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Październikowe wydanie naszej gazety upływa pod znakiem Polski lat 60-tych
i 70-tych. A wszystko za sprawą I Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca, który odbędzie
się w Antwerpii 21-go października. Motywem przewodnim imprezy są polskie przeboje
z lat 60 i 70-tych.
Jak się żyło w tamtych latach wielu z nas pamięta, ale dla młodego pokolenia są to
czasy znane tylko z opowiadań rodziców, czy programów telewizyjnych.
Postanowiliśmy wiec przypomnieć naszym czytelnikom (a niektórym pokazać na
nowo) ówczesną polską rzeczywistość trochę z przymrużeniem oka. Nie dotykamy
polityki, bawimy się raczej we wspomnienia. Proponujemy peerelowską listę przebojów
i muzyczne wspomnienia.
Cóż jeszcze chcielibyśmy Państwu polecić?
Przede wszystkim wyjątkowy artykuł pani Aleksandry Czackiej dotyczący Polaków
i Belgów, a raczej tego co w historii obu naszych krajów jest wspólne.
Okazuje się, że łączy nas więcej niż dzieli. Wielokrotnie losy tych dwóch państw
w niesowity sposób się łączą. Ale wszystkiego dowiecie się Państwo po przeczytaniu
wspomnianego tekstu.
Po raz kolejny zapraszamy do przeglądu prasy belgijskiej. W ciągu miesiąca
poprzedzającego wydanie tego numeru, gazety zarówno we Flandrii jak i Walonii oraz
Brukseli na swych łamach opisały wiele ciekawych tematów. Staraliśmy się wybrać te
najbardziej interesujące, ale jak to w życiu bywa, musieliśmy z wielu ciekawostek
zrezygnować ze względu na ograniczoną powierzchnię gazety.
W tym numerze również konkurs. Ogłosił go pan Janusz Baran, krakowski bard
z Piwnicy pod Baranami. Wszystkich małych i większych czytelników gazety (niektórych
za pośrednictwem rodziców) zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym
przedsięwzięciu. Wszystkie szczegóły na str. 10 i 11.
Zapraszamy do lektury naszej gazety. Mamy nadzieję, że jak zwykle znajdą w niej
Państwo ciekawe i potrzebne tematy. I jak zwykle prosimy: piszcie do nas o tym co
was interesuje i co chcielibyście przeczytać. Bo „Antwerpia po polsku” jest naszą
wspólną, antwerpską gazetą.
Redakcja

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą”, przy współpracy z Fundacją Semper Polonia w Warszawie.
SKŁAD REDAKCJI: Agata Kocińska, Magdalena Wawryszuk, Anna Szymborska, Rafał Kitaszewski

Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com, tel.: 0489/823803
WYDAWCA: Fundacja „Children of Europe”, www.antwerpiapopolsku.be
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Jesteśmy na Facebooku, szukaj: childrenofeurope2011@hotmail.com
lub bezpośrednio: http://facebook.com/Children.of.Europe
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Co słychać w zespole?
Wrzesień minął pod znakiem intensywnych prób i utrwalania materiału
koncertowego. Od października rozpoczynamy występy i przed nami
jeszcze dużo, dużo pracy.
6. października bierzemy udział w Dniu Polskim w Antwerpii.
Zaproszonym gościom pokażemy polskie tańce i piosenki ludowe, które
zachwycają wszystkich, zwłaszcza obcokrajowców. To prawda, że nasz
„Trojak” jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Tym odróżniamy
się od innych zespołów działających na terenie Belgii, że oprócz
repertuaru w stylu hip-hop pokazujemy to, z czego Polska słynie na
całym świecie.
21. października w Antwerpii rozpocznie się I Polonijny Festiwal
Piosenki i Tańca. Nasz zespół reprezentować będą roztańczone
i rozśpiewane koleżanki i koledzy. Trzymamy kciuki i jesteśmy pewni,
że zachwycą zarówno publiczność jak i jurorów doskonałymi wykonaniami
polskich przebojów z lat 60-tych i 70-tych. I tak po cichu liczymy na
zwycięstwo.
Po zakończeniu festiwalowych emocji przygotujemy się do koncertu
w Holandii, no a potem, cóż... ciężka praca nad nowym repertuarem.
Ćwiczenie i szlifowanie.
Można by pomyśleć, że w dobie internetu i szalonych technologii nie
ma już miejsca na tak przyziemne rzeczy jak taniec i śpiew. Ale razem
jest nam bardzo dobrze, lubimy ze sobą przebywać i pracować.
Tylko ciągle nie mamy nazwy.
Ogłaszamy więc konkurs na nazwę dla naszego zespołu tanecznowokalnego. Musi być chwytliwa, miła w odbiorze i zrozumiała dla każdego.
I do nas pasować. Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres redakcji.

Informujemy, że związku z dużym zainteresowaniem rodziców

otwieramy grupę

„Roztańczone przedszkolaki”
dla dzieci w wieku 3-4 lata.
Zapraszamy
już od 20 października,
sobota, godz. 9-30-11-00.

Więcej informacji: 0489.823.803
lub info@childrenofeurope.be

!
p
a
g
e
z
Nie pr

W dniu 21. października
w Antwerpii będzie miało
miejsce nietypowe
wydarzenie.
W Zuiderpershuis nad Scheldą
rozbrzmiewać będą

POLSKIE
PRZEBOJE
Z LAT 60. I 70.

POLONIJNY
FESTIWAL
PIOSENKI
I TAŃCA

21 października 2012
Antwerpia, Zuiderpershuis,
Timmerwerfstraat 40
godz. 15:00

ANTWERPIA 2012
Piosenki Kasi Sobczyk, Karin Stanek, Anny Jantar, Czesława Niemena, Marka Grechuty i innych gwiazd tamtego okresu
zaśpiewają polskie dzieci z krajów Beneluxu. Polonijne zespoły zatańczą w rytm niezapomnianych polskich przebojów.
W kategoriach wokalnych i tanecznych uczestnicy walczyć będą o nagrody i wyróżnienia, ale najważniejsza będzie
niepowtarzalna atmosfera wspólnej zabawy którą stworzy polska publiczność.
W jury zasiądą znane i cenione postaci polskiej i belgijskiej sceny muzycznej:
• Marta Mus
• Janusz Baran

oraz dziennikarka i propagatorka muzyki – Anna Szymborska
Zaproszeni artyści w trakcie swoich występów również zaśpiewają polskie przeboje z tamtych lat.
Gościem honorowym będzie Włodzimierz Lubański – zwany „polskim Pele”, którego nazwisko otoczone jest tak wielką
legendą jak on sam.
Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji i mnóstwo nagród dla zgromadzonej publiczności.
Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie nie tylko w Belgii, ale i w krajach Beneluksu. Tym bardziej cieszy fakt, że oprócz
wykonawców z Antwerpii, będą także dzieci i młodzież z Brukseli, Holandii i Luksemburga.
W trakcie Festiwalu odbędzie się również rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez pana Janusza Barana na ilustrację
do bajki. Zgłoszone prace konkursowe oceni sam twórca bajki i to on osobiście wręczy ufundowane przez siebie nagrody.
Treść bajki jak i zasady uczestnictwa w konkursie znajdują się na stronach 10-11 oraz na stronie internetowej festiwalu:

www.festiwalantwerpia.be
Organizatorem Festiwalu jest Fundacja „Children of Europe”, a honorowy patronat nad imprezą objął Pan Ambasador Piotr
Wojtczak
Bilety do nabycia w polskich sklepach: Rarytas, Anielska Kuchnia, Delikatesy Wiśniewscy, Hangar Polski
Cena: 10 euro normalny, 5 euro ulgowy (dla dzieci do 12 lat)
Ilość miejsc ograniczona!
Polonijny Festiwal Piosenki i Tańca nie mógłby się odbyć, gdyby nie polskie firmy i sklepy z Antwerpii i Brukseli.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania tym wszystkim, którym zależy na promowaniu polskiej kultury w Belgii.
Śpiewajmy w tym dniu wszyscy razem!!!

Organizator

Honorowy Patronat

Patronat Medialny

Pana Ambasadora Piotra Wojtczaka
– Kierownika Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Brukseli
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Polska lat 60. i 70.
Polska tamtych lat to czasy PRL-u,
a co za tym idzie wyjątkowej sytuacji
politycznej i społecznej. Poniższy tekst
będzie jednak wolny od jakichkolwiek
kontekstów politycznych, nie jest również pochwałą tamtego systemu.
Chciałabym po prostu w nieco żartobliwy sposób przypomnieć te czasy trochę starszym czytelnikom, a młodszym pokazać to, co było nieodłączną
częścią ówczesnej rzeczywistości.

PRL

-owska

Lista
Przebojów
Adapter „Bambino”
Polski gramofon produkowany
w Łodzi. Marzenie starszych i nieco
młodszych. Służył do odtwarzania muzyki z pocztówek dźwiękowych oraz
płyt. Nieodzowna oprawa muzyczna
prywatek. Płyty długogrające z muzyką z zachodu były dostępne tylko
dla nielicznych. Reszta społeczeństwa
słuchała rodzimych przebojów lub
tych wykonywanych przez „zaprzyjaźnionych” artystów z krajów socjalistycznych.

W tamtych czasach – elita. Posiadali to, co można było posiadać plus jeszcze więcej. Oprócz zasobów finansowych
mieli
także
znajomości
i koneksje. Jednym słowem kwiat polskiej młodzieży.

Bananówka
Bardzo modna i popularna długa
spódnica uszyta z klinów w kształcie banana. Biorąc pod uwagę, że w PRL-u nie
było zbyt wielu możliwości zakupu tego co chciałoby się nosić, w bananówkach chodziła cała Polska (a dokładniej jej żeńska część).

Czyn społeczny
Ulubiony sposób spędzania wolnego
czasu zarówno przez dzieci, młodzież
jak i dorosłych. Ówczesna władza nie
pytała, czy ktoś ma ochotę na prace
społeczne, po prostu obywatele zbierali się w określonym miejscu i o określonej porze, i w czynie społecznym
pracowali na rzecz Ludowej Ojczyzny
grabiąc trawniki lub sadząc drzewka.
Młodzież szkolna najbardziej lubiła
czyn społeczny w formie jesiennych
wykopków. Peerelowskie przymusowe
lekcje altruizmu były obowiązkowe i nie
było wskazane „wymigiwanie się” od
tej przyjemności.

Fiat 126p. Źródło www.legendy-prl.pl

Film dla drugiej zmiany
Poranna emisja filmu wyświetlanego poprzedniego wieczora. Po zakończeniu filmu następowała przerwa
w nadawaniu programu telewizyjnego aż do godzin popołudniowych. Program pierwszy wznawiał emisje
o 15:30, program drugi o 16:00. W ten
sposób władza ludowa dbała o duchowy rozwój obywateli a dokładniej o to,
aby pracujący wieczorami mogli dnia
następnego obejrzeć film który aktualnie uznawany był przez rządzących
za hit sezonu.

Grundig
Niezniszczalny, niezatapialny i wielozadaniowy. Najpopularniejszy w Peerelu magnetofon. Szczyt marzeń. Pozycja towarzyska posiadacza tego
cudu techniki była niepodważalna.
O Grundigu marzyli wszyscy, był
obiektem zazdrości i pożądania.

Jeden z czynów społecznych, podczas którego formowano alejki i sadzono drzewa w WPKiW
(fot. archiwum WPKiW).
Żródło: www.bielskobiala.gazeta.pl

Fiat 126 p

Adapter Bambino 4. Źródło www.legendy-prl.pl

Bananowa młodzież
Dzieci tak zwanych prywaciarzy, badylarzy, polityków. Z zaznaczeniem,
iż badylarze i prywaciarze musieli stać
po odpowiedniej stronie politycznej.

Obiekt westchnień milionów naszych rodaków. Polskie cudo techniki z bagażnikiem z przodu. Początkowo tylko na tak zwane talony i tylko
dla wybranych. Popularny „Maluch”
od początku swego istnienia był obiektem nie tylko zazdrości, ale i mnóstwa
anegdot, żartów i drwin. Pod koniec
lat siedemdziesiątych w Szczecinie
w ramach zawodów motoryzacyjnych
rozegrano konkurencję „Sam pcham
Fiata”

Radiomagnetofon Grundig C4800.
Źródło www.legendy-prl.pl

Gumy do żucia „Donald”
Imperialistyczny produkt ze zgniłego Zachodu. Szczególną popularnością „Donaldy” cieszyły się wśród dzieci, a historyjki obrazkowe w nich
zawarte doskonale nadawały się do
handlu wymiennego. Można powiedzieć, że „Kaczory do żucia”, były oficjalnym środkiem płatniczym małoletnich obywateli socjalistycznej
ojczyzny.
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Niewidzialna ręka

Guma do żucia Donald. Źródło www.fakt.pl

Juniorki
Obowiązkowe wyposażenie uczniów
w wielu szkołach. Nosiło się je w specjalnie do tego przeznaczonych workach. Były to polskie „adidasy” powszechnie uważane za obuwie
ortopedyczne. I rzeczywiście, ortopedzi mieli dzięki nim pełne ręce roboty.

Miś Uszatek
Bohater dobranocek. Po latach
uznany za najbardziej wścibskiego,
a jednocześnie ciapowatego misia. Zawsze wszystko wiedział najlepiej i był
strasznie przemądrzały. Ale dzieci go
kochały. Dorośli mniej.

Super akcja prowadzona przez super czasopismo „Świat Młodych” i super telewizyjny Teleranek. Niezorientowanym należy się wyjaśnienie, że
Teleranek to kultowy program ówczesnej TV, którego głównym celem
było wychowywanie dzieci w „odpowiednim duchu”. Najlepiej socjalistycznym. Niewidzialna ręka wykonywała anonimowo różne dobre
uczynki na przykład: przerzucenie komuś węgla do piwnicy czy pomoc w zakupach. Tak na poważnie, pod względem wychowawczym była to akcja
całkiem niezła.

Oranżada
Namiastka Coca Coli w wydaniu
PRL. Niesamowicie popularny napój
gazowany. Przede wszystkim dlatego,
że konkurencji nie było. W latach 70tych można było kupić różne odmiany
oranżady: cytrynadę, a nawet oranżadę w proszku. Ta ostatnia smakowała
naprawdę cudnie, zwłaszcza jedzona
paluszkami prosto z torebeczki.

Paczka pappierosów Sport. Źródło www.legendy-prl.pl

Pewex
Przykład destrukcyjnego wpływu Zachodu za przyzwoleniem władz. Miejsce tylko dla wybranych, gdzie za twardą zachodnią walutę można było kupić
na przykład batonika „Mars”, czy oryginalne dżinsy. Kto miał dostęp do Pewexu ten wyróżniał się na tle szarej
peerelowskiej rzeczywistości.

Kolejka przed sklepem Pewex.
Źródło www.mojeopinie.pl
Miś Uszatek. Źródło www.dzieciowo.pl

Pochody Pierwszomajowe
Oranżada w proszku. Źródło www.wikia.com

Niebieski Ptak
Cinkciarz (dla niewtajemniczonych
– osobnik handlujący walutą), ewentualnie bezrobotny, były lokator zakładu penitencjarnego, ewentualnie nie
wiadomo kto. Jednym słowem osoba
nie mająca w dowodzie stempelka o zatrudnieniu, na ogół bez zameldowania
i bardzo często żyjąca ponad stan.
Ta wyjątkowa, niepowtarzalna grupa społeczna cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem Milicji Obywatelskiej.

Ortalion
Tkanina poliamidowa wprowadzona na polski rynek przez Włochów.
Bardzo popularna w tamtych czasach
na Zachodzie. Z tą drobną różnicą,
że tam z or ta lio nu szy to płasz cze
i kurtki przeciwdeszczowe, a u nas
wszystko. Istniało nawet powiedzenie: „Strój narodowy – strój ortalionowy”. Polecano go „jako odzież uniwersalną, od po wied nią w każ dych
okolicznościach z wyjątkiem ślubu,
ponieważ mógłby swym charakterystycz nym szelestem zakłócać ceremonię”.

Papierosy

Cinkciarze pojawiali się w miejscach, które odwiedzali
zagraniczni turyści. Źródło www.praca.wp.pl

Dla panów „Klubowe” i „Sporty”, dla
Pań „Carmeny” i mentolowe „Mewy”.
„Sporty” (oczywiście bez filtra) przeznaczone były dla polskich twardzieli „Klubowe”, to już wyższa półka za
sprawą filtra oczywiście.
Papierosy sprzedawano w paczkach,
na wagę, a czasami na sztuki.

Obowiązkowa impreza dla małych
i dużych. Najpierw się długo stało
i słuchało przemówień, a potem szło
i szło. W pochodach z okazji Święta
Pracy uczestniczyły całe rodziny wymachując czerwonymi chorągiewkami. Trzeba było nieść transparenty
z jedynymi, ideologicznie słusznymi
hasłami. Ówcześni decydenci wymyślili, że jeżeli przy okazji pochodów
zorganizują możliwość zakupu „luksusowych towarów” takich jak lody
cukierki, czekolada, czy książka, na
pierwszomajówki będą walić tłumy.
I rzeczywiście waliły.

Proszek IXI
Złośliwi twierdzili, że był tak silny,
iż „wyżerał dziury w rękach”. Ale to
nie do końca prawda. Nie było przecież gumowych rękawiczek, automatyczna pralka istniała tylko w wyobraźni
wielu
milionów
Polek,
a w proszku IXI po prostu się prało.
Często i wszystko. Żeby więc uciąć
wszystkie spekulacje, ja niżej podpisana stwierdzam, że IXI był prawdzi-
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W tych czasach przeciętny obywatel mógł zakupić w przeciętnym sklepie papier toaletowy (ze zmiennym
szczęściem) lub ocet. Kierownik sklepu był ważniejszą osobą niż niejeden
polityk czy dyrektor. Handel wymienny kwitł i dobre układy były bardzo
istotne.

Proszek IXI. Źródło www.wp.pl

Tam nie trzeba było czekać do trzynastej.

Zagłuszarka
Kolejny wynalazek kochanej socjalistycznej władzy. To cudo techniki
czyli stacja radiowa, miała za zadanie
zagłuszanie audycji nadawanych z Europy Zachodniej. Przecież nie mogło
być tak, żeby mieszkańcy socjalistycznego raju na ziemi karmieni byli zachodnią propagandą. Władza starała
się jak mogła, a naród i tak słuchał
„Radia Wolna Europa” i „Głosu Ameryki”.

Pocztówka dźwiękowa

Zbieranie makulatury

Cud techniki PRL-u i innych krajów bloku wschodniego. Produkowana od początku lat 60-tych nietypowa
i niepowtarzalna płyta gramofonowa.
Miała formę pocztówki, a rysunek na
wierzchu zależał od pomysłu i fantazji producenta. Na pocztowce laminowano cienką warstwę tworzywa
sztucznego w którym wytłoczone były rowki z analogowym zapisem dźwięku. Na środku wykonywano otwór
pozwalający na położenie jej na talerzu gramofonu. Pocztówka dźwiękowa odtwarzana była z prędkością 45
obrotów na minutę.
Wszyscy nam tego zazdrościli.
Zwłaszcza Ci z Zachodu.

Zbierała cala Polska. W domach,
w szkołach, w zakładach pracy. Makulaturę zbierało się zawzięcie, bo
w zamian za jej określoną ilość można było otrzymać na przykład kilka
rolek papieru toaletowego, który wówczas był towarem deficytowym. W tym
aspekcie można powiedzieć, iż proekologiczne zachowania mamy niejako we krwi.

Puste półki. Źródło www.printo.republika.pl

Saturator
Wyjątkowy wózek na kółkach do
produkcji i dystrybucji wody sodowej.
Taka uliczna wersja domowego syfonu oferująca czystą wodę sodową lub
z domieszką syropu. Polacy nazywali
te napoje „gruźliczanka”, ponieważ na
wyposażeniu saturatora było kilka lub
nawet jedna szklanka, często na łańcuszku, którą w zależności od humoru sprzedawca opłukiwał bądź nie.

Pocztówka dźwiękowa. Źródło www.wieszcz.pl
Saturator. Źródło www.nicalbonic.blox.pl

Przodownik pracy
Zaszczytny tytuł przyznawany pracownikom znacznie przekraczającym
normy przewidziane do wykonania
danej pracy. Wprowadzając to szlachetne współzawodnictwo, wzorowano się oczywiście na doświadczeniach
naszych towarzyszy ze Związku Radzieckiego. Przodownicy pracy byli
kochani przez władzę i znienawidzeni przez kolegów z pracy. Chyba wiadomo dlaczego.

Puste półki
Codzienny wystrój sklepów zwłaszcza w końcówce lat siedemdziesiątych.

Sprzedaż alkoholu
W trosce o dobro obywateli i wydajność pracy, kochana władza zdecydowała, że alkohol będzie można zakupić dopiero od godziny 13:00.
W związku z tym powyższa godzina
stała się najbardziej wyczekiwaną
w ciągu całego dnia pracy. Już pół godziny przed otwarciem sklepów ustawiała się kolejka spragnionych obywateli, którzy pokornie czekali na
zakup tego bezcennego płynu. Jeżeli
ktoś koniecznie musiał podratować
zdrowie trochę wcześniej, zawsze
mógł udać się na tak zwaną „melinę”.

Nie sposób oczywiście wymienić
wszystkich symboli tamtych czasów.
Ówczesna rzeczywistość była taka jak
w filmach Stanisława Barei: pełna absurdów, zakazów, cenzury... Pamiętacie Państwo bary mleczne? A sztućce przykute do stołu? Ograniczenia
w dostawie prądu, jeden program państwowy w czarno-białej telewizji? Meblościanki na talony, kartki na wszystko, butelki mleka dostarczane przed
drzwi? „Bolka i Lolka”, „Hansa Klossa”, „Czterech Pancernych” i watę cukrową?
To tylko niektóre z atrybutów tamtego okresu pełnego absurdalnych
przepisów. Każdy urzędnik był
wszechwładnym panem (czy to nam
czasem czegoś nie przypomina?). Zwykły petent musiał godzinami stać
w kolejce aby uzyskać zaświadczenie,
że może w następnej kolejce stanąć.
Bo wtedy rządziły zaświadczenia i różnego rodzaju papierki (a jednak coś
nam to przypomina). Ludzie musieli
odstać swoje, dlatego popularnym zajęciem w tamtych czasach był tak zwany „kolejkowy stacz”. Płaciło się takiemu „staczowi” i spokojnie szło się
do pracy.
Można by wiele opowiadać o tamtych czasach, na ogół szarych i smutnych. Ale Polacy to naród zaradny i nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie
opuszczało nas poczucie humoru.
A jak naprawdę żyło się w peerelowskich latach 60-tych i 70-tych, wielu
z nas jeszcze dobrze pamięta.
Anna Janicka

Antwerpia po polsku

październik 2012

9

Co w modzie piszczało
w latach 70?
Buty na platformach, długie spódnice i sukienki z falbanami, poszarpane dzwony, garnitury z poliestru,
ogromne okulary, plastikowe kolczyki i długie włosy u obu płci... Z czym
nam się powinny kojarzyć takie stylizacje? Wbrew pozorom nie z popularnymi kicz parties. Tak ubierały się nasze matki, siostry, ojcowie, bracia czy
też my sami w latach 70-tych. Były to
niezwykle ciekawe czasy. Pamiętacie?
Szary PRL dookoła, a ubrania cechowała wzorzystość, połysk i moc kolorów. Nic dziwnego, skoro w modzie
tamtych czasów próbowano połączyć
styl disco z wyciągniętymi z lamusa
trendami modowymi minionych dekad oraz hipisowskimi upodobaniami.

Żegnaj mini
Chętnie zakładana przez panie i uwielbiana przez panów spódniczka mini
– wytwór lat 60-tych w kolejnej dekadzie zeszła na drugi plan. Co prawda,
w latach 70-tych prywatnie kobiety nadal lubiły pokazywać swoje zgrabne nogi, jednak w sytuacjach oficjalnych i na
spotkania w gronie znajomych zakładały coraz dłuższe spódnice i sukienki.
Wraz z obniżaniem się dolnego rąbka
damskich fatałaszków zapanowała moda na długość midi i maksi.

Flower power
Lata 70-te kontynuowały zapoczątkowane w poprzedniej dekadzie trendy hipisowskie w modzie, czyniąc
z nich jeden z głównych nurtów swego eklektycznego stylu.

Flower power

Spopularyzowane przez hipisów:
długie spódnice i sukienki z batystu,
niezapomniane dżinsowe dzwony
przyozdabiane rzemykami, frędzelkami czy motywami kwiatowymi, luźne,
zwiewne bluzki i tuniki, wielokolorowe, farbowane t-shirty oraz sandały
były chętnie zakładane w latach 70tych.
Dużą popularnością cieszyły się także puchate kamizelki z furta. Nosiło się
je długim włosiem na wierzch. W takim stroju uwielbiał pokazywać się
przykładowo Czesław Niemen.
Wykończeniem hipisowskiej stylizacji była odpowiednio dobrana biżuteria
ze srebra, drewna i muszelek lub kolorowe koraliki, sznurki czy rzemyki.
We włosy wpinano zaś kwiaty lub
pióra.

Dancing queen
Lata 70-te to z drugiej strony czasy królowania stylu disco. Brokat,
kontrastowe zestawienia kolorystyczne, ubrania z poliestru i buty na platformach to jego główne wyznaczniki.
Wspomnijmy tylko ABBĘ z jej srebrzystymi jednoczęściowymi uniformami, dzwonami, przyszywanymi
cekinami oraz wysokimi kozaczkami
na koturnach. Do tego połyskujące
cienie do powiek, brokat i perłowe
szminki. Która z pań nie lubi czasem
poczuć się jak gwiazda?
Na mniej imprezowe okoliczności
można było ubrać się, wzorem Aniołków Charliego, w seksowne, przyle-

Scena z filmu „Gorączka sobotniej nocy”

gające, ale nie za bardzo opinające,
ciuszki. Najlepiej nadawała się do tego bistorowa koszula, dżersejowa sukienka czy obszyta dżetami kopertówka, szerokie spodnie oraz obcisła
marynarka z dużymi klapami.
Jednak styl disco to nie tylko trend
modowy dla pań. Niemal każdy mężczyzna lat 70-tych po obejrzeniu Gorączki sobotniej nocy miał jedno marzenie: Być jak Travolta. Najłatwiej
było sprostać temu wyzwaniu, naśladując ubiór gwiazdora – porzucając
popularne dżinsy i etniczne gadżety
na rzecz poliestrowych garniturów,
białego golfa lub koszuli ze spiczastym, wydłużonym kołnierzem i butów na platformie.

Ludowy romantyzm
W latach 70-tych nie tylko hipisi,
aktorzy i disco mieszali w świecie mody. Wówczas pojawił się także nurt
retro – nasz ludowy romantyzm odwołujący się do narodowego umiłowania swojskości. Jego najbardziej
sztampowymi symbolami były: ubrania dziergane z włóczki, szydełkowe
kamizelki, rustykalne bluzki marszczone pod biustem, zdobione haftami i oczywiście krajki!
Burza loków czy tapirowanie?
Lata 70-te znane są przede wszystkim ze swojego zamiłowania do długich włosów. Piękne i lśniące spływały zatem na ramiona zarówno pań jak
i panów.
Co modniejsze kobiety, kręciły sobie loki, upodabniając się do bohaterek Aniołków Charliego – wzorem Farah Fawcett przystrzygały stopniowo
włosy i mocno je tapirowały. W takich
fryzurach zachwycały każdego.
Z kolei panie lubujące się w nurcie
hipisowskim, zgodnie z jego tendencjami, wpinały sobie w długie włosy
kwiaty albo pióra.
Moda lat 70-tych była sposobem na
pokazanie siebie i wyrażanie własnych
przekonań. Łącząc tendencje hipisowskie z epoką disco i sentymentalnym
spojrzeniem na ubiory noszone w minionych epokach idealnie wpisała się
w okres wielkich zmian na świecie,
które się wówczas dokonywały. Rewolucja seksualna, popularność hipisów, rozwój ruchu na rzecz emancypacji kobiet oraz początek ery disco
– wszystkie te zjawiska miały bardzo
duży wpływ na modę.
Anna Jaroszewicz
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awno, dawno temu… (może to nawet było przedwczoraj), daleko stąd (choć nie
wykluczone, że całkiem blisko), na północy albo południu, w każdym razie w lesie, płynął strumyk.
Strumyk, jak to strumyk, płynął sobie beztrosko zupełnie mając za nic
to, że przecina leśny trakt, po którym
właśnie wozy kolorowe jechały. Wozy kolorowe, jak powszechnie wiadomo, to wozy cyrkowe. Jechał tędy cyrk
do pobliskiego miasta leśnym traktem, który to trakt strumyk przecinał.
W strumyku na nieuważnego podróżnika czyhały stare korzenie i śliskie kamyki. Czyhały tak sobie a tymczasem przez strumyk przejechał
pierwszy wóz i drugi, trzeci i dziesiąty… i chyba nawet jedenasty i nic się
nie stało. W ostatnim, najbardziej kolorowym wozie jechały małpy. Różne
małpy to były, duże i małe, z krótkimi lub długimi ogonami, no po prostu różne, ale wszystkie niezwykle hałaśliwe.
Wśród tej głośnej, małpiej ferajny
jechał rudy, mały małpiszon imieniem
Neno. Właśnie miał uszczypnąć swego starszego brata w ucho, kiedy małpi pojazd podskoczył na największym
korzeniu, pośliznął się na najbardziej
śliskim kamieniu i Neno w mgnieniu
oka znalazł się w rwącym nurcie beztroskiego strumyka.
Małpy wielki krzyk podniosły, ale
że zawsze hałaśliwe były, woźnica nic
sobie z rwetesu tego nie zrobił. Wóz
pojechał dalej, a Neno walcząc z całych sił z kapryśnym strumykiem dotarł wreszcie do brzegu. Położył się
na mchu, by złapać nieco oddechu
i wysuszyć rude futerko, gdy nagle
usłyszał:
– Ty! Patrz, jaki rudzielec!
Neno podniósł głowę i ujrzał dwa
dziwne stworzenia o płaskich ogonach
i wystających zębach
– Kim jesteście? – spytał
-Jesteśmy bobrami – odparł mniejszy, a większy go ofuknął
– nie gadaj z rudzielcem! – po czym
odwrócił się w stronę Nena, wyszczerzył i tak już wystające zęby i zaintonował:
– Rudy, wylazł z budy!
-Moglibyście mi pomóc? Zgubiłem
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się i nie wiem dokąd mam się udać…tłumaczył Neno, ale od bobrów usłyszał tylko – Rudy, wylazł z budy! Rudy, wylazł z budy! – wzruszył więc
ramionami i poszedł w głąb lasu licząc na to, że spotka kogoś, kto mu
pomoże. Za sobą słyszał śmiech bobrów powtarzany przez leśne echo,
przed sobą szum drzew. Drzewa szumiały o niczym, ale szumiały przyjemnie, więc szedł Neno pełen dobrych
myśli.
Szedł tak chwilę, gdy nagle Pac!
Pac! Dwie szyszki odbiły się od jego
głowy. Roztarł bolące miejsca, a tu
znów: Pac! Pac! Jedna szyszka w ucho,
druga w nos.
-Au! – krzyknął i rozejrzał się dokoła. Na gałęzi sosny dostrzegł dwie
wiewiórki. Oczywiście Neno nie wiedział, że to wiewiórki, bo nigdy wcześniej wiewiórek nie widział, ale stwierdził, że skoro są rude jak on, to nie
będą się z niego naśmiewać.
– Dzień dobry! – przywitał się
grzecznie – jestem Neno, a Wy?
Wiewiórki nic nie odpowiedziały,
tylko zerwały z drzewa kolejne szyszki i rzuciły nimi w biednego małpiszona.
– Proszę, pomóżcie – zawołał – zgubiłem się! Nie widzieliście przypadkiem wozów kolorowych?
-Widzieliśmy! Jednego takiego przybłędę z chudym ogonem! Nie potrzebujemy tu takich! Wynoś się!
-Ale jestem przecież rudy, tak jak
Wy!
– Ale masz chudy ogon, a my piękne, puchate kity – Pac! Pac! Pac! Pac!
I w stronę Nena poleciał grad szyszek.
Zrobiło się nieprzyjemnie, zwłaszcza,
że wiewiórki potrafiły rzucać naprawdę celnie. Nenowi nie pozostało nic innego, jak wziąć nogi za pas i uciec spod
ostrzału. Biegł zatem na oślep, byle
dalej od złośliwych wiewiórek. Biegł
raz z górki, raz pod górkę, przez ostre
krzewy, przez paprocie. Pędził jak szalony, aż wreszcie coś go zatrzymało.
Dokładnie rzecz ujmując, to odbił się
od czegoś. To coś było duże i pokryte
ostrym futrem. To coś odwróciło się
do niego i pokazało ostre kły. To coś,
to był dzik, ale Neno tego nie wiedział,
bo przecież nigdy dzika nie widział.
– Dzień do…- zaczął Neno, ale dzik
mu przerwał

– Liczę do trzech! – zaczął groźnie
– i jeśli nadal tu będziesz, rozerwę cię
na strzępy moimi kłami! Raz!.. – Nena już nie było. Znów uciekał. Zrozpaczony biegł na oślep, byle przed siebie. Gdy wreszcie opadł z sił, usiadł
na pniu zwalonego drzewa. I wtedy
poczuł swąd. Zaraz… swąd w lesie?
Ba, żeby tylko! Coraz gęstszy dym płynął z wiatrem. Wokół Nena zaroiło się
nagle od zwierząt, które uciekały
w panice. Czyżby Neno zaraził wszystkich uciekaniem?
-Paaaliiii sięęę! Pooożaaar! – krzyczały zwierzęta. A więc wszystko jasne. Pożar, to nie przelewki.
Wśród całego tego zgiełku i powszechnego uciekania zajęczyca próbowała szukać pomocy.
– Kochani! Pomóżcie! Moje dzieci
tam zostały. Same nie wydostaną się
z pożogi.
– Chętnie bym ci pomógł, Luizo,
(aha! Czyli zajęczyca miała na imię Luiza), ale cała ściółka i poszycie w tej
części lasu już płoną. Nie przedostanę się. Może, gdybym umiał pływać,
jak Wacek i Witek? – dzik znacząco
popatrzył na bobry.
– Bartek, pomyśl najpierw, zanim
coś powiesz. Pływać umiemy, tyle, że
strumień płynie dokładnie w przeciwnym kierunku. Tu potrzebny jest ktoś,
kto świetnie skacze po drzewach. Te
wciąż jeszcze stoją. Kto skacze po drzewach?
– Wiewiórki! – krzyknął Bartek
-Wiewiórki! – powtórzyła Luiza. Potem krzyczeli już razem – Jaaareeek!
Jaaaceeek! Hop hooop! Jaaareeek! Jaaaceeek! – ale wiewiórek już dawno
nie było. Były zbyt tchórzliwe, by ryzykować własną skórą. Od pewnego
czasu nie było też Nena, ale z zupełnie innego powodu.
Nie wiemy, co prawda, gdzie podział się Neno, ale mam nadzieję, że
wiemy, że w lesie nie wolno palić
ognisk. W tym lesie ktoś tego nie wiedział i stąd całe nieszczęście.
Ale zaraz… czyżby znalazł się Neno? Gdy już wszyscy stracili nadzieję
na uratowanie małych zajęcy z gałęzi buka zeskoczył nie kto inny jak nasz
rudy małpiszon. W jednej łapce trzymał Karolka, a w drugiej Karolinkę
– zajęcze rodzeństwo, które uratował
przed ogniem.
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-Ja też umiem skakać po drzewach
– oznajmił z dumą i wręczył dzieci Luizie, która tak się wzruszyła, że nie
mogła nic powiedzieć
– Widziałem ludzi z takimi ogromnymi sikawkami – ciągnął dalej Neno
– ugasili już całkiem spory kawałek
lasu.
– A ja chciałem cię skrzywdzić…odezwał się dzik Bartek – wstyd mi,
przepraszam.
– No, my też nie byliśmy dla ciebie
mili – spuściły głowy bobry – wybacz
nam.
– My też przepraszamy – nie wiadomo skąd pojawiły się wiewiórki
–masz chudy ogon, ale wielkie serce.
Dużo mężniejsze od naszych.
– A ja z całego serca dziękuję – odezwała się Luiza – kim jesteś, bohaterze?
– Jaki tam ze mnie bohater? Jestem
Neno. Wypadłem z cyrkowego wozu
i zgubiłem się w waszym lesie. Teraz
szukam wozów kolorowych. Tam jest
moja rodzina…
– No to wobec tego, teraz my ci pomożemy, prawda? – zagadnęła Luiza
– Prawda! Prawda – ochoczo podchwyciły bobry.
– I my też pomożemy! – wiewiórki,
gotowe do akcji, raźno wskoczyły na
drzewo.
– Wobec tego ty, Neno, usiądź tutaj i odpocznij – zadecydował Bartek
– a my, ponieważ doskonale znamy
okolice, rozbiegniemy się na wszystkie strony. Ktoś z nas na pewno znajdzie wozy kolorowe.
– Tak jest! Ruszajmy! Ruszajmy!
– wykrzyknęły zwierzęta chórem.
– Ćśśś! Coś słyszę – uspokoiła
wszystkich Luiza. Zające mają wybitny słuch, dlatego z początku nikt nie
słyszał tego, co słyszała Luiza. Dopiero po chwili, gdy głos zaczął się przybliżać, do uszu zwierząt zaczęło docierać powtarzane skrupulatnie przez
echo nawoływanie:
– Neeenooo! Neeenooo! Hop hooop! Neeenooo!
– To woźnica! – rozpoznał głos Neno – wrócił po mnie!
– No to na co czekamy? – zagadnął
Bartek – biegnijmy do niego!
I zwierzęta puściły się pędem skąd
głos dolatywał, a głos się przybliżał,
przybliżał, aż wreszcie zwierzęta zobaczyły woźnicę, a woźnica zwierzęta.
– Tu jesteś! – uradował się woźnica – wszyscy zamartwiamy się o ciebie, a ty sobie świetnie radzisz. Jak
widzę masz nowych przyjaciół. Mam
nadzieję, że dzik nie zrobi mi krzywdy… – popatrzył z niepokojem na Bartka, ale już po chwili przestał się go
obawiać.
Zwierzęta zaczęły się przekrzyki-

wać opowiadając woźnicy o bohaterskim czynie Nena, ale woźnica, jak
każdy człowiek, nie znał języka zwierząt. Na szczęście dla niego nie było
ważne, czy Neno jest bohaterem. Kochał go i tyle. Kochał jego chudy ogon,
kochał jego psoty, kochał jego zalety
i pomimo jego wad. Dlatego z trudem
przyszło mu powiedzieć to co powiedział:
– Słuchaj Neno. Jeśli bardzo chcesz,
możesz zostać wśród nowych przyjaciół. Będzie nam bez ciebie ciężko, ale
zrozumiemy to… Najważniejsze, że jesteś cały i zdrowy.
Jednak Neno nie chciał o tym słyszeć. Polubił nowych przyjaciół, ale
rodzina to rodzina. Wskoczył więc
w objęcia woźnicy, a ten roześmiał się
serdecznie. Pożegnaniom nie było
końca. Neno obiecał odwiedzać zwierzęta, gdy tylko cyrk będzie występo-
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wać w okolicy, a wozy kolorowe znów
będą przejeżdżać przez las. W końcu
wszyscy pomachali do siebie i każdy
poszedł w swoją stronę – zwierzęta
wgłąb lasu, a Neno w ramionach woźnicy do swojego cyrku.
Za woźnicą i Nenem słychać jeszcze było oddalający się gwar zwierząt,
przed nimi szum drzew. Drzewa szumiały o niczym, ale szumiały przyjemnie, więc Neno kołysany miarowym
krokiem, usnął w ramionach woźnicy. Ćśśś… nie budźcie go. Przeżył dzisiaj wiele. Niech śpi…
Jan usz Baran

Autorem bajki jest Janusz Baran – krakowski muzyk, aranżer, autor wielu opowiadań nie tylko dla dorosłych... Spod
jego pióra wychodzą romantyczne ballady, nastrojowe bluesy, dynamiczne rockowe utwory, trafiające do szerokiego
grona odbiorców.

Drogie dzieci jesteśmy przekonani,
że bajka o Małpiszonie przypadła Wam do gustu.

Ogłaszamy konkurs
na portret Małpiszona.
Najładniejszy wizerunek małpki zostanie nagrodzony przez autora bajki,
który osobiście wręczy nagrodę podczas Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca
w Antwerpii, 21 października.

Więc do dzieła kochane maluchy!
Zaangażujcie w rysunkowe szaleństwo całe rodziny!
Termin oddania prac – 13 października, w godzinach 10.00 – 14.00,
Sint-Jozefstraat 35

Autorem obrazka jest Marek Redger, który namalował dziesiątki obrazów akrylowych na płótnach oraz akwareli w
kolekcjach prywatnych w kraju, pojedyncze egzemplarze w Belgii, Niemczech i Japonii.Laureat I nagrody w konkursie
na komiks Fundacji FOR edycja 2009 z rąk prof. Leszka Balcerowicza. Ilustrował w ponad dwudziestu książkach i
podręcznikach wyd. PWN, WSiP, GRUNER+JAHR Polska, SKRZAT, SIEDMIORÓG i innych.
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POLECAMY:
bardzo duży wybór wędlin
i podrobów
świeże mięso
artykuły spożywcze
ciasta
alkohol
prasa
Wędliny i sery kroimy w plastry
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota: 10:00 – 20:00
niedziela
zamknięte

DOSTAWY Z POLSKI
2 RAZY W TYGODNIU!!!

POLECAMY MIĘSO I WĘDLINY ZE SPRAWDZONYCH MASARNI W POLSCE!
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Wkrótce

OTWARCIE
DRUGIEGO SKLEPU

Kapelsestraat 75, 2660 Hoboken
Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły
języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego
i niemieckiego
GSM 0496 113 823
e-mail: stepien.maya@gmail.com
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej

Belgijski rząd tnie pensje
szefów wielkich firm
W trudnych ekonomicznie czasach
belgijski rząd podjął decyzję o znacznym obniżeniu pensji szefów wielkich
firm, w których większościowe udziały ma państwo. Rzecznik Ministerstwa
ds. Przedsiębiorstw Państwowych powiedział, że „nie można dokonywać
oszczędności, które uderzą w grupy
najbardziej narażone, a nie odbiją się
na pensjach wielkich dyrektorów”. Jego zdaniem istnieją „nieprzyzwoite
rozbieżności między wynagrodzeniami. Jak wyjaśnić listonoszowi, czy kolejarzowi, że jego szef zarabia 80 razy
więcej? – pytał. Dotyczy to największych belgijskich państwowych
przedsiębiorstw takich jak: Belgacom,
Belgacontrol, Kolei Belgijskich. Chodzi także o drugi co do wielkości bank
w Belgii, czyli Dexia Banque Belgique.
Wszyscy szefowie wielkich firm zostali uprzedzeni o zmniejszeniu ich wynagrodzeń i wszyscy wyrazili na to
zgodę. Ministrowie i deputowani do
parlamentu Belgii obniżyli swoje wynagrodzenia o 5 procent.
„La Libre Belgique”

Belgia wychodzi
na finansową prostą
W tegorocznym budżecie rząd Belgii znalazł oszczędności na sumę 78
mln euro. Dzięki temu kraj ten wywiąże się ze zobowiązań wobec Komisji Europejskiej, ponieważ jego deficyt budżetowy osiągnie w tym roku
2,8 procent PKB. Prasa belgijska nie
posiada się z zachwytu komentując
ten fakt „Wypadamy lepiej od Francji!” Dziennik „Le Soir” podkreśla, że
według aktualnych prognoz, belgijskie finanse wrócą do równowagi już
w 2015 roku, podczas gdy we Francji czy Holandii ma się to stać dwa lata później. Gazeta zachwyca się tym
postępem zwłaszcza, że jeszcze niedawno agencje ratingowe obniżyły
ocenę Belgii i groziły powtórzeniem
tego kroku w krótszej lub dłuższej
perspektywie. Podkreśla też, że Belgia wprowadziła surowe reformy, między innymi podwyżkę podatków, cięcia w wydatkach publicznych i zmianę

przepisów dotyczących bezrobocia.
Rządowy plan pobudzenia gospodarki zakłada około 40-tu kroków, które mają przywrócić wzrost. Chodzi
na przykład o dodatki do najniższych
pensji w celu zwiększenia siły nabywczej, zmniejszenie obciążeń dla małych i średnich firm przy zatrudnianiu pierwszego pracownika, a także
uproszczenia podatkowe dla takich
firm. Sektor hotelarsko-gastronomiczny może liczyć na wsparcie w postaci mniejszych obciążeń przy zatrudnianiu
pracowników,
także
tymczasowych. Od 2013 roku firmy
te stworzą 10 ty sięcy miejsc pracy
rocznie na staże dla młodzieży.
Dziennik „La Libre Belgique” uważa, iż „podjęte kroki idą w dobrym kierunku”.
„Le Soir”
„La Libre Belgique”

Nieruchomości w Belgii
są zbyt drogie
W wielu rozwiniętych krajach na
świecie ceny nieruchomości są mocno
zawyżone. W samej tylko strefie euro
są wyższe przynajmniej o około 20%.
Najbardziej przewartościowane są
nieruchomości w Belgii – średnio
o około 46%. Następnie w Kanadzie,
Norwegii, Nowej Zelandii i Francji.
Główny Ekonomista w Deutsche Bank
-Torsten Sloka uważa, że w najbliższym
czasie można się spodziewać stopniowych spadków cen, kilka procent w skali roku. To oczywiście przełoży się na
wzrost ilości zawieranych transakcji.
„La Libre Belgique”

Partia Vlaams Belang
namawia imigrantów
do opuszczenia Belgii.
Prawicowa belgijska partia Vlaams
Belang przekonuje do powrotu do domu imigrantów, którzy nie potrafią
zaadaptować się we flamandzkim społeczeństwie. Ogólne motto skierowane do imigrantów to: „Powróć szczęśliwie do rodzinnego kraju”. Akcja
skierowana jest przede wszystkim do
osób pochodzenia tureckiego, których
coraz więcej napływa do krajów Beneluksu. Vlaams Belang stanowczo
sprzeciwia się również przyłączeniu
Turcji do Unii Europejskiej. Członkowie partii „chcą reemigracji imigrantów, którzy nie mogą zasymilować się
ze społeczeństwem we Flandrii”. Za-

pewniają, że akcja nie ma charakteru
rasistowskiego ani antytureckiego.
Chodzi im przede wszystkim o to, że
„we Flandrii jest zbyt dużo imigrantów pochodzenia tureckiego i nie
integrują się oni z flamandzkim społeczeństwem. Mają problemy z adaptacją i nauką języka”. Apel skierowany jest również do przybyszów
z Bułgarii i Romów, którzy w ostatnich latach masowo zaczęli napływać
do Belgii i w żaden sposób nie próbują się z nią zintegrować. Partia VB wierzy, iż we Flandrii jest mnóstwo imigrantów, którzy powróciliby do
swoich krajów, należy im tylko w tym
pomóc. Swoją akcję podpiera statystykami, które wyraźnie wskazują, że
we Flandrii żyje około 250.000 osób
pochodzenia tureckiego. Członkowie
VB twierdzą, że to stanowczo za dużo
i przestrzegają przed dalszym napływem imigrantów z Turcji, Maroka,
Pakistanu, Rumunii czy Bułgarii.
„Gazet van Antw erpen”

Belgijska policja
rozpracowała gang
Fanchiniego
Amerykańska Agencja Antynarkotykowa (DEA) przekazała Catherine
de Bolle – szefowej belgijskiej policji
federalnej czek na 800 tysięcy dolarów za udział belgijskiej policji
w aresztowaniu mafijnego bossa Riccardo Fanchiniego – Ryszarda Koziny (urodzonego w Polsce) i rozbiciu
jego organizacji. Powyższa kwota pochodzi ze środków skonfiskowanych
w ramach śledztwa. Szczególne uznanie należy się policji z Antwerpii, gdzie
Fanchini przez pewien czas mieszkał
i prowadził rozległą działalność mafijną. Obecnie przestępca odsiaduje
w USA karę 10 lat wiezienia, jaką udało mu się wynegocjować w zamian za
przyznanie się do winy.
Przekazane przez DEA pieniądze
stanowią około 40% środków przejętych podczas śledztwa i przeznaczone zostaną na modernizację wyposażenia belgijskiej policji.
„De morgen”

W Belgii pękła kolejna
osłona reaktora
W drugiej belgijskiej elektrowni atomowej Tihange wykryto pęknięcia na
osłonie jednego z reaktorów podobne
do tych, które odkryto wcześniej
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w elektrowni Doel na północy kraju.
Rzecznik spółki energetycznej Electrabel poinformował, że „wciąż trwają analizy i zabiorą one jeszcze kilka
tygodni”.
Okazało się jednak, iż istnieją uzasadnione obawy o jakość stalowej osłony
wyprodukowanej w latach 80-tych przez
nieistniejącą już firmę z Holandii.
Z tej samej firmy pochodzi aż 10
osłon używanych obecnie w Europie.
Reaktor nr 2 w Tihange został zatrzymany w celu badań kontrolnych
w związku z nakazanymi przez Komisję Europejską testami wytrzymałości unijnych elektrowni jądrowych,
tzw. stress testy. Przywódcy państw
Unii zdecydowali o przeprowadzeniu
powyższych testów sprawdzających
wytrzymałość elektrowni na klęski żywiołowe i błędy ludzkie po awarii w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima w marcu ubiegłego roku.
„Le Soir”

Belgijski premier przeprosił
Żydów
Z okazji 70 rocznicy deportacji Żydów do hitlerowskich obozów zagłady podczas II wojny światowej, premier Belgii Elio Di Rupo przeprosił
społeczność żydowską za Holokaust
i tym sposobem Belgia uznała oficjalnie odpowiedzialność za te deportacje. „Pomagając w eksterminacji prowadzonej przez hitlerowców, władze
– a poprzez nie i państwo belgijskie
– nie spełniły swego obowiązku. Współuczestniczyły one w najbardziej odrażającej zbrodni” – powiedział belgijski premier.
Uroczystości miały miejsce w koszarach w Dossin pod Mechelen, które
służyły jako punkt przeładunkowy dla
aresztowanych Żydów przed wysłaniem ich do obozów koncentracyjnych.
W czasie wojny władze miejskie Antwerpii i Brukseli niestety dosyć aktywnie uczestniczyły w obławach na
Żydów, co skutkowało sporządzaniem
specjalnych list osób pochodzenia żydowskiego. W latach 1942-44 z Belgii, głownie z Brukseli i Antwerpii deportowano ponad 25 tysięcy Żydów
i Romów.
„De Standaard”

Zamieszki w Antwerpii
Po umieszczeniu w internecie filmu
„Niewinność muzułmanów” w wielu
miejscach na świecie rozlała się fala
protestów wywołanych przez islamskich radykałów. Do zamieszek
doszło także w Antwerpii. Demonstracja odbywała się w dzielnicy Borgerhout zamieszkałej w znacznej mierze
przez obywateli z Bliskiego Wschodu.

Akcja nie została uzgodniona z władzami miasta, więc policja zatrzymała wszystkich jej uczestników, którzy
odmówili podporządkowania się jej
poleceniom (230 osób). Do zamieszek
wezwała radykalna grupa salafitow
Sharia 4Belgium, której członkowie
grozili tej części społeczności muzułmańskiej, która nie chciała brać udziału w protestach. Według redaktora
naczelnego „De Morgen” „Sharia4Belgium i jej kompani, to grupa młodych
ludzi którzy dopiero co osiągnęli wiek,
by zacząć hodować bródki i zwraca na
siebie uwagę prowokacyjnym i nienawistnym językiem, który wydaje się
być skuteczny wśród starszych dzieci i młodzieży, które mają zbyt dużo
wolnego czasu i pozbawione są rodzicielskiego nadzoru”.
Aby uniknąć dalszych demonstracji burmistrz miasta Patrick Janssens
zakazał wszelkich wieców.
„De Morgen”

Wyrok dla Proximusa
Operator Proximus dominujący na
belgijskim rynku po kilku latach procesu został ukarany grzywną w wysokości 66,3 milionów euro za nadużywanie swojej pozycji dominującej.
Nadużywanie polegało na stosowaniu
tak niskich stawek za rozmowę we
własnej sieci, że całkowicie uniemożliwiało to innym operatorom skuteczną konkurencję.
„De Standaard”

Telewizja w każdym miejscu
Operator telekomunikacyjny Belgacom z początkiem września uruchomił nową usługę o nazwie TV Overal pozwalającą odbierać 30 kanałów
telewizyjnych za pomocą komputerów, laptopów, tabletów i smartfonów
w każdej lokalizacji na terenie kraju.
Usługa jest bezpłatna dla klientów
którzy wykupili pakiet Maxi Pack,
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natomiast pozostali chętni muszą ponosić koszty w wysokości 4,95 euro
miesięcznie. Użytkownicy telefonów
Proximus z medialnym internetem
o przepustowości co najmniej 60 MB
miesięcznie rów nież mogą oglądać
programy dostępne w ramach TV Overal.
„Broadband TV News”

Manifestacja w Brukseli
przeciwko francuskim
milionerom
Na wezwanie Federacji Związków
Zawodowych FGTB kilka tysięcy osób
manifestowało niedawno w Brukseli.
Protestowali przeciw bogaczom unikającym podatków i domagali się
„sprawiedliwego systemu podatkowego”. Powodem protestu była tzw. „Afera Arnault”, czyli sprawa miliardera
Bernarda Arnault, który postanowił
przenieść się z rodzinnej Francji do
Belgii uciekając przed fiskusem
w związku z wprowadzeniem 75-cio
procentowego podatku. Bernard Arnauld – to najbogatszy Francuz zwany „królem luksusu”. Francuski dziennik „Liberation” oddając szok jaki we
Francji wywołała ta decyzja umieścił
w gazecie nagłówek „Spieprzaj bogaty dziadu”.
Brukselski protest nie był wymierzony we Francuzów, których w Belgii
mieszka około 200 tysięcy, lecz jedynie w liczącą od 2 do 5 tysięcy grupę
osiadłych tu zamożnych bogaczy uciekających z Francji przed podatkami.
Protestujący nieśli transparenty ze
zdjęciami Arnault, brytyjskiej królowej i byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego z napisami: „Ja też chcę zostać Belgiem”. Domagali się, aby
dochody z inwestycji finansowych były opodatkowane równie wysoko jak
dochody z pracy, czyli na poziomie 28
procent.
„La Libre Belgique”
Opr. Karolina Morawska
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Warto wiedzieć
Belgia coraz bliżej reformy państwa
elgijski parlament przyjął pierwsze przepisy dotyczące reformy państwa, w tym podziału spornego okręgu wyborczego BHV wokół Brukseli.
Rzecz dotyczy przede wszystkim podziału wyborczego wokół Brukseli, nazywanego w skrócie BHV od jego trzech
głównych miast: Brukseli, Halle i Vilvoorde. Brukselę zamieszkują zarówno Waloni jak i Flamandowie, którzy posługują się różnymi językami i są sobie obcy kulturowo. W latach 60-tych ubiegłego stulecia federalna Belgia została podzielona według granicy językowej, ale okręg BHV został z tego podziału wyłączony. Od wielu lat jest to powodem
sporów na tle językowym, kulturowym i politycznym, które przed obecnymi wyborami znowu przybierają na sile.
Ostatnie glosowanie w parlamencie dotyczące właśnie tych kwestii to według obserwatorów sceny politycznej duży krok na drodze zakończenia trwającego od wielu lat konfliktu pomiędzy niderlandzkojęzycznymi Flamandami
a francuskojęzycznymi mieszkańcami Walonii i Brukseli. Należy dodać, że Flamandowie stanowią około 60 procent
ludności ponad 10-cio milionowej Belgii i to właśnie okręgi flamandzkie od lat domagały się właściwego podziału
tego okręgu i odpowiedniej regulacji prawnej.
Nowe przepisy zapewniają odpowiednie ustawy, ale obie strony konfliktu na tym coś stracą w prawach wyborczych.
Frankofońscy wyborcy z flamandzkich części gmin Halle i Vilvoorde nie będą mogli startować z list brukselskich,
natomiast niderlandzkojęzyczni Brukselczycy nie będą już mieli zapewnionej puli dodatkowych miejsc w parlamencie federalnym.
Nowy podział okręgu BHV nie wejdzie w życie przed wyborami w 2014 roku, ponieważ ostatnie parlamentarne
głosowanie było dopiero pierwszym etapem reformy. Dziennik „La Libre Belgique” podkreśla, że „procedura podziału BHV nie jest wprawdzie zakończona, ale udało się pokonać pierwszy, zasadniczy etap. To otwiera drogę do reformy państwa, choć nie znaczy, że ryzyko podziału Belgii zniknie zupełnie”.
Powyższe polityczne decyzje są konsekwencją uzgodnień z 2011 roku, w trakcie których wszystkie partie polityczne wyraziły zgodę na kolejną (szóstą) w historii Belgii reformę ustrojową, w myśl której sporny okręg BHV zostanie zmodyfikowany.
Spory pomiędzy Flamandami i Walonami trwają od dawna. Powodem jest fakt, że Belgia złożona jest z trzech regionów: francuskojęzycznej Walonii, niderlandzkojęzycznej Flandrii oraz Brukseli z którą jest chyba największy kłopot.
Oficjalnie stolica kraju jest dwujęzyczna, ale w większości zamieszkana przez frankofonów. Do tej pory obowiązywały zasady, że frankofoni z Walonii w wyborach glosują na swoje listy frankofońskie, Flamandowie na flamandzkie,
a granice okręgów wyborczych pokrywają się z granicami językowymi które zostały wytyczone w 1963 roku. To wszystko jednak nie ma racji bytu w przypadku okręgu BHV, w skład którego wchodzi 19 gmin regionu Brukseli, jak również 35 gmin leżących wokół flamandzkich miast Halle i Vilvoorde. I to jest właśnie problem ponieważ około 100 tysięcy frankofonów zamieszkujących gminy flamandzkie do tej pory mogło głosować na frankofońskie listy z Brukseli,
a Flamandowie mieszkający w stolicy na flamandzkich kandydatów z Halle i Vilvoorde. Dlatego Flamandowie od lat
domagali się zniesienia tych absurdalnych przepisów i podziału okręgu zgodnie z zasadą, że ludzie mieszkający we
Flandrii nawet jeżeli są frankofonami powinni głosować na listy flamandzkie czyli zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania. Tym samym stają w obronie zagrożonej ich zdaniem tożsamości językowej flamandzkich gmin, z których
wiele (zwłaszcza w okolicach Brukseli) jest w znacznym stopniu zdominowanych przez ludność frankofońską.
Na podstawie „La Libre Belgique”
Opracowała Karolina Morawska

B

Belgijski projekt w polskim muzeum
Gdańsku powstaje Muzeum II Wojny Światowej. Stałą ekspozycję zaprojektowała pracownia architektoniczna Tempora z Brukseli, która wygrała konkurs na zagospodarowanie wnętrza muzeum zdobywając 88 punktów na sto możliwych. Zwycięskie honorarium wynosiło 50 tysięcy euro.

W

Realizacja poszczególnych ekspozycji to wydatek około 13 milionów euro.
W sumie całość ma kosztować prawie 100 milionów euro, które pokryje budżet państwa. Teren
pod budowę muzeum przekazała gmina Gdańsk.
Konkursowe jury uzasadniając swoją decyzję
stwierdziło, iż główną zaletą tego projektu jest
bogactwo i różnorodność form scenograficznych
oraz oryginalność zaproponowanych rozwiązań
wystawienniczych, co daje zwiedzającym możliwość emocjonalnej identyfikacji z historią i losem pojedynczych ludzi.

Żródło: www.tempora-expo.be
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W swoim projekcie Belgowie zaproponowali połączenie nowoczesnej ekspozycji z reprodukcją zniszczonych działaniami wojennymi budynków.
Zrujnowane domy połączyli z gigantycznymi ścianami złożonymi z ekranów wyświetlających obrazy
z historii. Jak sami przyznają, miejscami wygląda to
jak fragmenty z wojennych gier komputerowych. Wydarzenia wojenne i losy ludzi z nimi związane, widzowie poznawać będą równolegle z historią Gdańska.
Według koncepcji architektonicznej, mniej więcej na
środku obiektu powstanie wielka sala z planszami,
natomiast pod stalowym sufitem zawieszona będzie
ogromna hitlerowska swastyka rzucająca na podłogę
mroczny cień.
W belgijskim projekcie znalazły się również realistyczne rzeźby przedstawiające postaci „opowiadające” widzom swoje wojenne losy. Zwieńczeniem całości będzie ogromna, nowoczesna, przestronna sala
z wielkim oknem na współczesny Gdańsk.
Architekci z Tempory zaprojektowali także osobną
ścieżkę edukacyjną do zwiedzania dla dzieci i rodziców, aby właśnie najmłodsi mogli zobaczyć ten okres
historii w sposób przestrzenny i interesujący. Kolejnym ciekawym pomysłem jest, aby w środku muzeum znalazł się zrekonstruowany schron, czy szafy
w których niejednokrotnie podczas okupacji ukrywali się ludzie.
Otwarcie Muzeum ma nastąpić 1 września 2014 roku, czyli dokładnie w 75 rocznicę wybuchu II wojny.
Marta Wawrocka
Żródło: www.tempora-expo.be

Polski akcent w Gent
aweł Althamer, należący do czołówki polskich artystów o międzynarodowej sławie, przedstawił w Gent
performans „Agnus Dei” będący współczesną, żywą wizją
słynnego średniowiecznego obrazu „Adoracja mistycznego
baranka” autorstwa Huberta i Jana van Eycków. Malowidło ukazuje Baranka Bożego otoczonego ze wszystkich stron
przez ludzi pragnących oddać mu hold.
Polski artysta jako miejsce swojego pokazu wybrał centralny, miejski plac Świętego Piotra. Na środku postawiono stół przy którym zajęli miejsce uczestnicy tego wydarzenia, czyli zwyczajni mieszkańcy miasta. W role postaci
z obrazu wcieliło się ponad stu ochotników. Niektórzy przybyli mieli na sobie służbowe uniformy i rekwizyty, na przykład lekarze, sportowcy czy strażacy, inni przyszli ubrani
w prywatne stroje.
Widowisko rozpoczęło się chóralnym wykonaniem utworu Philipsa Glassa, którego tytuł w tłumaczeniu brzmi „KieŻródło: www.2deadem.files.wordpress.com
dy ludzie doświadczą miłości zapanuje pokój”. Spektakl
trwał kilkadziesiąt minut.
Paweł Althamer powiedział, że „jego projekt w Gent narodził się z głębokiej, duchowej potrzeby przeżycia mistycznego”. Wyjaśnił również, że „sztuka jest dla mnie sposobem, żeby zbliżyć do siebie nieznanych ludzi, żeby mogli być
ze sobą razem”. „Wiele razy oglądałem obraz braci van Eycków i miałem wrażenie, że to dzieło sztuki czeka na współczesną interpretacje”.
Polski artysta zrealizował swój projekt z pomocą przyjaciół z Muzeum Sztuki współczesnej SMAK w Gent. Przygotowania trwały kilka miesięcy, a ochotnicy do udziału w projekcie zgłaszali się drogą mailową.
Paweł Althamer (ur. 1967), rzeźbiarz, twórca inscenizacji i filmów wideo oraz różnych performansow należy do
czołówki polskich artystów młodego pokolenia.
Jego działania artystyczne bardzo często mają charakter społeczny i zasięg międzynarodowy.
Performans Pawła Althamera powstał w ramach Gandawskiego Festiwalu Sztuki Współczesnej TRACK, a przedsięwzięcie ze strony polskiej wsparła ambasada RP w Brukseli.
Marta Wawrocka

P

18

Antwerpia po polsku

październik 2012

Artesis College
symbolem nowoczesnej Antwerpii Północnej.
Hogeschool Artesis to nowo powstający budynek kampusu w Antwerpii,
który zostanie oddany do użytku
przed rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015.
Na rogu Noorderlaan i Italielei stanie fantastyczny kampus Wyższej

Szkoły Arthesis, który będzie pełnił
bardzo ważną rolę wizerunkową i logistyczną w rozwoju północnej części
Antwerpii. Projekt przewiduje zbudowanie kilku nowych budynków, zielonej strefy i podziemnego parkingu.
W kampusie znajdzie się miejsce dla

Źródło: www.www.urbika.nl

trzech i pół tysiąca studentów z wydziałów: technologii, edukacji, zdrowia i pomocy społecznej.
Nad ulicami zostanie zbudowany
wiszący oszklony most dla pieszych,
który niewątpliwie będzie kolejną perłą nowoczesnej architektury w Antwerpii. Projektanci chcą by szkoła
stała się nową ikoną miasta. Jeżeli
wszystko uda się zrealizować według
planu, to nowy kampus otwarty we
wrześniu 2014 roku zastąpi dotychczasowe budynki Arthesis poza Konserwatorium i Akademią Muzyczną.
Dawne lokale z pewnością zostaną
przez władze miasta odpowiednio zagospodarowane. Być może znajdzie
się w nich miejsce dla nowych szkół
czy placówek kulturalno – oświatowych.
Koszt inwestycji – około 64 mln euro
Wyposażenie: miejsce dla 3,5 tysiąca studentów, 9 audytoriów, 49 standardowych klas, 12 sal komputerowych, biblioteka o powierzchni 900m2,
kafeteria.
Adam Stodulski

Nowa siedziba
dla władz portu Antwerpii.
Po muzeum MAS w krajobraz Antwerpii wpisze się niedługo kolejny,
niezwykły budynek. Rozpoczęły się
bowiem prace nad nową siedzibą antwerpskiego portu. Projekt obejmuje
całkowitą zmianę formy i objętości,
a nowy obiekt powstanie poprzez nadbudowę na starym budynku remizy.

Źródło: www.bryla.gazetadom.pl/bryla

Nowa siedziba portu jest projektem
sławnego brytyjskiego biura architektonicznego „Zaha Hadid Architects”, które zaprojektowało znane
„London Aquatic Centre”. To właśnie
w tym obiekcie odbywały się zawody
pływackie na Olimpiadzie w Londynie. Dwuczęściowy projekt dla siedzi-

by antwerpskiego portu jest naprawdę imponujący. Nad starą strażacką
remizą zawieszono dużą belkę, która
wprawdzie częściowo była już przestarzała ale na potrzeby nowej inwestycji została całkowicie odrestaurowana. Niesamowite fasady składają
się ze szklanych trójkątów obracających się względem siebie co powoduje, że wpadające światło uzyskuje
wciąż nowe odbicia i wyjątkowy urok.
Administracja i służby techniczne
portu przeprowadzają się do nowego
budynku jesienią 2015 roku.
Jak zwykle w sytuacjach gdy powstaje coś nowego, w pewnym sensie kontrowersyjnego, tyle samo jest zwolenników jak i przeciwników projektu.
Tak było również w przypadku planów budowy „Vlinderpaleis” i MAS.
Ale zarówno władze miasta, zarząd
portu jak i londyńskie biuro architektoniczne mają nadzieję, że gdy nowy
budynek portowy zostanie ukończony stanie się ikoną miasta i symbolem jego nowoczesności.
Adam Stodulski
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Belgia w obronie kobiet
Film Sophie
Peeters
nakręcony
ukrytą kamerą
uwidocznił
i nagłośnił
istniejący lecz
przemilczany
problem
i wywołał
ogromne
poruszenie

Krótki film dokumentalny
„Femme de la Rue” („Kobieta ulicy”) autorstwa Sophie Peeters,
studentki szkoły filmowej wywołał w Belgii prawdziwą burzę. Dokument pokazany pierwotnie we
flamandzkiej stacji telewizyjnej
VTM przedstawia, jak często na
ulicach Brukseli kobiety są napastowane i zaczepiane niewybrednymi wypowiedziami przez
mężczyzn.
Do tej pory był to w Belgii temat tabu, lecz emisja filmu spowodowała, że problemem zainteresowali się belgijscy politycy.

Ile bierzesz maleńka?
Pochodząca z niedużego miasteczka Sophie dwa lata temu
przyjechała do Brukseli aby studiować w wymarzonej szkole filmowej. Zamieszkała w dzielnicy
Anneessen, miejscu w dużym
stopniu przejętym przez obcokrajowców pochodzących głównie
z różnych regionów Afryki,
w większości na zasiłku bez żadnej pracy. Wysiadywali więc całymi godzinami przed sklepami,
na placykach, w ulicznych kawiarniach i na schodach kamienic. Obserwowali przechodzące
kobiety i zaczepiali je obrzucając
niewybrednymi epitetami.
Autorka filmu opowiada, że
„wlepiali w nią wzrok, jakby pochodziła z jakiejś innej planety”,
a pod jej adresem padały niewybredne komentarze w stylu:
„Cześć słodziutka, masz ochotę
gdzieś ze mną pójść? A ile bierzesz?”. Obrzucali panie epitetami i wulgarnymi propozycjami.
Słysząc odmowę lub milczenie
bardzo często stawali się agresywni i zaczynali rzucać wyzwiskami których w żaden sposób
przytoczyć tutaj nie można.
Sophie Peeters w swoim filmie
opowiada o przeżyciach wielu kobiet, różnego pochodzenia, w różnym wieku i o różnym kolorze
skóry, zaczepianych przez mężczyzn na ulicy. Na porządku
dziennym są uwagi w stylu: „Pójdziemy do mnie? Napijemy się
czegoś, zjemy coś dobrego, a potem się zabawimy”.
Pomimo tego, że kobieta nie
zatrzymuje się, nie patrzy na
mężczyznę on nie rezygnuje.
„Przecież to normalne, że tego
chcesz, tylko nie umiesz się przyznać, że masz na to ochotę”. I tak

dalej. Panie obrzucane są obelgami w stylu „Ty zdziro”, Ty
dziwko” (bardziej dosadnych
określeń nie przytaczam). Niektóre kobiety przyznawały, że bywały zaczepiane nawet pięć razy
dziennie.

Temat tabu
Autorka dokumentu opowiada, że do tej pory ten temat w Belgii jakby nie istniał i dopiero emisja jej filmu uwidoczniła od
dawna istniejący problem wulgarnych zachowań mężczyzn wobec kobiet. Panie, które zdecydowały się opowiedzieć o swoich
przeżyciach nie chciały pokazywać twarzy. Bały się reakcji swojego otoczenia, tego, że zostaną
uznane za słabe, niedojrzałe emocjonalnie a co gorsza obawiały
się, iż ktoś może pomyśleć, że to
one prowokują mężczyzn. Przyznały, że wybierając się w niektóre miejsca nigdy nie zakładają krótszych sukienek lub
szortów. W takich strojach unikają metra, odludnych miejsc,
a najbezpieczniej czują się na rowerze. Zastanawiały się nawet,
czy wina nie leży po ich stronie.
Czy nie ubierają się zbyt wyzywająco. Z relacji koleżanek autorki filmu wynika, że codziennie są narażone na różnego
rodzaju zaczepki i coraz więcej
z nich myśli o przeniesieniu się
w jakieś spokojniejsze, bardziej
„normalne” miejsce. Opowiadały, że nie chcą zawierać znajomości w ten sposób, chcą być szanowane jako kobiety i matki.
Z obserwacji autorki filmu
przyglądającej się temu zjawisku
w innych miastach Europy Zachodniej wynika, że dziewięciu
na dziesięciu mężczyzn którzy
w niewybredny sposób nagabywali kobiety nie było rodowitymi Belgami, Francuzami, czy Anglikami, lecz imigrantami.
Reżyserka jasno daje do zrozumienia, że „nie można wrzucać
wszystkich mężczyzn do jednego worka”. Mówi: „sama mam
przyjaciół którzy pochodzą
z państw afrykańskich, czy azjatyckich i wiem, że nie wszyscy są
tacy”.
Ale jednak w którymś momencie pada stwierdzenie, że autorami znacznej części niewybrednych dowcipów i seksistowskich
zaczepek w stosunku do kobiet

są w przeważającej większości
obcokrajowcy pochodzący z różnych części Afryki i niektórych
obszarów Azji. Oznacza to niestety, że nie są oni zasymilowani i zintegrowani z europejskim
środowiskiem w którym żyją, ale
tworzą swój odrębny świat i wyznają własne prawa, zasady i obyczaje.

Co na to władze
Jak już wspomniałam, film wywołał w Belgii prawdziwe trzęsienie ziemi.
Zareagował również rząd. Wicepremier Joelle Milquet, będąca jednocześnie ministrem do
spraw wewnętrznych Królestwa
Belgii, nazwała to zjawisko „społeczną plagą” i stworzyła projekt
ustawy zwalczającej seksizm. Powyższe rozporządzenie to reakcja na skargi kobiet, którym przeszkadzają
obelżywe
słowa
kierowane pod ich adresem.
W praktyce oznacza to, że za
słowne molestowanie seksualne,
gwizdy czy niewyszukane komentarze, każdy z panów może
słono zapłacić. Pani minister zachęciła belgijskie gminy do wprowadzenia kary za seksistowskie
wypowiedzi pod adresem kobiet
dając za przykład Brukselę, gdzie
od września tego roku za nietolerancyjne uwagi grozi mandat
w wysokości od 70 do 250 euro.
Jednocześnie władze zamierzają
przeciwdziałać temu zjawisku już
na najniższym szczeblu oświatowym wprowadzając w szkołach
pogadanki edukacyjne i z zakresu prewencji oraz uczyć dzieci
i młodzież życia w tolerancji
i równouprawnieniu.
Film Sophie Peeters nakręcony ukrytą kamerą uwidocznił
i nagłośnił istniejący lecz przemilczany problem i wywołał
ogromne poruszenie wśród opinii publicznej oraz klasy politycznej. W Belgii rozpoczęła się ogólnokrajowa debata dotycząca
prawa do prywatności, wielokulturowości i wolności seksualnej.
Do tej pory film obejrzało w sieci prawie dwa miliony ludzi,
a o samym filmie i problemie
z nim związanym napisały gazety włoskie, niemieckie, szwajcarskie i amerykańskie.
Dlaczego dopiero teraz?
Agnieszka Dobiecka
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Dzielnice Antwerpii
Morstel

869

r.

pierwsza
pisana
wzmianka
o Mortsel

Historia
Najwcześniejsze dowody na
ist nie nie Mor tsel po cho dzą
z okresu Gallo -Romanów. Udokumentowano je w 1963 roku
w trak cie prze pro wa dzo nych
wykopalisk archeologicznych,
kiedy odkryto na tym terenie
rzymską willę i resztki obiektów gospodarczych istniejących
aż do drugiego wieku.
Pier wsza pi sa na wzmian ka
o Mortsel pochodzi z 869 roku.
Dotyczy „Villi Tisingaheim” poświę co nej
praw do po dob nie
świętej Reinildis córce księcia
Brabancji w opactwie Benedyktynów.
Określenie Mortsel pojawia
się po raz pierwszy w Bulli Papie skiej (li ście pa pie skim)
z 1150 roku. Niestety, wszystkie ar chi wa be ne dyk tyń skie
uległy całkowitemu zniszczeniu
podczas niemieckiego bombardowania Antwerpii w czasie II
wojny światowej, dlatego tak
niewiele wiadomo na temat istnienia dzielnicy w latach 869
– 1150.
Nazwa Mortsel (Mortsella) pojawia się w pisanych dokumentach w roku 1158. Wywodzi się
od dwóch ger mań skich slow:
Mor – błoto oraz Sali – obszerne domostwo. W roku 1158 wybudowano tu pierwszy kościół,
który w XV wieku został zastąpiony przez obecny kościół Benedyktynów.
W ro ku 1387 roz po czął się
okres świetności Mortsel. Były
to czasy panowania rodu Cantecroy. Szczególną rolę w rozwoju dzielnicy odegrali Antoine
Per re not
i
kar dy nał
Granvelle, który stworzył „Cardinaelsdorpen” – olbrzymie terytorium w skład którego wchodzi ły mię dzy in ny mi obec ne
Edegem, Boechout, Borsbeen,
Hove, Kontich i Aartselaar.
W drugiej połowie XVI wieku
na skutek wojen religijnych cale terytorium rozpadło się. Bunt
Niderlandów przeciwko Hiszpanii oznaczał dla Mortsel ciągły
niepokój. Ze względu na strategiczne położenie na skrzyżowaniu głów nych dróg do ja zdo wych do An twerpii zie mie te
były bez przerwy najeżdżane,

grabione, podpalane, toczyły się
na nich walki, a także były miejscem przemieszczania się wojska. W sierpniu 1566 roku zamek Can tin cro de do stał się
w rę ce bun tow ni ków, któ rzy
zdewastowali i zrujnowali, rzeźby i symbole religijne. W tym
samym roku Hiszpanie prowadzeni przez Fernando Alvareza
de To le do zdo by li Mor tsel,
a Can tin cro de prze bu do wa li
w hiszpańską twierdzę której
konstrukcja stoi do dnia dzisiejszego.
Dwadzieścia lat później ziemie te zostały całkowicie spalone i wyludnione. Ze stu dwudziestu sześciu amieszkujących
tam ro dzin oca la ły za led wie
trzy.
Po raz kolejny Mortsel zaczynało swoje istnienie od początku.
W 1860 roku na terenie gminy wzniesiono Fort4, który powstał według projektu oficera
Henri Alexis Brialmont. Było to
przed sięw zię cie na ogrom ną
skalę. Do budowy wywłaszczono 35 hektarów gruntów, a całość kosztowała 54 miliony ówczes nych fran ków. W tym
okre sie wię kszość bu dyn ków
powstawała z drewna ponieważ
nie wolno było budować domów
z ka mie nia do ko ła obiek tów
wojskowych. Do dnia dzisiejsze-

Fort 4 Mortsel. Źródło: www.fortenvanbelgie.be

Herb Morstel

go zachowało się zaledwie pięć
unikatowych drewnianych domów: willa nr 52 i 54 na Mechelseestenweg, dom numer 20
na Statielei i drewniane domki
nr 6 i 8 na Lindenlei.
Od roku 1897 rozpoczął się
proces uprzemysławiania dzielnicy. Otwarta została fabryka
rowerów i samochodów „Minerva” oraz fabryka filmów do aparatów fotograficznych Agfa Gevaerts (dzisiaj już nieczynna).
Podczas ciężkich walk o Antwerpię w czasie I wojny światowej Mortsel znowu ucierpiało. W pier wszych dniach
października 1914 roku Fort4
znajdował się na pierwszej linii
frontu i niestety wojska belgijskie a potem angielskie nie zdoła ły go ob ro nić. Fort za ję li
Niemcy, a wkrótce nastąpiła kapitulacja Antwerpii.
W trakcie niemieckiego ataku w roku 1940 miały miejsce
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bardzo ciężkie bombardowania Mortsel. Od czasów pierwszej wojny Fort4
nie został wzmocniony, dlatego nie
był używany jako fortyfikacja wojskowa.
W 1943 roku amerykańskie lotnictwo pomyłkowo dokonało cięż kich
bombardowań Mortsel. Ich celem była fabryka ERLA, gdzie Niemcy produkowali samoloty i motory do samolotów. Zamiast fabryki Amerykanie
zbom bar do wa li te re ny miesz kal ne
– Mor tsel Ou de God. Zginę ło 936
osób, w tym 209 dzieci.
Po wyzwoleniu Antwerpii jeszcze
dwukrotnie na Mortsel, a konkretnie
na Fort4 spadły niemieckie bomby
V2.

Mortsel współcześnie
Gmina Mortsel leży na południu Antwerpii. W roku 1998 na podstawie
dekretu uzyskała tytuł miasta. Na powierzchni 778 hektarów mieszka około 25 tysięcy mieszkańców co oznacza, ze jest najgęściej zaludnionym
terytorium na terenie Flandrii. I co
ciekawe, jest to dzielnica ludzi młodych. Najnowsze badania pokazują,
że większość mieszkańców nie ukoń-

Zamek Cantecroy. Źródło: www.panoramio.com

czyła dwudziestego roku życia.
Gmina znajduje się na skrzyżowaniu kilku linii kolejowych Mortsel,
Mortsel-Deurnsesteenweg, Mortsel
Liersesteenweg i Mortsel – Oude-God.
Jak na tak niewielką powierzchnię
posiada sporo stacji kolejowych. Można stąd dojechać pociągiem w 15 minut do Mechelen i w pół godziny do
Brukseli. Ale to nie wszystko. Gmina
połączona jest również z lewobrzeżną stroną Antwerpii tramwajem 15,
który od polowy sierpnia jedzie nawet do Boechout. Ponadto tramwaj 7
łączy ją z portem i malowniczym nadbrzeżem Scheldy.
Linia autobusowa umożliwia połączenie Mortsel z pobliskimi gminami
i centrum Antwerpii – Rooseveltplaats.

Warte obejrzenia
Mor tsel jest miej scem bo ga tym
w zabytki architektoniczne. Na terenie gminy znajduje się sześć parafii,
z czego pięć kościołów mieści się na
te re nie Mor tsel: Sint-Be ne dictus
w Mortsel-wieś (Kościół św. Benedyk-
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ta), Heilig Kruis w Oude God, (Kościół św. Krzyża) Sint-Lodewijk w północnej części gminy (kościół św. Ludwika), Sint-Jozef we wschodniej części
(kościół św. Józefa) oraz Sint-Bernadette w południowo-zachodniej części (kościół św. Bernadetty), Szósty
Kar me lie ten hof, tak do brze zna ny
Polskiej społeczności w Antwerpii poło żo ny jest na te re nie gmi ny Ber chem. Oprócz kościołów warto zwiedzić liczne zamki Mortsel: Koeisteert,
Cantecroy, Ten Dorpe, Ter Varent.
Należy również pamiętać o wyjątkowym Forcie4, którzy obecnie służy
mieszkańcom jako teren rekreacyjny, obiekt sportowy oraz miejsce wielu ciekawych imprez.
Dzisiaj Mortsel jest spokojnym, zielonym i przyjaznym miejscem, dlatego wie lu miesz kań ców An twer pii
właśnie tu zdecydowało się zamieszkać. Ma swój własny, niepowtarzalny urok, bowiem historia doskonale
harmonizuje tu ze współczesnością
tworząc niepowtarzalny klimat.
Anna Janicka
Maya Stępień
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Czas wyborów
dorosłych na Uniwersytecie Antwerpia i pracowałam jednocześnie w Amerykańskiej Firmie w dziale Handlu
z Europą Wschodnią. Do Antwerpii
przeprowadziliśmy się, ponieważ mój
mąż właśnie stąd pochodzi.

Maya Stępień

Rozmowa z Mayą Stępień, kandydatką do Rady Gminy Mortsel (Gemeenteraadsverkiziengen)
Jak długo jesteś w Belgii?
Przyjechałam do Belgii zaraz po
skończeniu studiów. Miało to miejsce
krótko po upadku muru berlińskiego. Koniec zimnej wojny, otwarcie się
byłego Związku Radzieckiego na Europę, Michaił Gorbaczow „głasnost”
i „pieriestrojka”, a przede wszystkim
osiągnięte porozumienia na Konferencji Helsińskiej, wszystko to spowodowało, iż granice do Europy Zachodniej zostały odrobinę uchylone. Po raz
pierwszy Polacy mogli wyjeżdżać na
trzy miesiące z tak zwaną wizą turystyczną. Ja również wyjechałam właśnie w ten sposób, ciekawa świata i ludzi. Przyjechałam aby uczyć się języka
i w ogóle nie zamierzałam zostać na
stałe. Rozpoczęłam naukę języka niderlandzkiego w Centrum Języków
Obcych (Instituut voor Levende Talen) przy Katolickim Uniwersytecie
Leuven. W Leuven ukończyłam również studia i zdobyłam Licencjat Oosteuropeistyki. Studiując uczyłam się
jednocześnie języka angielskiego.
D laczego wyb rał aś w łaśn ie Antw erpię?
Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Wyższej Szkole Tłumaczy w Antwerpii (obecnie Lessius).
Prowadziłam po flamandzku wieczorowe zajęcia języka polskiego dla osób

Jaka – według ciebie – jest różnica pom i ę d z y P o l o n i ą p r z y by ł ą d o B e l g i i
w latach 80-tych, a tą obecną?
Przez cały okres w Leuven nie miałam kontaktu ze społecznością polską. W latach 90-tych niewielu było
tam Polaków. Dopiero po przyjeździe
do Antwerpii zetknęłam się po raz
pierwszy z Polonią. Obserwując naszą społeczność muszę powiedzieć, że
w ciągu ostatnich 10-ciu lat zaszło kilka wyraźnych zmian, trendów. Polonia lat 90-tych XX wieku i początku
lat wieku obecnego, była głównie reprezentowana przez kobiety.
Po roku 2006, po częściowym otwarciu się rynku pracy dla Polaków
i wprowadzeniu tak zwanych zawodów deficytowych głównie w branżach typowo męskich, nastąpiła duża
zmiana w demograficznym charakterze migracji. Zaczęło pojawiać się coraz więcej mężczyzn. To zjawisko pociągnęło za sobą również ciekawą
sytuację – ze względu na niepewną sytuację socjalną rodziny pozostawały
w Polsce. Od roku 2009, kiedy Belgia
całkowicie otworzyła rynek pracy dla
Polaków, zaczęły dołączać rodziny.
Kilka lat temu mieliśmy takie zauważalne zjawisko „gezinshereiniging”
–połączenia rodzin.
Masz bardzo ciekawą pracę. Co dają
kursy integracyjne nowo przybyłym
imigrantom?
Lubię moją pracę. Od kilku lat pracuję w Inburgering Provincie Antwerpen Prisma. Prowadzę kursy Integracji Społecznej po polsku, po rosyjsku
i po niderlandzku. Pracuję głównie
z uchodźcami politycznymi z terenów
byłego Związku Radzieckiego. Przyjeżdżają do Belgii głównie mieszkańcy Kaukazu: Ormianie, Czeczeńcy,
Azerzy, Uzbecy, Turkmeni, Gruzini,
mieszkańcy Dagestanu. Często pojawiają się na moich zajęciach również
nasi wschodni sąsiedzi: Białorusini,
Ukraińcy, a nawet Łotysze i Węgrzy.
W grupach polskich zaobserwowałam
w ciągu ostatnich dwóch lat przypływ
Polaków do Antwerpii z Wysp oraz napływ młodych, wysoko wykształconych, dynamicznych ludzi z kraju.
Bardzo lubię tę różnorodność kulturową w mojej pracy, może dlatego
tak bardzo lubię Antwerpię, gdzie

mieszka 126 narodowości. To nawet
więcej niż w Nowym Jorku.
Kursy Integracji Socjalnej dla nowo przybyłych do Belgii w ich ojczystym języku odgrywają niesamowicie
ważną rolę w procesie integracji. Mimo nieznajomości języka niderlandzkiego dają natychmiastową możliwość zdobycia obszernych informacji
nie tylko na temat historii i kultury
tego kraju. Więcej, dają możliwość dowiedzenia się, jak funkcjonuje system
socjalny, system szkolnictwa, system
zabezpieczenia zdrowotnego. Ponadto rozwijają i stymulują tak zwane actieve burgerschap – czynne zaangażowanie
obywatelskie.
Jednym
słowem pomagają stać się pełnoprawną częścią społeczności flamandzkiej.
Jest rzeczą niezmiernie ważną brać
również czynny udział w życiu politycznym kraju w którym mieszkamy,
płacimy podatki i gdzie nasze dzieci
chodzą do szkoły.
Poza pracą i obowiązkami są jeszcze
przyjemności. Jak odpoczywasz i co
lubisz robić w wolnym czasie?
Staram się spędzać jak najwięcej
czasu z moją siedmioletnią córką. Lubię jeździć na rowerze, pływać i uwielbiam chodzić na koncerty. A jeśli mam
jeszcze więcej tego wolnego czasu, natychmiast jadę do mojego ukochanego miasta Wrocławia.
P anuje powszechna opinia, że w łaśn ie Mortsel jest największym skupiskiem Polaków. Czy tak jest rzeczywiście?
Nas – Polaków, można spotkać
w każdej dzielnicy Antwerpii. Do
otwarcia się rynku pracy największym
takim skupiskiem Polaków było tak
zwane „ Petit Jeruzalem” czyli okolice Lange Leemstraat i Belgielei.
Po roku 2009 można zauważyć silny odpływ Polaków z centrum Antwerpii na obrzeża miasta. Gmina Mortsel,
która leży obok kościoła św. Teresy
powszechnie znanym wśród Flamandów jako Karmelietenhof, jest jednym
z takich przykładów. Na 25 tysięczną
społeczność mieszka tutaj 12% cudzoziemców, w tym znaczna liczba Polaków, którzy nie przyjęli jeszcze obywatelstwa Belgijskiego.
C o zmieniło się dla nas P olaków po
wejściu naszego kraju do UE. Byłaś
już wtedy w Belgii i patrzyłaś n a to
z belgijskiej perspektywy.
Sytuacja Polaków po wejściu do Unii
zmieniła się diametralnie. Dzięki
otwarciu się belgijskiego rynku pra-
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cy, mogli wreszcie wyjść z szarej strefy egzystencji i zacząć pracować oficjalnie. Pociągnęło to za sobą również
duże zmiany socjalne oraz ekonomiczne. Przestaliśmy upychać pieniądze
do przysłowiowej skarpety z zamiarem wywiezienia i zamienienia na złotówki. Zaczęliśmy otwierać konta
w belgijskich bankach. Z migracji na
walizkach staliśmy się migracją na
stałe. Wielu Polaków nie ma wcale zamiaru wracać do Polski. Kupują tutaj
mieszkania i planują przyszłość swoich dzieci w Belgii. Sami widzą siebie
w Polsce, ale na emeryturze, tej belgijskiej.
Pozycja Polaków w społeczeństwie
również nabrała innego charakteru.
Jesteśmy postrzegani jako pracowici, kreatywni i dynamiczni. Polskie
dzieci odnoszą w belgijskich szkołach
duże sukcesy. Zauważam to choćby
na przykładzie Pulhof, jest to szkoła
do której chodzi moja córka. W pierwszej klasie w ubiegłym roku było sześcioro polskich dzieci. Wszystkie
z nich radzą sobie znakomicie, nie
zważając na wysoki poziom jakim
szczyci się szkoła i na fakt, iż język
flamandzki nie jest ich językiem ojczystym.
Sytuacja naszych rodaków również
uległa zmianie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie socjalne i stronę prawną.
Polacy mogą w pełni korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo
do tłumacza socjalnego w szkołach
oraz innych instytucjach społecznych.
Osoby oficjalnie zatrudnione są członkami Związków Zawodowych, które
chronią ich prawa jako pracowników
i jednocześnie informują o przysługujących im świadczeniach socjalnych.
Mamy w Antwerpii kilka kancelarii
adwokackich a nawet nowo otwarte
Centrum Pomocy Prawnej dla Polonii.

J e s t e ś t ł um a c z e m j ę z y k a n i d e r l a n dzkiego. To duże wyzwanie dla obcokrajowca. Tłumaczysz też inne języki. To zawód czy pasja?
Nie nazwałabym tego wielkim wyzwaniem. No, może opanowanie niderlandzkiego jest wyzwaniem samym
w sobie, nie tylko dla mnie, ale dla
każdego kto chce się go nauczyć. Język niderlandzki nie należy do języków łatwych. Ale pocieszmy się, że język polski zdaniem językoznawców
jest jeszcze trudniejszy. Zaczęłam tłumaczyć już na studiach. Oficjalnie zostałam tłumaczem języka niderlandzkiego w roku 1995 przy Sądzie
Pierwszej Instancji w Leuven. Poza
niderlandzkim jestem również tłumaczem przysięgłym pisemnym i ustnym
z języka rosyjskiego i niemieckiego.
Języki to moja pasja, która stała się
moim zawodem.
Dlaczego zainteresowałaś się działalnością polityczną?
Po li ty ką in te re so wa łam się już
w czasie studiów. Byłam członkiem
Niezależnego Stowarzyszenia Studentów. Do dziś pamiętam demonstrację
studencką na Rynku we Wrocławiu,
kiedy to chowaliśmy Bolesława Bieruta. Nasz Uniwersytet nosił wówczas jego imię. Poza tym śledzę z wielką uwa gą wy da rze nia poli tycz ne
w Syrii oraz na Białorusi. Myślę, że
nasza obecność we Flandrii ma również poniekąd wpływ na życie polityczne tego kraju. Moje zaangażowanie społeczne jest wynikiem faktu, iż
jestem w pełni zintegrowana i świadomie chcę uczestniczyć i odgrywać
ro lę w ży ciu spo łecz no ści fla man dzkiej.
Z pochodzenia zawsze będę Polką,
niemniej mówię po flamandzku, skończyłam tutaj studia i historia tego kraju stała mi się bliska. Nie zauważyłam
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kiedy wytworzyła się nie tylko emocjonalna, ale społeczna więź z z gminą Mortsel, w której mieszkam.
Do wyborów zostało już niewiele czas u . Co c h c i a ł a b y ś p r z e k a z a ć t y m
w sz ystkim , k tó rz y n i e zd ecydow ali
jeszcze n a kogo oddadzą swój głos?
Tak, już niedługo, bo 14 października odbędą się we Flandrii wybory
do Rad Gminnych i Prowincjonalnych.
Ja, Maya STĘPIEŃ reprezentuję
partię CD&V i znajdziecie mnie Państwo na 15 miejscu na liście. Wybór
partii Chrześcijańsko Demokratycznej był dla mnie logicznym wyborem.
Program tej partii po prostu mi odpowiada. Głównym naszym motto jest
„Iedereen inbegrepen” – „każdy przynależy do nas”. W tym również migranci. CD&V jest partią, która dąży
do tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa, gdzie każdy ma swoje miejsce. Wychodzi naprzeciw cudzoziemcom, również Polakom!
Polacy zamieszkali w Mortsel! Jeżeli jeszcze nie dokonaliście Państwo
wyboru, głosujcie na CD&V, na 15tkę.
Je st n as, Po lek, w A n twe rpi i cor az
więcej. Co chciałabyś im poradzić?
Myślę, że młode, wykształcone Polki przyjeżdżające do Antwerpii wyśmienicie sobie radzą. Jedyne co mogę dodać z punktu pasjonata
językowego: uczcie się panie/dziewczyny niderlandzkiego. Ułatwia to niesamowicie naszą codzienną rzeczywistość w tym kraju, szczególnie kiedy
decydujemy się pozostać tu na dłużej
i oddać nasze dzieci do flamandzkich
szkół.
Powodzenia!
Rozmawiała
Agata Kocińska

Szanowni Państwo,
Przypominamy o bardzo ważnym wydarzeniu.

14 października
odbywają się wybory do rad gminny, miasta i prowincji.
Osoby posiadające belgijskie obywatelstwo są zobowiązane do oddania swojego głosu. Osoby
przebywające w Belgii legalnie mają prawo do oddania głosu, jeśli uprzednio zgłosiły chęć
uczestniczenia w wyborach.
Nie zapomnijmy o naszych polskich kandydatach!!!
- Maya Stępień: miejsce 15 gmina Mortsel partia CD&V (zagłosować może każda osoba zamieszkała
w gminie Mortsel)
- Marzena Jusza: miejsce 18 Prowincja Antwerpia partia CD&V (zagłosować może każda osoba
zamieszkała w całej Prowincji Antwerpii, ale posiadająca belgijskie obywatelstwo).
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Kącik historyczny
Polska-Belgia
Przyjaźń
pomiędzy
Belgią i Polską
nigdy nie była
kwestionowana.
Ślady
współpracy
sięgają wielu
wieków
wcześniej
i znajdują
potwierdzenie
w najstarszych
dokumentach.

Koniec XVIII i początek XIX
wieku to okres, kiedy państwo
polskie istnieje jedynie w świadomości samych Polaków, gdyż
faktycznie zniknęło z mapy Europy już ponad 100 lat wcześniej. W tym samym czasie świadomość narodowa Belgów nie
posiadających jeszcze własnego
państwa, jest już w pełni uformowana. Specyfika położenia
geograficznego sprawiła, że te
dwa oddalone od siebie o 700 kilometrów państwa były częstym
celem międzynarodowych rozgrywek i rywalizacji politycznych wielkich mocarstw. Interesy tych państw nigdy nie były
sobie przeciwstawne i nigdy nie
doszło do konfliktu pomiędzy
ich mieszkańcami. Przynależność do tej samej łacińskiej sfery kulturowej, przywiązanie do
tradycji i do historycznej przeszłości są cechami wspólnymi
Polaków i Belgów. Zarówno jedni jak i drudzy w ten sam sposób postrzegają przyszłość,
widząc ją w solidarnym nawiązywaniu nowych kontaktów,

opartych na wspólnym zrozumieniu i przyjaźni wszystkich
krajów Starego Kontynentu.
Przyjaźń pomiędzy Belgią i Polską nigdy nie była kwestionowana. Ślady współpracy sięgają wielu wieków wcześniej
i znajdują potwierdzenie w najstarszych przechowywanych dokumentach.

ZA NASZĄ I WASZĄ
WOLNOSC
– PO RAZ PIERWSZY
Rok 1830 był szczególnie ważnym okresem dla obu narodów.
Powstanie przeciwko Wilhelmowi I znalazło szczęśliwe zakończenie w proklamowaniu niezależnego Królestwa Belgii. Dla
Polaków ten sam rok okazał się
być tragiczny. Wieści o walkach
w Brukseli skłoniły znajdującą
się od ponad 30 lat w niewoli
ludność polską do zorganizowania powstania na terenie całego
kraju. Rozruchy w Królestwie
Polskim powstrzymały jednak
rosyjskie oddziały od zbrojnej

Egide Charles Gustave Wappers, Epizod z belgijskiej rewolucji 1830. Źródło: www.pl.wikipedia.org

interwencji w celu udzielenia
wsparcia królowi Wilhelmowi I,
co niewątpliwie przyczyniło się
do uzyskania niepodległości Belgów. Po klęsce Powstania Listopadowego, zgodnie ze słynną dewizą Joachima Lelewela „za
naszą i waszą wolność”, Polacy
postanowili dostarczyć aktywnego wsparcia w tworzeniu nowego belgijskiego państwa.

PIERWSZE PRÓBY
UTWORZENIA
WSPÓLNEJ EUROPY
Pierwsze kontakty pomiędzy
mieszkańcami obecnej Belgii
a Polską sięgają jednak dużo
wcześniejszych czasów. Biskup
Jordanus, który w roku 966
udzielił chrztu pierwszemu polskiemu władcy Mieszkowi I, wywodził się prawdopodobnie
z okolic Luik. Był on pierwszym
biskupem Polski. Najstarszej dynastii polskich królów-Piastów
spodobało się stare imię z Luik:
Lambert – w Polsce zupełnie nieznane. Imię to zostało nadane
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jednemu z synów Mieszka I i również
jego wnukowi: Mieszkowi II Lambertowi (wnuk nosił imię: Mieszko II
Lambert). Ten trzeci władca Polski
ożenił się Rynksą (Rychezą), siostrą
przełożonej klasztoru w Nijvel i zarazem kuzynką Ottona III. Chrystianizacja Polski była kontynuowana przez
innych władców i mnichów przybyłych z różnych stron w obecnej Belgii. Biskup Aron, założyciel i przeor
klasztoru w Tyńcu, jeden z najwierniejszych doradców króla Kazimierza
Odnowiciela pochodził z opactwa
w Stavelot. Z okolic Namen wywodzili się również bracia Malonne: Aleksander, biskup Płocki i Wauter biskup
Wrocławski. Słynne, wykonane w brązie, monumentalne drzwi katedry
gnieźnieńskiej są dziełem artystów
z kręgu mozańskiego. Okres ten jest
początkiem obustronnej wymiany
handlowej, której ślady widoczne są
w postaci licznych monet z XI w., pochodzących z okolic Visé, Luik, Namen, Dinant, Thuin, Celles, Bouillon
i Stavelot.

HANDEL, SZTUKA,
NAUKA I KULTURA
Wiek XIII to okres intensywnego
rozwoju handlu. Hanzę, związek kupców i miast średniowiecznej Europy
w obrębie Morza Bałtyckiego i Północnego można postrzegać jako odpowiednik późniejszej Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej. Wśród wielu europejskich miast znalazły się miedzy innymi: Brugia i Antwerpia, jak
również Gdańsk i Toruń. Okres ten
to również migracja z Flandrii do Polski. W roku 1250 wzniesiona została

osada Wilamowice (nazwana tak od
imienia założyciela: Willema), gdzie
do dnia dzisiejszego kultywowane są
tradycje flamandzkich tkaczy i stare
narodowe zwyczaje. Tradycyjne stroje z tego okresu jak i również dialekt
zbliżony do wczesnego języka staroniderlandzkiego obowiązują do dziś.
W XV wieku w niecodzienny sposób
dostało się do Polski arcydzieło światowej sławy, słynny tryptyk „Sąd Ostateczny” autorstwa Hansa Memlinga
z Brugii. Tryptyk został wykonany na
zlecenie florentyńskich kupców, ale
w trakcie transportu statkiem (1468)
padł łupem korsarskiego napadu
przez Pawła Benecke – kapera z Gdańska.
Ob raz moż na obec nie po dzi wiać
w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
Również z tego samego okresu wywodzą się przepiękne gdańskie ołtarze, wykonane przez flamandzkich artystów w Antwerpii. Z zamówionych
trzynastu, pozostało siedem sztuk.
W Antwerpskim domu wydawniczym
Plantijn ukazały się prace polskich
renesansowych twórców. Polscy humaniści nawiązywali kontakty z uczonymi uniwersytetu w Leuven. Złoty
okres tego uniwersytetu zbiegł się
w cza sie z nie zwy kłym roz kwi tem
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do Leuven przybyli przodujący polscy uczeni tacy jak: Jan Dantyszek, Jan Laski, Jan Zamojski oraz
polscy studenci. W 1526 Marnix de
Sainte-Aldegonde udali się w podróż
do Krakowa. Ukoronowaniem obopólnych kontaktów były podpisy na porozumieniu współpracy między obydwoma uniwersytetami w 1627 roku.
W 1614 Ale xius Syl vius Po lo nus

Marcin Zaleski, Cykl Listopadowy, Wzięcie Arsenału, 1830. Źródło: www.pl.wikipedia.org
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(Alek san der Ga jew ski) zbu dował
w Belgii pierwsze planetarium według projektu Mikołaja Kopernika.
Pod koniec XVI i w początkach XVII
wie ku na sze kon tak ty osią gnę ły
szczyt. Justus Lipsius z Overijse, najsłynniejszy historyk tego czasu utrzymywał przyjacielskie kontakty z liczny mi Po la ka mi. Na krót ko przed
wojną z Rosją i Turcją Polacy złożyli
ogromne zamówienie na broń. Prawdopodobnie to właśnie dzięki dostawom z Luik, udało im się wygrać bitwę pod Smoleńskiem. Zamówienie
ponad 300 arrasów w czterech brukselskich warsztatach przez króla Zygmunta Augusta było z pewnością największą transakcją XVII wieku. Król
zapłacił wówczas 72 tysiące talarów,
co w przeliczeniu na ówczesne złote
wynosiło około miliona. Dla wyjaśnienia można dodać, że wartość gruntu wokół Żywca wyceniona została
wówczas na 400.000 złotych, a zamek
w Ka zi mie rzu na 600.000 zło tych.
Owe arrasy do dzisiejszego dnia są
głów ną atrak cją zbio rów mu ze um
Zamku na Wawelu (Wawel, Stare Miasto w Krakowie oraz jego dzielnica
– Ka zi mierz, znaj du ją się na li ście
Światowego Dziedzictwa UNESCO).
XVIII wiek to okres intensywnych
podróży Polaków na studia zagraniczne. W Belgii na przykład studiowali:
Stanisław Staszic i Józef Maksymilian Ossoliński. To właśnie oni uznawani są za współautorów Konstytucji 3-go Maja, pierwszego tego typu
dokumentu w historii Europy (konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest tylko o cztery lata starsza).
Aleksandra Czacka

Drzwi gnieźnieńskie. Źródło: www.pl.wikipedia.org
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CENTRUM
POMOCY PRAWNEJ
DLA POLONII
Tylko u nas:
4 prawnik (prawo rodzinne, karne, karno-gospodarcze, cywilne,

4
4
4
4

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

Te i inne problemy pomogą Ci rozwiązać nasi specjaliści, w razie potrzeby pójdą z Tobą do urzędu.

Wszystko w jednym miejscu!
Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, przy współpracy z Fundacją
Semper Polonia z Warszawy.

Porady tylko na umówione spotkanie.
WIĘCEJ INFORMACJI:

mail: centrumantwerpia@gmail.com
telefon: 0485.628.498
www.centrumpomocyprawnej.be
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden

Belgisch bedrijf
mag museum WOII in Gdansk
uitwerken

H

et Museum van de Tweede Wereldoorlog in Gdansk (Polen)
lanceerde een internationale wedstrijd om de scenografie
van haar permanente tentoonstelling te ontwerpen. De
Belgische firma NV Tempora won de eerste prijs uit zowat duizend
andere inzendingen,en werkt momenteel aan dit parcours van bijna
5.000 m2. Het voorstel van Tempora vermengt grote en kleine verhalen
en visualiseert ze aan de hand van een wandeling door Europese
steden tijdens WOII, die door de juryleden werd geroemd als "heel
attractief”. De opening van dit Museum is voorzien voor 2014.
Tempora kreeg 50.000 euro aan prijzengeld.

Openingsdatum : 2014
Plaats : Gdansk (Polen)
Oppervlakte van het permanente museum: 5.000 m2
Opdrachtgever : Museum van de Tweede Wereldoorlog in Gdansk
Missies : ontwikkeling van de scenografie van het permanente parcours

Bron: tempora-expo.be
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POLEN EN BELGIË

H

et einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw is een
tijd wanneer de Poolse natie wel bestaat hoewel haar land
voor meer dan 100 jaar van de kaart van Europa verdwijnt.
Tegelijkertijd is het een periode waarin het nationale bewustzijn van
de Belgen die hun eigen vaderland nog niet hebben, al gevormd is.
Vanwege hun geografische ligging vormden deze twee landen, die
ongeveer 700 km van elkaar verwijderd zijn, vaak de inzet in het
internationale spel en de rivaliteit tussen de grote mogendheden.
Nooit zijn de belangen van beide landen tegenstrijdig geweest en
nooit is het tot conflicten tussen de inwoners ervan gekomen. Het
toebehoren tot dezelfde Latijnse beschavingssfeer, gehechtheid aan
tradities en aan het historische verleden zijn eveneens kenmerken
die Polen en België gemeenschappelijk hebben. Zowel Belgen als
Polen kijken op dezelfde manier naar de toekomst, beide landen zien
haar in het solidair leggen van nieuwe contacten, gebaseerd op
wederzijds begrip en vriendschap van alle landen van het Oude
Continent. De wederzijdse vriendschap tussen België en Polen is
nooit betwist, de sporen van samenwerking reiken vele eeuwen terug
en vinden bevestiging in de oudste bewaarde documenten.

VOOR ONZE VRIJHEID EN DIE VAN JULLIE
– VOOR DE EERSTE KEER
Het jaar 1830 was een bijzonder belangrijke periode voor beide
naties. De opstand tegen Willem I kende een gelukkig einde met de

Hans Memling, Het laatste oordeel. Bron: www.lobointhenet.republika.pl
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oprichting van het onafhankelijke Koninkrijk België. Datzelfde jaar
bleek tragisch te zijn voor de Polen. Toen de Poolse jeugd, de jeugd
van een land dat sinds meer dan 30 jaar in gevangenschap verkeerde,
van de gevechten in Brussel hoorde, kwam deze tot de conclusie dat
het tijd was om hun eigen vaderland van de indringers te bevrijden.
Vol hoop, onderbouwd door de succesvolle strijd van de Belgen,
besloot ze over het hele land een opstand te ontketenen. Het oproer
in Koninkrijk Polen heeft de Russische troepen tegengehouden, zodat
zij koning Willem geen versterking konden gaan bieden, wat de Belgen
ongetwijfeld geholpen heeft de onafhankelijkheid te verkrijgen. Na
de mislukking van de Novemberopstand hebben de Polen, conform
het bekende devies van Joachim Lelewel 'Voor Onze Vrijheid en die
van Jullie”, besloten een actieve bijdrage te leveren aan de opbouw
van de nieuwe Belgische staat.

DE EERSTE POGINGEN TOT OPBOUW
VAN GEZAMELIJK EUROPA
De eerste contacten tussen de inwoners van het huidige België
en Polen reiken echter terug naar veel vroegere tijden. Bisschop
Jordanus, die in 966 Mieszko I heeft gedoopt die als eerste Poolse
vorst wordt gezien, kwam naar het schijnt uit de buurt van Luik. Hij
was de eerste bisschop van Polen. Bij de Piastendynastie (de eerste
koningen van Polen) viel toen ook de oude Luikse naam Lambert,
in Polen onbekend, in de smaak. Deze naam werd gegeven aan een
van de zonen van Mieszko I en ook zijn kleinzoon, Mieszko II Lambert droeg deze voornaam. Deze derde vorst van Polen was overigens met ene Ryksa (Rycheza) gehuwd, de zus van een van de abdissen van het klooster van Nijvel en nicht van Otto III. De kerstening
van Polen werd door andere
vorsten en monniken voortgezet die uit de landstreken van
het huidige België kwamen.
Bisschop Aron, de bouwheer
en overste van het klooster in
Tyniec en een van de trouwste adviseurs van koning Kazimierz Odnowiciel (de Vernieuwer), was afkomstig van de
abdij van Stavelot. Uit de omgeving van Namen kwamen de
gebroeders Malonne: Alexander, bisschop van Plock en
Wautier, bisschop van Wroclaw. De beroemde, in brons
uitgevoerde, monumentale deuren van de kathedraal in
Gniezno zijn het werk van een
kunstenaar uit de 'Maaslandse School'. Dit is ook de begintijd van de wederzijdse handelsuitwisseling. De sporen
ervan zijn terug te vinden in
de vorm van talrijke munten
uit de l Ie eeuw, afkomstig uit
de omstreken van Visé, Luik,
Namen, Dinant, Thuin, Celles,
Bouillon en Stavelot.
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HANDEL, KUNST, WETENSCHAP EN CULTUUR
AAN DE MAAS EN AAN DE WEICHEL
De 13e eeuw is een periode van intensieve ontwikkeling van de
handel. De Hanze, een verbond van kooplieden en steden aan de
Oostzee en Noordzee in het Europa van de Middeleeuwen, kan men
het equivalent noemen van de latere Europese Economische
Gemeenschap. Onder tientallen Europese steden bevonden zich
o.a. Brugge en Antwerpen alsook Gdansk en Torun.
Deze periode kende eveneens een migratie vanuit Vlaanderen
naar Polen. In 1250 werd de nederzetting Wilamowice gesticht
(de naam is ontleend aan de oprichter Willem), waar tot op vandaag
de traditie van Vlaamse wevers en oude nationale gebruiken
worden gecultiveerd. De traditionele klederdracht uit die tijd wordt
er in ere gehouden alsook een dialect dat zeer dicht bij de vroegere
Nederlandse taal staat. Via een ongewone weg is een meesterwerk
van wereldrang, het beroemde schilderij Het Laatste Oordeel van
Hans Memling uit Brugge, in de 15e eeuw in Polen
terechtgekomen. Vervaardigd op bestelling van kooplieden uit
Firenze, is het schilderij tijdens het transport over zee (1468) in
handen gevallen van toenmalige zeerovers van Paul Benecke uit
Gdansk waar het tegenwoordig in het museum te bewonderen is.
Uit die tijd stammen eveneens de prachtige Vlaamse altaren uit
Antwerpen in Gdansk. Van de bestelling van dertien stuks zijn er
zeven overgebleven. Bij het Antwerpse uitgevershuis Plantijn
verschenen werken van Poolse renaissanceauteurs. Poolse
humanisten legden contacten met wetenschappers van de
universiteit van Leuven. De gouden tijd van deze universiteit viel
samen met de periode van buitengewone bloei van de JagiellonenUniversiteit in Krakau. Naar Leuven kwamen vooraanstaande
Poolse wetenschappers zoals Jan Dantvszek, Jan Laski of Jan
Zamojski en ook Poolse studenten. In 1526 begaf Marnix de

Warschau

Sainte-Aldegonde zich op reis naar Krakau. De ondertekening van
een samenwerkingsovereenkomst tussen beide universiteiten in
1627 was de kroon op de wederzijdse contacten. Alexius Sylvius
Polonus (Aleksander Gajewski) bouwde in 1614 in België het
eerste planetarium naar het concept van Copernicus.
Rond het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw
bereikten deze contacten hun hoogtepunt. Justus Lipsius uit
Overijse, de meest befaamde historicus van deze periode, onderhield
vriendschappelijke contacten met talrijke Polen. Kort voor de oorlog
met Rusland en Turkije hebben de Polen een enorme wapenbestelling
gedaan. Het schijnt dat het hun juist dankzij de leveringen uit Luik
is gelukt om de slag bij Smolehsk te winnen. De grootste transactie
van de 17e eeuw was echter de bestelling van meer dan 300
wandkleden bij vier Brusselse werkplaatsen door koning Zygmunt
August. De koning heeft toen 72 duizend daalders betaald wat
overeenkwam met ongeveer een toenmalig miljoen zloty. Daarbij
moge toegelicht worden dat de waarde van het gehele land rondom
de stad Zywiec toen op vierhonderdduizend zloty, en van het kasteel
in Kazimierz op zeshonderdduizend zloty werd geschat. Tot de dag
op vandaag sieren deze wandkleden de Krakause burcht op de
Wawelberg en vormen ze de parel van de museumcollectie (De
Wawelberg en de oude stad van Krakau alsook de wijk Kazimierz
staan op de UNESCO Wereld erfgoed lijst).
De 18e eeuw was een periode waarin de Polen intensief naar
het buitenland reisden om daar te studeren. Juist in België
studeerden Stanislaw Staszic en Jozef Maksymilian Ossollinski.
Zij worden beschouwd als medeauteurs van de Constitutie van de
Derde mei. het eerste document van dit soort dat in Europa is
aangenomen (de t van He Vereniede Staten van N'oord-Amerika is
slechts vier jaar ouder).
Aleksandra Czacka

1921) werd het Rode Leger tot staan gebracht voor de poorten van
Warschau en tot de terugtocht gedwongen door het Poolse leger (met
hulp van Franse adviseurs). Dit ging de geschiedenis in als het „Won-

Warszawa
Stad in Polen
Oppervlakte:
Inwoners:

516,9 km2
1 708 491

Warschau (Pools: Warszawa) is de hoofdstad van Polen en telt ongeveer 1 708 491 inwoners. De stad ligt in het historische landsdeel Mazovië aan de Wisła. Het is ook de hoofdstad van het woiwodschap Mazovië

Geschiedenis
Warschau behoort niet tot de oudste steden van Polen, maar is
wel een oude stad. Volgens een legende stamt de naam Warszawa
af van twee geliefden, de visser Wars en het meisje Sawa, die de
stad zouden hebben gesticht. Een andere variant op deze legende
spreekt van twee broers. De eerste vermelding dateert van 1241.
Aanvankelijk was het de hoofdstad van het vorstendom Mazovië, maar in 1596 verplaatste de Poolse koning zijn residentie van Kraków naar het centralere Warschau. Tijdens de Poolse delingen (1795-1918)
maakte Warschau deel uit van het Russische rijk, enkele gebouwen
herinneren nog aan die tijd. Tijdens de Pools-Russische Oorlog (1919-
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Koninklijk Paleis op de Water in Lazienki Park, Warschau.
Bron: www. na-horyzoncie.pl
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der aan de Weichsel” omdat de rest van Europa behoed zou zijn voor het bolsjewisme.
De Tweede Wereldoorlog verliep tragisch voor de stad: het omvangrijke joodse getto werd vernietigd na de joodse opstand in
1943, en de stad werd goeddeels verwoest tijdens en na de Opstand van Warschau van 1944. Na afloop van de laatste opstand
werden alle overgebleven inwoners de stad uit gedreven. De bevolking daalde van 1,3 miljoen in 1939 tot 420.000 in september 1945.
In de naoorlogse tijd is het oude centrum (Stare Miasto) echter
in oude stijl herbouwd en de stad staat nu op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De nauwgezette restauratie ging de geschiedenis in als het „Wonder van Warschau”.
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ste verdieping een geweldig uitzicht over de stad. De inwoners van
Warschau hebben gemengde gevoelens bij het paleis, door de zeer gevoelige historische verbintenis met de voormalige Sovjet-Unie.
Grapjes die wel worden gemaakt over het paleis zijn bijvoorbeeld:
„Warschau is het mooist bekeken vanaf het Paleis van Cultuur en
Wetenschappen: dan zie je het paleis zelf namelijk niet” en het wordt
spottend ook wel eens Peking genoemd. (Naar de afkorting PKiN.)
Sinds de val van het communisme in 1989 heeft Warschau zich
in rap tempo getransformeerd in één van de meest dynamische hoofdsteden van Centraal-Europa. Moderne wolkenkrabbersdomineren nu de skyline van Warschau, waar voorheen alleen het Paleis
voor Cultuur en Wetenschappen opviel.
Ook is er de Nowe Miasto de nieuwe stad.

Kerken
Bezienswaardigheden
Het hart van de oude stad Stare Miasto is de Rynek Starego Miasta, het oude marktplein, omgeven door kleurige huizen, die tussen 1949 en 1963 minutieus herbouwd werden onder leiding van
een Russische architect. Ook andere straten en een deel van de
oude omwalling (met het bastion Barbakan) werden hersteld.
Aan de rand van de oude stad bevindt zich het Slotplein (Plac
Zamkowy) met het Koninklijk Paleis (17e-eeuws, herbouwd) en de
aan koning Sigismund III Wasa gewijde gedenkzuil (Zygmunt-zuil).
Sigismund was de koning van Polen die Warschau, boven Krakau
als hoofdstad verkoos, omdat het dichter bij Zweden lag.
Bij dit plein begint de Koninklijke Route, bestaande uit de belangrijke boulevardsKrakowskie Przedmiescie en Nowy Świat, die uiteindelijk naar de voormalige koninklijke buitenverblijven Wilanów leiden. Langs de route ligt ook het oudste en mooiste stadspark van
Warschau, Łazienki-park.
Ten westen van de oude binnenstad is na de Tweede Wereldoorlog een nieuw centrum verrezen. Dit gebied kenmerkt zich door hoge, modernistische gebouwen en brede straten; vaak met vrijliggende trambanen. Dit gebied is gebouwd rond het Paleis van Cultuur
en Wetenschap, (Pools: Pałac Kultury i Nauki), een kolossaal bouwwerk in stalinistische stijl, gebouwd tussen 1952 en 1955 en
een geschenk van Stalin aan de stad. Dit gebouw, naast het Centraal Station, is voor publiek toegankelijk, en biedt vanaf de hoog-

Johanneskathedraal, een van de oudste kerken van de stad
..
Jezuţ etenkerk, tegenover de Johanneskathedraal, met een maniëristische façade
• Sint-Annakerk, in de buurt van het Slotplein, met een neoclassicistische façade
• Heilig-Kruiskerk, tegenover de universiteit, in barokke stijl
• Alexanderkerk, oorspronkelijk uit 1818, herbouwd na de Tweede
Wereldoorlog
• Evangelisch-Augsburgse Kerk van de Heilige Drie-eenheid, een
centraalbouw uit 1777, herbouwd na de Tweede Wereldoorlog
•
•

Paleizen
Koninklijk Paleis
Królikarnia („Konijnenstal”)
• Łazienkipaleis
• Paleis onder het blikken dak (Pałac pod Blachą)
• Potockipaleis
• Raczyńskipaleis
• Sapiehapaleis
• Wilanówpaleis
•
•

Musea
Muzeum Sztuki Współczesnej (Museum voor hedendaagse kunst)
Muzeum Narodowe (Nationaal Museum)
• Zamek Królewski (Koninklijk Paleis)
• Zachęta Narodowa Galeria Sztuki (Nationale Kunstgalerie Zacheta)
• Muzeum Powstania Warszawskiego (Opstand van Warschau museum)
• Museum van het communisme
• Muzeum Historii Polskich Żydów (Historisch museum van het Poolse jodendom, opent in 2012)
•
•

Winkelen
De meeste winkels zijn in de Oude Stad, langs de Ulica Krakowskie Przedmieście en de Ulica Nowy Świat. De belangrijkste winkelstraten van Warschau zijn de Chmielna en de Nowy Świat. Aan de
Marzalkowski, tegenover het cultuurpaleis, zijn grote warenhuizen.
Ulica Chmielna en Zlote Tarasy zijn winkelcentra. Andere winkelcentra liggen in de voorsteden zoals Arkadia en Galeria Mokotów,
ze zijn tot tien uur ’s avonds open.

Centrum van Warschau. Bron: www.commons.wikimedia.org
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich
Polaków
n

n

n

Źródło: www.www.kolegiata.org

Piotr Skarga (1536 Grójec – 1612
Kraków).
Wielka postać swojej epoki. Patriota, jezuita, teolog, pisarz, nadworny
i kaznodzieja Króla Zygmunta III Wazy. Czołowy przedstawiciel kon trreformacji, rektor Kolegium Jezuitów
w W i l n i e , p i e r w s z y r e k t o r Un i w ersytetu W ileńskiego. Był jednym
z niewielu, którzy w ówczesn ej Polsce zaciekle bron ili wiary katolickiej.

n

n
n Piotr Skarga (a właściwie Piotr Powęski herbu Powęża) urodził się 2
lutego 1536 roku w Grójcu. Rodzicami znanego jezuity byli Michał
i Anna pochodzący ze szlachty zagrodowej wywodzącej swoje nazwisko od wsi Powązki koło Mszczonowa w ziemi sochaczewskiej.
n Był najmłodszym dzieckiem. Miał
trzech braci i dwie siostry. Oboje
rodzice zmarli stosunkowo wcześnie.
n Naukę szkolną rozpoczął w szkole
parafialnej w Grójcu. W wieku 17
lat wstąpił do Akademii Kra kowskiej. Po dwóch latach nauki na Wydziale Filozoficznym uzyskał stopień
bakałarza
obejmujący
znajomość gramatyki, retoryki i logiki.
n W czerwcu 1555 roku objął kierownictwo szkoły parafialnej przy kościele św. Jana w Warszawie.
n Dwa lata później zrezygnował z tej
posady i został wychowawcą Jana
Tęczyńskiego – syna wojewody lu-

n

n

belskiego Andrzeja – z którym
w 1560 roku wyjechał do Wiednia.
W roku 1564 przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął działalność kaznodziejską przy Katedrze Lwowskiej. Szybko zyskał rozgłos
wyjątkowego mówcy, a za wzmacnianie wpływów kościoła katolickiego otrzymał tytuł kanonika, następnie
kanclerza
kapituły
lwowskiej.
Pomimo wielu obowiązków poświęcał dużo czasu na pogłębianie swojej wiedzy, interesował się także aktualnymi wydarzeniami religijnymi
w kraju i zagranicą.
Prowadził bardzo ubogie życie,
wszystko co posiadał rozdawał biednym. Odwiedzał także chorych
w szpitalach i udzielał ostatniej
posługi skazańcom.
Będąc w Rzymie wstąpił do zakonu
jezuitów. Wybrał ten zakon spośród
wielu innych, ponieważ jego formacja przypominała wojskową dyscyplinę połączoną z pogłębionymi
studiami teologicznymi i filozoficznymi. Przez całe życie towarzyszyło mu pragnienie męczeńskiej
śmierci za Jezusa Chrystusa, dzięki czemu mógłby odkupić swoje
grzechy.
W ówczesnej Polsce były to czasy
reformacji a co za tym idzie coraz
większego rozprzestrzeniania się
wiary protestanckiej. Dla katolików
ten okres był wyjątkowo trudny.
Często dochodziło do aktów przemocy. Zdarzały się nawet ataki na
księży idących do chorych z ostatnią posługą. Wszelkie działania księży wiązały się z ogromnym niebezpieczeństwem ze strony heretyków.
Zwłaszcza na Litwie, gdzie każdy
katolik narażony był na rzucanie
w niego kamieniami, a nawet pobicia i zabójstwa.
Ksiądz Skarga zwalczał herezję co
niejednokrotnie stawało się przyczyną wyzwisk i i kłamliwych oskarżeń. Ze wszystkich sil walczył o przetrwanie
i
utrzymanie
wiary
katolickiej. Znał nijakość i fałszywą
bogobojność wielu katolików i zaciekle ich krytykował.
Zakładał kolegia jezuickie, zajmował się także działalnością filantropijną. W Krakowie stworzył lombard
dla ubogich – tak zwaną „Komorę
Potrzebujących”.

n Był założycielem wielu stowarzyszeń opiekuńczych w rodzaju „Bractwa Miłosierdzia”, czy „Banku Pobożnego”. Trudnił się również
pisaniem skarg na prośby analfabetów. Z powodu takiej działalności
nadano mu przydomek „Skarga”, bo
miłosierdzie stawiał na czele wszystkich cnót.
n Do obowiązków członków „Bractwa
Miłosierdzia” należało: składanie
jałmużny do skrzynki dla ubogich,
odwiedzanie szpitali i więzień, proszenie o jałmużnę przy wejściu do
kościoła św. Barbary, codzienna modlitwa. Oprócz wspomagań biednych istotne było wychowanie społeczeństwa w poczuciu obowiązku
pełnienia miłosierdzia.
n Filantropijne stowarzyszenia księdza Skargi funkcjonowały z jałmużny i składek jej członków, ale przede wszystkim dzięki funduszom
zamożnych członków i sympatyków.
Podstawową formą świadczenia miłosierdzia były pożyczki bezprocentowe (lub nisko oprocentowane), posagi dla ubogich dziewcząt, opieka
nad porzuconymi dziećmi, wspomaganie biednych uczniów. Do Bractwa Miłosierdzia należał król Zygmunt III Waza, jego dworzanie,
magnaci, szlachta i bogate mieszczaństwo. Król uniezależnił Bractwo od władz miejskich i zezwolił
na zakładanie ich oddziałów w całej Rzeczpospolitej.
n Bank Pobożny (Mons Pietatis) był
instytucją o charakterze kredytowym, który miał służyć całej zubożałej ludności jako ochrona przed
wyzyskiem lichwiarzy. Placówki te
udzielały
krótkoterminowych,
bardzo nisko oprocentowanych pożyczek na okres jednego roku. Pożyczone sumy należało zagwarantować tak zwanym zastawem.
Kapitał kredytowy powstawał z dobrowolnych ofiar lub datków możnych.
n W 1584 roku ksiądz Skarga został
mianowany przez prowincjała Jana
Pawła Campanę superiorem domu
zakonnego św. Barbary w Krakowie. Przeprowadził gruntowny remont w kościele św. Barbary i zbudował przy nim dom zakonny.
n W latach 1579 – 1584 pełnił funkcję
rektora Akademii Wileńskiej. Od
1588 roku przez 24 lata pełnił fun-
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kcję nadwornego kaznodziei króla
Zygmunta III Wazy, który cenił go
za wyjątkową osobowość i talenty
krasomówcze.
Był wielkim orędownikiem ograniczenia władzy Sejmu i zwiększenia
władzy królewskiej. Piętnował wady polskiej szlachty i odrzucał przyjęcie przez Zygmunta III korony
szwedzkiej.
Zmarł w 1612 roku. Pochowany został w kościele św. Piotra i Pawła
w Krakowie. Płyta grobowa z jego
nazwiskiem znajduje się przed wielkim ołtarzem, a krypta z trumna dostępna jest dla zwiedzających.
Oględziny zwłok przeprowadzane
przez komisję dla celów beatyfikacji
wykazały, że „Skarga mógł zostać
pochowany żywcem w stanie śmierci klinicznej lub letargu. Świadczyły o tym uszkodzenia kości palców,
które jezuita mógł zadać sobie sam
oprzytomniawszy w grobie”.
Gdy zaistniało prawdopodobieństwo
pochowania go żywcem, proces
przerwano i nie wznowiono do dnia
dzisiejszego. Potwierdzenie pochowania w letargu (zmiana pozycji ciała stwierdzona po ekshumacji) jest
podstawowym powodem wstrzymania procesu beatyfikacyjnego. Kanonizacja nie została dokończona
z racji niepewności co do tego, czy
w tragicznej chwili budząc się z letargu w trumnie ksiądz nie miał nieczystych myśli bluźniących przeciw
Bogu.
Nad trumną ojciec Fabian Birkowski powiedział, że Skarga niedługo
przed śmiercią własnoręcznie wykonał woskowa świecę i posłał ją do
klasztoru na Jasnej Gorze. Ponoć
zgasła w Częstochowie w tej samej
chwili, gdy zmarł Skarga.

Obraz Jana Matejki „Kazanie Skargi”. Źródło: mmpulawy.pl

n W Skarbcu Muzeum Towarzystwa
Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi k. Brzozowa
przechowywanych jest wiele pamiątek po nim, między innymi relikwiarzyk z kością przedramienia.
n Postać księdza Skargi została
uwieczniona przez Jana Matejkę.
Obraz „Kazanie Skargi” przedstawia scenę kazania w królewskiej katedrze na Wawelu. Poprzez nagromadzenie statycznych sylwetek
i braku jakiejkolwiek akcji dzieło
sprawia wrażenie zbiorowego portretu. Jedyna dynamiczna postać
ukazana w ruchu to właśnie ksiądz
Skarga wyglądający jak biblijny prorok. Obraz Matejki nie przedstawia
wydarzenia które miało miejsce
w rzeczywistości, ale pokazuje postaci, które nigdy razem nie mogłyby się spotkać.

Twórczość:
Piotr Skarga prezentuje bogaty styl
oratorski z wpleceniem polskich wydarzeń w prozę stylizowaną na biblijne
księgi prorockie. Wizerunek Skargi jako natchnionego narodowego kaznodziei utrwalili romantycy przede
wszystkim Adam Mickiewicz i Cyprian
Kamil Norwid a także Jan Matejko.
Najbardziej znanym i cenionym
dziełem Piotra Skargi są bez wątpienia „Kazania sejmowe”, które doceniono dopiero po jego śmierci. Odkryte zostały dopiero na przełomie XVIII
i XIX wieku, gdy polityczne proroctwa upadku państwa nabrały charakteru realnego zagrożenia.
Piotr Skarga w „Kazaniach sejmowych” przepowiadał upadek państwa
polskiego, jeżeli „Polska nie poprawi
rządu”. Miał na myśli nadanie królowi większej władzy, „a wolność szla-
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checką rozdzielić równo pomiędzy
szlachtę i lud. Ksiądz Skarga krzyczał:
„upadamy”, kiedy państwo polskie było największym terytorium w Europie, Batory rozgromił Moskwę, a Turcy musieli cofnąć się przed Polska
potęgą. Już wtedy przewidywał, że
niedługo skończy się wielka Polska
oparta dumnie o dwa morza, że czasy jej potęgi zaczyna pokrywać
zmierzch. Kilkanaście lat po jego
śmierci rozpoczął się w Polsce okres
wojen, klęsk i niewoli.
Ksiądz Skarga głosił swoje kazania
przez okres pięćdziesięciu lat.
Wydanych drukiem zostało tylko
197.
Obok „Kazań Sejmowych” najbardziej popularnym dziełem Skargi są
„Żywoty świętych”, uważane czasami
za polską książkę wszechczasów.
W ówczesnej Europie były pierwszym
dziełem napisanym po polsku, a nie
po łacinie. Do połowy wieku XVII ukazało się dwanaście wydań Żywotów
– tak wielkie było zapotrzebowanie na
tę książkę, lekturę niemal obowiązkową w każdym katolickim domu.
Uchwałą Sejmu RP rok 2012 jest rokiem hołdu dla Piotra Skargi, który
„dzielnie, słowem i czynem zabiegał
o szacunek dla Ojczyzny i lepszy byt
dla Rodaków”. „Zapisał się na kartach
historii jako czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, filantrop oraz
Ten, który w trosce o Ojczyznę miał
odwagę nazwać po imieniu największe polskie przywary. Nawoływał do
zmian postaw rządzących, do reform
aby nie doprowadzić rzeczypospolitej
do upadku”.
Piotr Skarga żył długo i zdziałał wiele. Już za życia był postacią sławną
choć kontrowersyjną. Po śmierci jego sława trwała nadal i rozwijała się
w kult.
„Był drugim po Długoszu nauczycielem miłości Ojczyzny. Czym
w chrześcijaństwie był św. Paweł, tym
w Polsce ksiądz Skarga” (za historykiem Feliksem Konecznym). Swoje życie poświęcił Ojczyźnie i Kościołowi
broniąc porządku i uczciwości w prawie. Zdarzają się głosy, że ksiądz Skarga był religijnym fanatykiem i wyjątkowo żarliwym obrońcą wiary.
Brakowało mu tolerancji dla innych
religii i nie dopuszczał możliwości ich
współistnienia. Ocena należy do historyków, ale możemy chyba powiedzieć, że niepodważalny jest patriotyzm jezuity i jego miłość do Ojczyzny.
A to już stawia go wśród największych
Polaków.

Hanna Korcz

Antwerpia po polsku

październik 2012

35

Studia w Europie dla Europejczyka
Zapraszam do zapoznania się z systemem
szkolnictwa wyższego
w Danii.
To malowniczo położone państewko
jest ojczyzną Klocków Lego, Hansa
Christiana Andersena, Wikingów
i mocnego piwa. Każdego roku setki
maturzystów decydują się na studia
w tym kraju przede wszystkim ze
względu na bezpłatną edukację, wysoki poziom nauczania i naturalne piękno. Dania jest krajem bardzo rozwiniętym, o wysokim standardzie życia
i jednym z najdroższych państw w Europie, co niestety ma odzwierciedlenie
w cenach. Jego mieszkańcy są zadowoleni z życia, a sama Dania uważana
jest za jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie. To bezpieczne miejsce
biorąc pod uwagę niski poziom przestępczości i doskonały system opieki
społecznej.
Studia w Danii to przede wszystkim
bezpłatna nauka na wysokim poziomie.

Uczelnie
W Danii funkcjonuje około 200 szkół
wyższych. Są to państwowe uniwersytety, politechniki, specjalistyczne szkoły artystyczne, medyczne, biznesowe, inżynierskie, farmaceutyczne
i inne. Istnieją też uczelnie niepubliczne i kolegia przygotowując praktycznie do zawodu.
Najstarszą i największą instytucją
naukowo-dydaktyczną
jest
Uniwersytet w Kopenhadze istniejący już
od 1479 roku. Dokładny wykaz wyższych szkół znajduje się na stronie Study in Denmark.
Dania posiada jedne z najlepszych
w Europie szkoły wyższe pod względem wyposażenia i programu nauczania. Studia w tym kraju to nie tylko
uczestniczenie studentów w wykładach, ale również umiejętność krytycznego myślenia, dyskusje i samodzielne badania. Studenci zachęcani są
przez wykładowców do aktywnego
kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej i brania odpowiedzialności za rozwój kariery zawodowej. Uczelnie w Danii mają świetne zaplecze techniczne,
są nastawione na praktykę i dostosowują programy nauczania do aktualnych potrzeb rynku.

stra (kolejne 120 punktów ECTS). Magistrem można również zostać podejmując pięcioletnie studia od razu po
maturze. Jeżeli ktoś chce uzyskać stopień doktora, musi poświęcić kolejne
trzy lata i zdobyć 180 punktów ECTS.
Dłuższe studia magisterskie obowiązują na medycynie i weterynarii.
W Danii można również skorzystać
z tak zwanych programów skróconych.
Uczelnie oferują od 15 do 20 dwuletnich kierunków (np. finanse, czy turystyka), po ukończeniu których można
otrzymać stopień Academy Profession
Degree.

Rekrutacja
Tak jak w innych krajach, także
w Danii podstawą przyjęcia na studia
jest matura. Świadectwo maturalne
trzeba potwierdzić w CIRIUS, czyli duńskim biurze sieci ENIC/NARIC. Funkcjonuje ogólnokrajowy system rekrutacyjny – Coordinated Enrolment
system (KOT). Ze strony internetowej
przyszły student powinien pobrać odpowiedni formularz, wypełnić go i odesłać. Centralny system rekrutacyjny
powiadomi o dacie egzaminu na wybraną uczelnię i szczegółach rekrutacji. Jeżeli chodzi o terminy wypełniania i składania podań, to większość
uczelni zaleca aby czynić to z rocznym
wyprzedzeniem. Również dlatego, żeby przyszły student miał czas na potwierdzenie swojej matury czy uzyskania certyfikatu językowego. Egzaminy
są obowiązkowe na wielu uczelniach
i kierunkach. Kryteria ustala jednak
samodzielnie szkoła wyższa.

Znajomość języka, certyfikaty
Dużym plusem studiowania w Danii
jest możliwość nauki w języku angielskim. Panuje powszechna opinia, że
zajęć w języku angielskim jest więcej
niż w duńskim. Można uczyć się w języku angielskim i równolegle uczęszczać na intensywny kurs języka duńskiego. Aby uczęszczać na wykłady
prowadzone w języku angielskim trzeba mieć zdany test TOEFL. Natomiast
naukę w języku duńskim można rozpocząć po zaliczeniu testu The Danish
2, który jest sprawdzianem znajomości tego języka.
Dla cudzoziemców którzy nie posiadają takich kwalifikacji, uczelnie oferują kursy przygotowawcze tzw. Hf-courses.

Punkty ECTS i stopnie akademickie

Koszty studiowania

Nauka w Danii opiera się na systemie anglosaskim. Po trzech latach nauki i uzyskaniu 180 punktów ECTS
można zdobyć tytuł licencjata, po kolejnych dwóch uzyskać stopień magi-

W Danii, dla studentów z terenu Unii
Europejskiej nauka jest bezpłatna. Nie
ma wpisowego ani czesnego, wszystko refunduje duński rząd. Wyjątkiem
mogą być niektóre uczelnie prywatne.

Dania jest krajem drogim co daje się
zauważyć zwłaszcza w Kopenhadze.
Szczególnie duże wydatki związane są
z zakupem żywności, ubrania czy oplatą za media. Miesięcznie na utrzymanie trzeba mieć od 700 do 1000 euro.
Należy się również liczyć z wydatkiem
rzędu od 500-800 euro na semestr, które trzeba przeznaczyć na zakup materiałów dydaktycznych i wyjazdy szkoleniowe. Jeżeli chodzi zakwaterowanie,
to nie jest to łatwe, dlatego należy zająć się tym dużo wcześniej. W uczelnianych akademikach miejsc jest stanowczo za mało, często wiec trzeba
szukać zakwaterowania na własną rękę.
Warto zajrzeć na strony: www.degulesider.dk i www.uvm.dk

Życie studenckie
Życie studenta w Danii to przede
wszystkim nauka. Chociaż kraj ten słynie z licznych festiwali i wydarzeń artystycznych, studenci nie maja zbyt wiele wolnego czasu. Nauki jest naprawdę
dużo chociaż uczelnie oferują przejrzysty system nauczania i profesjonalizm.
Duży nacisk kładzie się na zajęcia praktyczne oraz wyjątkowy, partnerski stosunek wykładowców do studentów. Nauczyciele akademiccy są świadomi
faktu, że są w szkole dla uczniów i wkładają w ich rozwój ogromny wysiłek i nakład pracy.
Dużym plusem nauki w Danii jest
z całą pewnością międzynarodowe towarzystwo i doskonała organizacja zarówno studiów jak i zajęć poza uczelniami.
Funkcjonują
świetnie
wyposażone multimedialne biblioteki,
doskonale zorganizowane dziekanaty,
studenci przez 24 godziny na dobę mają dostęp do sal komputerowych, a specjalistyczne gabinety są doskonale wyposażone.

Stypendia
Duńskie Ministerstwo Edukacji przyznaje coroczne stypendia. Największe
szanse na ich przyznanie mają studenci z dobrymi wynikami nauczania.
Szczegółowe informacje na temat stypendiów rządowych znajdują się na
stronie Study in Denmark. Przy duńskim Ministerstwie Edukacji istnieje
Centrum Informacji i Doradztwa ds
Studentów Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Cirius, które pomaga studentom w wielu sprawach,
również w uzyskaniu stypendiów. Warto wejść na stronę internetową tej instytucji i bliżej zapoznać się ze stypendialną ofertą (www.ciriusonline.dk).
Karolina Tomczak

36

Antwerpia po polsku

październik 2012

Pytania do prawnika

§§

Pytania dotyczące zagadnień prawnych mogą Państwo kierować
na adres internetowy redakcji: antwerpiapopolsku@gmail.com,,
lub na adres: info@adwokat.be

Zostałem zatrzymany przez policję prowadząc samochód zarejestrowany w Polsce na mojego ojca. Jestem współwłaścicielem
pojazdu. W Belgii przebywam od
4 lat.
Czy policja ma prawo nałożyć
mandat z tytułu nieprzerejestrowania pojazdu?

Policja niestety ma prawo nałożyć
karę ze względu na nieprzerejestrowanie pojazdu.
Obowiązek rejestracji pojazdów zagranicznych na terytorium Belgii wynika z art. 3 par. 1 Rozporządzenia Królewskiego z 20 lipca 2001roku które
stanowi:

§1. Osoby przebywające na terytorium
Belgii mają obowiązek rejestracji pojazdów, które chcą wprowadzić do ruchu, nawet w sytuacji, jeśli niniejsze
pojazdy są już zarejestrowane poza granicami.
Pobyt na terytorium Belgii oznacza,
iż osoby te odpowiadają jednym z warunków:
a) są zameldowane w rejestrze ludności jednej z belgijskich gmin;
b) są wpisane w rejestrze przedsiębiorstw, jako osoba prawna;
c) zostały utworzone, jako osoba
prawna na podstawie prawa międzynarodowego lub zagranicznego i posiadają na terytorium Belgii stałe miejsce pobytu, z którego
pojazd jest użytkowany lub eksploatowany.
Z obowiązku rejestracji pojazdu zwolnione są:
n osoby poruszające się samochodem
wypożyczonym przez zagraniczną
firmę na nieodnawialny okres sześciu miesięcy. Umowa wynajmu
pojazdu (opatrzona w datę i podpisy) musi znajdować się w pojeździe przez cały okres poruszania
się w Belgii;
n pracownicy zagranicznej firmy poruszający się samochodem służbowym użyczonym przez pracodawcę celem użytkowania w celach
służbowych i dodatkowo użyczonym do użytku prywatnego poza

czasem pracy. W tym wypadku
w samochodzie powinno znajdować się cały czas zaświadczenie
o VAT wydane przez właściwy
urząd skarbowy. Szczegóły dotyczące warunków użytkowania
ustala Ministerstwo Finansów,
n urzędnicy Państwowi pracujący na
zlecenie międzynarodowej organizacji posiadającej siedzibę w innym
kraju członkowskim Unii Europejskiej, posiadający list akredytacyjny ze strony pracodawcy;
n pojazdy, których właściciele uznani zostali za osoby formalnie zaginione na podstawie obowiązujących przepisów, które przez okres
ostatnich sześciu miesięcy nie dawały znaku życia;
n przyczepy, która zostały wprowadzone do ruchu na okres nie dłuższy niż sześć
miesięcy.

składkę na rzecz ofiar wypadków w wysokości 150 EUR.
Ponadto prokuratura stwierdzając
naruszenie przepisów o ruchu drogowym przekazuje sprawę urzędowi komunikacyjnemu, odpowiedzialnemu za
windykację podatku drogowego.
Po stwierdzeniu niezarejestrowania
pojazdu, urząd komunikacyjny nakłada obowiązek zapłaty podatku drogowego, za domniemany okres użytkowania pojazdu (z reguły od momentu
zameldowania w Belgii) wraz z karą
z tytułu niedokonania zapłaty podatku w terminie (ok. 250 EUR).
Iwona Wiewiórka
Advocaat

KANCELARIA PRAWNA
Jakiej kary
mogę się spodziewać?
Kodeks wykroczeń drogowych
przewiduje kary
pieniężne od 10
EUR do 250 EUR.
Ponieważ wszystkie kary kodeksowe mnożone są
o współczynnik
(dla wykroczeń po
1/01/2012 x 6),
efektywna wysokość kary wynosi
w tym wypadku
od 60 EUR do
1500 EUR.
Prokuratura
może sprawę również skierować do
sądu, który nałoży karę w wysokości ustawowej. Na
wypadek sprawy
sądowej, kara dodatkowo podwyższana jest o koszty sądowe oraz
obowiązkową

Advocaat Iwona Wiewiórka
Hemelstraat 3
BE- 2018 Antwerpia
Tel. 0032 3 233 06 00
Fax. 0032 3 231 62 00
i.wiewiorka@adwokat.be
www.adwokat.be

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

n Pracy i ubezpieczeń

społecznych;
n Rodzinne;
n Karne.

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

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

Krótka historia naszej
szkoły
W 1996 roku z inicjatywy środowiska Polonii w Prowincji Antwerpia oraz ówczesnego Konsula RP Józefa Dąbskiego, został
powołany Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie RP
w Antwerpii. W związku z bardzo szybkim wzrostem liczby
uczniów i wysoką oceną działalności szkoły, Minister
Edukacji
Narodowej
zmienił zakres organizacyjny placówki na Zespół
Szkół przy Konsulacie Generalnym w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii.
Patronem szkoły został
Gen. Stanisław Maczek,
dla upamiętnienia bohaterskich czynów I Dywizji Pancernej na terenie
belgijskiej Flandrii. Nasza placówka mieści się
w budynku renomowanej
szkoły belgijskiej SintJan Berchmanscollege
w centrum Antwerpii.
W jej skład wchodzą:
szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Realizując program uzupełniający, placówka prowadzi

zajęcia z j. polskiego i Wiedzy
o Polsce. Nasi uczniowie biorą
też udział w licznych, lokalnych
i międzynarodowych konkursach, uzyskując bardzo wysokie
lokaty. W nowym roku szkolnym
2012/2013 naukę w naszej szkole podjęło 570 uczniów. Poza
działalnością statutową na terenie szkoły organizowane są dla
nich zajęcia i imprezy o charak-

terze edukacyjno-wychowawczym.

Zapraszamy do odwiedzania
naszej strony internetowej
h ttp:/ /szkolapolska.b e oraz na
facebook-u. Znajdziecie tam Państwo wszystkie informacje dotyczące działalności naszej placówki.

Pamiętamy o naszych
bohaterach

Rok Korczaka w naszej
szkole

Gen. Stanisław Maczek, patron naszej szkoły, legendarny dowódca „Pancerniaków”, jeden z najsławniejszych generałów polskich z czasów II wojny światowej jest szczególnie bliski pamięci
mieszkańców Flandrii. Jesienią 1944 r. na czele 1. Dywizji Pancernej wyzwolił Belgię i Holandię spod okupacji niemieckiej. „Dziękujemy Wam Polacy” pisali Belgowie i Holendrzy na oknach i murach swoich domów, kiedy polscy żołnierze wkraczali do Ypres,
Roulers, Ruiselede, Tielt, Gandawy, Lokeren, Sint-Niklaas, Stekene, Axel, Baarle i Bredy.
We wrześniu i październiku
nasi uczniowie odwiedzają groby polskich żołnierzy, którzy
polegli w czasie tych walk. Poznają historię gen. Maczka,
który miał nie tylko talent bojowy, ale podbijał też ludzkie
serca.
Odwiedzając cmentarze wojskowe w Antwerpii, Maldegem,
Lommel, Beveren, na których
spoczywają polscy żołnierze, nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach historii. Cóż lepiej uczy
patriotyzmu i dumy narodowej
Uczniowie naszej szkoły składają kwiaty pod poniż wiedza i pamięć o dokonamnikiem gen. Stanisława Maczka w Beveren.”
niach polskich bohaterów?

W ramach obchodów
Roku Janusza Korczaka
uczniowie naszej szkoły
będą mieli okazję bliżej
zapoznać się z twórczością i działalnością autora „Króla Maciusia I”,
biorąc udział w międzyszkolnym projekcie
edukacyjnym organizowanym przez Przedstawicielstwo RP przy UE.
Na lekcjach poświęcoJanusz Korczak
nych Januszowi Korczakowi – pisarzowi, uczniowie poznają również idee, które przyświecały
temu wybitnemu pedagogowi. Przekonają się,
jak aktualne są jego nauki. Wezmą też udział
w konkursie plastyczno-literackim, poświęconym
twórczości „wielkiego przyjaciela dzieci”. Wszystkie prace konkursowe uczniów zostaną zebrane
i zaprezentowane na specjalnie zorganizowanej
wystawie, a laureaci konkursu otrzymają nagrody.
Magdalena Olszewska

38

Antwerpia po polsku

październik 2012

www.AntwerpiaPolska.be

Strona internetowa poświęcona
Polonii w Antwerpii i nie tylko!
Co ciekawego tam znajdziecie:

%
%
%
%
%

Adresy wszystkich polskich lokali i sklepów
Możliwość zamieszczania ogłoszeń
Adresy szkół języka niderlandzkiego
Ciekawe linki do innych stron w sieci
o tematyce polonijnej
Oferty legalnej pracy nawet jeśli nie masz
pobytu stałego

Eliox
Dienstencheques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atrakcyjne zarobki: 11,50 e/g
Zwrot za transport
Bony żywnościowe 7 euro
Premie startowe i motywacyjne
Odziez ochronna
Odbior czekow z domu
Ubezpieczenie od wypadkow w pracy
Skladki emerytalne
Pomoc w znalezieniu pracy

Eliox
Antoon Van Dijckstraat 76
2018 Antwerpen

Ania: 0487/73.33.07
Kasia: 0487/73.33.10
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Hotspot – CO TO JEST?
Alternatywny sposób na internet dla twojego laptopa lub smartfona.
HOTSPOT to miejsce, w którym
można połączyć się bezprzewodowo
z Internetem przy użyciu własnego
urządzenia – laptopa, tabletu czy telefonu z kartą Wi-Fi. Hotspoty są instalowane najczęściej w hotelach, restauracjach, lotniskach, dworcach,
uczelniach, centrach handlowych, centrach miast i innych miejscach publicznych (np. parkach). Umożliwiają
one posiadaczom komputerów przenośnych (laptopów), a także palmtopów, telefonów komórkowych i innych urządzeń (np. odbiorników GPS)
wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11 podłączenie się i dostęp do Internetu. Usługa czasami jest bezpłatna lub też
płatność następuje za pomocą karty
kredytowej lub zakupu odpowiedniej
karty zdrapki. Może się zdarzyć, że
dostęp jest bezpłatny, ale wtedy mamy ograniczony zakres mozliwych
usług; na przykład tylko do strony internetowej instytucji udostępniającej
hotspot.
W Belgii hotspoty pokrywaja znaczna część miast dzieki ciekawym rozwiązaniom zastosowanym przez firmy Telenet i Belgacom.
Bel ga com na wia zał współ pra cę
z hiszpańska firmą Fonera która bazuje na dobrowolnym uczestnictwie
osób prywatnych udostępniających
część swojego łącza internetowego
innym osobom, znajdującym się w zasięgu ich własnego nadajnika WiFi.
Społeczność osób dzielących z innymi swoje łącza nosi nazwę FON.
Po zakupie routera FON oraz udostęp nie niu czę ści swo je go łą cza

Hotspoty Belgacom FON (pomarańczowy kolor oznacza
pokrycie siecią)

otrzymamy dostęp do 500 000 hotspotów w Belgii. Mapa sieci znajduje się na stronie:
http://maps.fon.com/
Tak du że po kry cie miast sie cią
FON za wdzię cza my no wym mo de mom Bel ga co mu, któ re roz sy ła ją
dwie sieci. Jedna jest wyłącznie dla
właści cie la, dru ga no si na zwę
FON_BELGACOM i jest hotspotem.
Dla klientów Belgacomu dostęp do
sieci Fonera jest bezpłatny. Aby uzyskać niezbędne dane do logowania
do milionów sieci Fonera na świecie wystarczy zarejestrować się na
stronie: http://belgacom.be/fon i podążać za instrukcjami. A następnie
łącząc się z siecią FON_BELGACOM
podać dane które otrzymaliśmy podczas rejestracji.
Dla klientów Telenetu rejestracja
nie jest wymagana. Wystarczy skorzystać z loginu oraz hasła z żółtej
rozkładanej książki którą otrzymujemy tuż po instalacji naszego internetu. Hotspotów Telenetu jest znacznie
mniej: około 600 000 homespotów
(hotspot z modemu domowego) plus
1200 hotspotów. Jednak ich liczba
stale się zmienia przez nieustanną
wymianę modemów oraz ciagle przybywających klientów. Nowe modemy Telenetu podobnie jak Belgacomu rozsyłają dwie sieci: własną oraz
publiczną. Publiczne czyli hotspoty
noszą nazwę TELENETHOTSPOT.
Nawet jeżeli nie jesteśmy klientami Telenetu to po zalogowaniu się
do tej sieci będzie możliwe korzystanie za darmo ze Skype.

Niezabezpieczone sieci przeważnie najlepszy zasieg
mają w toalecie ;-)

Jeżeli nasze potrzeby nie są zbyt
wielkie i chcemy sporadycznie przejżeć stronę internetową, lub raz na
kilka dni wysłać maila – dobrym rozwiązaniem jest dogadanie się ze znajomymi którzy są abonentami Telenetu lub Belgacomu i zapłacenie za
dostęp do hotspotu jakąś symboliczną kwotę. W tym wy padku nie ma
bowiem potrzeby wiązać się abonamentem. Dla osób którym zależy jedy nie na roz mo wach z ro dzi ną na
Skype wystarczy kupić dobry smartfon z Androidem i dzwonić ze Skype łą cząc się przez sie ci TE LE NE THOTSPOT.
Do telefonów z systemem Android oraz dla Iphone, Telenet stworzył
specjalną aplikację, dzięki której telefon sam automatycznie łączy i loguje się do sieci (Telenet Homespot
AutoLogin).
Za chę cam do ko rzy sta nia z tej
technologii.
Ad a m S t o d u l s k i
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Polsko Flamandzka Federacja Budowlanych
Zajmuje się prawem budowlanym oraz kwestiami związanymi z budownictwem. Pomagamy w rozwiązywaniu
problemów firm budowlanych oraz pracowników indywidualnych zatrudnionych w Belgi.
Zakres usług:
1. Pomoc administracyjna oraz językowa (zakładanie lub prowadzenie firmy)
2. Pomoc w sprawach urzędowych (współpraca z Belgijskimi oraz Polskimi urzędami)
3. Rozwiązywanie kwestii spornych z pracodawcą lub zleceniodawcą.
(zaległości płatnicze, ubezpieczenia, podatki, sprawy urzędowe)
4. Ochrona prawna oraz urzędowa Polskich firm oraz Polaków zatrudnionych w Belgi.
Więcej informacji otrzymają Państwo na naszej stronie internetowej

www.pvbf.be
Zapraszamy również na nową stronę informacyjną dotyczącą zagadnień związanych z budowlanką w Belgi.

www.infobud.be
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Dienstencheques
– ważne zmiany
ystem czeków usługowych okazał się jednym z największych
sukcesów rządu belgijskiego w przeciwdziałaniu bezrobociu i likwidacji tak
zwanej „szarej strefy”.
Ponieważ jest to system w 2/3 finansowany przez Państwo, wprowadzane
są w nim regularnie zmiany.
W tym roku rząd przyjął nowe zasady,
nie tylko dla użytkowników czeków usługowych, ale także dla firm, które przyjmują pracowników w tym systemie.
Oto najważniejsze z nich:
n wprowadzono zmiany rejestrowania
bezrobocia ekonomicznego. Od 1 października firmy zobowiązane są do
elektronicznej rejestracji efektywnego pierwszego dnia bezrobocia ekonomicznego każdego miesiąca.
W przypadku niezgłoszenia tego faktu na czas, pracownik straci prawo do
zasiłku za ten dzień. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany będzie
do wypłacenia pełnego wynagrodzenia. Bardzo ważne jest by jak najwcześniej informować pracodawcę
o ewentualnej nieobecności klienta

S

n od 1 stycznia 2013 roku 1 czek będzie droższy o 1 euro. Koszt czeku
będzie wynosił 8,5 euro.
n maksymalna ilość zakupionych czeków na 1 użytkownika to 400, a na
rodzinę 800
n firmy zatrudniające nowych pracowników po 17 sierpnia tego roku, muszą 60% etatów zarezerwować dla
osób zarejestrowanych jako bezrobotni z prawem do zasiłku, bądź też
osób pobierających zasiłek socjalny.
W praktyce oznacza to, iż na każdego pracownika bez prawa do zasiłku, każda firma musi zatrudnić 1,5
pracownika pobierającego zasiłek
bezrobotny lub socjalny
n każde przedsiębiorstwo musi być
w posiadaniu atestu z OCMW lub
RVA, potwierdzającego, że pracownik spełnia wszystkie warunki
n ograniczy to w znacznym stopniu
przenoszenie się Pań z własnymi
klientami do innych biur pracujących
w tym systemie. Jeżeli bowiem firma
nie zatrudni wystarczającej ilości bezrobotnych z prawem do zasiłku, nie

OGŁOSZENIA
DROBNE

będzie mogła przyjąć nowych pracowników, nieposiadających tego prawa
n każda nowa firma w systemie czeków usługowych, w momencie otrzymania pozwolenia, zobowiązana jest
wpłacić gwarancję do RVA w wysokości 25.000 euro
n każdej firmie, która zalega ze składkami socjalnym (nawet kiedy posiada ich zatwierdzony plan spłaty i spłaca go na bieżąco) niezależnie od
wysokości zadłużenia, może w ekstremalnych wypadkach zostać odebrane pozwolenie
n zapowiadane jest tworzenie „profili”
firm. Będą one dotyczyły walki z łamaniem prawa oraz oszustwami.
W przypadku wykrycia anomalii, na
przykład braku równowagi pomiędzy liczbą przepracowanych godzin,
a liczbą otrzymanych czeków, przeprowadzane mają być natychmiastowe kontrole. Także firmy dienstencheques posiadające tylko jednego
pracownika będą narażone na szczególną uwagę i ewentualną kontrolę.
Marlena Chrabąszcz

Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

bezpłatnie

Dodaj
swoje ogłoszenie drobne

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803

wysyłając maila pod adres

antwerpiapopolsku@gmail.com
% Studentka Konserwatorium Królewskiego w Antwerpii udzieli lekcji
fletu. Posiadam tytuł muzyka instrumentalisty, gwarantuję pełen
profesjonalizm, dojazd do domu ucznia i lekcję w miłej
atmosferze.Zapraszam zarówno dzieci i dorosłych. Jeśli są Państwo
zainteresowani, proszę dzwonić na numer 048.981.38.90 lub
049.392.54.18.
% Podejmę pracę od zaraz. Specjalizuję się w pracach typu: baseny
od podstaw, tarasy, kostka, marmury, ogrody, wykończenie wnętrz.
Stały kontrakt mile widziany. Kontakt: 0485859069 Adam

Sprzedam albę komunijną,
cena z dodatkami – 60 euro.
Kontakt: 0495626013
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Ciekawostki
Stres w pracy, a złe nawyki u dzieci
Amerykańscy uczeni doszli do wniosku, że im bardziej rodzice stresują się
w pracy, tym mniej wartościowe posiłki dostają ich dzieci. Ten problem jest
nie lada wyzwaniem dla lekarzy i dietetyków, gdyż dotyczy coraz większej ilości dzieci i młodzieży. Zaganiani, zmęczeni i zestresowani rodzice nie mający
na nic czasu, przyrządzają dzieciom jedzenie zupełnie bez wartości odżywczych. Zamiast pysznych, zdrowych
i pełnych witamin obiadów dostają gotowe hamburgery i hot dogi. Naukowcy alarmują, że tempo życia współczesnego świata jest tak szybkie, iż brakuje
czasu na budowanie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi. Wielu dorosłych nie
zna potrzeb własnego dziecka, często je
lekceważy, a zwraca na nie uwagę dopiero wtedy kiedy jest chore lub źle się
zachowuje. Bardzo często dzieci specjalnie postępują wbrew woli rodziców, aby
w ten sposób zwrócić na siebie ich uwagę.
Świat pędzi do przodu w tak szaleńczym tempie, że aż strach pomyśleć co
będzie dalej.

Śmiech to zdrowie
Ta maksyma stara jak świat ma swoje uzasadnienie w postaci wyników badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Kansas. Dwustu
studentów nieświadomych celu doświadczenia, zostało podzielonych na
trzy grupy. Pierwsza za pomocą mimiki twarzy miała pokazać obojętność.
Druga została poproszona o normalny
uśmiech. Trzecia zaś o tak zwany
„uśmiech szczęścia”, w którym biorą
udział nie tylko mięśnie dolnej części
twarzy, ale również te wokół oczu.
W czasie trwania eksperymentu monitorowano u uczestników tętno i ciśnienie krwi. I cóż się okazało? U osób uśmiechających się stwierdzono powolniejszą
akcję serca niż u tych, którzy mieli na
twarzy obojętność. Najwolniej, czyli najbardziej prawidłowo, serce biło u tych
studentów,
którzy
prezentowali
uśmiech „całą twarzą”.
Jak by na to nie patrzeć, szczęśliwy
uśmiech ma nareszcie naukowe uzasadnienie.

Święty spokój rezerwatów
Brzmi to nieco dziwnie, ale władze Indii postanowiły zawalczyć o ciszę i spokój w rezerwatach przyrody. Dlatego
do ponad 40 krajowych rezerwatów turyści mają wstęp wzbroniony. Zakaz

wziął się stad, że z roku na rok maleje
populacja różnych gatunków zwierząt
i roślin. W odpowiedzi zaprotestowały
biura podróży, sklepy i hotele. Jednym
słowem cała branża turystyczna. Eksperci natychmiast wyliczyli, że pracę
straci wielu ludzi. Jednak indyjski rząd
postawił na swoim. Zresztą twarde dowody w postaci danych statystycznych
mówią same za siebie. Jeszcze 100 lat
temu populacja tygrysów w Indiach wynosiła ponad 100 tysięcy sztuk, obecnie
jest ich zaledwie około półtora tysiąca.
Od tej pory indyjskie tygrysy będą
miały „to co na świecie najświętsze.
Święty spokój”.

Nie kupujmy nudy
Hiszpańscy badacze zajmujący się
analizowaniem różnych gatunków muzyki stwierdzili, że utwory muzyczne
stają się coraz bardzie nudne i przewidywalne, a co za tym idzie są mniej
atrakcyjne dla kupujących. Przeanalizowali prawie pół miliona piosenek nagranych na całym świecie w latach 1955
– 2010.
Wnioski są następujące: cechą współczesnej muzyki rozrywkowej jest nadmierna głośność, wykorzystywanie tych
samych instrumentów oraz zmiany prostych akordów. Muzycy komunikują się
z odbiorcami za pomocą coraz mniejszej liczby słów i nut. Uproszczone linie melodyczne powodują, że po usłyszeniu krótkiego fragmentu piosenki
łatwo się domyślić jaki będzie jej ciąg
dalszy. Utwory z połowy ubiegłego stulecia były o wiele bardzie atrakcyjne muzycznie, tekstowo, a przede wszystkim
nagrywane były o wiele ciszej.
Wprawdzie kwestia gustu nie podlega dyskusji, jednak żeby było głośniej,
najpierw musi być ciszej

Przepis na udany związek? Awantura!
W obecnych czasach udane małżeństwo to prawdziwy skarb. Ale w każdym związku bywają nieporozumienia
czy niedomówienia. Konsekwencją takiego stanu rzeczy bywa wybaczanie
i zapominanie. Okazuje się jednak, że
nie jest to recepta na dobry związek.
Naukowcy wykazali, że wyrzucenie z siebie gniewu i uczucie dyskomfortu po
szczerej wymianie zdań jest dla związku bardziej opłacalne. I nie chodzi tutaj tylko o aspekt psychiczny, ale również fizyczny. Tłumienie w sobie gniewu
ma wpływ na wahania hormonu stresowego – kortyzolu. Właśnie te wahania mogą być przyczyną rozwoju przewlekłych chorób takich jak nowotwory

czy cukrzyca. Jednym słowem wybaczanie i zapominanie nie jest najlepszą receptą na udany związek. O wiele lepiej
jest po prostu się wykrzyczeć i powiedzieć to, co nam leży na sercu.
Tylko co na to powiedzą sąsiedzi.

Psy na cenzurowanym
We włoskim miasteczku Cerro al Volturno radni wraz z burmistrzem w wyjątkowy sposób dbają o ciszę. Otóż ogłosili, że w godzinach od 13.00 do 16.00
i od 21.00 do 8.30 wszystkie psy mają...
zakaz szczekania. Za złamanie zakazu
grożą kary od 25 do 500 euro. Oczywiście zapłacą właściciele, nie psy. Zgodnie z zaleceniem burmistrza, w wyznaczonych godzinach czworonogi mają
przebywać w miejscach jak najbardziej
oddalonych od innych budynków
i mieszkań. Ich właściciele muszą zrobić wszystko co tylko możliwe, aby zminimalizować hałas jaki mogą powodować zwierzęta.
Ale to nie wszystko. Psy które są na
smyczy (nie dłuższej niż 1,5 metra)
i w kagańcu, nie mają również wstępu
do parków i wszystkich miejsc gdzie bawią się dzieci. Mają wyznaczone specjalne miejsca, w których mogą przebywać.
Jednym słowem: karanie za szczekanie.

Koniec mitu?
To nie będzie miła wiadomość dla tych
wszystkich, którzy przez lata gloryfikowali wysoki poziom nauczania w polskich szkołach. Okazało się bowiem, że
jesteśmy jednym z najgorzej wykształconych narodów europejskich. Jeżeli
chodzi o ogólny poziom wiedzy naukowej, razem z Hiszpanami i Włochami
plasujemy się na szarym końcu. Ponad
16 tysięcy losowo wybranych osób z krajów Unii Europejskiej i USA otrzymało
22 pytania dotyczącymi między innymi
dziury ozonowej czy DNA. Odsetek prawidłowych odpowiedzi udzielonych
przez Polaków był niższy od średniej
europejskiej. Ponad 60% stwierdziło,
że atomy są mniejsze od elektronów,
prawie 75% nie potrafiło podać nazwisk
trzech wielkich uczonych. Mało kto wiedział, że światło jest szybsze od dźwięku, a co drugi Polak twierdził, iż ludzie
żyli już w epoce dinozaurów. Trzy czwarte naszych ankietowanych rodaków nie
wierzy w teorię ewolucji i uważa, że to
Słońce krąży wokół Ziemi.
Ciekawe, co powiedziałby na to Kopernik.
Na podstawie informacji prasowych
opracowała Karolina Tomczak
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Nie kupuj jeśli nie musisz
– Oddaj zamiast wyrzucić
Sensem życia
nie mogą być
tylko dobra
materialne
od których
spora część
ludzkości już
jest
uzależniona

Coraz popularniejsze są portale i specjalne klimatyczne
miejsca gdzie można oddać i dostać dosłownie wszystko. Za darmo. I nie chodzi tutaj o kwestie
finansowe. Celem jest zmiana
trybu życia, zupełnie inna jego
filozofia i uniezależnienie się od
materialnych wartości. Według
założycieli tych portali, w życiu
nie chodzi o to żeby pracować,
zarabiać, brać kredyty, kupować, wyrzucać, znowu pracować, zarabiać, kupować, wyrzucać i tak dalej. Sensem życia nie
mogą być tylko dobra materialne od których spora część ludzkości już jest uzależniona. Nie
można przez cale życie kupować
(często wiele niepotrzebnych
rzeczy), które potem zalegają
w garażu, piwnicy czy na strychu. Lepiej dostawać coś za darmo, mieć dla siebie więcej czasu, rozwijać swoje pasje
i zainteresowania, mieć przyjaciół. Po prostu żyć.

„Na gratach”
„Na gratach” oddajemy i przyjmujemy. Nie tylko rzeczy które
są naszą własnością, ale również
te od krewnych, znajomych
i przyjaciół. I nie tylko na portalach internetowych. Coraz częściej otwierane są freeshopy
(darmowe sklepy) gdzie każdy
może po prostu zostawić to czego nie używa, co jest mu niepotrzebne i wziąć to czego potrzebuje. Freeshopy prowadzą tak
zwani squattersi (wolni ludzie)

wyznający zasadę „slow life”,
czyli żyć wolniej, bez stresów
i napięcia.
Recyklerzy, to wyjątkowi arty ści, któ rzy z rze czy nie po trzebnych innym wyczarowują
de si gner skie
aba żu ry,
sto li ki, krze sła czy in ne nie powtarzalne przedmioty i bibeloty. Dla tych, którzy wolą bezpoś red ni kon takt, do sko na łą
propozycją są „swap parties”,
jedyne w swoim rodzaju imprezy gdzie zaproszeni goście wymieniają się rzeczami dla nich
zbędnymi, w zamian szukając
czegoś odpowiedniego dla siebie. Takich lokali powstaje coraz więcej i coraz więcej ludzi
bez względu na płeć, wiek, wykształcenie i poglądy polityczne przychodzi na tego typu imprezy.
Dlaczego biorą udział w takich
akcjach? Oddają i przyjmują żeby nie wyrzucać. Żeby nie zaśmiecać środowiska tonami niepotrzebnych rzeczy. Żeby nie
chodzić znowu do sklepu, nie kupować, nie zagracać mieszkania.
Przychodzi moment kiedy nie
wiadomo co zrobić z wieloma
zbędnymi rzeczami, kiedy człowiek nagle uświadamia sobie,
że wokół niego jest mnóstwo
niepotrzebnych przedmiotów.
„Na gratach” można dostać
prawie wszystko. Zdarzają się pianina, rowery, komplety mebli
w bardzo dobrym stanie, ale
i ptaszki z ceramiki, wazoniki,
serwetki czy trochę kiczowate obrazy. Są nawet produkty
spożywcze
z aktualną datą ważności.

„Graty z chaty”

Żródło: wwwtapetus.pl

To chyba najbardziej znany portal na
którym można oddawać i dostawać za
darmo. Jego moderatorka – pani Olga
twierdzi, że oddawanie i dawanie wymaga trochę pracy.
„Przedmiot trzeba
sfotografować i wystawić na stronę. Potem odpowiedzieć na
dziesiątki
maili
i umówić się z od-

biorcą. Jeżeli rzecz jest atrakcyjna, maile przychodzą przez
długi czas i chętnych jest wielu”.
Są tak zwani „jednorazowcy”,
którzy raz na jakiś czas opróżniają swoją piwnicę, strych czy
garaż. Są tacy, którzy na portalu systematycznie wystawiają
wszystko z czym chcieliby się
rozstać. Są również hobbiści, zapaleńcy, czyli tak zwani „łowcy
okazji” uważnie śledzący wszystkie ogłoszenia w nadziei na zdobycie jakiegoś fascynującego
eksponatu do swojej kolekcji.
„Graty z chaty” to portal wyjątkowy a historia jego powstania jest bardzo ciekawa. Otóż jeden z jego założycieli w pewnym
momencie swojego życia znalazł
się w Irlandii i stanął przed koniecznością umeblowania mieszkania. Oczywiście jak najtaniej.
W internecie trafił na stronę, na
której ludzie wymieniali się informacjami co mają do oddania.
W ten właśnie sposób umeblował swoje mieszkanie nie wydając oczywiście ani grosza. Wtedy wpadł na pomysł aby taki
portal założyć w Polsce. „Graty
z chaty” istnieją od czterech lat
i obecnie jest na nim zarejestrowanych ponad 100 tysięcy użytkowników.

„Złota rączka” z odzysku
Na stronę trafiają nie tylko
rzeczy w idealnym stanie. Są też
przedmioty lekko uszkodzone
a nawet popsute. I to jest pole
do popisu dla tych, którzy chcą
poświęcić trochę swojego czasu
innym, wykorzystując w ten
sposób umiejętności nabyte
przez długie lata. Z portalem ściśle związani są ludzie których
można określić mianem „złotej
rączki”. Jest emeryt naprawiający wszystko co ma związek
z elektrycznością, jest też jego
kolega z zawodu stolarz. Jest
krawcowa zajmująca się szyciem
i reperacją ubrań, firan czy zasłon. Swoje usługi oferuje również specjalista sprzętu AGD.
Wszyscy to pasjonaci, którzy
z chęcią przyjmują wyzwania naprawienia czegoś co na pierwszy
rzut oka jest nieprzydatne i nie
do naprawienia. Czują się potrzebni, doceniani i już nie tacy
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samotni. Oczywiście robią to za darmo i zreperowane przez siebie rzeczy
oddają na portal „Graty z chaty”.

Żelazne zasady portalu

ITY OF SERV
L
A

Muszę przyznać, że mnie osobiście
ta idea bardzo przypadła do gustu.
Spojrzałam na wnętrze swojego
mieszkania i rzeczywiście znalazłam
mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Niektóre w bardzo dobrym stanie, inne
bardziej zużyte. Właściwie sama nie
wiem, dlaczego niektóre z nich jeszcze trzymam. Może szkoda mi było
wyrzucić albo nie miałam komu oddać? A może po prostu się do nich
przywiązałam bo przypominały mi
przeszłość? Zabawki, ubrania, nocna
lampka, toster którego już nie używam, sporo książek których po raz
drugi nie będę czytać i mnóstwo kuchennych drobiazgów. Zakurzony serwis na strychu, kufer po babci stojący od kilku lat pusty, stary adapter
Bambino (akurat ten przedmiot dla
zbieraczy pamiątek z czasów PRL-u
ma znaczącą wartość).

Pomyślałam sobie, że fajnie byłoby
dać tym przedmiotom nowe, drugie życie. Przecież komuś mogą się jeszcze
przydać, ktoś na pewno z niektórych
moich „gratów” bardzo się ucieszy.
Dlatego proponuję, abyśmy tutaj
w Antwerpii stworzyli swoje „Graty
z chaty”. Pozbądźmy się tego co nam
nie potrzebne. Zorganizujmy akcję:
oddam za darmo, przyjmę za darmo.
Włóżmy w to trochę wysiłku. Podczas jesiennych i zimowych wieczorów przejrzyjmy zakurzone kartony,
pootwierajmy szuflady i oddajmy komuś coś co dla niego może być użyteczne.
Nikomu z nas nie starczy życia aby
zarobić i kupić to wszystko co chcielibyśmy posiadać. Dlatego nie kupujmy jeśli nie musimy, bo jak mówi pani
Olga (ta od Graty z chaty): „Żyjemy
szybko, szybko kupujemy, szybko się
nudzimy przedmiotami i szybko je wyrzucamy”. Czy to ma sens?
Wszystkich zainteresowanych prosimy o mail do redakcji na adres: antwerpiapopolsku@gmail.com, z dopiskiem: Nasze Graty z Chaty.
Aleksandra Dobiecka

QUALITY OF SERVICE jest firmą,
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych

E
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Użytkownicy portalu muszą przestrzegać pewnych niezłomnych zasad.
Nie oddają ani nie przyjmują zwierząt, bo zwierzęta nie są przedmiotami.
Nie stosują wymiany coś za coś, bo
ta forma odstaje od przyjętego profilu i bardzo spowalnia obieg rzeczy.
Najważniejsza zasada jest taka, że portal nie ma charakteru pomocowego
i charytatywnego. Dlatego uczestnicy
mają zakaz opisywania swoich problemów osobistych i zdrowotnych. „Graty z chaty” działają na zasadzie: ktoś
coś oddaje, bo tego nie potrzebuje.
Chociaż i tak zdarzają się przypadki,
że ludzie na forum użalają się nad swoim losem aby w ten sposób zagwarantować sobie pierwszeństwo w otrzymaniu
pewnych
towarów.
Dopuszczalne jest natomiast odsprzedawanie za niewielką kwotę przedmiotów które dostało się za darmo, ponieważ najważniejsze jest to, żeby oddane
rzeczy znowu stały się użyteczne.
Według moderatorów portalu, „Graty z chaty” stały się czymś więcej niż
tylko forum ogłoszeniowym. W pew-

nym sensie stały się forum społecznościowym. Okazało się bowiem, że
oddawanie niepotrzebnych rzeczy to
jedna sprawa. Drugą natomiast jest,
że nawet ci polujący na tak zwane okazje szukają kontaktu z drugim człowiekiem gdyż takie akcje zbliżają i są
okazją do zawierania nowych znajomości i przyjaźni.
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DIENSTENCHEQUES

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

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

u
u
u
u
u
u
u

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

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

Tel.: 0485/000 825
0485/816 960
e-mail: info@qualityofservice.be

Czynne:
od wtorku do piątku
od 12.00 do 17.30
(lub na umówione spotkanie)
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Wystarczająco dobrze
Rośnie nam
nowe
pokolenie,
które wbrew
pozorom więcej
dzieli niż łączy

yciowym mottem wielu
młodych ludzi; gimnazjalistów z ostatnich
klas, licealistów i studentów staje się zasada „wystarczająco dobrze”. Co to oznacza? Święty
spokój, mało stresu, zero wysiłku, wygoda i luz. Niewygórowane oczekiwania od siebie a także od innych. Socjologowie
twierdzą, że rośnie nam nowe
pokolenie, które wbrew pozorom więcej dzieli niż łączy. Żyją osobno, każdy w innym świecie, innej bajce. Walczą tylko
o jedno – o swoją pozycję w sieci.

Ż

„Good enough”
- czyli żyć, mieć,
ale bez przesady
Ta postawa jest przeciwieństwem trwającego od wielu lat
nieustannego wyścigu o lepszą pra cę, atrak cyj niej szą
płacę, wyższe stanowisko,
lepszy status społeczny.
Jed nym
sło wem
o wszystko. Ten tryb życia niszczący psychicznie młodych ludzi,
ma już za sobą
kilka poprzednich rocz ni ków. Zo sta li
wychowani
po przez sta wia nie
za dań: ucz się,
opa nuj bie gle przynajmniej cztery

języki obce, studiuj (najlepiej
kilka kierunków jednocześnie),
za li czaj wo lon ta riat, od by waj
staże, praktyki, bądź dobry na
kor cie te ni so wym, by waj na
spektaklach w operze – jednym
sło wem pędź i nie za trzy muj
się. Twoje CV musi być najlepsze, uczelnia najbardziej renomowana, praca najlepiej płatna, sta no wi sko naj bar dziej
prestiżowe, samochód najbardziej „wypasiony”, dom w odpowiedniej dzielnicy. I tak bez
końca. Ci młodzi ludzie żyjący
w ciągłym biegu, stresie i jeszcze wię kszym na pię ciu psy chicznym, ogromnej presji ze
strony szkoły, rodziców i otocze nia pod da wa ni by li już od
gimnazjum i nie zawsze potra-

fili sobie z tym poradzić. Wiadomo było, że prędzej czy później w tej pędzącej machinie coś
zacznie zgrzytać.

Zwolnij
Spora część obecnego młodego pokolenia mówi: stop! Rób
tyle ile musisz, nie wysilaj się,
nie chciej niczego w nadmiarze,
żyj dobrze ale bez przesady.
Nie trać na darmo energii i nie
buntuj się, bo bunt to również
strata energii.
Nie walcz ze szkołą i z nauczycielami, tylko przeczekaj, skoncentruj swój wysiłek na tym, aby
przejść tych kilka szkolnych lat
w miarę bezboleśnie.
Ucz się tylko i wyłącznie tego
co może się przydać.
Jak to wygląda w praktyce?
Pedagodzy mówią, że dzisiejsza młodzież
uczy się
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na zasadzie wyrwanych z kontekstu
zdań nie stanowiących logicznej całości, kserówek podkreślonych markerem i odbitych tekstów z podręczników. Zapamiętują i uczą się tylko
tego co jest im potrzebne. Nie wychodzą z żadną inicjatywą, nie czytają
dłuższych tekstów korzystając z krótkich internetowych opracowań,
a książki to dla nich przeżytek.
Rówieśników mających swoje pasje
i zainteresowania, jak również tych,
którzy po prostu się uczą, traktują jako nieszkodliwych dziwaków i nie poświęcają im swojego czasu.
Naukowcy zajmujący się tym zjawiskiem twierdzą, że to pokolenie ma
o wiele mniej konfliktów z rodzicami.
Nie przeciwstawiają się dorosłym tak
często i tak radykalnie jak ich rówieśnicy przed kilku laty, ponieważ zostali wychowani w sposób bardziej partnerski, często na luzie. Mniej jest
wśród nich buntowników. I chociaż
wydawać by się mogło, że młodzi ludzie powinni mieć w sobie trochę naturalnego sprzeciwu na otaczająca rzeczywistość, młodzieńczej przekory, oni
starają się nie dostrzegać problemów
społecznych. A jeżeli już je zauważą to
i tak nic nie zrobią w kierunku ich poprawy bo z góry zakładają, że nie ma
to sensu. Uważają, że można żyć wspaniale, trzeba tylko podchodzić do
wszystkiego z rozsądkiem. Dlatego żyją wolniej, spokojniej. Są grzeczniejsi
i kulturalniejsi niż ich rówieśnicy
sprzed kilku czy kilkunastu lat, ale to
bycie uprzejmym bierze się raczej z wyrachowania niż wychowania. Kalkulacja jest prosta. Nie opłaca się bycie
niemiłym, opryskliwym, o wiele fajniej i wygodniej jest wtedy kiedy po
prostu jest miło. Przekonali się, że taka postawa zbyt dużo ich nie kosztuje ale zwraca się z nawiązką.

Wrzuć na luz
Młodzi spod znaku „good enough”
w swoim podejściu do życia są do bólu realistami. Nie angażują się w nic,
co już na starcie wydaje się przegrane. Uważają, że skoro nie mają na coś
wpływu, nie muszą zawracać sobie
tym głowy. Nie będą protestować
w związku z głodem czy suszą w Afryce, bo po pierwsze ich to nie dotyczy, a po drugie i tak nic z tym faktem nie mogą zrobić. Wojna? Toczy
się gdzieś daleko i nie ma z nimi żadnego związku.
Ze swojego życia są na ogół zadowoleni. Podchodzą do wszystkiego na
luzie, bez zbytnich emocji i są doskonale przygotowani do życia w świecie, w którym na co dzień funkcjonują. Narzucili sobie reguły gry i jeżeli
kogoś do niej zapraszają pilnują, żeby na tym nie stracić. Uważają, że trze-

ba być rozsądnym i do życia podchodzić na spokojnie. Wprawdzie świat
nie jest idealny, ale układ jaki się wytworzył może być opłacalny dla
wszystkich. Dlatego są roszczeniowi.
Nie należą do kategorii cichych i zahukanych, którym wmówić można
wszystko. Według ich filozofii jeżeli
ktoś czegoś nie dopilnował, nie wykonał czegoś prawidłowo, musi ponieść tego konsekwencje. I dotyczy to
wszystkich; znajomych, nauczycieli
a nawet rodziców. Dla nich najważniejsze jest, żeby nie oczekiwać zbyt
wiele, a później się nie rozczarować.
Liczy się luz, spokój, opanowanie
i konkretyzm. Żadnych mrzonek.
Swoje życie koncentrują w sieci. Na
ekranie monitora. I tak jak na ekranie tak i w życiu, w tym samym momencie kierują swoją uwagę na kilka,
często nawet kilkanaście równorzędnych rzeczy. I na żadnej nie skupiają
się całkowicie.
Dla nich największe znaczenie ma
pozycja w grupie, czyli tożsamość
w sieci, a rzeczywistość traktują „wystarczająco dobrze”. I to wystarcza.
Mają inne wartości niż ich poprzednicy. Liczy się ilość znajomych na Facebooku, ciekawy profil, częste komunikaty, Twitter i tak dalej.

Co jest w życiu ważne?
Okazuje się, że
dla
obecnego
młodego pokolenia ważne są nieco inne wartości
niż dla ich rówieśników sprzed kilku, kilkunastu
lat. Dla nich liczy
się przede wszystkim udane życie
rodzinne, spokojne życie, przyjaźń. I co ciekawe
deklarują, że ważny jest dla nich
szacunek innych
ludzi i to, jak inni ich oceniają.
Nie chcą brać
udziału w bezwzględnym, wyniszczającym wyścigu o pieniądze
i wszystkie dobra
materialne z tym
związane. Nie mają zamiaru swojego życia poświęcić
karierze
zawodowej. Nie
chcą
budować
swojego życia na
marzeniach, któ-
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rych mogą nigdy nie dogonić. Oczywiście ten proces nie dotyczy wszystkich młodych ludzi, ale socjologowie
zauważają, że znacznej jego części taka filozofia życia bardzo odpowiada.
Czy to oznacza, że rodzice młodych
ludzi wyznających zasadę „good enough” mają powody do zmartwienia?
Myślę, że raczej nie. Wszystko wskazuje na to, że temu pokoleniu młodzieży po prostu będzie się żyło lepiej. Wolniej, spokojniej, bez stresów. Jednak
naukowcy w swoich opiniach nie są
tak bardzo optymistyczni. Część z nich
uważa, że taka postawa spowoduje, iż
zostanie zahamowany pęd do wiedzy,
do nauki, co w dobie obecnych technologii może stanowić poważny problem. Wiele dziedzin gospodarki może
po prostu nie mieć kto „pociągnąć do
przodu”, to samo dotyczy pewnych
dziedzin nauki.
Jak zwykle w takich sytuacjach
przydałby się „złoty środek”. Tylko
czy jest możliwe aby wiele w życiu
osiągnąć traktując wszystko „wystarczająco dobrze”? Na luzie? Bez dodatkowych obciążeń? Może jest. Czas pokaże,
dokąd
dzisiejsze
młode
pokolenie zawiedzie jego obecna postawa „good enough”.
Anna Janicka
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Historie życiem pisane
Moje życie potoczyło się tak, że postanowiłem o tym napisać, aby znaczenie słowa „rodzina” ukazać ze
szczególnej, bo mojej perspektywy.
Niektóre szczegóły z oczywistych powodów zmienię.
Mój brat urodził się kilka lat później niż ja. To nie jego wina, że od razu stał się moim nieświadomym wrogiem. Do dziś brzmią mi w uszach
słowa naszej mamy: zobacz, jak on
pięknie płacze. Ty po prostu ryczałeś
i nie dawałeś nam spać! Dla Jędrusia
było to co najlepsze. Ojciec, odsunięty na bok, nie wytrzymał tego nerwowo i wkrótce najzwyczajniej odszedł.
Założył drugą rodzinę i okazało się,
że był dobrym człowiekiem i ojcem,
niestety już nie dla mnie. Teraz mu
wybaczyłem i pozostajemy w poprawnych stosunkach.
Ja dorastałem, Jędruś też. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaką
krzywdę wyrządza mi własna matka.
Sądziłem, że tak po prostu musi być
i wszystko przyjmowałem z dziecięcą
naiwnością i pokorą. Ale czas szedł do
przodu. Mama jakoś wiązała koniec
z końcem dzięki – jak się później dowiedziałem – pomocy rodziny i mojego ojca. Ja poszedłem do szkoły, Jędruś do przedszkola. On wyglądał jak
syn milionera a ja, jak syn żebraka.
Nie przykładałem do tego wagi, ale
bardzo szybko rówieśnicy mi to uświadomili. On miał wszystko nowe, a ja
używane z ciucholandu. Że dzieci często noszą ubrania po kimś innym, to
powszechne i normalne. Problem
w tym, że mój braciszek był traktowany przez naszą wspólną przecież
mamę zupełnie inaczej niż ja. Kiedyś
spytałem, dlaczego. Nie dość że dostałem w skórę, to usłyszałem, że Jędruś jest taki malutki i bezbronny, jak
ja śmiem komentować to co jemu się
należy. A ja jestem wstrętnym bachorem i darmozjadem któremu ciągle
mało. Jędruś był przytulany i rozpieszczany, ja chodziłem spać z ulgą, że kolejny dzień się skończył. Zanim zasypiałem w samotności, słyszałem głos
mamy który czytała Jędrusiowi bajki. Potem zapadała cisza i w mojej głowie zaczynały harcować najróżniejsze
myśli. Kiedy skończyłem podstawówkę, mama wzięła mnie na poważną
rozmowę. Usłyszałem, że tak dłużej
być nie może i czas, abym przestał być
ciężarem dla rodziny. Powinienem wybrać dla siebie jakiś zawód i zacząć
zarabiać. Ale ja nie wiedziałem jak zarabiać. Już postanowione – usłyszałem. Pójdziesz do pana W. na praktykę. U niego wiele się nauczysz i jeszcze

pomożesz biednej matce i swojemu
kochanemu braciszkowi.
Moi rówieśnicy pojechali na wakacje, a ja rozpocząłem praktykę od noszenia węgla z piwnicy i generalnych
porządków w warsztacie. Pan W. był
na tyle odpowiedzialny, że wysłał mnie
do zawodówki i załatwił sobie prawo
do posiadania praktykanta. Za swoją
pracę oczywiście nie zobaczyłem ani
grosza. Co tydzień, potem stopniowo
coraz rzadziej pojawiała się moja mamusia i szeptała coś z moim pracodawcą. Potem wychodziła mówiąc: Pamiętaj, żebyś nie przyniósł nam
wstydu. Kiedyś przyszła z Jędrusiem
który pobrudził sobie nową koszulę.
Mój ty syneczku, nie musisz tutaj
wchodzić. Tu jest brudno. Idź się pobawić na dworze. Potem zabrała go
całego umorusanego i zadowolonego
a ja zostałem sam.
Ukończyłem zawodówkę i pracowałem dalej u pana W. Zmężniałem, byłem zdrowy i silny jak koń. Kiedyś
przyszła córka sąsiadów aby coś naprawić. Zauważyłem, że ma siniaki na
twarzy i na rękach. Przewróciłam się
– powiedziała smutno patrząc w ziemię. Tego dnia poczułem się, jak gdyby ktoś mi coś przełączył w całej mojej świadomości.
Pan W. choć szorstki w obejściu,
okazał się przyzwoitym człowiekiem,
podobnie jak jego żona. Nie przysparzałem im żadnych problemów, pracowałem za dwóch, a oni odwzajemnia li mi się spo koj ną atmo s fe rą
i nawet na swój sposób byli mi przyjaźni. Dowiedziałem się od mojej szefowej, że Moniki ojciec pije na umór
i jej życie to jeden wielki koszmar.
Z dobrotliwym uśmiechem pozwalali na nasze wieczorne spotkania. Musiałem obiecać, że „nic z tych rzeczy”.
Ale my tylko rozmawiamy – odpowiedziałem i zrobiłem się czerwony po
końcówki uszu. Monika czekała aż
jej tyran zaśnie spity jak bela i wymykała się do nas. Tak, czułem się
tam jak u siebie. Nigdy nie byliśmy
sami w moim pokoju, ale często siadaliśmy na werandzie z tyłu domu
i rozmawialiśmy, czasem do późna
w no cy. Sy gna łem do od wro tu był
ryk jej ojca: Nikaaa! Gdzie moje piwo! Słychać było w całej wsi, ale nikt
nie wtrącał się w sprawy sąsiadów.
Każdy żył swoim życiem i własnymi
problemami których miał tyle, że cudzych nie widział lub nie chciał widzieć.

Minęło 11 lat. Od dziesięciu jesteśmy tutaj. Oczywiście razem z Moniką. Po przyjeździe trafiliśmy do sezonowej pracy u starszych Belgów,
którzy nie radzili już sobie z gospodarstwem. Dzieci nie mają. Tak się
ułożyło, że jesteśmy u nich do dnia
dzisiejszego. Języka nauczyliśmy się
od nich. Są bardzo religijni. W zeszłym
roku zawieźli nas do kościoła i po
mszy zaczekali, aż wszyscy wyjdą. My
też czekaliśmy, nie wiedząc o co chodzi. Nasza gospodyni po pewnym czasie powiedziała mniej więcej tak: nie
mamy dzieci, wy też chyba nie macie
dokąd pójść. Chcemy was poprosić,
abyście tutaj, w tym kościele obiecali nam, że zostaniecie nie u nas, ale
razem z nami, do naszych ostatnich
dni. Spojrzeliśmy na siebie skonsternowani. Możecie wyjść i się zastanowić – dodał jej mąż. W oczach Moniki
zobaczyłem odpowiedź. Ja też już ją
miałem. Ta niedziela była dla nas bardzo wyjątkowa.
W następnym tygodniu przyszli jacyś ludzie. Monika podała kawę. Po
jakimś czasie zaproszono nas oboje.
Jeden z gości chował w teczce jakieś
dokumenty, drugi wyjął aparat fotograficzny ze słowami: państwo chcieliby zrobić sobie wspólne zdjęcie. Czy
macie coś przeciwko temu? Oczywiście, że nie. Wobec tego stańcie za nimi, a mój kolega obok was. Uwaga!
Pstryk i było po wszystkim. Byli jeszcze jakiś czas, potem pożegnali się
bardzo uprzejmie, również z nami
i wyszli. Starsi państwo tego dnia byli w wyjątkowo dobrych nastrojach.
Nawet wypili wino, po które sięgali
w wyjątkowych okazjach. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale nie było mowy o tej niecodziennej wizycie.
Nie pytaliśmy i do dziś nie wiemy, o co
chodziło.
To nieduża miejscowość, ale czujemy się tu doskonale. Żyje się spokojnie a do szkół mamy tylko 20 min.
samochodem. Pracujemy oboje, ale
jesteśmy dobrze zorganizowani i zawsze przynajmniej jedno z nas jest
w domu. Wczoraj starsza pani – już
sam nie wiem jak ją teraz nazwać,
lecz zwracamy się do siebie zwyczajnie po imieniu – spytała: dlaczego nie
ma cie jesz cze dzie ci? My... sło wa
utknęły mi w gardle. Chcielibyśmy
wresz cie zo ba czyć wa sze pier wsze
dziecko. Ale nie dajcie nam za długo
czekać!
Starszy brat
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Słowo o byle czym
Bywa, że bylejakość odwiedza mnie
osobiście, jednak ostatnio popadłem
u niej w niełaskę. Może teraz ma ważniejsze sprawy. Póki co, nie mogę się
opędzić od baby. A że z nią też wolę
nie zadzierać, więc na wszelki wypadek dedykuję jej co następuje.

Baba – reaktywacja.
Idzie baba miedzą – jak to w życiu
bywa – raz z górki, raz pod górkę,
gdyż teren był pofałdowany. Kiedy
znalazła się na szczycie kolejnego
wzniesienia, stanęła jak wryta. Ki diabeł – zamruczała pod nosem i uniosła
chustę która spadała jej na oczy. Na
polu sąsiada, w łanie żyta, ujrzała precyzyjnie wycięte koncentryczne kręgi. Największy z nich miał średnicę
około 400 m. Nie było śladów świadczących o tym, aby ktoś tam chodził.
Baba podeszła ostrożnie do pierwszego kręgu zostawiając za sobą wyraźny ślad, gdyż zboże łamało się pod jej
stopami. Rozejrzała się się podejrzliwie. Nikogo nie było. Słychać było tylko brzęczenie komarów, jednak z oddali. Wyraźnie omijały to miejsce.
W zbożu były koliste korytarze o szerokości jednego metra. Linie równiutkie jak brzytwą uciął, ziemia twardo
ubita i jakby osmalona. Baba obeszła
cały krąg i wróciła do punktu wyjścia.
Ki diabeł – zamruczała znowu pod nosem. Chyba Mela dobrze zalazła Józkowi za skórę... ale nie, aż taki robotny to on nie jest, a jeszcze wczoraj tego
tutaj nie było. Nie, to nie on... ale ki
jaśnisty diabeł i po kiego grzyba? Poszła dalej w kierunku środka. Zaczęła
słyszeć dziwne brzęczenie, z każdym
krokiem wyraźniej. Kiedy minęła ostatni krąg, stanęła jak wryta. Chciała
uciec, lecz nie mogła się ruszyć. W ziemi było okrągłe wgłębienie a w nim leżało coś, co wyglądało jak sporych rozmiarów dysk. Był matowy i jednolity,
bez żadnych spojeń, śladów spawania
lub nitów. Nagle bezszelestnie otworzyła się, a właściwie uniosła niczym
nie podtrzymywana kopuła. Wewnątrz,
na dziwnym fotelu, w pozycji półleżącej, spoczywał ktoś. Wyglądało jakby
spał. Jednak pasażer dziwnego pojazdu niespodziewanie wstał. Baba nie
zauważyła, że postać przybysza trochę
zafalowała, jak gdyby obraz hologramu na chwilę stracił ostrość.
Gestem zaprosił babę aby podeszła
bliżej. Chciała się cofnąć, ale trafiła
za sobą na niewidzialną ścianę. Nie
wiedząc jak, stanęła z przybyszem twarzą w twarz. Kosmita – już nie mamy

co do tego wątpliwości – był istotą tak
dziwną, że ze względu na zbyt obszerny jej opis musimy to pominąć. Spojrzał babie prosto w oczy. Opis jej reakcji, która była powiedzmy – złożona,
też pominiemy. Patrzyła jak w transie w oczy, jakich nie widziała nigdy.
Były dziwnie piękne, biła z nich dobroć i głęboka mądrość. Z całej postaci emanował głęboki spokój a zarazem olbrzymia siła. Baba stała bez
ruchu i dosłownie pławiła się w aurze
przybysza. Przestała się bać i zrobiło
się jej dziwnie lekko na sercu. Po pewnym czasie usłyszała spokojny, głęboki, aksamitny głos, który nie dochodził jednak z ust przybysza, lecz
brzmiał nie tylko w jej uszach, ale też
w umyśle:
Witam ciebie. Nie obawiaj się, jestem tutaj w pokojowych zamiarach
i nic ci nie grozi. Ano... witaj, odezwała się niepewnie baba. Nie wiem,
jak cię nazywać. Nazywaj mnie przyjacielem – odparł kosmita. No to... witaj przyjacielu. Jak tu trafiłeś? Może
czegoś ci trzeba, mogę przynieść z chałupy chleba i … Wypełniam w tej galaktyce misję. No i gdzie ta misja? zapytała rezolutnie baba.
Nagle wyrósł pod nią wygodny fotel i zanim zdążyła się ruszyć, siedziała już na nim a właściwie pół leżała.
Nad jej głową ukazało się coś w kształcie kopuły-hełmu. Wewnątrz pulsowały delikatne, kolorowe światła biegnące po niezliczonych, cienkich jak
włos przewodach. Można było nawet
dostrzec pofałdowany zarys na kształt
mózgu człowieka, jednak baba tego
nie widziała. Pulsowanie kolorów
wzmogło się i – mówiąc uniwersalnym
żargonem – baba mentalnie odleciała. W trudnym do sprecyzowania czasie, może jakby poza czasem, trudno
powiedzieć czy to wszystko odczuła,
usłyszała czy zobaczyła. W każdym razie jej udziałem stał się ogrom wiedzy. Powiedzmy ujrzała – choć to działo się poza jej zmysłami – całą historię
i dorobek ludzkości. Zawartość ksiąg
i książek wszystkich bibliotek świata
stała się dla niej oczywista. Poznała
całą przeszłą i obecną sytuację na
świecie w wielu aspektach: gospodarczych, geologicznych, filozoficznych
i innych. Jednym słowem posiadła
ogrom wiedzy. Po pewnym czasie ocknęła się i wstała. Była zupełnie odmieniona. Jej twarz się wygładziła, rysy złagodniały, wyglądała młodo, lecz
ogarnął ją niezmierny smutek. Nie
przerażenie, nie zdziwienie ani zadu-

ma, lecz właśnie smutek. Przybysz
przerwał milczenie. Przyszłości nie
mogę ci ukazać. To jest wszystko, co
mogę ci ofiarować. Nagle kobietą
wstrząsnął szloch. Zaczęła płakać tak,
jak tylko dziecko płakać może. Po pewnym czasie trochę się uspokoiła i kosmita spytał: jak ci się podoba mój dar?
Dziękuję ci przyjacielu. To dla mnie
wielka rzecz – odrzekła odmieniona
baba – lecz błagam cię, wymaż mi to
wszystko z pamięci. Dlaczego? – spytał wysłannik obcej cywilizacji. Przepraszam, ale to dla mnie za wiele. Ja
tego ogromu wiedzy nie udźwignę. Nie
mogłabym żyć z takim obciążeniem.
To mnie przerasta. Taka wielka odpowiedzialność... i żyć ze świadomością
że... nie. Błagam cię. Wolę być zwykłą
babą. Tak łatwiej przeżyję życie. Bez
zaproszenia usiadła na fotelu...
Po pewnym czasie ocknęła się w samym środku kręgów, lecz nikogo i niczego już tam nie było. Ki diabeł, musiałam się zdrzemnąć. Wstała
i zobaczyła na skraju pola grupę ludzi. Przedarła się przez żyto i podeszła bliżej. Jacyś ludzie z kamerami
i mikrofonami rozmawiali z jej sąsiadką – Melą. Ta podbiegła do baby i mówi: a ty co? Jesteś jakaś młodsza. Byłaś u kosmitolożki? Gdzie? – u tej...
kosmeto... kiurzystki... no tam, gdzie
smarują ci gębę różnymi maściami
i po tym wyglądasz młodziej, ale to
i tak psu na budę bo jak deszcz... nagle baba zachwiała się i przy pomocy
Meli usiadła tam gdzie stała. Sąsiadka trajkotała dalej: ledwie cię poznałam. Nie szkoda ci było pieniędzy? Baba szybko zaczęła powracać do
poprzedniego wyglądu. A nie mówiłam? Już ci te maści nie pomogą. No,
nareszcie wyglądasz jak człowiek.
Podszedł mężczyzna z mikrofonem:
czy nie widziała pani tutaj czegoś niezwykłego? A co u diabła miałam zobaczyć? Te kręgi to dziwna sprawa...
A tam – odparła już w pełni będąca sobą baba. Wszystko zarośnie i będzie
po staremu. Spojrzała daleko w przestrzeń i nie reagowała już na żadne
pytania. Była głęboko zadumana. Nie
pamiętała nic z tego, co niedawno się
wydarzyło ale miała dziwne odczucie,
że coś się jednak wydarzyło...
Michał Nowacki
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Sami w wielkim mieście
W życiu singli,
tych z wyboru
i tych mimo
woli,
nadchodzi
moment kiedy
nie chcą już
żyć
w pojedynkę.

Ona i On – samotni w dużym
mieście. Bywają na podobnych
imprezach, mają podobne zainteresowania, pracują w podobnych firmach, ale oboje są samotni. Bez partnerów.
Ona – szuka mężczyzny inteligentnego, odpowiedzialnego,
silnego, niezależnego finansowo, takiego do którego można
się przytulic, wypłakać i poczuć
się przy nim całkowicie bezpieczną. I wcale nie musi wyglądać jak Brad Pitt.
On – szuka kobiety ciepłej, wyrozumiałej, która utuli i wysłucha. Takiej niezależnej, mądrej,
inteligentnej, która wcale nie
musi wyglądać jak Scarlett Johanson.
Szukają, szukają, ale czy znajdą kiedyś siebie? Czy szukają
naprawdę?
A może nie chcą znaleźć partnera bo dobrze im tak jak jest?
Być może nie spotkają się nigdy, bo nie chcą się spotkać...

Dlaczego są samotni?
Single, to osoby ceniące wolność i niezależność. Ich samotność jest samotnością z wyboru. Na ogół mają dobrze płatną
pracę której poświęcają prawie
cały swój czas. Mają również stały krąg znajomych i przyjaciół.
Mają pasje i zainteresowania.
Lecz wracają do pustego domu.
Wdzisiejszych zwariowanych czasach, w których nie każdy nadąża za tempem życia, młodzi i ambitni ludzie wspinają się po szczeblach zawodowej kariery i odnoszą
sukcesy. To jest wyznacznikiem ich
pozycji społecznej.
Na założenie stałego związku
albo nie mają czasu, albo nie chcą
go mieć, albo po prostu się boją
lub nie mają na to ochoty. Często nie chcą się z nikim wiązać
z obawy przed uzależnieniem,
koniecznością podejmowania
wspólnych decyzji. Kobiety-single twierdzą, że niepotrzebny
jest im „facet”, ponieważ mają

dużo przyjaciółek i to właśnie inne kobiety pomagają im „pozytywnie naładowywać akumulatory”.
Samotni
mężczyźni
wyznają zasadę, że panią do
sprzątania czy gotowania mogą
sobie wynająć, a z innymi problemami mogą zawsze zwrócić się
do mamy, siostry lub koleżanki.

Najlepsi klienci – single
Wydawać by się mogło, że
w pojedynkę trudniej jest wziąć
kredyt czy wyjechać na wczasy.
Nawet jeśli się ma pieniądze. Ale
jest inaczej. Dla singli jest
wszystko. Dosłownie. Imprezy,
portale internetowe, wczasy,
knajpki, mieszkania, lodówki,
pralki a nawet pożyczki w banku. Rynek reklamowy już dawno zwietrzył interes na samotnych, niezależnych finansowo
osobach i do nich kieruje znaczną część swoich usług. Stać ich
przecież na wiele a niektórych
na prawie wszystko. Jaki więc
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ma sens zamiana codziennego dobrobytu na jakiś niepewny związek?

Single z wyboru i mimo woli
W ostatnich latach bycie singlem stało się bardzo modne. W niektórych kręgach towarzyskich singlem po prostu
wypada być. Wielu młodych ludzi całkowicie świadomie wybiera ten stan.
Dlaczego? Bo ważniejsza jest kariera,
wygoda, niezależność, pieniądze. Brak
zobowiązań rodzinnych jest dla singli
stanem normalnym. Jeżeli samemu jest
dobrze, to po co ten stan rzeczy zmieniać skoro takie życie to jedna wielka
przyjemność! Ten wybór życiowej drogi nie zawsze jednak jest wyborem świadomym. Często życie w pojedynkę wynika z obawy i strachu przed stałym
związkiem i wszystkimi jego konsekwencjami. Przecież założenie rodziny
to odpowiedzialność, ograniczenia czasowe, finansowe. Singlem mimo woli
zostają ci, którym nie udało się znaleźć
odpowiedniego partnera. Szukali, próbowali ale nic z tego nie wyszło. Praca
nie jest dla nich pasją, trzymają się jej
jednak aby dalej żyć na poziomie do
którego się przyzwyczaili.

Jak jest naprawdę?
W życiu singli, tych z wyboru i tych
mimo woli, nadchodzi moment kiedy
nie chcą już żyć w pojedynkę. Wyszaleli się, posmakowali wszystkich odcieni życia i są gotowi do założenia
rodziny. I cóż się okazuje? Że jest z tym
problem. Bo wiek już nie tak bardzo
odpowiedni a nawyki i przyzwyczajenia dają o sobie znać. Nie mówiąc już
o bardziej zawiłych sprawach jak seks
i pieniądze. Do tego wszystkiego z wiekiem i upływem czasu dochodzi towarzyskie wykluczenie.
Doktor Julita Czarnecka – socjolog,
autorka książki „Wielkomiejscy single” uważa, że w życiu singli bardzo
istotny jest upływ czasu. „Około trzydziestki single korzystają z życia i mają nadzieję, że kiedyś znajdą partnera, założą rodzinę. Ale im są starsi,
tym mniej mają złudzeń. Przed czterdziestką już nachodzi ich refleksja
o przemijaniu i starości. Widzą, że ich
szanse na zakochanie się i stworzenie
stałego związku maleją”.
Niby wszystko jest w porządku. Duża kasa na koncie, dobra praca, mieszkanie, samochód. Jednak któregoś
dnia, nagle pojawia się pytanie: dla
kogo to wszystko? Żony czy męża nie
znajdzie się ot tak na ulicy, związku
nie tworzy się przecież z dnia na dzień.
Partnerskie trwałe relacje powstają
latami! Kiedy single zaczynają szukać
partnera oczekują, że związek od razu będzie idealny i nie dopuszczają
opcji, że może być inaczej. Wiążą się
z kimś a po pewnym czasie stwierdza-

ją, że wybór którego dokonali jest bardzo kosztowny, że płacą za niego bardzo wysoka cenę. Dalej są sami, ale
dochodzi do tego lęk o swoją przyszłość. Rozumieją, że nie są osamotnieni, ale samotni i żyją w pojedynkę.
Coraz częściej mówią sami o sobie:
„jestem kimś, komu po prostu nie
przytrafiła się miłość. Reszta jest tylko zasłoną dymną”. Bo przecież jeżeli zjawi się nagle ktoś, kto w ich życiu spowoduje przełom, taka miłość
która zwala z nóg, oszałamia jak narkotyk – czy powiedzą: przepraszam,
ale nie jestem tym zainteresowany,
zainteresowana? To nieprawda, że samotność się wybiera. Nikt, kto jest
naprawdę samotny nie powie, że jest
mu z tym dobrze.

Koniec mitu?
Amerykańska psycholog dr Bella De
Paulo na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziła, że „większość
singli traktuje swoją sytuację tymczasowo i przyznaje, że nie jest z niej zadowolona. A nawet jeżeli ktoś zapewnia, że jest mu dobrze, to i tak nikt
w to nie wierzy”. Badani przez nią studenci w byciu singlem widzą więcej
wad niż zalet. Życie w pojedynkę
wbrew pozorom zawiera w sobie dużo smutku i jest dobre tylko z pozoru. Ludzie są zaprogramowani do bycia z kimś, z kim będą mogli dzielić
się radościami, smutkami, muszą mieć
kogoś, kim będą mogli się opiekować
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i kogoś aby opiekował się nimi. Coraz częściej słychać głosy, że ten kto
żyje sam, jest osobą niedojrzałą do
stworzenia związku. Nieudacznikiem
niepotrafiącym znaleźć, a przede
wszystkim docenić i zatrzymać partnera. Single wbrew pozorom mają
niepoukładane życie i „bałagan” jaki
wokół nich panuje odrzuca od nich
ewentualnego partnera.
Współczesny świat wypromował i rozreklamował model bycia singlem. Bardzo wielu młodych ludzi wybiera właśnie taki sposób życia, ponieważ przedłuża
ich młodość, edukację i brak odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Single, zwłaszcza ci wielkomiejscy,
kojarzą się nam z odpowiednim wykształceniem, sukcesem zawodowym
jak również z przebojowością i niezależnością. Można odnieść wrażenie,
że nic im nie brakuje do szczęścia.
A jednak... Bycie samemu nie jest
dramatem dla tych, którzy świadomie
i dobrowolnie zdecydowali się na taką drogę w życiu. Dla nich życie w pojedynkę nie jest ani ucieczką, ani egoizmem tylko świadomie wybraną
drogą. Jednak dla tych wiecznie niezdecydowanych i unikających trudnych decyzji jest problemem i wielkim wyzwaniem. Oni już zrozumieli,
iż drugi, bliski człowiek nie jest dla
nich zagrożeniem, lecz problem polega na tym, że nie mogą go odnaleźć.
Marta Wawrocka
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Listopad tuż tuż...
więc na Zumbę rusz!!!
Serdecznie zapraszamy na zajęcia Zumby
Co to jest Zumba?
Zumba to innowacyjny system fitness – połączenie tańca
i aerobicu w rytmie latino i nie tylko. Proste kroki taneczne,
kombinacje ruchów i motywująca muzyka
stwarza atmosferę świetnej zabawy!
Podczas godzinnych zajęć możemy spalić nawet 700 kalorii!!!
Tu nie ma czasu na nudę!
Zumba szybko poprawia kondycję, sylwetkę,
a także samopoczucie! Zumba jest dla każdego,
niezależnie od wieku i umiejętności!!!

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!!!

Kontakt:
0489 823 803
lub
info@childrenofeurope.be
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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii oraz przydatne informacje:
Wydział Konsularny Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii
Rue des Francs 28, 1040 Etterbeek Bruksela
Tel centrala: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel sekretariat: 00 32 2 73 90 121
Email: bebruamb3@msz.gov.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – wyłącznie na umówione wcześniej spotkanie
wtorek, czwartek, piatek: 09.00-13.00, Środa 13.00-18.00
Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia)

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:

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

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

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

100
101

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

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

112
107

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

110
777

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

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

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

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

Polski kościół
Msze święte:

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

Adwokaci
Jeżeli masz jakieś prawne problemy, szukasz pomocy a nie
masz dużych dochodów i nie stać cię na adwokata możesz
skorzystać z darmowej pomocy prawnej. W zależności od
dochodów możesz ją uzyskać za niewielką kwotę lub zupełnie za darmo. Pomoc obejmuje wszystkie aspekty prawne (sprawy rodzinne, odszkodowania, itp.).
Orde van advocaten te Antwerpen
Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen, tel.03/260 72 50
godz. przyjęć od 14.30 – 16.00
Najlepiej umówić się wcześniej na spotkanie;
W okresie lipiec, sierpień – tylko we wtorki i czwartki.
Umawiamy się tylko telefonicznie w godz 10.00-12.00,
tel. 03/260 72 80
Ubezpieczenia
Save Insurance Ubezpieczenia,
Plantin&Moretuslei 128-134,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

