
w stanie nauczyć się tej sztuki, droga przez żołądek do serca wybranki wydaje się coraz prostsza.
Drodzy Panowie na początek wystarczy poznać
przepisy na kilka łatwych do przyrządzenia dań.
Specjalnie dla Was, zdradzam te, które już wypróbowałem. Do tych dań potrzebne są składniki i… dobre chęci. Z przyjemnością gotuję dla
rodziny i przyjaciół od wielu lat. A największą
frajdę sprawia mi przekazywanie tego, czego się
nauczyłem innym. Zapraszam więc wszystkich
bardzo serdecznie do wspólnego gotowania.
Mariusz

Schab z suszonymi owocami
Składniki:
l 1 kg schabu środkowego l pieprz l 150 g susz onych śliwek
bez pestek l 150 g suszonych moreli l olej l masło l 1/2 szklanki białego deserowego wina l 1 ząbek czosnku

Sposób wykonania:
1. Opłucz mięso, osusz i natrzyj pieprzem. Zrób w mięsie podłużne otwory cienkim nożem i każdy otwór wypełnij suszonymi owocami.
2. Posmaruj schab dokładnie olejem. Ułóż w naczyniu żaroodpornym, posyp wiórkami masła i skrop letnią wodą.
3. Piecz około godziny w 180°C, w czasie pieczenia często polewaj wytwarzającym się sosem. Pod koniec pieczenia mięso polej winem i posyp posiekanym czosnkiem.

Kokosowy krem
Składniki:
l 3 orzechy kokosowe l 400 ml śmietanki kremówki 30 % l
200 ml mleczka kokosowego l 4 żółtka l 10 dag cukru pudru
1 łyżka rumu l sok z ½ cytryny l 1 łyżka żelatyny l 5 dag

wiórek kokosowych
Sposób wykonania:
1. Orzechy przeciąć w poprzek na pół. Żółtka utrzeć z połową
cukru na parze, ciągle ucierając wlać gorące mleczko kokosowe.
2. Żelatynę namoczyć w 4 łyżkach zimnej wody, a kiedy
napęcznieje, podgrzać żeby się rozpuściła, przestudzić.
3. Wlać do żółtek, połączyć ze śmietaną ubitą z pozostałym cukrem
oraz wiórkami kokosowymi, rumem, sokiem z cytryny,
delikatnie wymieszać, odstawić, a kiedy zacznie tężeć przełożyć
do rękawa cukierniczego i napełnić kokosowe miseczki.
4. Posypać wiórkami kokosowymi
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ZAPRASZAMY NA

LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
„ZABAWA ZE SZTUKĄ”
Antwerpia, lipiec 2011

W programie m.in.:
n tworzenie własnych dziel inspirowanych pracami
najwybitniejszych malarzy, rzeźbiarzy i muzyków
n wyjścia dzieci do muzeum i na wystawy, które będą inspiracją
do dalszej pracy,
n poznanie wybranych technik plastycznych
n przybliżenie różnych stylów tanecznych
n zabawa w teatr
n zajęcia dla rodziców z dziećmi: wspólne malowanie,
wspólne zajęcia rytmiczne i wspólna zabawa w teatr
Wszyscy wiemy jak ważne jest wychowanie poprzez sztukę. Na naszych warsztatach chcemy uwrażliwiać dzieci
na rożne dziedziny sztuki. Pomoże im to w poznawaniu siebie i świata.
W artystycznym działaniu będą uczyć się kreatywności, rozwijać artystyczne zdolności i nabierać pewności siebie.

Zapisy już teraz!
zadzwoń: 0499 721160
lub wyślij e-mail: info@childrenofeurope.be
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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii:
Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii
Rue des Francs 28
1040 Etterbeek Bruksela
Tel centrala: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel sekretariat: 00 32 2 73 90 121
Email: bebruamb3@msz.gov.pl
Godziny otwarcia: pon – wyłącznie na umówione
wcześniej spotkanie
Wtorek, czwartek, piątek: 09.00-13.00, środa 13.00-18.00
Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois, 29
1040 Bruksela
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-mail: secretariat@polembassy.be
www: www.bruksela.polemb.net
Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna
Policja
Serwis w przypadku wypadku, agresji
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna
wobec dziecka „Child focus”

Biuro Turystyczne we Flandrii:
tel 02/504 03 00
lub email: info@toerismevlaanderen.be

100
101
112
107
110

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

Antwerpia po polsku
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Ważne numery telefonów
cd:
Lekarze polskojęzyczni
w Antwerpii i okolicach:
Agnieszka Borkiewicz
Muggenberglei 278
2100 Deurne Tel. 03/321.58.39
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus
tel: 03 443 36 04
Martin Rozenblum tel. 03/218.77.07
Jana Vavrowa tel. 0475/83.14.35
Henri Jakubowicz tel. 03/239.18.19

Polski dentysta
Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5 2610 Wilrijk
tel.03/828 52 60
Poradnictwo rodzinne i małżeńskie
Dr. Krystyna Balawajder
Wapenstilstandlaan 12/12G
2600 Antwerpen
tel. 0472/85.32.47
www.balawajder-consulting.be
Doradca Prawny:
Iwona Wiewiórka,
Vlaamse Kaai 76 2000 Antwerpen,
tel. 0032 3 232 68 88 fax. 0032 3 232 69 43
wiewiorka@antwerplaw.com

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

Miejsce
na Twoja reklamę
LEARN
ENGLISH IN ENGLISH

APRENDE
ESPANOL EN ESPANOL

Do you want to learn Spanish
or improve your English?
Chcesz nauczyć się Hiszpańskiego lub poprawić
swoją znajomość Angielskiego?
Home tutoring
Korepetycje
Dynamic lessons
Dynamiczne lekcje
Interesting activities
Interesujące zajęcia dla każdej grupy wiekowej

Cena: 20 Euro/75 minut

reklama

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę
wyłącznie po angielsku bądź hiszpańsku
Kontakt: monto1985@hotmail.com

JK Elektro

Usługi elektryczne
Jacenty Kowalski
Meierhoek 31
2170 Merksem
Gsm 0495340632
Btw 0822404305

kontakt:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com
tel. 0499/721160

JOANNA
strzyżenie, farbowanie, balejage…
Dojazd do klienta gratis!
Kontakt: 0483/065687

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

USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA
I ADMINISTRACJI

OSOBY PRYWATNE:
u sprawy pobytowe w Belgii (zameldowanie, ubezpieczenie, rejestracja samochodu),
u sprawy finansowe (pomoc przy otwieraniu kont bankowych, asystowanie przy pożyczkach i kredytach, informacje
podatkowe),
u sprawy rodzinne (pomoc przy znalezieniu żłobka lub przedszkola, składanie wniosków o rodzinne, becikowe, urlop
macierzyński i wychowawczy),
u doradztwo i pomoc w problemach życia codziennego, związanych między innymi z elektryką, płatnościami, najmem,
narodzinami itd....
u tłumaczenia wolne: ustne i pisemne,
u asystowanie w instytucjach i urzędach
u inne...
FIRMY:
u asystowanie przy otwieraniu firm jednoosobowych i spółek
u administracja związana z prowadzeniem firmy – wystawianie faktur, listy ponaglające do zapłaty, występowanie
o atesty, pozwolenia i zaświadczenia,
u Limosa
u kontakty z księgowymi i klientami
u tłumaczenia wolne: ustne i pisemne
u inne…

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY NA TERENIE BELGII I HOLANDII

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

Tel./fax: 03/290 05 69
E-mail: info@qualityofservice.be

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

