ANTWERPIA

PO POLSKU

MIESIĘCZNIK ANTWERPSKIEJ
Numer 1 (21)/2013, styczeń 2013.

POLONII

GAZETA BEZPŁATNA

W NUMERZE
m.in.:

– pag. 27-30.

n
n
n
n
n
n

Odkrywamy Antwerpię
Zmiany w przepisach prawnych w Polsce
Czy moje dziecko może mieć ADHD?
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Od Redakcji
Skoro czytacie Państwo kolejny numer „Antwerpii po polsku” to zapowiedzianego końca świata nie było.
Przywitaliśmy kolejny nowy rok, co oznacza ze wszystko
jest na swoim miejscu. Tak jak być powinno.
Zapraszamy do lektury pierwszego numeru naszej gazety
w 2013 roku.
Mamy nadzieje, że każdy z czytelników znajdzie w nim coś
ciekawego. Warte polecenia są z pewnością nowe przepisy
prawne i ustawowe w Polsce wchodzące w życie w 2013 roku. Niektóre z wprowadzonych zmian są bardzo istotne
dlatego namawiamy do zapoznania się z nimi.
W tym numerze zamykamy cykl „Dzielnice Antwerpii”.
Miejsca warte obejrzenia w Deurne są ostatnim artyku-
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łem z tej serii. Mamy nadzieję, że dowiedzieli się państwo
czegoś ciekawego o dzielnicach w których mieszkacie.
Jednocześnie zapraszamy na nowy comiesięczny cykl „Poznajemy i odkrywamy Antwerpię” w którym przybliżać
będziemy miejsca znane i mniej znane oraz perełki architektury tego miasta.
Zachęcamy również do przeczytania dwóch artykułów
omawiających od strony prawnej dwie ważne kwestie:
rozwód i obowiązek alimentacyjny wobec dzieci.
Polecamy także wywiad z zespołem Dbomb i spotkanie
z młodą artystką mieszkającą i tworzącą w Antwerpii
– Justyną Stefańską.
Magdalena Gato Negro podzieli się z Państwem pomysłami jak zrobić coś z niczego a Anna Jaroszewicz zwraca
uwagę na istotny problem ADHD u dzieci.
To tylko niektóre z ciekawych (mamy nadzieje) pozycji.
Zapraszamy do lektury
Redakcja
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Czas na bilans
Każdy kolejny rok rozpoczynamy
podsumowaniem tego
który się właśnie skończył
i przewidywaniami dotyczącymi
nowego roku.
Oto zestawienie najważniejszych
wydarzeń 2012 roku i kilka
prognoz ekonomicznych
i gospodarczych na 2013.

Największe naukowe odkrycia
i przełomy roku 2012
Lądowanie łazika Curiosity
na Marsie
Ludzkość czekała na to wydarzenie
od dawna, a astronomowie od momentu, kiedy z Ziemi wystartowała misja
Mars Science Laboratory z łazikiem
Curiosity na pokładzie. Łazik (technologiczne cudo) bada Czerwoną Planetę i ma już pierwsze osiągnięcia.
Znalazł na Marsie substancje organiczne w glebie, czyli podstawę do budowania organizmów żywych.

Bozon Higgsa
Potwierdzenie istnienia tak zwanej
„boskiej cząstki” zwieńczyło 50 lat badań. Naukowcy dowiedli, że to cząsteczka Higgsa (nazwana od nazwiska
jej wynalazcy) nadawała innym cząstkom masę i umożliwiła powstanie materii z której zbudowany jest nasz
świat.

do uszkodzonego rdzenia kręgowego specjalnych implantów zawierających elektrody stymulujące nerwy,
sygnały z ośrodków ruchu w mózgu
mogą wprawić mięśnie w ruch. Jest
to przełom w leczeniu osób sparaliżowanych.

Skanery mózgu odczytują
nasze myśli
Kolejnym przełomem w minionym
roku okazało się wykorzystanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) do rejestracji pracy ludzkiego mózgu. Naukowcom udało się
odczytać ze skanów mózgu myśli pacjenta będącego przez wiele lat
w śpiączce co oznacza, że człowiek
w stanie wegetatywnym jest świadomy, a jego umysł pracuje.

Odkrycie wody
na Merkurym

Sieć kwantowa
Naukowcy opracowali pierwszą sieć
kwantową, w której niosące informacje fotony są przesyłane za pomocą
kabla światłowodowego. To ogromny
krok naprzód w dziedzinie internetu
kwantowego, który wielokrotnie szybciej będzie przesyłać dane zaszyfrowane tak potężnymi kwantowymi
szyframi, że nikt nie będzie w stanie
ich złamać.

Implant dla sparaliżowanych
Dzięki najnowocześniejszym terapiom polegającym na wszczepieniu

Katastrofa wycieczkowca
„Costa Concordia”
Największa katastrofa statku pasażerskiego XXI wieku. Zginęło 30 osób,
dwie uznano za zaginione, a 64 zostały ranne. Katastrofa na zawsze zostanie symbolem nowoczesnej techniki
pokonanej przez naturę oraz niekompetencji i tchórzostwa kapitana.

Śmierć Whitney Huston
Gwiazda muzyki pop, laureatka nagród Grammy i Emmy, zmarła po
przedawkowaniu leków i narkotyków.
Kolejny przykład wpływu show biznesu na życie artysty i upadku z piedestału w otchłań nałogu.

Trzecie zwycięstwo
w wyborach prezydenckich
w Rosji Władimira Putina

Sonda Messenger odkryła na powierzchni Merkurego ślady lodu wodnego oraz związków organicznych.
To odkrycie potwierdza, że woda jest
substancją powszechnie występującą w kosmosie i była lub jest obecna
nie tylko na Ziemi, ale również na innych planetach Układu Słonecznego.

Wynik wyborów nie był niespodzianką, towarzyszyły im jednak ogromne
protesty społeczne ponieważ ponad
połowa Rosjan nie chce by Putin po
raz kolejny sprawował urząd prezydenta.

Superkomputer

Ten incydent jeszcze bardziej pogłębił i tak napięte stosunki pomiędzy
Turcją a Syrią i spowodował nasilanie
się konfliktów na Bliskim Wschodzie.

Królem komputerów został „Tytan”
z Oak Ridge National Laboratory
w USA wyprodukowany przez firmę
Cray Inc. „Tytan” może wykonać zawrotną liczbę 27 kwadrylionów operacji na sekundę i zajmuje powierzchnię 400 m2.

Nowe gatunki zoologiczne
W Południowej Azji zoologowie odkryli nowy, nieznany gatunek żaby
mierzącej tylko 8 milimetrów. Jeszcze większym zaskoczeniem było zaobserwowanie w dżungli Kongo nieznanego dotychczas nauce gatunku
małpy należącej do rodziny koczkodanów.

Najważniejsze wydarzenia 2012

Nadzieja dla chorych na
białaczkę
W leczeniu białaczki naukowcy zastosowali nowatorską terapię z wykorzystaniem nieaktywnego, zmodyfikowanego wirusa HIV. Powyższy
wirus ma niezwykłe właściwości: potrafi wnikać do komórek zakażonego
organizmu i wbudowywać się w ich
DNA. Pacjentka u której zastosowano tę terapię, po pół roku leczenia nie
miała w organizmie żadnych śladów
białaczki.

Ser pochodzi z Polski
Brytyjscy naukowcy ogłosili, że znaleźli najstarszy dowód na produkcję
sera w Europie. Wyprodukowano go
ponad 7.500 lat temu na terenie dzisiejszych Kujaw. Wykopaliska udowodniły, że najstarszy w Europie ser
powstał właśnie w Polsce, choć o naszym kraju nikt wtedy jeszcze nie słyszał.

Zestrzelenie przez Syrię
tureckiego samolotu

Strzelaniny w USA w Aurora
i Newton
W minionym roku Ameryką
wstrząsnęły dwie tragedie. Na premierze filmu „Batman” szaleniec zabił 12 osób, a kilkadziesiąt ranił. W połowie grudnia w szkole od strzałów
z broni palnej zginęły bezbronne dzieci i ich opiekunowie – w sumie 27
osób.

Zabójstwo w Libii
ambasadora USA
Po publikacji na You Tube filmu
szkalującego proroka Mahometa, muzułmanie zabili Chrisa Stevensa – amerykańskiego ambasadora w Libii.
W świecie islamskim film wywołał wielotysięczne manifestacje, a zabójstwo
ambasadora było według muzułmanów ostrzeżeniem dla całego świata.

Konflikt w Strefie Gazy
Walki pomiędzy palestyńskim Hamasem a Izraelem trwają właściwie
od zawsze. Ostatni konflikt militarny
zakończył się zawieszeniem broni
w Kairze, ale komentatorzy politycz-
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strumieniem wszelkiego typu broń.
Dostępność do broni może USA kosztować bardzo dużo.

Giełdowy debiut Facebooka
Wielki tryumf i wielka klęska. Pomimo, że portal zarobił na debiucie
16 miliardów dolarów, jego akcje dzisiaj kosztują o 10 dolarów mniej niż
przy wejściu na giełdę. Właściciel Facebooka Mark Zuckerberg zapowiedział, że nie sprzeda żadnych akcji
portalu dopóki nie odzyska zaufania
inwestorów.

Wystrzelenie w kosmos przez
Koreę Północną satelity
obserwacyjnego
Udane wystrzelenie rakiety zostało
przyjęte przez międzynarodową społeczność z obawą i niepokojem. Mimo, że satelita najprawdopodobniej
nie działa, nawet sprzyjające Korei
Północnej Chiny skrytykowały to
przedsięwzięcie.

Wybory prezydenckie w USA
i zwycięstwo Baraka Obamy
Urzędujący prezydent zdobył 332
mandaty elektorskie z 270 wymaganych i po raz drugi objął najwyższy
urząd w państwie. Kolejne cztery lata będą z pewnością trudniejsze od
po przed nich, po nie waż wy bor cy
i przeciwnicy polityczni nie będą stosowali już taryfy ulgowej i rozliczą
Obamę nie tyle z sukcesów co porażek.

Kryzysy, które mogą zaskoczyć
świat w 2013 roku
Council on Foreign Relations przygotował listę kryzysów, które zdaniem
ekspertów gospodarczych i politycznych w roku 2013 mogą dotknąć świat.

Cyberatak i zamach terrorystyczny na terytorium USA lub
bliskiego sojusznika. Zdaniem
analityków, cyberataki które dotykają
Amerykę niemal każdego dnia, mogą
doprowadzić do wielkiego kryzysu
energetycznego lub giełdowego, co
pociągnie za sobą ogromne straty
w każdej dziedzinie. Nie tylko
w Stanach Zjednoczonych ale i na
całym świecie.

Zaostrzenie sytuacji w Meksyku, a dokładnie wojny karteli narkotykowych ze sobą
i z państwem meksykańskim.
Tego typu kryzys dotknie nie tylko
Meksyk, ale i Stany Zjednoczone,
które są największym na świecie
odbiorcą narkotyków. Nie wolno
również zapominać, że to właśnie
z USA płynie do Meksyku szerokim

Eskalacja rozruchów na Bliskim Wschodzie. Ten region świata już od jakiegoś czasu jest miejscem
bratobójczych walk o władzę między
różnymi grupami. Eksperci przestrzegają przed rozlaniem się tych konfliktów na inne rejony świata. Przestrzegają również przed masowym
napływem uchodźców z Bliskiego
Wschodu przede wszystkim do Europy, która nie zdoła się obronić przed
tak dużą falą muzułmanów.

Narastające konflikty w rejonie Azji i Pacyfiku.
W Afganistanie zbliża się termin wycofania wojsk zachodnich na co z niecierpliwieniem oczekują talibowie
przygotowujący się do rozprawy
z obecnym rządem. Cały świat wstrzymuje oddech, bo rządy talibów już kiedyś pokazały co znaczy terror, strach
i odebranie człowiekowi podstawowych praw.
Z kolei Pakistan pogrążony jest
w ogromnym kryzysie politycznym
i gospodarczym. Ludzie nie są pewni
jutra ale jest instytucja, która niczego nie musi się obawiać. To pakistańska armia dysponująca bronią jądrową.
Na Pacyfiku narasta spór o Morze
Południowochińskie i szereg niewielkich wysp. Głównymi stronami w tym
sporze są dwie potęgi: Chiny i Japonia. Należy jeszcze dodać kilka mniejszych państw, które również są zainteresowane tymi rejonami.
Najważniejszy i najniebezpieczniejszy kryzys może nastąpić w Syrii, jeżeli reżim Assada utraci kontrolę nad
zasobami broni masowego rażenia.
Niespokojnie będzie w Libii i jej otoczeniu. Szykuje się interwencja zbrojna w Mali. W Iranie dojdzie do zmiany władzy i nikt nie jest w stanie
przewidzieć czy następnym prezydentem nie będzie polityk jeszcze bardziej
konserwatywny od obecnego.
Wygląda to wszystko przerażająco.
Ale pamiętajmy, że w wiele spraw jest
wyolbrzymionych, a większość ma
ograniczony zasięg. Miejmy nadzieję,
iż opisane wyżej sytuacje kryzysowe
nie będą miały wpływu na znaczną
część światowej populacji.

Czego nie przewidzieli Majowie?
Najwięksi światowi analitycy sięgnęli po twarde dane statystyczne i przyjęli pewne założenia odnośnie tego co
może czekać świat w 2013 roku.
Oto ich prognoza: obecny indeks
cen żywności na świecie wynosi 213

punktów co spełnia wszelkie warunki do wystąpienia fali zamieszek. Według analityków, gdy indeks cen osiąga poziom 210 punktów, zaczynają
się rozruchy. Chodzi dokładnie
o wzrost cen żywności i związane
z tym globalne protesty. Zawsze jest
tak, że gdy drożeje żywność lub zaczyna jej brakować, świat ogarnia
wielka fala niepokoju społecznego.
Dotyczy to zwłaszcza milionów najbiedniejszych ludzi przeznaczających
na żywność ponad 80 procent swoich
dochodów.
W momencie zwyżki cen żywności tych
ludzi po prostu nie stać na jej zakup.
Dla
porównania:
mieszkańcy
państw zachodnich strefy euro przeznaczają na żywność tylko około 15
procent swoich zarobków, a Rumuni
już 35 procent. W najbiedniejszych
krajach świata te proporcje są o wiele mniej korzystne. Przewidywania
analityków na rok 2013 wskazują, że
ulewne deszcze w Ameryce Południowej czy klęska suszy w Stanach Zjednoczonych mogą sprawić, że indeks
cen żywności może osiągnąć nawet
240 punktów. Badacze rynku twierdzą też, że wszystkie zamieszki na tle
politycznym czy religijnym, u podłoża mają zawsze protest przeciwko wysokim cenom żywności. Najbliższe
miesiące pokażą, czy prognozy analityków okazały się słuszne.

Niespodzianka z kosmosu
We wrześniu ubiegłego roku astronomowie odkryli kometę ISON, galopującą obecnie w stronę Ziemi na spotkanie ze Słońcem. Jeżeli kometa
przeżyje to spotkanie może być jaśniejszym obiektem na niebie niż księżyc.
28 listopada 2013 roku ISON przeleci w odległości około 1,9 miliona
kilometrów od Słońca. Gdy się do niego zbliży, ciepło naszego Słońca może odparować lód z jej ciała co spowoduje spektakularny, niesamowity
wprost widok z Ziemi. Kometa może
być widoczna bez teleskopów i lornetek nawet przez kilka miesięcy, od
października 2013 do stycznia 2014
roku. Jeżeli oczywiście przetrwa i nie
roz pad nie się zbli ża jąc do Słoń ca.
ISON jest naj jaś niej szą ko me tą ze
wszystkich widzianych do tej pory,
może być nawet jaśniejszą od Księżyca.
W roku 2013 naszą Ziemię czekają
dwa spotkania z kometami. Zanim doleci do nas ISON, już w marcu minie
nas kometa Pan-STARRS.
Opracowała
Aleksandra Dobiecka
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Z życia zespołu
Dziękujemy!!!
Po raz kolejny bawiliśmy się
w Pirateneiland na wspaniałej
imprezie Mikołajkowej
zorganizowanej przez firmę
„Batist” oraz „Nowinki”.
Dziękujemy za zaproszenie,
doskonałą zabawę, mnóstwo
atrakcji, spotkanie z Mikołajem
i upominki.
Dzieci z zespołu taneczno-wokalnego
działającego przy Fundacji „Children of Europe”
w Antwerpii
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Z życia zespołu
Witamy w nowym roku!
Końca świata jak widać nie było i wszystko wokół
nas jest na swoim miejscu. Na szczęście.
Po świątecznej przerwie zaczynamy zajęcia w zespole. Przed nami koncert w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 13 stycznia zagra w Antwerpii po raz trzeci. Mamy mało czasu
na próby, przymierzanie kostiumów i ostatnie poprawki. Dosłownie kilka dni temu zakończyliśmy nagrania w studio. Dograliśmy wokal do swoich podkładów,
kto wie może zbierze się materiał na
nowa płytę.
Początek każdego nowego roku to
czas refleksji i podsumowań. Dla naszego zespołu miniony rok był czasem wytężonej pracy i wielu zmian.
Mieliśmy sporo koncertów do których
trzeba było się przygotować i dużo
materiału (zwłaszcza wokalnego) do
opanowania.
Naszym największym osiągnięciem
bez wątpienia był udział w I Festiwalu Polskiej Piosenki i Tańca w Antwerpii, który miał miejsce w październiku ubiegłego roku. Nasze
koleżanki i kolega zdobyli dwa pierwsze i jedno drugie miejsce w kategorii wokalnej. Zespół w tanecznej
wiązance z lat 60-tych „Autostop” bardzo spodobał się jury i zgromadzonej
publiczności.
W tym roku odbędzie się kolejna
edycja festiwalu pod hasłem „Polskie
przeboje z lat 80-tych” i już powoli
wybieramy piosenki i repertuar taneczny który będziemy chcieli zaprezentować.
Poza tym pokazaliśmy swoje umiejętności między innymi na polskiej
majówce w Antwerpii, Dniu Dziecka
w Brukseli, koncercie w Het Oude
Badhuis i podczas Dnia Kultury Polskiej.
Po koncercie w trakcie XXI Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
rozpoczynamy pracę nad nowym repertuarem. Mamy nadzieję, że to co
przygotujemy spodoba się publiczności przed która będziemy koncertować.

Wszystkich którzy lubią śpiewać i tańczyć
zapraszamy do zespołu.
Czekamy zwłaszcza na dzieci młodsze
i te najmłodsze.
Zajęcia odbywają się w każdą sobotę.
Dokładne informacje pod numerem
telefonu: 0489823803
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Dzielnice Antwerpii
DEURNE – część II
Deurne
to miejsce,
gdzie historia
splata się z
nowoczesnością

Warto zobaczyć
Stampe Center
Dom Renaat Braem
Renaat Braem (1910- 2001) to
jeden z najważniejszych powojennych architektów Belgii. Jego własny dom ze studiem
z 1958, który przekazał tuż przed
śmiercią społeczności flamandzkiej, został pieczołowicie
odrestaurowany. Odwiedziny
w tym specyficznym miejscu
przeniosą nas do czasów optymistycznej i nowoczesnej wtedy
architektury z lat 50-tych XX w.
Bardzo ładnie umeblowane
wnętrza, odświeżająca otwartość i funkcjonalne użycie kolorów zapewnią zwiedzającym
przeżycie bardzo unikalnego doświadczenia przestrzennego.
Przedmioty codziennego użytku, egzotyczne kamienie i muszle – wszystko co tam zobaczymy
zostało zebrane z całego świata
przez 40 lat życia i pracy Braema.
Adres: Men egemlei 23
tel: 03 314 58 49
mail: Jozef.Braeken@Lin.vlaanderen.be
strona http://braen.onroerenderfgoed.be

W tym muzeum można zobaczyć wiele samolotów wojskowych z czasu pierwszej wojny
światowej. Zarówno te na których latał i walczył Jean Stampe jak i te, w których latali piloci wroga. Są tam rakiety V1
z okresu II wojny światowej, które dokonały w Antwerpii i okolicach wielu zniszczeń. To symbol przypominający o tym, aby
nic takiego nie powtórzyło się
w przyszłości. Jest jeszcze wiele pamiątek historii, które spoczywają w ziemi lub czekają na
ich odkrycie w piwnicach lub na
strychach. Gdziekolwiek się teraz znajdują, może kiedyś zasilą zbiory Stampe Center. Muzeum położone jest w ogrodzie
z widokiem na lotnisko Deurne.
adres: Luchthavenlei 1
tel: 0474 87 73 66
paul.soons@pandora.be
www.stampe.be

Naturalno-historyczne
muzeum Boekenberg
Powstało w 1963 roku w XVIII
wiecznym kompleksie grot
w parku Boekenberg. Głównym

tematem przewijającym się
w podziemnych korytarzach i salach jest paleontologia. W muzeum znajduje się bardzo duży
zbiór szczątków zwierząt i roślin z okresu prekambryjskiego. Zobaczyć też można ponad
300 różnych minerałów i kamieni bardzo zróżnicowanych oraz
we wszystkich kolorach. Z kolei archeologiczne zbiory to rezultat współczesnych wykopalisk. Miłośnicy prehistorii
znajdą tu starodawne przedmioty, jak na przykład kamienna
broń, narzędzia i wiele innych.
adres: Boekenbergpark
tel: 03 449 27 49
Email marcella.maes@scarlet.be

Museum Turninum
W starej wsi Deurne można
zobaczyć rekonstrukcję życia
i pracy zwykłego człowieka albo rolnika w początkach ubiegłego wieku. W tym muzeum jest
między innymi dom rolnika,
kuźnia, szkolna klasa, pracownia malarska, gospoda, szlifiernia diamentów. Są też sale dotyczące tematyką najstarszej
historii Deurne, pierwszej i drugiej wojny światowej a także popularnych mieszkańców Deurne jak np.: Leopold Vermeiren
lub John Lundstrӧm.
adres: Koraalplaats 2
tel: 03 0326 75 98
Mail: peetersludo@skynet. be
strona: www.turninum.ch.vu

Zilvermuseum

Museum Turninum, źródło: http://www.ccdeurne.be/programma/7370/ism-volksmuseum-turninum/deurne-wintert-geleidewandeling-cultuurantenne-districtshuis-deurne-dorp

To muzeum, położone w zamku Sterckshof, oferuje zwiedzającym bogatą kolekcję srebra.
Zbiór jest bardzo zróżnicowany
i pokazuje przedmioty pochodzące od XVI wieku do czasów obecnych. Wszystkie eksponaty są
ułożone tematycznie a technika,
użyteczność i styl zostały ukazane w każdym detalu.
Na placu wewnętrznym jest
studnia do której można wrzucić pieniążek i pomyśleć życzenie. Jest też francuski ogród, ruiny i inne miejsca, które nadają
charakter sprzyjający zwiedzaniu i doznawaniu niepowtarzalnych wrażeń estetycznych.
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Muzeum zajmuje się też promowaniem złotnictwa i produkcji biżuterii,
jak też badaniem belgijskiej historii
złotnictwa.
Są dni, podczas których prezentuje
się wybrany temat na przykład: dni
ekspertyzy srebra lub publiczne zwiedzanie w nocy. Muzeum oferuje specjalne programy na temat srebra, skierowane do uczniów szkół, stymuluje
też kreatywność teraźniejszych twórców i artystów złotnictwa. Dzięki temu aktywnie wspomaga dbałość o dzisiejsze obiekty ze srebra.
adres: Corn elissenlaan
tel: 03 360 52 52
fax: 03 360 52 53
info@zilvermuseum.be

twerpii, gdzie można spokojnie pospacerować, poznawać kulturę, bawić
się albo uprawiać sport – a wszystko
blisko natury.
Jest miejscem ulubionym zarówno
przez najmłodszych biegaczy, jak
i prawdziwych sportowców. Można tu
biegać na specjalnie przygotowanych
do tego celu szlakach. Są do wyboru
dwie możliwości: pełny dystans o długości 10 km, lub dystans skrócony
– 5 km.
Antwerp Athleties oraz District Deurne zapraszają na bieg walentynkowy który odbędzie się dnia 10 lutego
2013 roku o 11.00. Udział w biegu jest

gratis, jednak należy się zapisać przez
internet. Do wyboru jest dystans 10
lub 5 km. Od uczestników oczekuje
się stroju inspirowanego Walentynkami. Przewidziana jest też nagroda
za najlepszy strój. Udostępnione będą przebieralnie i prysznice.
Szymon Malicki
Na tym kończymy cykl „Dzielnice
Antwerpii”. Dziękujemy za wspólnie
spędzony czas i zapraszamy do lektury nowego cyklu „Poznajemy i odkrywamy Antwerpię”.
Redakcja

Deurns Smullerke
Tak jak Antwerpia ma swoje tradycyjne Antwerpse handjes (Antwerpskie rączki), tak Deurne oferuje Deurns
smullerke
(Deurne´owski
smakołyk).
W 2011 roku, pięć piekarni z Deurne (Roché, Van Osselaer, De Vloere
Pistolée, Raphael oraz André) stanęło do konkursu. Zadaniem było wymyślenie najsmaczniejszego i najbardziej oryginalnego ciasteczka. Każda
propozycja była smakowana przez jury oraz innych przypadkowych konsumentów. Wybrane zostało ciasteczko piekarni Roché.

Lokalne piekarnie
Ciasteczka Deurns smullerke są częściej proponowane przez mniejsze piekarnie które wyróżniają się na przykład byciem miłym dla klientów. Tą
akcją Deurne pragnie spopularyzować te małe, kameralne piekarnie.
Idea jest następująca. Rozkwitająca
lokalna ekonomia zwykle prowadzi do
rozkwitu okolicy. Zakupy w pobliżu
miejscu zamieszkania są bardziej kameralne, proste i sprzyjają podtrzymywaniu kontaktów pomiędzy mieszkańcami dzielnicy.

Deurns Smullerke, źródło: http://www.antwerpenstudentenstad.be/nl/rivierenhof

Hassan Aarab To właśnie ten piekarz z piekarni Roché, położonej przy
ulicy Herentalsebaanwymyślił smullerke. Ciasteczko ma formę listka z zielonym marcepanem i smakiem cytrusowym. Można je zjeść przy herbacie
lub kawie albo przegryźć jako przekąskę. Jest wykonane z bułki maślanej przez co jest chrupiące. Smak lemonki jest orzeźwiającym akcentem
na palecie smaków. Inspiracją była
duża ilość drzew i zieleni w Deurne.

Rivierenhof
Stary ale bardzo zadbany, jest parkiem pełnym możliwości. To jedno
z niewielu miejsc blisko centrum An-
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Park Rivierenhof, źródło: http://www.antwerpenstudentenstad.be/nl/rivierenhof
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Poznajemy i odkrywamy
Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii
W cyklu
„Poznajemy
i odkrywamy
Antwerpię”
przybliżymy
architektonicz
ne
i historyczne
perełki,
ciekawe
zabytki oraz
bardzo
urokliwe
zakątki mało
znane na co
dzień.

Antwerpia jest miastem wyjątkowym. Zachowało się tu wiele
bezcennych zabytków świadczących o jego wielkości i bogactwie.
To portowe miasto pełne jest
wspaniałych dzieł architektury.
Tu żył i tworzył Pieter Paul Rubens, genialny artysta którego
prace zdobią tutejsze kościoły
i galerie. To miasto ma niepowtarzalna atmosferę i miejsca
gdzie czas płynie wolniej, a historia połączona z nowoczesnością tworzą niezwykły klimat do
którego chce się wracać.

Grote Markt
Największym i bez wątpienia
najpiękniejszym placem miejskim
o charakterze reprezentacyjnym
i handlowym w Antwerpii jest
Grote Markt (Wielki Rynek).
Ma kształt nieregularnego
czworoboku na który wychodzą
ulice: Suikerrui, Braderijstraat,
Wisselstraat i Maalderijstraat.
Grote Markt stał się rynkiem
miejskim dopiero w XIV wieku,

a rynek dotychczasowy o podobnym nieregularnym układzie został przemianowany na Vismarkt
(Rynek Rybny).
Grote Markt, klejnot XVI-to
wiecznej architektury jest miejscem przyciągającym mieszkańców i turystów.

Fontanna Brabo
Niewątpliwą atrakcją Grote
Markt jest Fontanna Brabo, którą stworzył rzeźbiarz Jef Lambeaux. To stos nierówno rzeźbionych, pozornie bezładnie
ułożonych skał, na którego
szczycie znajduje się brązowy posąg Silviusa Brabo Druoona
przedstawiający go w momencie
wrzucania do Scheldy ręki zwyciężonego olbrzyma Antigonusa. Legenda mówi, że olbrzym
rządził miastem dopuszczając się
wielu okrucieństw. Pobierał cło
od wszystkich przepływających
statków, ucinając ręce tym którzy odmówili zapłaty. Został pokonany przez dzielnego Brabo,

Grote Markt, źródło: http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/81/04/764.Y29udGV4dD04MDM0MTc1.html

a od tej pory obcięta ręka stała
się symbolem miasta. Według
niektórych historyków z tym
właśnie faktem związana jest historia nazwy Antwerpia i chociaż istnieją inne naukowe teorie wyjaśniające pochodzenie
nazwy miasta, ta XVI-na legenda jest niewątpliwie najbarwniejsza i odzwierciedla ówczesne
sukcesy Antwerpii w uwalnianiu rzeki od niezliczonych podatków nakładanych na żeglarzy.

Kamieniczki
(Domy Gildii)
Wokół Grote Markt wznosi się
szereg pieczołowicie odrestaurowanych późnogotyckich kamieniczek, kupieckich domów cechowych których XVI-to wieczne
fasady ozdobione płaskorzeźbami odpowiadającymi przeznaczeniu budynku i zwieńczone pozłacanymi posagami, wciąż lśnią
blaskiem swojej dawnej świetności. Niektóre z nich są wyjątko-
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wo interesujące od strony architektonicznej i historycznej.
Po północnej stronie Grote Markt
pod numerem 7 mieści się Het Pand
Spanje – Pod Świętym Jerzym, czyli
Dom Kuszników z figurami świętego
Jerzego walczącego ze smokiem. Jest
to najwyższy i najbardziej charakterystyczny budynek w tej grupie. Pięciokondygnacyjna fasada ma wielkie prostokątne okna z charakterystyczną
dekoracją obramień.
Dom stojący obok pod numerem 5
– De Gulden Mouw (Pod Złotym Rękawem) był siedzibą bednarzy o czym
świadczy dekoracja z motywem beczułek. Odbudowany został w 1623 roku.
Pomiędzy Braderijstraat i Wisselstraat mieści się niewielka czterokondygnacyjna kamieniczka De Witte Engel
– Pod Białym Aniołem (nr 3) z charakterystycznym szczytem ze spływami
i obeliskami według projektu Jana Vredemana de Vries. Wyróżnia się bogatym wielobarwnym pozłacanym ornamentem.
Kamienica De Zwarte Arend – Pod
Czarnymi Skrzydłami (nr 11) była siedzibą wielu cechów, natomiast w kamienicy De Spiegel lub pod Świętym
Sebastianem (nr 9) urzędował cech
łuczników.
Narożna kamienica nr 13 znana pod
różnymi nazwami – De Pauw, De Vos,
De Gulden Hamer, Den Bonten Mantel (Pod Pawiem, Pod Lisem, Pod Złotym Młotkiem, Pod Futrzanym Płaszczem) wzniesiona została w 1514 roku.
Każda z licznych nazw wiąże się z jej
historią. Na przykład nazwa De Vos
pochodzi od liberalnego klubu politycznego, który miał tu swoją siedzibę
w drugiej połowie XIX wieku. Z tego
też okresu pochodzi neogotycka elewacja będąca swobodną rekonstrukcją dawnych ilustracji.
Z drugiej strony ulicy w ciągu kamienic u wylotu Kaasrui znajdują się
dwie piękne kamienice. Pierwsza z nich
z numerem 38 – De Gulden Balans (Pod
Złotą Wagą) zbudowana w stylu gotyckim z charakterystyczną manierystyczną elewacją i bogato zdobioną płaskorzeźbami,
była
siedzibą
cechu
sukienników. Druga – Huidevetters
czyli Dom Grabarzy (nr 40) wzniesiona została w 1644 roku i nawiązuje do
form późnego renesansu.
Nie wszystkie tak zwane Domy Gildii są oryginalne, znaczna część spłonęła w 1576 roku. Niektóre zostały zrekonstruowane i odbudowane przez
Hansa Vredemana – architekta flamandzkiego.

Ratusz
Antwerpski ratusz to czołowe dzieło renesansu tej części Europy, które
łączy w sobie tradycje architektury wło-

skiej i flamandzkiej. Od momentu powstania walory artystyczne ratusza
oceniane były niezwykle wysoko, co
skutkowało powstawaniem podobnych
budowli w wielu miastach portowych
Europy.
Pierwotny ratusz (Raedthuis) został
wzniesiony około 1400 roku i tak jak
ratusze w Brukseli należał do tak zwanej „brabanckiej grupy ratuszy”.
Na początku XVI wieku władze miasta postanowiły zastąpić niewielki dotychczasowy gotycki ratusz imponującym budynkiem jak przystało na
portowe i bogate miasto. W 1540 roku przygotowano wstępny projekt i zaczęto gromadzić materiały budowlane. Jednak wojna pokrzyżowała te
plany i materiały do budowy ratusza
wykorzystano do obrony miasta.
Obecny ratusz dominujący nad kamieniczkami wzniesiono w latach
1560-1565 według nowatorskiego jak
na tamte czasy projektu Cornelisa II
Florisa de Vriendta. Projekt Florisa zatwierdziła specjalna komisja budowniczych, architektów i malarzy powołana przez burmistrza Jana von
Schoonhoven.
W 1576 roku podczas wojny hiszpańskiej nowy budynek ratusza został podpalony przez zbuntowanych hiszpańskich żołnierzy, ocalały tylko mury
zewnętrzne. Odbudowano go trzy lata
później bez większych zmian. Do jego
ozdobienia przywieziono materiały
z kamieniołomów z okolic Dortmundu, Reims a nawet z odległych Pirenejów. W XIX wieku architekt miejski
Bourla dokonał rekonstrukcji elewacji i wnętrz, zmienił wówczas formy
dziedzińca wewnętrznego jak również
pewne detale i ornamenty.
Ratusz składa się z czterech skrzydeł
nakrytych płaskimi dachami otaczających wąski prostokątny dziedziniec wewnętrzny. Na czwartej kondygnacji
znajdują się wysokie cokoły stanowiące podstawy obelisków z herbami Brabancji, Królestwa Belgii i miasta. Szczyt
budynku wieńczy rzeźba orła który patrzy w kierunku Aachen.
Dach ratusza przypomina pagodę co
nadaje mu nieco orientalnego wyglądu. Fasada ozdobiona jest wysmukłymi filistrami, zaś jońskie i doryckie kolumny nadają jej wyjątkowego
charakteru. Antwerpczycy mówią, że
wnęki na szczycie budynku są wyrazem samozadowolenia i dumy dawnych
mieszczan. Umieszczone są tam bowiem alegorie Sprawiedliwości i Mądrości, czyli cnót które mieli posiadać
dawni obywatele. W niszy widnieje postać Matki Boskiej z dzieciątkiem wykonana przez Filipa de Vos w 1587 roku. W najwyższej części znajduje się
trójkątny fronton z data 1564 na którym przysiadł orzeł na kuli.
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Wysoki hall główny kiedyś był odkrytym dziedzińcem. Zabudowano go
dopiero w XIX wieku i od tego momentu to miejsce stało się monumentalną
galerią ciągnącą się dookoła budynku.
Obrazy, które zajęły miejsca okien,
przedstawiają różnorodne związki handlu i sztuki, których Antwerpia od dawna jest świadoma i które pragnie nadal podtrzymywać. Warta obejrzenia
jest Sala Leysa nazwana tak od nazwiska barona Hendrika Leysa, który
w 1860 roku namalował zdobiące ją
freski, a także Salę Ślubów gdzie znajduje się pochodzący z pierwotnego ratusza kominek ozdobiony dwiema alabastrowymi kariatydami wykonanymi
przez samego Florisa.
We wnętrzach ratusza wśród portretów burmistrza można zobaczyć wizerunki znanych osobistości zasłużonych dla rozwoju miasta i jego kultury,
a obrazy przedstawiają burzliwe dzieje miasta.
W gabinecie burmistrza miasta znajduje się wspaniały rzeźbiony kominek
z około 1549 roku pochodzący z dawnego domu Moelnere przy Jacobsmarkt.
Dolna część kominka odlana jest w złoconym brązie i wsparta na kolumienkach toskańskich umieszczonych na
wielkich cokołach. Powyżej znajduje się
herb Antwerpii jak również relief przedstawiający „Ostatnią wieczerzę”. Niezwykle rozbudowana jest górna część
kominka częściowo wykonana ze złoconego piaskowca i zawierającego sceny ze Starego Testamentu.
Parter budynku składa się z 45 małych wejść w których umieszczone są
sklepiki. Na zewnątrz od strony głównej fasady ratusz ozdobiony jest flagami. W dolnym rzędzie są to flagi: Antwerpii, Flandrii, Belgii, Europy i ONZ.
Pozostałe to flagi krajów, które są
członkami Unii Europejskiej oraz
państw które mają konsulaty w Antwerpii.
Antwerpski Ratusz znajduje się na
liście dziedzictwa narodowego UNESCO.
Grote Markt powstał w tak zwanym
„złotym okresie” Antwerpii i jest świadectwem ówczesnej wielkości miasta.
W tym miejscu odbyło się wiele wspaniałych uroczystości zarówno świeckich
jak i kościelnych. Wielki Rynek był
świadkiem najważniejszych wydarzeń
z życia miasta, jego bogactwa, wzlotów
i upadków. Do tej pory jest ulubionym
miejscem spotkań i spacerów mieszkańców miasta jak również licznie odwiedzających Antwerpię turystów. Ze szczytów kamieniczek spoglądają na
przechodniów postacie z mitologii, albo rodem z opowieści przypływających
tam przed wiekami marynarzy.
Anna Janicka
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Moja pasja, mój sposób na życie

”Kto rodzi się z talentem jaki mu
przeznaczony do użytku, przekona się,
że największe szczęście znajdzie w jego używaniu”
Johann Wolfgang Goethe.

C

zasami jest tak, że spotykasz na
swojej drodze jakiegoś człowieka i ten człowiek staje się dla
ciebie bardzo ważny. Czasami jest tak,
że to właśnie ten człowiek otwiera ci
drogę do świata o którym nic nie
wiedziałeś i nagle okazuje się,
że ten świat zachwyci cie do granic nieprzytomności.Tak.... na
mojej drodze było kilka takich
osób, które zarażały mnie miłością do sztuki, do przeżywania
piękna i może dlatego dziś jestem tym kim jestem.Odkąd sięgnę pamięcią, sztuka zawsze była mi bliska, stanowiła wręcz
intymny kontakt z drugim człowiekiem i była sposobem na wyrażanie siebie. Często słyszę pytanie … „po co ci to?”, albo „co
ci to daje”? To moja pasja i mój
sposób na życie. Ludzie posiadają mniejszą lub większą wrażliwość, dlatego też często nie potrafią rozbudzić w sobie pasji
i zrozumieć że może ona nadać
ich życiu barw, dokonać cudu
istnienia.Idę ulica i wszędzie widzę piękno, niuanse których większość ludzi nie dostrzega. Ktoś
powie... „mnie sztuka nie interesuje”...w porządku, ale wobec
tego czy ten ktoś jest w stanie
wyobrazić sobie gdyby całe piękno tego świata nagle zniknęło...
kościoły, obrazy, książki, poezja,

film, teatr, muzyka, architektura... Zostaje brzydota...hmmm... nie wiem czy
chciałby żyć w takim świecie obdartym z kultury którą zostawili nam
przodkowie. Wieki temu to oni właśnie obdarzyli nas tym kulturalnym
dziedzictwem, myślę że naszą powinnością jest robienie tego samego dla
młodszych pokoleń. Dlatego nie wyobrażam sobie być bierną i nie dzielić
się swoją pasją.
Od kilkunastu lat zajmuję się grafiką warsztatową. Ten rok przyniósł
mi aż pięć wystaw, w tym trzy prestiżowe: 2012 Expo, Einde Jaars. Kastel
Bouckenborgh, Merksem. 2012 expoMasterView.DeStudio.Villanella i Expo Fonds Hilde Demedts 2012.
A jak zaczęła się moja przygoda
z grafiką? Dawno temu, kiedy to zachwycił mnie magiczny klimat pracowni prof Józefa Knopka na Uniwersytecie Śląskim, zapach farb
drukarskich, dźwięk igły graficznej,
który w zetknięciu z metalem powoduje nieopisane przeżycie kreatywnej
rozkoszy, to było tak silne przeżycie
ze pozostało żywe do dziś... Po kilku
latach przerwy los nieoczekiwanie
splątał moje drogi z akademią w Antwerpii i pracownią Goedele Peeters
i znów na mojej drodze stanął ktoś
kto potrafił zarażać pasją i obudzić

w człowieku pokłady drzemiącej energii. Mam szczęście do ludzi.Artysta
przede wszystkim tworzy. Miło jest
być stwórcą, poszukiwać swoim czynnym okiem czegoś co nie zostało jeszcze stworzone. Często stosuję ten myk
w swoich pracach tworząc miejsca czy
ludzi których nie ma w rzeczywistym
świecie. Pragnę przekazać odbiorcy
własny odbiór rzeczy. Ważne jest dla
mnie, żeby wszystko co tworzę było
oparte na prawdzie i autentyczności,
bo tylko wówczas to co robię ma sens.
Prawdziwa pasja to wierność swoim
ideałom i pozostawanie w zgodzie z nimi, nie poddawanie się modzie i sprzedajnemu bazarowi życia. Opisuję rzeczywistość przez pryzmat swoich
doświadczeń. Czerpię natchnienie z natury, podziwiam ją, słucham i obserwuję, czasami uczestniczę. Uczę się.
J us t y n a S t e f a ń s k a A b s o l w e n t k a
G ra f i k i
W ar sz t at ow e j
na
Un i w e r syte ci e Śląs ki m w Ka tow i cach
i Academie Beeldende Kunsten w Merksem w Antwerpii. Od kilku lat mieszka i pracuje w Antwerpii.
Pani Justyna jedną ze swoich prac
przekazała na licytację, która odbędzie się podczas XXI finału WOŚP
w Antwerpii.
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Praca na czeki:
Jeśli szukasz rzetelnego i sprawdzonego biura, masz problemy z obecnym pracodawcą,
chcesz zmienic biuro ale nie wiesz jak to zrobic, to jestes u nas pod własciwym adresem.
Pomozemy Ci przy załatwieniu wszelkich formalności z tym zwiazanich.

Naszym najwiekszym atutem sa
NAJWYSZE STAWKI NETTO!!!

NAJWYŻSZE STAWKI NETTO W MIEŚCIE!!!
PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAMA!!!

Oferujemy:
n legalna praca przy sprzątaniu na czeki
n umowa o pracę na czas nieokreślony
n bony żywnosciowe od pierwszego
dnia pracy
n pomoc przy załatwianiu wszystkich
formalności
n zwrot kosztów transportu 100%
n telefon służbowy z abonamentem
n pomoc w znalezieniu dodatkowej pracy
n miłą i rzetelną obsługę
n załatwianie wszystkich formalności związanych ze zmianą biura
n wypłaty zawsze na czas
n zaliczki i pomoc finasowa
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej

Niezwyciężony Tom Boonen
Kolarz Tom Boonen reprezentujący barwy klubu Omega Pharma – Quick Step został wybrany najlepszym
sportowcem Belgii minionego roku,
otrzymując w głosowaniu dziennikarzy 658 punktów. Ten zaszczytny tytuł przypadł mu w udziale już po raz
trzeci, poprzednio takie wyróżnienie
odebrał w roku 2005 i 2007. Co ciekawe, Boonen pokonał w rywalizacji
samego Philippa Gilberta tegorocznego mistrza świata w kolarstwie szosowym. Ekipa Omega Pharma – Quick Step jest zwycięzcą w kategorii
jazdy drużynowej na czas na mistrzostwach świata w Valkenburgu.
„La Libre Belgique”

Belgia wydaje wojnę
scjentologom
Do krajów oficjalnie potępiających
scjentologię dołączyła Belgia. Jak donosi gazeta „De Standaard” belgijskie
władze przez ponad 10 lat w tajemnicy badały działalność kościoła scjentologicznego. Wszystko dokładnie
sprawdzono – powiązania finansowe
(według gazety bardzo niejasne), praktyki medyczne, których dopuszczali
się „wyznawcy”, jak i wszystkie układy dotyczące bankowości i nieruchomości. W raporcie jaki powstał po zakończeniu śledztwa napisano, że
„kościół scjentologiczny jest organizacja przestępczą”.
„De Standaard” relacjonuje dalej:
„W związku z tym, że zgodnie z belgijskim prawem scjentologia nie jest
religią, władze podejmą formalne procedury mające na celu rozliczenie organizacji z jej nielegalnej działalności”.
Śledczy badający sprawę twierdzą,
że są w posiadaniu dowodów które
świadczą o tym, iż grupa belgijskich
scjentologów szpiegowała nie tylko
swoich członków, ale również potencjalnych „wrogów ich kościoła”. Gazeta podała również, że scjentologom
postawiony zostanie zarzut prania
brudnych pieniędzy oraz uprawiania
nielegalnych praktyk lekarskich.
Od dawna na świecie, a zwłaszcza
w Europie, wiele krajów nie postrzega scjentologii jako religii. W 1997

roku Parlament Europejski uznał
kościół scjentologiczny za jedną
z najgroźniejszych sekt.
W Belgii obecnie mieszka około 500
oficjalnych wyznawców scjentologii.
„De Standaard”

Niefortunna decyzja
burmistrza
Na początku grudnia w miejscowości Kasterlee na północy Belgii, blisko dwustu Polaków zostało pozbawionych prądu i gazu. Decyzję wydał
burmistrz tej miejscowości po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej w zamieszkałych przez
Polaków domkach kempingowych. Inspekcja wykazała, że właściciel domków nie miał pozwolenia na ich budowę, nie posiadał wymaganych
certyfikatów na doprowadzenie prądu i gazu, a cała instalacja była po
prostu w opłakanym stanie. Trzynastego grudnia Naczelny Sąd Administracyjny Belgii uznał, że decyzja burmistrza była niezgodna z prawem.
W wydanym w tej sprawie komunikacie możemy między innymi przeczytać: „nie wydaje się, że gmina
miała wystarczające powody do uzasadnienia tak drastycznego środka jak
natychmiastowe odłączenie gazu i energii elektrycznej dla całego kempingu”.
Po decyzji burmistrza część pozbawionych odpowiednich warunków Polaków wróciła do kraju, część znalazła inne lokum, niektórzy pozostali na
kempingu. Belgijskie media donoszą,
że decyzja Naczelnego sądu Administracyjnego jest bezprecedensowa,
a tak szybkie anulowanie decyzji burmistrza należy do rzadkości.
Polskie Radio Bruksela

Nowe rozporządzenia prawne
w kwestii eutanazji?
Senator Philippe Mahoux z ramienia belgijskiej frankofońskiej Partii
Socjalistycznej (PS) złożył w parlamencie projekt, który przewiduje rozszerzenie prawa dotyczącego eutanazji na osoby niepełnoletnie.
Wnioskodawcy uważają, że jeżeli
osoby niepełnoletnie cierpią na nieuleczalną chorobę i tego cierpienia nie
da się złagodzić, powinny mieć możliwość świadomego decydowania
o dalszym życiu.
Jak donosi gazeta „De Standaard”,
obowiązujące od 2002 roku prawo ma

zastosowanie wyłącznie w stosunku
do osób pełnoletnich. Często jednak
lekarze spotykają się z młodszymi nieuleczalnie chorymi ludźmi, którzy
prawnie nie mogą podjąć żadnej decyzji. Senator Mahoux proponuje debatę nie tylko na temat zmian prawnych ale również kwestii lepszego
przygotowania personelu medycznego jak i tak zwanej procedury deklaracji antycypowanej (pacjent w takiej
deklaracji może złożyć wprost wniosek o eutanazję).
Jednocześnie socjaliści wnoszą aby
zachować obecne obwarowania, czyli
pacjent który zgłasza wniosek o eutanazję musi być zdolny do świadomego podejmowania decyzji, a prośba powinna być złożona zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
„De Standaard”

Obostrzenia dla palaczy
Pod koniec grudnia w Brukseli Komisja Europejska przedstawiła nowy
pakiet działań mający zachęcać do rzucenia palenia. Według „La Libre Belgique” dyrektywa przewiduje, że „75%
powierzchni opakowań papierosów
i tytoniu będzie musiało po obu stronach zawierać informacje zdrowotne
w formie tekstów lub zdjęć”. Jednocześnie dyrektywa pozostawia państwom członkowskim UE możliwość
dalszego zaostrzania przepisów. Niektóre kraje (w tym Belgia) zapowiedziały zainteresowanie taką formą
zniechęcania obywateli do palenia jaką zastosowali Australijczycy. W tym
kraju wszystkie paczki papierosów są
identyczne i pozbawione jakichkolwiek napisów.
Obostrzenia przedstawione przez
Komisję Europejską mają także na celu wprowadzenie zakazu stosowania
pewnych aromatów na przykład mentolu, jak również wąskich papierosów.
Aby nowe przepisy weszły w życie muszą być zatwierdzone przez Parlament
Europejski i kraje członkowskie. Już
teraz przypuszcza się, że przeciwne
będą Niemcy, gdzie tytoniowe lobby
ma wiele do powiedzenia i nie zgodzi
się, aby papierosowe opakowania były w 75% wypełnione ostrzeżeniami
i przestrogami. „La Libre Belgique”
zaznacza także, iż oburzenie przemysłu tytoniowego jest w pewnym sensie uzasadnione, ponieważ „zbytnie
zamykanie drzwi stymuluje przemyt,
który tylko zwiększa zagrożenia, gdyż
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wypełnią rynek podróbami pełnymi
wszelakiego świństwa”.
„La Libre Belgique”

Miliony euro dla uchodźców
z Syrii
Dziennik „Le Soir” powołując się na
szefa belgijskiej dyplomacji poinformował, że „Belgia gotowa jest przekazać dwa miliony euro uchodźcom
z Syrii, którzy pozostaną w krajach
regionu”. Taka deklaracja ma zachęcić Syryjczyków do nie opuszczania
swoich terenów, bowiem wielu uciekinierów z ogarniętej wojną Syrii szuka schronienia poza krajem. Według
gazety liczba uchodźców, którzy
schronili się na terenie Turcji wynosi obecnie około stu tysięcy. Syryjczyków wciąż przybywa, a władze w Ankarze alarmują, że nie są w stanie
przyjmować następnych. Według Komisji Europejskiej, ilość osób które
uciekają przed wojną do Europy rośnie w zastraszającym tempie, co wiąże się niestety ze znaczną ilością wniosków o azyl. Coraz częściej przywódcy
europejskich krajów proponują aby
pomoc materialna trafiała do tych,
którzy zdecydują się nie opuszczać
swoich terytoriów.
„Le Soir”

Reakcje na tę decyzję są różne w zależności od tego, która opcja polityczna się wypowiada. Rzecznik rządzącej Partii Socjalistycznej stwierdził,
że „ Francja bez Depardieu nie jest już
taka sama, ale Depardieu bez Francji
to także nie to samo”. Z kolei lider
centroprawicy powiedział, że „wyjazd
Depardieu szkodzi Francji i jest to dobra okazja, aby od socjalistycznego
rządu domagać się postępowej polityki podatkowej”.
Burmistrz gminy Estaimpuis, w której leży wioska Nechin w wywiadzie
dla belgijskiego radia RTBF powiedział: „Depardieu pragnął znaleźć rezydencję w Belgii aby uciec przed francuskim fiskusem, ale mógł równie
dobrze zamieszkać w Brukseli. Chciał
jednak opuścić Paryż, jego często hałaśliwe życie i odzyskać ciszę, spokój
i pogodę ducha”. Francuzi stanowią
ponad jedną czwartą mieszkańców
wioski. Nie brak wśród nich milionerów, na przykład członków rodziny
Mulliez będącej właścicielami sieci supermarketów Auchan.
Belgijski minister spraw zagranicznych Dider Reynders powiedział: „to
wina samej Francji, kiedy jej obywatel opuszczają ojczyznę i że Francja
powinna ponieść konsekwencje swojej polityki”.
„RTBF”

Smakowite znaczki
Belgijska poczta idzie z duchem czasu, czyli z postępem. W 2013 roku
z okazji setnej rocznicy powstania
Królewskiego Instytutu Meteorologicznego w Brukseli, wyda nową, niezwykłą kolekcję znaczków które będą miały smak prawdziwej belgijskiej
czekolady, a ich kolory zmieniać się
będą pod wpływem temperatury. Niektóre znaczki – fluorescencyjne, będą
również świeciły w ciemności. Nowością będą również inne, nowe kształty które mają wypromować belgijską
pocztę jako firmę nowoczesną i dynamiczną. Dyrektor generalny Bpost
Johny Thijs zapewnia jednocześnie,
że poczta ukazując swoje nowoczesne oblicze zawsze będzie wierna tradycji.
„De Standaard”

Gerard Depardieu
zamieszkał w Belgii
Kolejny znany i bogaty Francuz jako miejsce zamieszkania wybrał Belgię. Powodem takiej decyzji aktora
Gerarda Depardieu było wprowadzenie we Francji 75-cio procentowego
podatku dla milionerów. Według radia France Info aktor od niedawna zameldowany jest w niewielkiej wiosce
Nechin tuż przy granicy z Francją.

Odszkodowania
za opóźnienia pociągów
Renaud Lambiotte – profesor i doktorant wydziału matematyki na uniwersytecie w Namur stworzył aplikację, która zapewnia finansową
rekompensatę podróżnym korzystającym z często opóźniających się pociągów.
Aplikację ma prawo wypełnić każdy pasażer korzystający w ciągu sześciu miesięcy z 20 pociągów z których
każdy miał piętnastominutowe opóź-
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nienia. Stworzona aplikacja rejestruje ten fakt i po uzyskaniu odpowiedniej ilości opóźnień (20), pasażer automatycznie otrzymuje do pobrania
formularz. Bezpłatna aplikacja jest dostępna na www.sci.app.com na razie
tylko w systemie iOS i iPhone.
„Le Soir”

Podwyżki w Telenecie
Od lutego 2013 roku belgijski Telenet podnosi opłaty za korzystanie
w internecie oraz telefonii stacjonarnej. Zdrożeje również wynajem dekodera HD-DigiCorder (o 20 centów miesięcznie). Bez zmian pozostają
natomiast koszty pakietów i opłaty za
połączenia telefonii komórkowej. Według rzecznika firmy powodem wzrostu cen jest dostosowanie się do inflacji panującej na rynku finansowym.
Konkurencyjny Belgacom natychmiast oświadczył, że nie przewiduje
żadnych podwyżek.
„Gazet van Antw erpen”

Obniżki w Electrabelu
Od pierwszego stycznia 2013 roku
Electrabel o 10 procent obniża ceny
energii elektrycznej. Obniżka dotyczy
wszystkich klientów indywidualnych
i według rzecznika firmy „każdej rodzinie przyniesie oszczędności w granicach od 200 do 400 euro rocznie.
O szesnaście procent spadną również
ceny gazu, natomiast opłaty sieciowe
i podatkowe pozostaną bez zmian.
W związku z obniżkami klienci Electrabelu nie muszą podejmować
żadnych działań, ponieważ od nowego roku obniżenie cen następuje automatycznie.
„Gazet van Antw erpen”
Opr. Karolina Morawska
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
n W wieku lat 11 rozpoczął naukę malarstwa w pracowni lwowskiego malarza Jana Maszkowskiego. Uczył
się u niego w latach 1848-1852.
Przez krótki okres jego nauczycielem był również Juliusz Kossak.
n Studia malarskie Grottger odbył we
Lwowie, później w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Tam doskonalił swój artystyczny warsztat
u znakomitych mistrzów i pedagogów. Również w Krakowie zaprzyjaźnił się z Janem Matejką i Aleksandrem Kotsisem.

Artur Grottger w stroju powstańca,
źródło: wikipedia.pl

Artur Grottger ( 1837 Tyn iow ice
– 1867 Amelie-Les-Bains-Palalda).
Jeden z czołowych przedstawicieli tak zwanego romantyzmu w malarstwie polskim. Krótkie życie arty sty
za o wo co wa ło
ob ra za mi
i rysunkami, które do dzisiaj poruszają naszą wyobraźnię i serca. Żył
i tworzył w okresie, kiedy Polska była pod zaborami, a w Królestwie Polskim wybuchło Powstanie Styczniowe. Grottger nie mogąc brać udziału
w walce poświęcił Ojczyźnie swój talent i słu żył jej ca łe ży cie kred ką,
ołówkiem i pędzlem.
n Urodził się 11 listopada 1837 roku
w Otyniowicach na Podolu jako najstarszy z czwórki dzieci państwa
Grottgerów.
n Ojciec, Jan Józef Grottger był dzierżawcą majątku hrabiego Hilarego
Siemianowskiego. Z zamiłowania
i wykształcenia malarz po Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. To
właśnie ojciec dawał małemu Arturowi pierwsze lekcje rysunku.
n Od najwcześniejszych lat chłopiec
wychowywany był w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Jego
ojciec walczył w powstaniu listopadowym jako oficer 5. Pułku Ułanów
„Warszawskie Dzieci”. Patriotyczne opowieści i powstańcze wspomnienia ojca zapadły głęboko w serce młodego artysty. Już w wieku
10 lat namalował pierwszą akwarelę zatytułowaną „Egzekucja szpiega”.

n W latach 1855-58 kształcił się
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W tym czasie odbył kilka podróży, między innymi do Monachium,
Wenecji i na Węgry.
n Większą część swojego krótkiego życia spędził w Wiedniu. Mieszkał tam
w od roku 1854 do roku 1865. W tym
okresie współpracował z wieloma
wiedeńskimi czasopismami, a także
z polskim czasopismem „Postęp”.
n W czasie powstania styczniowego
malarz zaangażował się w pomoc
uchodzącym z zaboru rosyjskiego
powstańcom. W grudniu 1863 roku
w mieszkaniu artysty aresztowany
został jeden z Polaków podejrzewany o działalność spiskową w Krakowie. Austriacy wytoczyli Grottgerowi proces, a cesarz Franciszek Józef
cofnął mu stypendium artystyczne.
W krótkim czasie artysta popadł
w ogromne kłopoty finansowe w wyniku czego został zmuszony do
opuszczenia Wiednia.
n Przez całe niemal życie towarzyszyły mu kłopoty finansowe. Wędrował po Galicji od dworu do dworu
za ra bia jąc na ży cie ry so wa niem
i malowaniem obrazów o pogodnej
często banalnej tematyce. Chociaż
dużo rysował i malował, ciągle brakowało mu środków do życia. Odkąd zmarł jego ukochany ojciec, na
niego właśnie spadł obowiązek zabezpieczenia materialnego rodziny. Nie zawsze dawał radę zmierzyć się z tym wyzwaniem, dlatego
często korzystał z pomocy przyjaciół i zna jo mych. Nie do ży wie nie
i anemia spowodowały, że w bardzo młodym wieku zachorował na
gruźlicę, której w ówczesnych czasach nie potrafiono wyleczyć.

n Pomimo trudności właśnie w tym
okresie stworzył najdoskonalsze
cykle rysunków wykonanych na
kartonach czarną i białą kredką.
„Warszawa I” i „Warszawa II” przedstawiają terror polityczny i krwawe
stłumienie patriotycznych manifestacji przez rosyjskiego zaborcę.
n Grottger bardzo ubolewał, że nie
mógł wziąć udziału w powstaniu.
Odradzano mu to ze względu na
stan zdrowia i podkreślano, że „talentem będzie bardziej służył narodowi”. Jedyne w co mógł się zaangażować to zakup i dostarczanie
powstańcom broni co bardzo skwapliwie czynił.
n W roku 1866 na balu w Lwowskim
Towarzystwie Strzeleckim poznał
Wandę Monne – miłość swojego życia. On miał lat 29, ona 16. Rodzina dziewczyny była przeciwna
związkowi tych dwojga, nie tylko
z powodu różnicy wieku, ale również stopnia zamożności i stanu
zdrowia artysty.
n To płomienne uczucie pięknej
dziewczyny i bardzo chorego na gruźlicę malarza obfitowało w wiele romantycznych spotkań i długich listów.
Wanda była gorącą patriotką.
W okresie Powstania Styczniowego
nosiła stroje zgodnie z narodowym
zwyczajem tamtego okresu – żałobną sukienkę z żelaznym krzyżykiem
u szyi. Zakochany w niej Grottger
cały czas przesiadywał w jej domu,
rozmawiał z nią i ciągle ja malował.
Kiedy wyjeżdżał z miasta pisał do
niej długie, czułe listy. I choć wielu sprzeciwiało się temu związkowi
ich miłość kwitła.
n W nadziei na poprawę swojej sytuacji materialnej Grottger wyjechał
do Paryża. Niestety również tam żył
praktycznie z dnia na dzień.
Pomimo ciężkiej sytuacji materialnej zdołał ukończyć cykl „Wojna”
przeznaczony do eksponowania na
paryskiej Wystawie Powszechnej
w 1867 roku. Cykl został zakupiony przez austriackiego cesarza
Franciszka.
n W grudniu 1867 roku nękany płucnymi krwotokami i opadający z sił
został wysłany przez francuskich lekarzy do słynnego uzdrowiska Ame-
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lies-les-Bains we francuskich Pirenejach. Zmarł 13 grudnia mając zaledwie trzydzieści lat.
n Zwłoki artysty sprowadziła do Lwowa jego narzeczona Wanda z którą
nie zdążył się ożenić. Pochowała go
na Cmentarzu Łysakowskim w miejscu, które kiedyś Grottger wybrał
podczas wspólnego spaceru. Do
trumny włożyła pierścionek z opalem, listy, krzyżyk który nosiła na
piersi i bukiet róż. Wanda w swoim
pamiętniku zapisała: „Byłam jak obłąkana. Już długo przedtem całymi
tygodniami nie spałam z trwogi nieopisanej, nieokreślonej, bo ani chwili nie wierzyłam, że choroba ta tak
się może zakończyć. Cios ten zastał
mnie zupełnie nieprzygotowaną. Zachwiał moimi zmysłami”.
n Sześć lat po pogrzebie artysty stanął na grobie Grottgera pomnik wykonany przez jego przyjaciela, lwowskiego rzeźbiarza Parysa Filippiego.
„Pomnik składał się z kilku rzeźbiarskich elementów.
Głów nym wśród nich był po sąg
młodej, głęboko zasmuconej kobiety o twarzy przypominającej oblicze Wandy, klęczącej na wielkim
głazie. Obok przysiadł kamienny
sokół o rozpostartych skrzydłach
symbolizujący miłość i wierność.
Pod ty mi dwie ma rzeź ba mi na
wspom nia nym gła zie wid nie je
owalny medalion z płaskorzeźbionym wizerunkiem Grottgera (wymodelowany przez samą Wandę),
lira o pękniętych strunach i złamana paleta malarska – symbole przerwanej przez śmierć twórczości i talentu artysty oraz trupia czaszka

– symbol pamięci o owej śmierci.
Po lewej stronie medalionu umieszczono kamienne wyobrażenie wielkiej teki rysunków na okładce której wid nie ją ty tu ły głów nych
ry sun ko wych cy klów Grot tge ra.
Na epitafijnej tablicy znalazło się
imię i nazwisko zmarłego artysty
oraz ułożona przez Wandę inskrypcja: Niech Cię przyjmie Chrystus,
który Cię wezwał, a do chwały Jego niech Cię prowadza Aniołowie.
Nad górną zaś płytą znalazł się jeszcze jeden napis: Świętej Jego pamięci pomnik ten postawiła Wanda” (wg. Witolda Szolgini).

Twórczość:
Artur Grottger to czołowy przedstawiciel romantyzmu w polskim malarstwie. Zapisał się w historii sztuki jako twórca patriotycznych cyklów
rysunkowych, które utrwaliły w pamięci wielu pokoleń Polaków sceny
powstańczych walk i męczeństwa.
Twórczość artysty zyskała ogromną
popularność dzięki swojej głęboko patriotycznej wymowie.
Najwcześniejsze prace Grottgera
przedstawiały sceny historyczne, głównie batalistyczne, często z motywem
jeźdźców. Jego dzieła są rozproszone.
Kilka obrazów ma Galeria Lwowska,
małą kolekcję ma Warszawa, Kraków
i Wrocław, ale najwięcej „Grottgerów”
jest chyba w rękach prywatnych. Cykle Grottgera powstawały na ciemnożółtym kartonie, rysowane czarną
kredką i uzupełniane o białe smugi farby nałożone dla podkreślenia plastyczności. Jego twórczości sprzyjały czasy
w jakich żył, rozpowszechniały się techniki druku i można było prace artysty
drukować i rozpowszechniać. Cykle
trafiały pod strzechy, w okresie powstania styczniowego obok Biblii
w każdym polskim domu musiały znajdować się prace Grottgera.
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Grottger dokumentował sceny z historii mu współczesnej nadając im
wyjątkowy wymiar. W latach 90-tych
XIX wieku jego cykle uznawane były za świadectwo przeszłości, rodziła
się wtedy legenda powstania stycznio we go. W ro ku 1905 twór czość
Grottgera urosła do rangi symbolu
narodowego. Jego dzieła służyły za
manifestacje dążeń narodowych. Im
bar dziej Grot tger był za ka za ny
(zwłaszcza w okresie PRL-u) jako „wywrotowiec”, tym bardziej rosła jego
popularność, a dzieła zyskiwały na
znaczeniu jako symbol walki i oporu.
Artur Grottger to typ XIX-wiecznego artysty walczącego o niepodległość Ojczyzny za pomocą sztuki. Uosabiał cechy niezbyt dzisiaj modne,
czy li za an ga żo wa nie, po świę ce nie
i patriotyzm.
Kult Grottgera zapoczątkowany
przez Wandę Monne wybuchł z ogromna siłą na przełomie wieku XIX i XX,
kiedy to legenda powstania styczniowego ożyła na nowo. Nie ulega wątpliwości, że Grottger był znakomitym
malarzem i rysownikiem. Swoimi mistrzowskimi dziełami poruszał najczulsze struny w sercach Polaków, budząc w nich świadomość narodową
i ucząc patriotyzmu kolejne pokolenia. Jego dzieła pełne są patriotycznych treści. Po okresie ciszy, niedomówień i przemilczeń ten największy
z polskich malarzy romantycznych
znalazł się w panteonie najwspanialszych narodowych artystów.
„W naszym romantycznym pojmowaniu Polski Grottger jest tym w polskim malarstwie czym Chopin jest
w polskiej muzyce, a Norwid w polskiej poezji. Grottger jest Chopinem
i Nor wi dem pol skie go ma lar stwa”
(Zygmunt Jasłowski).
Hann a Kor cz

Cykle
rysunkowe

Grób Artura Grottgera, źródło:
http://www.garnek.pl/halb09/20959275/cmentarzlyczakowski-we-lwowie

„Warszawa I”, „Warszawa II”, „Polonia”, „Lituania”, Wojna”. Malował
także
sceny
związane z Powstaniem
styczniowym: „Przejście
przez granicę”, „Pochód
na Sybir”, „Branka”,
„Powitanie powstańca”,
„Schronisko” oraz sceny
rodzajowe
jak
„W ogrodzie”. Stworzył
również kompozycje historyczne
„Ucieczka
Henryka Walezego”,
sceny batalistyczne, konie, zaprzęgi, polowania
i karykatury.

Grafika „Kucie kos”,
żródło http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Grottger/Grottger_Pol.htm
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Kącik historyczny
POWSTANIE STYCZNIOWE

Warszawa 1861, żródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Warszawa_1861_1.JPG&filetimestamp=201003291702143

N

ajwiększe polskie powstanie narodowe wybuchło 150 lat temu
w styczniu 1863 roku i trwało
do wiosny roku 1864. Swoim zasięgiem objęło zabór rosyjski czyli Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś,
w mniejszym zaś stopniu Ukrainę.
W walkach zginęło około 30 tysięcy
powstańców.

Tło historyczne
Dla Polski był to czas ucisku, niewoli i poczucia klęski po upadku powstania listopadowego. Ale zarazem
był to okres kiedy Rosja została pokonana w wojnie krymskiej i Polacy
zobaczyli słabość swojego zaborcy. Od
tego momentu zaczęły nasilać się ruchy narodowo wyzwoleńcze. Młode
pokolenie nie pamiętające powstania
listopadowego i jego klęski, coraz częściej miało nadzieje na odzyskanie niepodległości. Niewątpliwie przyczyni-

ły się do tego reformy przeprowadzone przez cara Aleksandra II, który po
roku1856 złagodził cenzurę, wprowadził amnestię dla więźniów politycznych oraz zezwolił na legalizację niektórych polskich organizacji. Ale były
to działania pozorne, bo car nie miał
zamiaru czegokolwiek ułatwiać Polakom. Ten ruch miał podłoże czysto
polityczne i był odciągnięciem w czasie czegoś co wkrótce miało nastąpić.
W tym okresie w Królestwie Polskim
ścierały się dwa główne nurty polityczne. Pierwszy – umiarkowany, reprezentowany przez Aleksandra Wielkopolskiego opowiadający się najpierw
za reformami, a w razie ich nie przeprowadzenia za walką zbrojną, drugi
zaś – bardziej radykalny – dążył do
ogólnonarodowego powstania o wolność. Przedstawicielami tego nurtu
byli: Ludwik Mierosławski, Zygmunt
Sierakowski i Jarosław Dąbrowski.

Od roku 1860 sytuacja w Królestwie
Polskim była bardzo napięta. Pojawiały się liczne manifestacje o wydźwięku niepodległościowym i antyrosyjskim.
11 czerwca 1860 roku w Warszawie
miała miejsce pierwsza od 30 lat wielka patriotyczna manifestacja zorganizowana w związku z pogrzebem
wdowy po generale Józefie Sowińskim
– bohaterze powstania listopadowego.
W rocznicę Nocy Listopadowej (29
listopada) zorganizowano kolejną
wielką manifestację. Wszystkie wystąpienia Polaków Rosjanie krwawo
tłumili, co powodowało coraz większe
dążenie do walki o niepodległość.
W październiku 1861 roku na terenie Królestwa Polskiego Rosjanie
wprowadzili stan wojenny. Pomimo
zakazu, 15 października Warszawiacy tłumnie wzięli udział w obchodach
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rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, co skończyło się rozbiciem manifestacji przez wojsko rosyjskie i porywaniem ludzi z kościołów. Na znak
protestu władze kościelne zadecydowały o zamknięciu wszystkich kościołów w Warszawie.
Bezpośrednio w okresie przed powstaniowym uformowały się dwa
główne obozy polityczne: „białych”
i „czerwonych”. „Biali” przeciwni byli wybuchowi powstania opowiadając
się za pracą organiczną i legalnymi
działaniami na rzecz zachowania polskości. Natomiast „Czerwoni” to odłam bardziej radykalny, zdecydowany
na
wybuch
powstania
i przeprowadzenie reform.

Wybuch i przebieg powstania
Bezpośrednim powodem wybuchu
powstania była tak zwana „branka”,
czyli przymusowy pobór do carskiego wojska. Branka miała na celu rozbicie konspiracji i udaremnienie powstania. 22 stycznia 1863 roku
powstał Tymczasowy Rząd Narodowy
który wybrał Ludwika Mierosławskiego na dyktatora. Tego samego dnia
TRN wydał manifest w którym wzywał Polaków, Litwinów i Białorusinów do walki zbrojnej z caratem (na
Litwie powstanie wybuchło 1 lutego).
Symbolem powstania było godło symbolizujące Orła, Pogoń i Archanioła,
czyli herby Polski, Litwy i Ukrainy.
W reakcji na wybuch powstania Rosjanie przywrócili stan wojenny zawieszony w drugiej połowie 1862 roku i powołali sądy wojenno-polowe
uprawniające do natychmiastowego
wydawania wyroków śmierci.
Od początku wiadomo było, że nie
jest możliwe osiągnięcie jakichkolwiek militarnych sukcesów. Wojska
rosyjskie miały nad powstańcami
ogromną przewagę zarówno pod
względem uzbrojenia jak i liczebności. Pomimo tego TRN zdecydowała
się ogłosić powstanie przeciwko Rosji. W nocy z 22 na 23 stycznia w ponad trzydziestu miejscach zaatakowano garnizony rosyjskie.
W niektórych punktach ataki powstańców nie udały się, w innych rozbrojono kilka garnizonów. Dowództwo rosyjskie natychmiast zarządziło
mobilizację wojsk w większych miastach w związku z czym liczba miejsc
w których stacjonowali Rosjanie
zmniejszyła się ze 180 do 42. Dla powstańców była to decyzja bardzo korzystna, ponieważ mogli zwiększyć
swoje działania na prowincjach, a także uzyskali dostęp do granic Królestwa.
W związku z ogromną przewagą sił
rosyjskich Polacy od początku działań przyjęli taktykę wojny partyzan-

ckiej nie podejmując otwartej walki,
tylko nękając przeciwnika niespodziewanymi atakami. Większe bitwy stoczono pod Miechowem, Małogoszczą,
Chrobrzem, Grochowiskami, Lunbieżą i Iławą.
W całym okresie w polskich oddziałach walczyło ponad 200 tysięcy ochotników. Największe nasilenie powstanie osiągnęło latem 1863 roku, gdy
przewagę we władzach centralnych
uzyskali „Biali”, którzy duże nadzieje wiązali z ewentualną interwencją
mocarstw zachodnich. Niestety, Francja, Anglia i Austria ograniczyły się
jedynie do przesłania Rosji not dyplomatycznych, które zostały odrzucone
przez carat. Żadne z tych państw ani
przez chwilę nie miało zamiaru występować w obronie Polski.
Tymczasem walka partyzancka
trwała. Rosjanie nie mogąc poradzić
sobie z niespodziewanymi atakami powstańców podjęli brutalne akcje polegające na stosowaniu terroru i zasad odpowiedzialności zbiorowej.
Rozpoczęły się masowe publiczne egzekucje, konfiskaty majątków i zsyłki na Sybir.
Powstanie zaczęło słabnąć. W październiku dowódca wojskowy Romuald Traugutt który został dyktatorem
powstania, zreorganizował władze powstańcze i oddziały zbrojne, jednak
walki były prowadzone na coraz mniejszą skalę a liczniejsze wojska rosyjskie coraz skuteczniej rozbijały grupy powstańców.
Powstanie, które objęło swoim zasięgiem Królestwo Polskie, znaczną
część Litwy oraz Wołyń trwało ponad
rok. Po początkowych sukcesach powstańcy zaczęli ulegać przeważającym siłom rosyjskim. Romuald Traugutt starał się wciągnąć do walki
ludność chłopską, głosząc hasło „z ludem i przez lud”.
Ale car Aleksander II na takie działa nia był przy go to wa ny. W mar cu
1864 roku wydał dekret o uwłaszczeniu i przyznaniu chłopom na własność użytkowanej przez nich ziemi.
By ła to uda na pró ba od cią gnię cia
chłopów od popierania powstańców
zwłaszcza, że car obiecał iż szlachcie
biorącej udział w powstaniu odbierze
ziemię i rozda ją chłopom. Te działania niestety odniosły zamierzony skutek i siły powstańców były coraz słabsze. Pią te go sierp nia na sto kach
Cytadeli Warszawskiej stracono Romualda Traugutta. Wkrótce powstanie upadło.

Podsumowanie
Powstanie Styczniowe nie mogło zakończyć się wygraną Polaków. Już
w noc wybuchu Imperium Rosyjskie
dysponowało ogromną 100 tysięczną
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armią, a powstańców z Królestwa Polskiego było zaledwie sześć tysięcy.
Co prawda do walczących przyłączali się Polacy z innych zaborów, emigracji a także przedstawiciele innych
narodów, ale wobec tak przeważającej siły rosyjskiej Polacy nie mieli
praktycznie żadnych szans. W walkach zginęło około 30 tysięcy powstańców.
Powstanie Styczniowe było ogromną klęską narodu polskiego, a jakiekolwiek szanse i nadzieje na odzyskanie
niepodległości
stały
się
nierzeczywiste. Wśród znacznej części społeczeństwa zapanowało przekonanie, że walka zbrojna nie ma sensu. Represje rozpoczęły się w chwili
stłumienia powstania. Około 40 tysięcy Polaków zostało zesłanych na Sybir skąd już nigdy nie powrócili. Ponad 10 tysięcy osób wyemigrowało
zagranicę. Zniesiono autonomię Królestwa Polskiego jego nazwę oraz budżet i uczyniono z niego zwykłą prowincję Rosji. Rozpoczął się wzmożony
proces rusyfikacji i represji. Zlikwidowano w Warszawie Szkołę Główną,
do roku 1870 wielu miastom odebrano prawa miejskie doprowadzając je
do upadku. Zlikwidowano Bank Polski, skasowano klasztory katolickie
na terenie dawnego Królestwa Polskiego i skonfiskowano tysiące majątków ziemskich. Wszystko po to aby
złamać w Polakach ducha walki i godność narodową. Polska pogrążyła się
w żałobie.
Powstanie Styczniowe pozostawiło trwały ślad w literaturze polskiej.
To właśnie tego okresu dotyczą
dzieła Elizy Orzeszkowej („Nad Niemnem”), Marii Dąbrowskiej („Noce
i dnie”) oraz Stefana Żeromskiego
(„Wierna rzeka”). W swoich dziełach
powstanie uwiecznili Artur Grottger
i Jan Matejko.
21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski wydal specjalny rozkaz na mocy
którego weterani powstania styczniowego uzyskali uprawnienia żołnierzy
Wojska Polskiego. Mieli prawo do stałej pensji państwowej i noszenia specjalnych fioletowych mundurów.
Nosili charakterystyczne czapki rogatywki ozdabiane srebrnym orłem
lub biało-czerwoną kokardą. Cieszyli
się wyjątkowym szacunkiem Polaków,
a ówczesne państwo polskie opiekowało się nimi i nadało im wiele przywilejów.
W ten właśnie sposób II Rzeczpospolita uhonorowała bohaterskich żołnierzy którzy przeżyli powstanie styczniowe i stali się symbolem dumnej
i niezniszczalnej Polski.
Anna Janicka

20

Antwerpia po polsku

styczeń 2013

WAŻNE!!!
ZMIANY PRZEPISÓW W POLSCE
W 2013 roku Polaków czekają spore zmiany w przepisach
prawnych.
PASZPORTY
Do tej pory, zgodnie z Ustawą o Dokumentach Paszportowych, wniosek
o paszport należało składać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Od połowy stycznia 2013 mają obo wią zy wać no we prze pi sy,
według których organem właściwym
do wydania paszportu (lub do odmowy) w kraju będzie wojewoda do którego wpłynie wniosek, natomiast zagranicą właściwym organem będzie
Wydział Konsularny Ambasady RP.
Bez względu na miejsce zamieszkania, w dowolnym wydziale paszportowym w całej Polsce będzie można
złożyć wniosek o wydanie paszportu
i tam go odebrać.
To udogodnienie jest możliwe dzięki działającej od 2006 roku centralnej
ewi den cji wy da nych i unie waż nio nych dokumentów paszportowych.
Każ dy organ paszportowy w kra ju
i zagranicą będzie miał zdalny dostęp
do zasobów informacyjnych. Rejestr
obejmuje dane o paszportach wydawanych od 2002 roku. Z końcem roku 2011 upłynął okres ważności tych
pasz por tów, któ re nie by ły uję te
w ewidencji.

Paszporty tymczasowe
Stare zasady nie zezwalały na wydawanie paszportu tymczasowego komuś, kto w związku z działalnością
zawodową musiał pilnie wyjechać zagranicę. W świetle nowych przepisów, paszport tymczasowy będą mogły otrzy mać oso by prze by wa ją ce
w Polsce i zagranicą w nagłych, udokumentowanych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością
za wo do wą, na przy kład za gra nicz nym kontraktem.

Drugi paszport
Nowe zasady będą też dotyczyć prowadzenia postępowań o wydanie drugiego paszportu. Niezależnie od miejsca za miesz ka nia (w kra ju czy
zagranicą), wniosek o wydanie drugiego paszportu trzeba składać w siedzi bie Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych. Szef MSW bę dzie
wydawał zgodę na wydanie takiego
dokumentu. Jednak potem przyjęcie
wniosku i jego wydanie nastąpi w do-

wolnym – wybranym przez obywatela – organie paszportowym.
„Do będących w toku postępowań
w sprawach wydania, odmowy wydania lub unie waż nie nia pasz por tu,
w tym drugiego paszportu oraz paszpor tu tym cza so we go, wszczę tych
przed dniem wejścia w życie nowych
przepisów, stosowane będą przepisy
dotychczasowe”.

ZAMELDOWANIE
W POLSCE
De cy zją Par la men tu, obo wią zek
mel dun ko wy prze sta nie obo wią zywać dopiero w 2016 roku a nie jak
planowano wcześniej – w roku 2014.
Po wpro wa dze niu zmian prze wi dzia nych na po ło wę stycz nia 2013
roku, nie trzeba będzie najpierw wymel do wać się z do tych cza so we go
miejsca zamieszkania aby zameldować się w nowym. Dzięki dostępowi
do za so bów in for ma cyj nych, obie
czynności będą mogły być przeprowadzone w jednym urzędzie z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.
Nie będzie też obowiązku meldowania się obywateli polskich oraz UE
na pobyt czasowy do trzech miesięcy. Turyści i wczasowicze nie będą
mie li obo wiąz ku mel do wa nia się.
W związku z tym właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości
i zakładów pracy nie będą wymagać
dopełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowni ków. San kcje za nie do peł nie nie
obowiązku meldunkowego zostaną
zniesione wraz z wprowadzeniem nowych przepisów.
W związ ku z prze wi dy wa ny mi
zmianami, od 2015 roku będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu w dowolnej gminie na terenie Polski,
nie za leż nie
od
miej sca
zamieszkania. W dowodzie nie będzie
adresu zameldowania, dzięki czemu
nie będzie konieczna wymiana dowodu na nowy w razie zmiany miejsca
stałego pobytu.
Opracował
P iotr Neuman

INNE WAŻNE ZMIANY
Nowe przepisy egzaminacyjne na
prawo jazdy, zmiany w korzystaniu
z ulg pro ro dzin nych czy zmia ny
w PIT – to tylko niektóre z nich.
War to spraw dzić, któ re prze pi sy
mogą nas dotyczyć i które właśnie
dla nas są ważne.
Od 1 stycznia przedsiębiorców czekają zmiany w sposobie wystawiania
i rozliczania faktur VAT. Od nowego
roku nie muszą już umieszczać na fakturach za paliwo danych rejestracyjnych pojazdu którego zakup dotyczy.
Wprowadzone są również zmiany
w nazewnictwie i możliwość wystawia nia fak tur zbior czych z da nym
kontrahentem. Nowością będzie wystawianie faktur uproszczonych do
których wystarczy tylko numer NIP.
Będzie ją można wystawić jeżeli kwota transakcji nie przekroczy 450 złotych lub 100 euro.
Od tego roku przedsiębiorca wystawiając faktury nie będzie musiał
rejestrować się jako podatnik VAT.
Proponowane zmiany mają na celu
także pomoc przedsiębiorcom w walce z niesolidnymi dłużnikami. Przyspieszona została możliwość stosowania „ulgi za złe długi”. Będzie to tylko
150 dni (a nie pół roku) od terminu
płatności wskazanego na fakturze.
Od 2013 ro ku po dat ni cy któ rzy
w swojej działalności gospodarczej
ko rzy sta ją z kas fi skal nych, zo bo wiązani będą do przechowywania
ko pii pa ra go nów przez pięć lat,
a nie jak dotychczas tylko przez dwa
lata.
Wprowadzona również zostaje konieczność zainstalowania kasy fiskalnej dla przedsiębiorców których obro ty prze kro czą 20.000 zło tych
w ciągu roku.
Od nowego roku wzrosną stawki
podatków lokalnych, między innymi
od nieruchomości (o cztery procent),
za posiadanie psa, czy opłaty targowe.
Rok 2013 przy nie sie zmia ny
w PIT. Prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym ulgi prorodzinnej będzie zależało nie tylko od ilości posiadanych dzieci, ale również od
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dochodu rocznego podatnika (łączne
zarobki małżonków nie mogą przekroczyć kwoty112 tysięcy złotych).
Największe zmiany dotkną tych rodziców, którzy nieźle zarabiają a mają tylko jedno dziecko. W przypadku
wychowywania więcej niż dwójki dzieci przepisy są następujące: wyższa o 50
procent będzie ulga na trzecie dziecko. Na czwarte i kolejne dziecko ulga
zwiększy się o 100 procent.

zmiany monitorować będzie nowy system pod nazwą Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (w skrócie eWUŚ)

Obowiązywać będą nowe zasady doty czą ce ul gi in ter ne to wej. Ko rzy stać mogą z niej podatnicy, którzy
w latach 2005 – 2011 nie dokonywali odliczeń z tego tytułu lub po raz
pierwszy uwzględnią ulgę w rozliczeniu za rok 2012. Ci, którzy odliczą
ulgę w roku 2012, będą mogli skorzystać z niej po raz drugi tylko w roku 2013. Dotychczas z odpisu mógł
korzystać każdy kto poniósł jakiekolwiek wy dat ki w związ ku z uży wa niem internetu.

Wprowadzona zostanie nowelizacja Kodeksu Pracy dotycząca przedłużenia urlopów ojcowskich do ośmiu ty god ni. Zgod nie z no wy mi
przepisami urlop ojcowski nie będzie
mógł pokrywać się z urlopem macierzyńskim.
W związku z planowanym podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia, wzrosną grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Od roku 2013 twórcy uzyskujący
przychody z tytułu praw autorskich,
będą musieli stosować nowe zasady
rozliczania 50% kosztów uzyskania
przychodów.
W tym roku nastąpi wzrost kosztów pra co daw ców (pod nie sie nie
kwo ty mi ni mal nej z 1.500 zł do
1.600 zł) w związku z czym wzrośnie
miesięczna składka na ubezpieczenie
społeczne ze 143,56 zł do 153,12 złotych. Oznacza to, że przedsiębiorca
przekaże do ZUS około 115 złotych
rocznie więcej.
Duże zmiany zapowiadane są
w służbie zdrowia. Na wizytę u lekarza nie trzeba będzie zabierać druków
RMUA (dokumentu ubezpieczeniowego), pacjentowi wystarczy dowód tożsamości (nawet prawo jazdy). Zawsze
trzeba będzie podać numer PESEL.
W szpitalach pojawią się opaski magnetyczne z kodem zawierającym dane o pacjencie i chorobie. Wszystkie

Nastąpią zmiany w przyznawaniu
„becikowego”. Według nowych przepisów, nie będzie ono dostępne dla
ro dzi ców któ rych do chód rocz ny
w przeliczeniu na osobę przekroczy
kwotę 1.922 złote.

Nowy rok przyniesie także wyższą
stawkę akcyzy na wyroby tytoniowe co wiąże się z podwyżką o około
70 groszy na jednej paczce papierosów. Rząd wprowadzając podwyżkę
tłumaczy ją obowiązkami Polski wobec UE zgodnie z którymi w 2018 roku stawki akcyzy na wyroby tytoniowe powinny osiągnąć poziom 90 euro
za tysiąc papierosów.
Od 1 stycznia 79 sądów rejonowych
o li mi cie eta tów do dzie wię ciu sę dziów zo sta nie prze kształ co nych
w wydziały zamiejscowe sąsiednich
sądów. Według Ministerstwa Sprawie dli wo ści po wyż sza re for ma ma
usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości.
Nastąpi także istotna zmiana dotycząca egzaminów na prawo jazdy,
które nie będzie już wydawane bezterminowo, lecz na okres 15 lat. Pojawią się także nowe kategorie AM,
A2, zaś samo zdawanie egzaminu teo re tycz ne go bę dzie znacz nie trud niejsze. Egzamin bę-
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dzie zawierał symulacje zdarzeń drogowych i animacje. Zwiększona zostanie liczba pytań i skrócony czas
odpowiedzi. Nie będzie już możliwości poprawienia raz udzielonej odpowiedzi ani powrotu do pytań wcześniej szych. No wi kie row cy bę dą
przechodzić dwuletni okres próby.
Jeżeli taki kierowca popełni dwa wykroczenia, trafi na badania psychologiczne i kurs reedukacyjny. Okres
próby wydłuży się w związku z tym
o kolejne dwa lata.
Będą również zmiany w systemie
przyznawania punktów karnych.
Kie row cy, któ rych licz ba pun któw
karnych zbliża się do 24, nie będą już
mogli anulować 6 punktów poprzez
udział w szkoleniu.
Od stycznia obowiązywać będzie nowe prawo pocztowe w myśl którego
także inni operatorzy pocztowi
– oprócz Poczty Polskiej – będą mogli
dostarczać listy ważące do 50 gramów.
Oznacza to, że wszystkie firmy świadczące usługi pocztowe w Polsce otrzymają równy dostęp do rynku.
Ulega jednocześnie likwidacji obszar usług zastrzeżony dotychczas
dla Poczty Polskiej.
Zmiany nastąpią także w systemie
wywozu śmieci. Odpowiednią firmę
wybierać będą w przetargu gminy,
natomiast mieszkańcy uiszczać będą
sta łą op ła tę opar tą na okre ślo nej
przez gminę podstawowej stawce.
W nowym roku wejdzie w życie nowy kodeks budowlany którego przepisy mają znacznie ułatwić proces inwe sty cyj ny i zmi ni ma li zo wać ro lę
administracji.
Szczegółowe informacje dotyczące
po wyż szych zmian znaj du ją się na
stronach internetowych właściwych
ministerstw.
Opracowała
Marta Waw rocka

Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły
języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego
i niemieckiego
GSM 0496 113 823
e-mail: stepien.maya@gmail.com
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Bożonarodzeniowe szopki
w polskim kościele w Antwerpii
Państwo Sadowscy,
właściciele znanej w Antwerpii firmy ubezpieczeniowej Save Insurance,
w grudniową niedzielę
zaprosili Polonię na koncert kolęd, grzane wino
i smaczne pierniki. Spotkanie miało miejsce
w polskim kościele na
Grotesteenweg. O stronę muzyczną zadbały
dzieci z zespołu taneczno-wokalnego działającego przy Fundacji Children of Europe, dzieci
z Polskiej Szkoły im.gen.
Maczka w Antwerpii
i Polsko-Belgijski Chór
Antwerpia.
Niewątpliwą atrakcją
by ło roz strzy gnię cie
konkursu zainicjowanego przez państwa Sadowskich na najpiękniejszą bożonarodzeniową
szopkę.
Dwóch finalistów konkursu otrzymało bony o wartości 100 euro każdy
do zrealizowania w sklepie Bartsmit.
Inicjatywa corocznego wigilijnego
spotkania Polaków i konkursu na bo-

żonarodzeniową szopkę jest z całą
pewnością godna powtórzenia. Mamy
nadzieję, że państwo Sadowscy wyjdą
z taką propozycją również w tym roku, a do konkursu stanie większa liczba chętnych.

Gratulujemy dobrego pomysłu i postarajmy się, aby podobnych spotkań
polskiej społeczności było coraz więcej.

Odznaczenia za zasługi
w upowszechnianiu idei pamięci narodowej
grudnia ubiegłego roku
w Wydziale Konsularnym
Ambasady RP w Brukseli
odbył się Wieczór Wigilijny, którego
gospodarzem był Konsul Generalny RP
p. Piotr Wojtczak wraz z małżonką.
O oprawę muzyczną wieczoru zadbała
kapela góralska „Czarna Góra” z Genk,
zaś estetycznych wrażeń dostarczyła
wystawa malarstwa Dariusza Króla. Zaproszonym gościom życzenia świąteczne i noworoczne złożył Ambasador RP
Artur Harazim oraz ks. Prałat Ryszard
Sztylka.
W trakcie spotkania Konsul Generalny p. Piotr Wojtczak wręczył Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
panu
Alfredowi
Maternie
właścicielowi firmy dienstencheques
„Batist” – głównemu sponsorowi XXI

14

Finału WOŚP w Antwerpii – za odnowienie grobów żołnierskich w Chievre.
To zaszczytne odznaczenie przyznawane jest przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa „za szczególne
zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą działalność związaną z upamiętnianiem
miejsc walki i męczeństwa narodu polskiego, a także opieki nad tymi miejscami”
Takie inicjatywy są godne naśladowania. Dzieją się w ciszy, bez rozgłosu,
z daleka od codziennego życia. Może
warto czasami na chwile przystanąć
i pomyśleć o tych, którzy w czasie wojny oddali życie za swoja Ojczyznę i dzięki którym możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju.
Anna Janicka

Alfred Materna
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Sztab WOŚP
Antwerpia
zaprasza na

XXI Finał
który odbędzie się 13 stycznia
w Sali Zappa,
August Leyweg 6, Antwerpia,
Startujemy o godz.12:00
GRAJĄ Z NAMI: Cochise, Anker, Marta Mus, Janusz Baran, Agnes Milewski,
Flapping Ears, dzieci z Children of Europe, Tom&Jerry

OPRÓCZ TEGO: atrakcje dla małych i dużych, licytacje i wiele niespodzianek.
Licytacje poprowadzi MARCIN KWAŚNY – aktor teatralny, filmowy, scenarzysta
Co licytujemy?
n
n

n
n

n
n
n

n
n

n

4 płyty zespołu „Enej z autografami muzyków
zestaw 4 płyt z przebojami pt. „Marek Sierocki
przedstawia” z podpisem Marka Sierockiego
grafika Justyny Stefańskiej
obraz – malarstwo akrylowe na płótnie Michała
Łukasiewicza
wina od znanego aktora Marka Kondrata z autografem
płyty Moniki Kuszyńskiej a autografami
płyty DVD kabaretu „Ani Mru Mru” oraz plakaty
z autografami
płyty DVD kabaretu „Hrabi”
sesja fotograficzna znanego fotografa
Grzegorza Wójcika

n
n
n
n
n

n
n

n
n
n
n

konfitury od Pascala Brodnickiego
koszulka Sylwia Grzeszczak & Liber
piłki podpisane przez Włodzimierza Lubańskiego
zdjęcie Andrzeja Szarmacha z autografem piłkarza
koszulki z podpisami gwiazd XXI Finału w Antwerpii
prace młodych artystów z polskiej szkoły w Antwerpii
– finalistów konkursu rysunkowego „Historia Polski
na wesoło”
płyty podpisane przez Doniu
dwie prace fotograficzne Janusza Barana z albumu
„Lady Winter” i „Świt nad Wisłą”
gadżety z najpopularniejszych polskich seriali TV
zdjęcia z autografami Jurka Owsiaka
gadżety z XXI Finału WOSP
i wiele innych atrakcji

więcej informacji nawww.wospantwerpia.be

Szefowa Sztabu WOŚP w Antwerpii, Izabela
Sośniak, z wizytą w Sztabie Głównym WOŚP
w Warszawie.
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Wyzysk społeczny

!

BEZ GRANIC

23 stycznia 2013 belgijskie związki zawodowe organizują akcję przeciwko
wspieraniu przez rządy państw europejskich nieregulowanego rynku pracy
i wyzskiwaniu pracowników z biedniejszych krajów Unii Europejskiej w tym
z Polski.

Ta akcja dotyczy każdego z nas!

Również/także kosztem Polaków

Jest skierowana do urzędników
Parlamentu Europejskiego
i rządu belgijskiego.

firmy podnoszą swoją rentowność, wypłacając
zbyt niskie wynagrodzenia, nie zapewniając
ochrony socialnej i łamiąc prawa pracowników!

Oszustwa na placach budowy, w fabrykach, przetwórniach spożywczych od Oostendy aż po Bastognię odczuwane są również zagranicznych
i belgijskich pracowników. Pracwonicy z Europy Środkowo-Wschodniej masowo stają się ofiarami nieuczciwej konkurencji. Belgijscy pracownicy
bardziej niż kiedykolwiek w ostatnich dziesięcioleciach czują się zagrożeni we własnym kraju. Ta sytuacja trwa już 8 lat, od chwili przystąpienia
nowych krajów, w tym Polski, do Unii Europejskiej.
Podwykonawcy oferują usługi z udziałem pracowników z Europy Srodkowo-Wschodniej za dosłownie śmieszne ceny. Większość wschodnioeuropejskich pracowników godzi się na pracę za połowę belgijskij stawki, z uwagi na fakt, iż jest ona i tak wyższa niż w kraju ojczystym.
Przedsiębiorstwa wykorzystują tę sytuację i prowadzą nieuczciwą konkurencję kosztem pracowników i uczciwych firm.

Szerzy się wyzysk
i współczesne
niewolnictwo

Rośnie poczucie
bezkarności
przedsiębiorców

Inspekcje są
bezsilne a kontrole nieskuteczne

Brak kompleksowego prawodawstwa
osłabia pozycję
i możliwość ochrony
pracowników

Weź udział w akcji
– przyłącz się do nas
Środa 23 stycznia 2013
Bruksela1210,
przy Koning Albert II-laan 5
(w poblizu stacji Brusksela Północna Noord)

MIĘDZY INNYMI
POLSCY PRACOWNICY:
4 pracują sześć a często siedem dni w tygodniu
4 codziennie pracują więcej niż 8 godzin
4 często są zmuszani do pracy w systemie fałszywej
działalności

4 pracują w bardzo niebezpiecznych warunkach
4 otrzymują zbyt niskie wynagrodzenie
4 nie otrzymują wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
4 często bywają zakwaterwani w lokalach niespełniających
podstawowych warunków mieszkaniowych, w barakach
lub na kempingach
4 nie mają ochrony socjalnej
4 grozi się im, kiedy walczą o swoje prawa
4 są wysyłani (z dnia na dzień) do swojego kraju,
kiedy szukają pomocy

CHROŃ SWOJĄ PRACĘ
Żadamy:
4 bezpieczeństwa i pewności pracy, godnej pracy i szacunku dla wszystkich
pracowników, również dla tych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
4 aktywnej walki i konrentych działań przeciwko fałszywemu samozatrudnieniu
4 skutecznego wdrażania do pracy nowych pracowników
4 zakwaterowania zagranicznych pracowników w godnych warunkach
4 bardziej skutecznych kontroli nielegalnego zatrudnienia
4 skutecznych i dotkliwych kar w przypadku oszustw społecznych i podatkowych
4 likwidacji kart kontrolnych C3.2A dla pracowników budowlanych
4 wprowadzenia elektronicznej rejestracji obecności w miejscach pracy i na budowach,
również dla pracowników zagranicznych
4 prawdziwej odpowiedzialności głownych wykonawców
4 więcej szkoleń, poprawy warunków bezpieczeństwa pracy i poprawy warunków
zatrudnienia, szczególnie dla obcokrajowców

Belgijskie związki zawodowe mają bardzo silną pozycję i są skuteczne
w swoich akcjach. ACV/CSC liczy obecnie 1,7 mln członków.
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden

Januariopstand
Gevechten tussen Polen en Russen bij Hongarije tijdens
de Januariopstand
De Januariopstand was een guerrilla-opstand tegen het
Russische keizerrijk in gebieden van het voormalige PoolsLitouwse Gemenebest, te weten Polen (aldaar de opvolger
van de Novemberopstand), Litouwen, Wit-Rusland, Letland,
delen van Oekraďne en West-Rusland. De opstand begon
op 22 januari 1863 en eindigde
toen de laatste opstandelingen
in het jaar 1865 gevangengenomen waren.
De aanleiding was de instelling van de dienstplicht voor jonge Poolse mannen in het Russische leger. De opstand werd
met veel geweld neergeslagen
onder leiding van Michail Moeravjov-Vilenski, hetgeen bekritiseerd in zowel Europa alsook
binnen Rusland zelf. Ongeveer
70.000 opstandelingen werden
verbannen naar Siberië en andere gebieden buiten het strijdgebied. Verder werd onder andere het Russisch als officiële
staatstaal ingesteld in Polen.
Wel leidde het tot de afschaffing
van lijfeigenschap van Poolse
boeren. In de nadagen van de
opstand werden de repressailles van de Russen gruwelijker.
Er vonden openbare executies
plaats en gevangenen werden

naar Siberië gedeporteerd. Dit leidde uiteindelijk tot het
einde van de opstand.
De murwgeslagen bevolking schakelde na de opstand
om naar 'organisch werk'; niet langer werd onafhankelijkheid
door gewapende strijd nagestreefd, maar economische en
culturele verbeteringen werden nu voorop gesteld. In 1905
volgden echter toch weer opstanden tijdens de Poolse
Revolutie.
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Wielka
Orkiestra
Świątecznej
Pomocy
Deze Stichting is al meer dan 20 jaar actief in Polen. De
Stichting stelt zich tot doel om te werken in het domein
van de gezondheidszorg: ze redt het leven van wie ziek is,
in het bijzonder kinderen, ijvert voor een betere gezondheid
voor iedereen en werkt ook rond bewustmakingscampagnes
en preventie in de sfeer van de gezondheidszorg.
De finale van de Stichting is een publieke inzamelactie
die een hele dag loopt en die georganiseerd wordt door de
Stichting Groot Orkest voor Hulp tijdens de Feestdagen.
Traditioneel vindt de actie elk jaar plaats op de tweede
zondag van januari. De actie wordt integraal en rechtstreeks
uitgezonden op het tweede kanaal van de Poolse televisie.
Jaarlijks zamelen zo’n 120 000 vrijwilligers geld in dat
vervolgens in de verschillende inzamelpunten geteld wordt.
Dat is een absoluut sociologisch fenomeen want uit de
bedragen die op onze rekening gestort worden kan je
afleiden dat al onze vrijwilligers, die ons grenzeloos
vertrouwen genieten, het verzamelde geld met de grootste
nauwkeurigheid afrekenen.
Om 20u nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan
de happening “Een lichtje voor de hemel”. Op dat precieze
ogenblik vragen we mensen in heel Polen om Goede Engelen
naar de hemel te sturen, in de vorm van het vlammetje
van een aansteker, een kaars, een fakkel of Chinees
vuurwerk. We geloven dat we op dat moment heel erg
zichtbaar worden.
De artiesten die op die dag optreden, vragen we om dat
gratis te doen. Op die dag proberen we ook om zoveel
mogelijk artistieke evenementen, of evenementen die met
de finale van de actie te maken hebben, te laten
plaatsvinden zonder extra kosten te maken.
Voor de derde keer al wordt de actie ook in Antwerpen
georganiseerd:

XXI Slotactie Groot Orkest – Om het leven van kinderen
te redden en voor waardige medische hulp aan senioren
Zoals gewoonlijk zullen we ons na de 21e slotactie
buigen over de problemen van de Poolse gezondheidszorg
voor kinderen.
Zoals gewoonlijk zullen we hulp bieden door medisch
materiaal aan te kopen voor gezondheidscentra die een
contract ondertekend hebben met de Poolse tegenhanger
van het RIZIV.
Na 20 jaar werk in de directe omgeving van de
gezondheidszorg zien we echter ook hoe zeer senioren hulp
nodig hebben. Deze slotactie, die voor een groot deel
bestemd is voor mensen op gevorderde leeftijd die chronisch
ziek zijn, wil ook een symbolische dimensie hebben.
We zijn niet in staat om de talloze problemen in dit
domein van de gezondheidszorg op te lossen, en we zullen
dat nooit zijn. Maar we willen de aandacht van de Polen
vestigen op alle vragen rond de kwaliteit van
gezondheidszorg en op het helaas erg vaak voorkomende
fenomeen van uitsluiting waar mensen op gevorderde
leeftijd mee geconfronteerd worden.
Van harte welkom op dit prachtige evenement op 13
januari.
Op het programma staan optredens van artiesten,
attracties voor jong en oud en vooral veel amusement!
Meer info op www.wospantw.eu.
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Toeristische
Regio’s
Kasjoeben
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De Kasjoeben (Kasjoebisch: Kaszëbi, Pools: Kaszubi)
zijn een westslavisch volk, dat afstamt van de Pomoranen
(uit het Slavisch: Pomor’e = gebied aan zee). De meeste
Kasjoeben wonen in Polen in Pommeren. De Kasjoeben
zien Danzig (Kasjoebisch: Gduńsk) als hun hoofdstad.
De oudste vermelding van de naam van de Kasjoeben
stamt uit de 13e eeuw, toen de Hertogen van Stettin
(Kasjoebisch: Szczecëno; Pools.Szczecin) zich als Dux
Slauorum et Cassubiae aanduidden.
De herkomst van de naam Kasjoeben is niet met
zekerheid bekend. Een gangbare verklaring is dat de naam
afkomstig is van het woord Kassub, een mantel die de
Kasjoeben in vroeger tijden droegen.
Het Kasjoebisch, een West-Slavische taal wordt
tegenwoordig door ongeveer 50.000 mensen actief
gesproken. Het bevat zowel Duitse als Baltische
(Oudpruisische) leenwoorden.
In de 11e en 12e eeuw werden de Kasjoeben van Polen
uit gekerstend. Vanaf het eind van de 12e eeuw kwamen
de Kasjoeben onder een toenemende invloed van de Duitse
cultuur, waardoor zich een geleidelijke verduitsing voltrok.

De dag van de eenheid van Kasjoeben

Het tegenwoordige gebied van de Kasjoeben

Verspreiding
Taal
Verwante groepen

www.pieknekaszuby.pl

Polen
Kasjoebisch (50.000 sprekers)
Slavische volkeren

De dag van de eenheid van Kasjoeben wordt jaarlijks
gevierd op 19 maart als herdenking aan de schriftelijke
vermelding van Kashubian in de Stier van Gregorius IX uit
1238. Het was waarschijnlijk de eerste historische
vermelding van Kashubian.
Tijdens de De dag van de eenheid van Kasjoeben worden
volkskunst beurzen, tentoonstellingen en vergaderingen
georganizeerd ter herdenking van belangrijke gebeurtenissen
of tekens die een impact op het verhaal van de Kasjoeben
hadden. De traditionele deel van de viering van De dag van
de eenheid van Kasjoebenis een toernooispel die in in
Kashubian "Basia" wordt genoemd.
Eerste Dag van de De dag van de eenheid van
Kasjoebenvond plaats in 2004 in Gdansk, vroeger gevierd
als het feest van Kashubian.
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Polen is een land met een rijke traditie en cultuur,die
haar folklore koestert. Polen zijn trots op hun geschiedenis
en tradities.
In de volgende nummers van „Antwerpia po Polsku”
gaan we Poolse nationale dansen tonen.

De Polonez
Voor elke Poolse man of vrouw is de polonaise de
bekendste nationale dans. Prachtig gedanst door dansers
gekleed in schitterende historische kostuums, getuigt
ze van het trotse verleden van dit land.
Alle Poolse nationale dansen – de Polonaise, de Mazurka,
de Oberek, de Cracovienne en de Kujawiak – zijn
volksdansen die in heel Polen bekend zijn en ook vaak
gedanst worden.
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De Polonaise is van nature een statige dans, met sierlijke
bewegingen van de dansers en slepende passen. De eerste
twee maten zijn om de benen naar voren te brengen, terwijl
in de derde maat de knieën een beetje moeten worden
gebogen. Tijdens deze dans worden er verschillende figuren
uitgevoerd (paar voor paar, de mars van vier, ⅛ maat, de
brug, de slang, de slak, het doolhof). Dus moet de stoet
van dansers geleid worden door een ervaren dansmeester.
Tegenwoordig is de polonaise de verplichte dans waarmee
het traditionele “honderd dagen schoolbal” (studniówka),
op de middelbare scholen begint (het laatste schoolfeest
100 dagen voor het eindexamen).
Bron : http://www.polenvoornederlanders.nl

POLONEZ (Polonaise)
De meest bekende dans is de polonaise, haar naam
stamt uit het Frans (Polonaise betekent Pools). In de volkse
vorm wordt ze “chodzony” (chodzić = lopen) genoemd. In
de loop der tijd is de polonaise uitgegroeid tot een populaire
hoofse dans, traditioneel hčt begin van een bal. – “Tijd
voor de polonaise!” – is de aankondiging, van de
dansmeester, dat het bal begint.

www.cozadzien.pl

http://www.poloniny.rzeszow.pl/pl/tance/polskie-tance-narodowe/polonez/
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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.

Polska szkoła pomaga
dzieciom imigrantów osiągać
sukcesy
Popołudniowa polska szkoła publiczna pomaga dzieciom polskich imigrantów w osiąganiu
sukcesów w szkołach belgijskich – takie wnioski
płyną z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetów w Antwerpii i w Leuven. Ta
informacja odbiła się echem w belgijskich i polskich mediach.
Nagłośnił ją opiniotwórczy dziennik „De Morgen”. Belgijscy dziennikarze odwiedzili polską
szkołę z siedzibą w Sint-Jan Berchmans College
i w reportażu zatytułowanym 'Wij breken de negatieve spiraal' (Przełamujemy negatywną spiralę) opisali działalność i rolę, jaką odgrywa w życiu dzieci polskich imigrantów „polska wyspa
w centrum Antwerpii”.
„Tożsamość tu w polskiej szkole jest sprawą delikatną, ale również elastyczną. Tylko poprzez dodatkowe zajmowanie się uczniami, można przełamać istniejące znamiona/etykietki. Belgijski
system szkolnictwa wysyła imigrantów prawie
od razu do BSO (beroepssecundair onderwijs =
kształcenie zawodowe). Poprzez uczestniczenie
w naszych lekcjach dzieci czują się lepiej w swojej skórze i są ambitniejsze. Lepiej rozumieją swoją kulturę a przez to otwierają się bardziej na kulturę flamandzką. Przełamujemy negatywną
spiralę. W taki sposób prawie pięćdziesiąt procent Polaków idzie do ASO (algemeen secundair
onderwijs = kształcenie ogólne na poziomie średnim, otwierające drogę do studiów)” –tłumaczyła w rozmowie z dziennikarzami dyrektor placówki Monika
Pruska, która zgodziła się aby
polscy uczniowie wzięli udział
w badaniach naukowców z Uniwersytetów w Antwerpii i w Leuven.
W ciągu 4 lat uczestniczyło
w nich 11 tys. dzieci imigrantów. Naukowcy sprawdzali od
czego zależą ich sukcesy i lepsza integracja. Młodzi Polacy
wypadli lepiej od marokańskich czy tureckich rówieśników. Badania wykazały też, że
polska szkoła nie przeszkadza,
ale pomaga w integracji i osiąganiu sukcesów przez dzieci
Polaków mieszkających w Belgii.
Edith Piqueray, jedna z autorek badania, w rozmowie
z dziennikarką radia RMF FM
stwierdziła, że dzieci, które
uczęszczają do polskiej szkoły
przy ambasadzie mają wyższą
świadomość tożsamości narodowej niż dzieci, które poprzestają na języku polskim wyniesionym z domu. Są pewniejsze
siebie, a tego typu placówki po-

magają uczniom w integracji w Belgii i w odnoszeniu sukcesów. Dodała też, że dzieci z polskiej
szkoły integrują się szybciej, ponieważ mają profesjonalne wsparcie ze strony nauczycieli, a także grupy rówieśniczej. Jej zdaniem, podstawowy
wniosek jest taki, że dzieci, które mają wysoką
świadomość tożsamości narodowej, radzą sobie
lepiej w szkole belgijskiej.
Dla rodziców, których dzieci uczą się w szkołach przy ambasadzie, wyniki badań belgijskich
na u kow ców to ko lej ny ar gu ment w dys ku sji
o po trze bie fun kcjo no wa nia te go ty pu pla có wek oświatowych. Obawy rodziców budzi niepewna przyszłość polskich szkół przy ambasadach w związku z planami ich „uspołecznienia”.
Dzielą się nimi w rozmowach i na forach internetowych. „Nie wszystkie dzieci będzie stać na
płatną szkołę, już teraz jest kłopot aby zebrać
składkę na radę rodziców (...), to są fakty.” – napisała mama jednej z uczennic. „Wiemy, jak to
będzie wyglądało w przyszłości, dzieci zamiast
pójść do polskiej szkoły, pozostaną przed telewizorem lub zaczną wyszukiwać podwórkowych
kłopotów bez nadzoru dorosłych. Obudźmy się,
tak nie wolno postępować. Edukacja i właściwa ka dra na uczy ciel ska jest przy szłością na szych dzieci. Nauczyciele muszą mieć wysokie
kwalifikacje, kompetencje, a to kosztuje. Tylko z pomocą państwa polskiego możemy wy kształ cić w tych mło dych lu dziach ducha
patriotycznego (...)”
Magdalena Olszewska
Źródła: De Morgen/RMF FM
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Energiczne czy nadpobudliwe
– czy moje dziecko może mieć ADHD?
Za pojawienie
się
nadpobudliwości
psychoruchowej
u dziecka
odpowiada
przede
wszystkim
genetyka,
ale nie tylko

Twoje dziecko jest bardzo
ruchliwe, wszędzie go pełno i nie
może usiedzieć na miejscu? Nauczyciele skarżą się na jego zachowanie – na to, że jest rozkojarzone na lekcjach, nie wie,
o czym mowa na zajęciach, nie
skupia na niczym dłużej swojej
uwagi i często wdaje się w konflikty z kolegami? Zapewne w rodzicu takie postępowanie pociechy może wzbudzać niepokój,
zwłaszcza, gdy ktoś z otoczenia
zasugeruje: Może ma ADHD...
Jednak nie wpadajmy od razu
w panikę! Pamiętajmy, że nie
każdy aktywny, głośny, mający
problemy z pamięcią maluch
cierpi na nadpobudliwość psychoruchową. Dlatego też podpowiemy ci, jakie zachowania
twojego dziecka powinny rzeczywiście wzbudzić twoje zaniepokojenie... Dzięki nim odróżnisz objawy nadpobudliwości od
zwykłego niegrzecznego zachowania twej pociechy lub jej roztargnienia i gapiostwa.

ADHD – co to za zwierz?
Termin ADHD jest dziś bardzo modny i często zbyt niefrasobliwie rzucany w czasie dyskusji o zachowaniu dzieci. Jest
to skrót Attention Deficit Hyperactivity Disorder – amerykańskiej nazwy nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi.
Badania wskazują, że na całym
świecie na zaburzenie to cierpi
od 2 do 9,5% dzieci w wieku
szkolnym, częściej chłopcy niż
dziewczynki.
Pod nazwą ADHD kryją się zaburzenia koncentracji uwagi,
nadmierna ruchliwość i nadmierna impulsywność. W praktyce oznacza to, że dzieci cierpiące
na
nadpobudliwość
psychoruchową kierują swą
uwagę na każdy
bodziec, który do
nich dociera, nie
różnicując, który
jest ważny, a który nie ma większego znaczenia. Skutkiem
tego jest odbieranie jednocześnie
wielu sygnałów,
co sprawia, że
świat malucha

staje się bardzo chaotyczny – nie wie on, na czym
się skupić, więc reaguje na
wszystko, co się wokół niego dzieje. Nie dziwmy się
zatem, że dzieci z ADHD są
często rozdrażnione i nerwowe – rejestrują bardzo
dużo, na wszystko reagują i są tym niezmiernie wyczerpane.

Dlaczego u mego dziecka?
Skąd się bierze ADHD? Podobnie jak w przypadku wielu schorzeń za pojawienie się nadpobudliwości
psychoruchowej
u dziecka odpowiada przede
wszystkim genetyka. Niestety.
Jeżeli któreś z rodziców cierpiało na to zaburzenie, istnieje
50%-owe prawdopodobieństwo,
że także i ich pociecha będzie się
z nim borykała.
Jednak geny to nie wszystko...
ADHD może zostać wywołane
również pod wpływem czynników pozagenetycznych. Należą
do nich m. in.: picie alkoholu
i palenie papierosów przez matkę w ciąży, urazy głowy we
wczesnym wieku dziecka, wcześniactwo, urazy mechaniczne
w czasie ciąży lub poddanie we
wczesnym dzieciństwie wysokiemu stężeniu ołowiu.

Żywe czy nadpobudliwe?
ADHD najczęściej objawia się
u dzieci już we wczesnym dzieciństwie – między 3 a 5 rokiem
życia. Nie jest to jednak regułą.
Pierwsze sygnały nadpobudliwości psychoruchowej możesz
zauważyć u swojej pociechy
znacznie wcześniej (w okresie
niemowlęctwa) lub znacznie później – w okresie późnego dzieciństwa lub nawet w czasie dorastania...
Jakie zachowania powinny
wzbudzić twój niepokój i kazać
ci zastanowić się, czy twoje
dziecko nie powinno zostać zdiagnozowane pod kątem ADHD?
W ustaleniu tego pomoże ci jedynie uważna obserwacja pociechy. Dlatego też poniżej prezentujemy listę sygnałów, które
powinny wzbudzić czujność
troskliwego rodzica.

Oto one:
n nadmierna
ruchliwość
– dziecko nie może usiedzieć
spokojnie w miejscu ani przez
chwilę, wciąż się wierci, nerwowo i szybko rusza rękoma
lub/i nogami, chrząka, wydaje dziwne dźwięki, jego ręce
są nieustannie czymś zajęte,
poszukuje możliwości ruchowego wyżycia (biega, skacze),
wykonuje też dodatkowe, niepotrzebne ruchy (mruganie,
poprawianie okularów, obgryzanie paznokci), objawiające się najczęściej w sytuacjach, kiedy dziecko powinno
być wyciszone lub przeżywa
niepowodzenia czy stres;
n impulsywność – dziecko działa bez zastanowienia, wcześniej robi niż pomyśli, działa
bardzo szybko, wyrywa się
z odpowiedzią zanim usłyszy
pytanie i odpowiada często
bezmyślnie, niezwykle łatwo
i bezrefleksyjnie podchwytuje czyjeś pomysły, chce mieć
wszystko teraz i natychmiast;
n problemy z koncentracją uwagi – dziecko często nie pamięta, co miało zrobić lub co się
wydarzyło, wciąż rozprasza
się, wyłącza się i myśli o czym
innym, nie umie się skupić na
wykonywanej czynności, nieuważnie słucha i sprawia złudzenie niezbyt spostrzegawczego,
ma
problemy
w uczestniczeniu w zajęciach,
które wymagają skupienia
i milczenia;
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n brak samokontroli – dziecko nie
umie kontrolować swoich emocji
i stanu pobudzenia, nie umie ukrywać emocji, reaguje na bodźce nieodpowiednio do ich znaczenia, np.
szybko i mocno się wścieka z powodu błahostki, szybko zniechęca się
w czasie wykonywania zadań po napotkaniu na jakąś trudność;
n brak zastanowienia nad własnym postępowaniem, skutkiem czego dziecko nie tworzy nowych zachowań ani
nie umie rozwiązywać problemów;
n niezdolność przewidywania;
n zaburzone relacje z kolegami
– dziecko jest krzykliwe, zaczepiające i nie umie poczekać na swoją
kolej, nie potrafi przegrywać, nieraz niechcący wyrządza krzywdę innym, czasem bywa agresywne;
n problemy z uwewnętrznianiem swoich zachowań i wypowiedzi – dziecko mówi na głos, co myśli i co robi,
nie potrafi instruować siebie po cichu, jak wykonać powierzone mu
zadanie (jest to widoczne najlepiej
w czasie zajęć w szkole).
Pa mię taj, że za ob ser wo wa nie
u twojej pociechy któregoś z wymienionych wyżej symptomów nie musi
oznaczać, że problem ADHD na pewno jej dotyczy. Zanim uznasz, że za-

bu rze nie to mog ło do tknąć two je
dziecko i udasz się z nim do lekarza,
odpowiedz sobie jeszcze na poniższe
pytania:
1. Jak często zauważasz problemy
twojego dziecka z zachowaniem?
Są one notoryczne (nieustanne),
czy może zdarzają się one sporadycznie (rzadko)?
2. Czy problemy z zachowaniem powtarzają się u twojego dziecka
nieustannie, niezależnie od wydarzeń czy sytuacji, czy obserwujesz je wyłącznie w określonych
sytuacjach lub w obecności konkretnych osób?
3. Czy nie dostrzegasz, że istnieją
zajęcia, które pasjonują twoje
dziecko, skupiają na sobie jego
uwagę i które może wykonywać
dłuższy czas? Czy twoja napraw-
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dę pociecha nie umie niczym się
zająć ani, mimo prób, nie potrafi się na niczym skoncentrować?
4. Czy twoje dziecko nie potrafi opanować ataków złości, domaga się
natychmiastowego zaspokojenia
swoich potrzeb?
5. Czy niepokojące cię zachowania
wystąpiły po raz pierwszy dawno temu, czy może zaobserwowałeś je po raz pierwszy niedawno
(np. miesiąc temu)?
6. Czy zbytnią ruchliwość twojego
dziecka zauważyli też inni (np.
nauczyciele w szkole, opiekunka,
dziadkowie)?
Jeżeli odpowiedź na większość z tych
pytań brzmi nie, nie masz powodów do
zmartwień. Twoja pociecha jest po prostu bardzo aktywna, roztargniona lub
kłótliwa. Zostaje ci zatem jedno – uzbroić się w cierpliwość i cieszyć się z żywego srebra w domu... co prawda ciężkiego we współżyciu, ale zdrowego...
Anna Jaroszewicz
Literatura:
1. Barkley Russell A., tł. z ang. Helena GrzegołowskaKlarkowska: Dzieci nadpobudliwe i roztargnione. w:
Świat Nauki, 1998, nr 11, s. 50-55.
2. Makowska Jolanta: Dzieci trudne do kochania. Instytut Wydawniczy CRZZ.
3. Nartowska Hanna: Wychowanie dziecka nadpobudliwego. Nasza Księgarnia.
4. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Wydawnictwo BiFolium
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ŚWINKA WIOLA
Gdy noc zapada i spać już pora.
Życie zaczyna grymaśna Wiola.
Świnka wesoła i rozbawiona pomysłów miewa bez liku
Dziś zapragnęła mieć na swej skórce pełno guzików.
Wszyscy w około żwawo biegają
Nocą na ziemi guzików szukają.
Mama po pomoc poszła
do sąsiadki krowy,
Ta ją odesłała do kaczki
- znanej krawcowy.
Kaczka ze zdziwieniem
głowę przechyliła.
I wnet na śwince pełno guzików naszyła.
Wiola w kałuży się dumnie przegląda.
„Rany, to nie możliwe! Jak ja wyglądam?!
Nie będę już nigdy tak grymasiła,
Bo jakaż jest teraz ze mnie Świnia?!”

ŻABKA – NIEJADKA
Była raz żabka co jeść nie chciała.
Ciągle się z mamą o to sprzeczała.
Mama prosiła i dogadzała.
A mała żabka dalej nie chciała.
Cierpliwość mamy była już w strzępach,
Na pomoc wezwała kolegę sępa.
„Pomóż mój Drogi nie daję już rady!!!”
„Proste, dajmy jej kubek gorącej czekolady.”
Żaba zdziwiona wzrok w sępa wbiła.
A mała żaba ze smakiem napój wipiła.
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CIEKAWSKI PTASZEK
Leci ptaszek nad chmurami, spojrzał w dół – domek mały!
Zawirował, zapikował i na dachu wylądował.
Patrzy wokół, wzrok wytęża
I skrzydełka swe odpręża
Zaświergotał, zakołował
Na parapet wnet zlądował.
Oczka zmrużył, wypatruje
I ogromnie się
dziwuje.
Pokój mały, kolorowy A na półkach same pluszowe krowy.
„Kto tu mieszka? – myśli ptaszek
Może Zosia może Staszek?
Nie! To Mruczuś – kocie dziecko, on uwielbia krowie
mleczko!”

WIEWIÓRECZKI I ORZESZKI
W małym lasku, opodal rzeczki mieszkały dwie
wiewióreczki.
Ich główne zajęcie to ciągłe liczenie i głośne sprzeczki.
Co dzień od rana słychać dzielenie:
„ten mój, ten twój”
i tak na zmianę...
Przechodził obok niedźwiedź
Horacy zerka do góry
„Co tam jest grane?!
Co taka wrzawa?!
Hej wiewióreczki!!!”
Nagle! Wprost z dziupli
na twarz niedźwiedzia lecą orzeszki.
„A cóż takiś ciekaw drogi Horacy?!
Nie masz co robić – weź się do pracy!”

Anna Szymborska
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie
Muzyka to miłość, pasja i przygoda
W i e m , ż e m a c i e s p o rą i l o ś ć f a n ó w
w Beneluksie ale pytanie jest konkretn ie od fanek. Czy jesteście w związk a c h i b y n a j m n i ej n i e c h o d zi t u
o związki zawodowe?:)
Z tego co kojarzę to na facebooku
nie mamy wpisane w status,, w związku”, a jak jest naprawdę? Zostawmy
sobie trochę prywatności:) Ale,
DZIEWCZYNY, ZAPRASZAMY WAS
NA KONCERTY:)!!!
Jakimi koncertami zagranicznymi możecie się pochwalić?
Bardzo dużo koncertów dajemy
w Klubach Polonijnych w Niemczech,
jesteśmy tam minimum 5 razy w roku. Oprócz tego zagraliśmy już 3 trasy po USA, Anglia, Włochy i jeden koncert w Brukselii trzy lata temu.

Dbomb – zespół, który tworzy trzech
pozytywnie zakręconych muzyków.
Bartek, Janek i Piotrek to prawdziwa
eksplozja muzyki disco. Wywiad z zespołem przeprowadziła Anna Szymborska.
ANNA SZYMBORSKA – Skąd wziął się pomysł na nazwę zespołu DBOMB. Czy
to odzwierciedlenie,, muzycznej bomby” za jaką uważają Was fani?
DBOMB – Dbomb powstał w 1998 roku, a nazwa wyszła jakoś tak sama
z siebie. Nie odzwierciedla ona naszych charakterów jak również nie
odzwierciedla muzyki jaką prezentujemy. Gdzieś kiedyś, przez przypadek
zauważyłem taki napis i pomyślałem,
że to ładnie wygląda i nadaje się na
nazwę mojej ekipy (powiedział Bartek
lider zespołu).
Z jakiej części Polski pochodzicie?
Cały Dbomb pochodzi z Warszawy.
Zawsze tak było z małym wyjątkiem,
kiedy to szeregi zespołu zasilił niesamowity Michał Rejniak, który wcześniej przez 8 lat tworzył choreografię
dla grupy Stachursky.

Jak jest z Waszą muzyką? Jedni twierdzą, że gracie Disco Polo inni, że Dance a jeszcze inni porównują Was do
Simptuastick. Pytam więc u źródł a:
jaka muzykę gracie?
Wydaje mi się, że nie ma już w Polsce podziału na dance czy disco polo.
A my gramy po prostu... polską muzykę rozrywkową:)
Gdzie w najbliższym czasie koncertujecie?
Już od paru lat Dbomb gra w ciągu
roku około 100 koncertów w Polsce
jak i zagranicą. Zapraszamy serdecznie na naszą stronę i tam w zakładce
koncerty można zobaczyć gdzie aktualnie koncertujemy.
Jaki jest Wasz dorobek płytowy?
Wydaliśmy już 6 płyt długogrających. Przygotowany jest już nowy album, który zostanie wydany na przeło mie lu te go i mar ca przez fir mę
Uni versal Music Pol ska. Pły ta jest
bardzo taneczna, nowoczesna i rozrywkowa, nooo... po prostu najlepsza:))

Waszym głównym zawodem jest muzykowanie? Czy robicie coś poza tym?
Mam n a myśli jakieś dodatkowe zawody czy studia...
Bartek – akurat ja, jako główny motor tego zespołu nie mam czasu na
zajmowanie się inną pracą jak tylko
swoim hobby, którym jest właśnie muzyka. Bardzo się cieszę, że moja pasja, którą jest muzyka, jest również
moim zawodem.
Gdzie chcielibyście zagrać wymarzon y koncert?
Tu raczej odmieniłbym pytanie na,,
gdzie nie chcielibyście zagrać?” I teraz odpowiem. Nie chcielibyśmy zagrać tam gdzie nas nie chcą i moglibyśmy być wygwizdani. Bo muzyka
dla nas to... miłość, przyjaźń i przygoda... i tak właśnie chcielibyśmy być
odbierani...
Co chcielibyście powiedzieć Waszym
fan om za pośrednictwem naszej gazety?
Pozdrawiamy wszystkich czytelników i oczywiście do zobaczenia jak
najszybciej na koncertach w Antwerpii i całym Beneluksie:))
Dziękuję za wywiad i zapraszamy:)
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Coś z niczego
czyli sposób na kryzys
Inspiracje
do
odnajdywania
ukrytych
możliwości
w otaczającym
świecie.

Wejść do drogerii, przetestować dziesiątki perfum, po czym
wyjść z pustymi rękoma. Spędzić sobotni wieczór przed telewizorem, dygocząc pod trzema
kocami, z gorącą herbatą i wyłączonym grzejnikiem. Zrezygnować z kupna balsamu do ciała na rzecz innych, „bardziej
potrzebnych” produktów. Jeśli
choć raz było ci dane doświadczyć takiej lub podobnej sytuacji,
to niezawodny znak, że też padłeś ofiarą Kryzysu. Ten dziwny
stwór, który w magiczny sposób
plądruje nasze portfele i podkrada tajne kapitały rezerwowe, szerzej znane jako zaskórniaki, zagościł na dobre w wielu domach.
Coraz częściej, za jego sprawą odmawiamy sobie przyjemności,
tniemy wydatki i oszczędzamy na
podstawowych dobrach, bez których kiedyś nie mogliśmy się
obejść. Kryzysu nie widać końca,
ale my wcale nie musimy się do
niego przyzwyczajać. Wręcz przeciwnie, możemy z nim wygrać,
udowodnić
sobie
samemu
i wszystkim wokół nas, że nawet
w tak trudnym czasie zasługujemy na odrobinę „luksusu”. W tym
cyklu pokażę ci jak sprawić by
domowe graty przeżyły drugą
młodość, by sól kuchenna z bia-

łej śmierci przeobraziła się w białą rozkosz, by twój dom zamienił
się w czarodziejską pracownię...
Krótko mówiąc: jak stworzyć
„coś” z „niczego”. Chciałabym, żeby moje wskazówki były dla ciebie nie tylko przepisami na codzienność, ale również inspiracją
do odnajdywania ukrytych możliwości w otaczającym cię świecie.

lia bąbelkowa jest doskonałym
izolatorem okien!

Składniki:
n kawałek folii bąbelkowej (można kupić, ale lepiej użyć tego,
co mamy w domu, recykling
to podstawa!)
n woda
n pojemnik z końcówką od spryskiwacza (na przykład butelka po płynie do mycia okien)

Bąbelkowa izolacja
Przygotowanie:
Uwaga! Po przeczytaniu tego
artykułu nigdy już nie spojrzysz
na folię bąbelkową w ten sam
sposób. Tak, wiem, że folia,
w którą zapakowany był twój
wazon posłużyła ci do wyładowania negatywnej energii nagromadzonej przez cały, stresujący (przez Kryzys!) dzień
poprzez pykanie bąbli. Wiem też,
że trudno się od tego powstrzymać, czy ma się lat 5 czy 50. Jednak następnym razem, gdy próg
twego domu przekroczy delikatny przedmiot, owinięty tym naturalnym antydepresantem postaraj się zachować chociaż
skrawek i przetestować pewien
trik, którego nauczyłam się od
amerykańskich surviverów. Możesz mi wierzyć lub nie, ale fo-

Należy zacząć od zdjęcia wymiarów okna w pomieszczeniu,
które chciałbyś „ocieplić”. Następnie wytnij prostokąt (ewentualnie okrąg, jeśli na przykład
mieszkasz w łodzi podwodnej
lub w Dolinie Muminków) o wymiarach okna. Upewnij się, że
po zby łeś się z nie go śla dów
sztucznego śniegu i odcisków
no sów dzie ci, wy glą da ją cych
Świętego Mikołaja. Teraz możesz przystąpić do spryskiwania wodą. Szyba ma być tylko
lekko wilgotna, rekonstrukcja
wodospadu Niagara tym razem
nam się nie przyda. Kolejnym
krokiem jest nałożenie folii na
okno (bąbelkową stroną do szyby), dokładne dociśnięcie i wyrów na nie po wierz chni. Tym
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sposobem, w 5 minut zapewnisz sobie: a) izolację termiczną pomieszczenia i co za tym idzie większą wydajność ogrzewania, b) niepowtarzalne
doznania wizualne (efekt artystycznego rozmycia gwarantowany) c) poczucie stuprocentowej prywatności
(nareszcie nawet najbardziej wścibskie sąsiedzkie oko nie będzie w stanie oglądać meczu w twoim telewizorze), a co najważniejsze – pokonasz
Kry zys. W wie lu an twer pskich kamienicach okna są stare i niestety
niezbyt szczelne, szczególnie te pojedyncze sprawiają, że czujesz się jakbyś mieszkał w dziupli. Izolacja folią
bąbelkową to proste i tanie rozwiązanie tego kłopotu. Dzięki tej sztuczce zaoszczędzisz nawet 30% wartości fak tury za gaz, co z pew nością
można nazwać sukcesem.
Źródło: www.builditsolar.com

taka jest. Całe szczęście, znalazłam
sposób i na to. Aż trudno uwierzyć,
że z tak prostych składników, które ab so lut nie każ dy ma w do mu,
moż na uzy skać naj lep szą broń na
mróz, jaką jest scrub.

Składniki:
n Sól lub cukier – powinny być drobnoziarniste, cukier jest nieco delikatniejszy dla
skóry, dlatego nadaje się idealnie do twarzy, ust, natomiast sól jest bardzo skuteczna i działa nawet na najtrudniejsze
miejsca, takie jak dłonie, łokcie, stopy
n Olej – tu można popuścić wodze fantazji, każdy olej się nada, od arachidowego, który jest w miarę neutralny aż do olejku sandałowego
o wyraźnym zapachu
n Naturalny dodatek – może to być
cynamon, miód, sok z cytryny, skórka pomarańczowa, syrop malinowy,
zielona herbata, mięta, na co tylko
mamy ochotę

Słodko-słona na mróz osłona
Przygotowanie:
Fo lia bą bel ko wa za in sta lo wa na,
w do mu ro bi się co raz cie plej, ale
nie możemy zapomnieć o grasującej
za oknami zimie, która nie pokazuje się nigdzie bez mrozu. Ten z kolei jest wro giem pu blicz ny nu mer
jeden dla naszej skóry. Uwielbia ją
nisz czyć, wy su szać i czer wie nić,
śmie jąc się z na szych bez rad nych,
opadających na widok cen kosmetyków wi tek. Bo wiem nic nie dzia ła
bardziej na nerwy niż tani krem nawilżający, który nie chce wchłonąć
w skó rę, a za miast te go sie dzi na
niej cały dzień, rażąc nas po oczach
swym bla skiem. A skó ra ja ka by ła

Zmie szaj sól lub cu kier z ole jem
w proporcji 6:1 (na każdą łyżeczkę
oleju przypada sześć łyżeczek cukru
lub soli), ewentualnie dostosuj proporcje do własnych upodobań (ideal na kon sy sten cja po win na być
grudkowata, ale bardziej płynne też
zda dzą eg za min). Na stęp nie do daj
naturalny składnik i dobrze wymieszaj. Jeśli dodajesz wyciąg z mięty
lub zie lo ną her ba tę, le piej zmniej szyć ilość oleju, żeby cukier lub sól
się nie rozpuściły. Włóż scrub do słoika i szczelnie zakręć. Aplikuj go pod
koniec kąpieli, wmasowując go w całe ciało okrężnymi ruchami. Spłucz
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du żą ilo ścią wo dy i do kład nie wy trzyj ciało ręcznikiem. Od razu poczu jesz, że two ja skó ra sta ła się
mięk ka i na wil żo na. Jak to moż li we? Me cha nizm dzia ła nia scru bu
jest bardzo prosty: grudki soli lub
cukru zmieszane z olejem, wmasowywane w ciało usuwają martwy naskórek, co ułatwia wchłanianie substan cji
na wil ża ją cych.
Dla
optymalnego efektu we trzyj w tak
oczyszczoną skórę krem nawilżający (nawet ten najtańszy zdziała cuda). Efek ty są na tych mia sto we!
Właśnie udało ci się zaoszczędzić nawet do 35 euro (tak, ty le kosz tu je
scrub z soli z Morza Martwego, którą moż na do stać w su per mar ke cie
w cenie 4 euro za kilogram). Kolejny etap pokonania kryzysu masz za
sobą, twoja skóra tryska zdrowiem
a w por tfe lu na dal po brzę ku ją ra doś nie ogól noe u ro pej skie mo ne ty.
Czego chcieć więcej?
Źródło: www.pauladeen.com

Mam nadzieję, że te dwie skromne
porady pomogły ci ochronić siebie
i twoich bliskich przed styczniowym
mrozem. W następnym numerze znajdziesz coś specjalnego, przepis na idealny prezent walentynkowy dla ukochanej osoby oraz pomysł jak sprytnie
wykorzystać każdy produkt, który
przewija ci się przez ręce w karnawałowym sezonie.
Magdalena Gato Negro
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„Roztańczone przedszkolaki”
Zapraszamy dzieci w wieku 3 i 4 lat
do wspólnej zabawy z tańcem i piosenką.

Zajęcia odbywają się
w każdą sobotę

Więcej informacji: 0489.823.803
lub info@childrenofeurope.be
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Historia telewizora

J

uż w drugiej połowie XIX w. istniały pierwsze lecz mało realne
projekty. Między innymi, w 1877 r.
Polak – Julian Ochorowicz myślał tak:
1) znaleźć sposób równoważnej zamiany promieni światła na prądy elektryczne,
2) znaleźć sposób przesyłania do
drugiej stacji wszystkich tych
prądów bez naruszenia ich układu,
3) znaleźć sposób ponownej zamiany prądów elektrycznych na
układ promieni świetlnych
Taki sposób myślenia był jak najbardziej uzasadniony i nie miał nic
wspólnego z fantazjowaniem, choć po
ulicach jeszcze jeździły dorożki.
W 1884 roku, Niemiec – Paul Julius
Gottlieb Nipkow urodzony w lęborskiej rodzinie o kaszubskim rodowodzie, zbudował urządzenie do mechanicznej analizy i syntezy obrazu, tzw.
tarczę Nipkowa. Przetwarzało ono obraz w impulsy elektryczne oraz impulsy elektryczne z powrotem w obraz. To był podstawowy element

wynalezionego później telewizora. Po
tym pierwszym ważnym kroku, nastąpiły kolejne. Tarcza została zastosowana między innymi w systemie
Szkota Johna L. Bairda. W 1924 roku skonstruował on aparaturę przekazującą zarysy przedmiotów. Urządzenie w sposób mechaniczny
wybierało obraz który był podstawą
pierwszych kamer telewizyjnych i telewizorów.
Rok później w czerwcu, ten sam
Szkot po raz pierwszy przekazał na
odległość ruchomy obraz – był nim
widok wiatraka, a w październiku tego samego roku pokazano człowieka
w ruchu. Zaraz potem po raz pierwszy
w
telewizji
pokazano
ludzką twarz. Pierwszy eksperymentalny program telewizyjny wyemitowano 27 stycznia 1926 roku.
Również pierwsza eksperymentalna telewizyjna stacja nadawcza zaczęła działać w 1928 roku emitując trzy
razy w tygodniu obraz składający się
tylko z 24 linii. Rok później przy użyciu nadajnika BBC nadano z Londy-

nu pierwszą audycję telewizyjną. Szerokiej publiczności zademonstrowano telewizję 14 marca 1931 roku. Wielka Brytania była pierwszym krajem
na świecie w którym zaczęto nadawanie stałego programu TV. Miało to
miejsce 2 XI 1936 roku.
Jednak ten niedoskonały system nie
zadowalał naukowców którzy szukali sposobu na przekazywanie obrazu
w sposób całkowicie elektroniczny.
W 1907 roku rosyjski fizyk Boris Rosing zbudował pierwszą lampę obrazową, czyli kineskop. Potem w 1928
roku pracujący w USA Vladimir Zworykin wynalazł lampę analizującą
– tzw. ikonoskop.
W Polsce pierwsze próby telewizyjne przeprowadzono w 1939 roku, jednak stały program TV emitowany był
od 1 maja 1956 roku. Za pomocą satelity sygnał telewizyjny po raz pierwszy przekazano 24 kwietnia 1962
roku.
Opracował
Piotr Neuman
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SMS ma już 20 lat!

P

ierwszego
SMS-a
wysłano 3 grudnia 1992 roku w Wielkiej Brytanii. Pewien młody inżynier postanowił zrobić niespodziankę szefowi brytyjskiego Vodafone
– Richardowi Jarvisowi. Z komputera wysłał wiadomość tekstową o treści „Merry Christmas”, którą szef odebrał przy pomocy aparatu Orbitel 901,
działającego w sieci Vodafone UK,
gdyż telefony komórkowe nie posiadały jeszcze takiej możliwości.
W 1993 roku Nokia wprowadziła na
rynek pierwszy telefon, który pozwalał klientom na tworzenie, wysyłanie
i odbiór krótkich wiadomości tekstowych, jednak tylko w obrębie jednej
sieci. Ten model o nazwie NOKIA 2110
w dniu premiery miał kosztować niebagatelną kwotę 700 funtów brytyjskich.
Możliwość wymiany SMS-ów przez
abonentów jako pierwszy wprowadził
fiński operator Radiolinja. Było to
w 1993 roku. Następnie pojawiło się
pierwsze komercyjne zastosowanie
usługi i od tego momentu SMS (Short
Messaging System) zaczął robić oszałamiającą karierę. Początki były jednak skromne, gdyż w 1995 roku przeciętny abonent GSM wysyłał niecałe
pół wiadomości na miesiąc. W roku
2000 klient GSM wysyłał około jednej wiadomości dziennie. Po dziecięciu latach na świecie wysłano w ciągu roku już sześć bilionów SMS-ów.

W kolejnym 2011 roku, ogółem wysłano około trzech trylionów wiadomości i ta usługa przyniosła 585 mld
USD zysku operatorom na całym świecie – jak donosi portal techites.com.
To nic dziwnego w XXI wieku, jednak
ciekawym jest fakt, że pomysłodawca nie opatentował swojego pomysłu
i dlatego nie otrzymał za to ani centa. Ojcem SMS-a jest fiński urzędnik
Matti Makkonen, który w 1984 roku
na konferencji dotyczącej telekomunikacji podzielił się z zebranymi taką
właśnie wizją.
SMS-owanie ciągle jest najbardziej
popularną formą cyfrowej komunikacji ludzkości, jednak ma ostatnio
coraz większą konkurencję w postaci ta nie go mo bil ne go in ter ne tu,
Smartfonów, darmowych portali społecznościowych i innych komunikato rów. Prze wa ga SMS-a po le ga na
tym, że choć może mieć maksymalnie 160 znaków gdyż jest przesyłany na kanałach odpowiedzialnych za
komunikację, jednak w sytuacjach
szcze gól nych – kie dy in ne ka na ły
szybko ulegają przeciążeniu, na stary poczciwy SMS można liczyć najbardziej.
Opracował
Piotr Neuman

OGŁOSZENIA DROBNE
Dodaj

bezpłatnie
swoje ogłoszenie
drobne
wysyłając maila pod adres
antwerpiapopolsku@gmail.com
lub wysyłając sms z treścią
ogłoszenia na nr

0489 823 803

% Naprawy: pralek, zmywarek, suszarek, piekarników, odkurzaczy, elektronarzędzi budowlanych, instalacji elektrycznych, domofonów, instalacji
wodno-kanalizacyjnych. Nie naprawiam: lodówek, zamrażarek i sprzętu
będącego na gwarancji. Bruksela i Antwerpia. Tel. +32 489 269 506.
% Profesjonalne strzyżenie psów i kotów z dojazdem do klienta.
Antwerpia i okolice. Tel. 049250 7228
% Złotnik jubiler czeladnik specjalizacja srebro produkcja, unikaty lat 49
szukam pracy w Antwerpii. Tel.0488/974 394
% Sprzedam używany komputer stacjonarny z monitorem i oryginalnym
windowsem 7. Cena 350 euro, więcej informacji 0483 192 048
% WYPRZEDAŻ: Książki - parapsychologia; ezoteryka, nauka rozwoju
duchowego oraz ciekawe dodatki. TV Philips plus DVD recorder, grzejnik
olejak, łóżko do masażu. Kontak: Katarzyna, tel 03 449 51 62,
gsm 0473 48 22 43. Miejsce Mortsel-Antwerpia
% Chcesz nauczyć się języka niderlandzkiego według programu
dostosowanego do twoich potrzeb? Chcesz samemu ustalić intensywność
nauki i jej cel? Zdecyduj się na prywatne lekcje!
Kontakt: Korepetycje.nl.pl@gmail.com, 0494/34 88 91
% Szukam pracy od stycznia szpachlowanie malowanie tynkowanie...
po prostu ogólnobudowlane.
Kontakt: tel.+32487434234
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Zespół rockowy
Miłośnicy Ślepej Ulicy
szuka

wokalistki
z wykopem
z Antwerpii i okolic (ewentualnie Bruksela)
osoby zainteresowane muzyką
rockową, metalową
również mile widziane!

Kontakt:
Tel: +32484738113
e-mail:
tomekfireblade@wp.pl

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

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

n Pracy i ubezpieczeń

społecznych;
n Rodzinne;
n Karne.

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

Miejsce

na Twoją
reklamę
KONTAKT:
antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803

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

44

Antwerpia po polsku

styczeń 2013

Ciekawostki
Czarna herbata na cenzurowanym
Brytyjscy naukowcy odkryli rzecz
następującą: mężczyźni pijący minimum siedem filiżanek czarnej herbaty dzien nie, ma ją du żą szan sę (aż
50%) na rozwinięcie się w ich organizmie raka prostaty. Trwające przez
wiele lat naukowe obserwacje mężczyzn w różnym wieku, wykonujących różne zawody i prowadzących
różny tryb życia udowodniły, że czarna herbata ma wyjątkowo niedobry
wpływ na ich organizm. Naukowcy
wy raź nie pod kre śla ją, że pod miot
sprawy nie dotyczy zielonej herbaty,
która chroni organizm przed nowotworami.
Ciekawe, co mają do powiedzenia
na ten temat producenci czarnej herbaty.

Poczuj się staro
Już od dawna lekarze geriatrzy
i specjaliści zajmujący się procesem
starzenia alarmują, że młode pokolenie (niekiedy bezmyślnie) wyśmiewa
się ze starszych schorowanych osób
i zachowuje się tak, jakby ten proces
w przyszłości ich nie dotyczył. Niemieccy uczeni postanowili uzmysłowić młodym ludziom bezsens takiego
postępowania i stworzyli „Skafander
Starości” – Age Man Suit. Zakładając
na siebie powyższy skafander można
się poczuć jak 75-latek. Dosłownie.
Skafander pogarsza widzenie, tłumi
słuch, uciska klatkę piersiową, osłabia dotyk oraz w znacznym stopniu
ogranicza ruchomość stawów i kończyn. Przy tworzeniu skafandra naukowcom chodziło o to, aby młodzi ludzie zrozumieli, że ograniczenie
ruchów czy powolność u osób starszych nie wynika z ich złośliwości tylko z bezsilności i bezradności, a wykonywanie nawet prostych czynności
sprawia im niekiedy ogromną trudność.
Proponowałabym obowiązkowe noszenie takiego skafandra przez wszelkiej maści łobuzów i chuliganów, którzy mają świetny „ubaw” widząc jak
starsza osoba ma problemy z przejściem na drugą stronę ulicy.

Podróż bez biletu
Pewien nastolatek z Wielkiej Brytanii dosyć miał monotonii codziennego życia i postanowił wybrać się
w podroż. W tych czasach to niby nic
trudnego pod warunkiem, że ma się
bilet, paszport i zgodę rodziców. Młodzieniec nie posiadał żadnej z tych rzeczy, ale jak się okazało nie stanowiło

to żadnego problemu. Na lotnisku nie
zatrzymały go kontrole ani służby.
Chłopiec zasiadł wygodnie w fotelu
samolotu linii Jet2.com i poleciał na
wycieczkę z Manchesteru do Rzymu.
Zatrzymany został po wylądowaniu
we Włoszech i odesłany z powrotem
do Wielkiej Brytanii. Gdy cała historia ujrzała światło dzienne, kierownictwo linii lotniczych zapewniło, że
całą sprawę natychmiast wyjaśni,
a winni zostaną ukarani.
No i po co ta awantura. Przecież nie
od dzisiaj wiadomo, że podróże kształcą.

Puszki pełne powietrza
Okazuje się, że jeżeli ktoś ma głowę do interesów może zarobić dosłownie na wszystkim i to w czasie
ogarniającego świat kryzysu ekonomicznego. Pewien przedsiębiorczy
chiński biznesmen wpadł na prosty
a zarazem genialny pomysł. Sprzedaje powietrze w puszkach. Nawet sceptycy przyznają, że ten interes to strzał
w dziesiątkę. Miasta stają się coraz
bardziej zanieczyszczone i o łyk świeżego powietrza będzie coraz trudniej.
Perri-Air (handlowa nazwa produktu)
kosztuje osiemdziesiąt centów. Cały
proces polega na zamykaniu powietrza w puszkach, gdy jony ujemne tlenu osiągną odpowiednie stężenie, aby
nawet po otwarciu zawartość natychmiast nie uleciała. W powietrze oczywiście.
To jednak prawda, że najlepiej zarabia się w czasach kryzysu. Zwłaszcza ekologicznego.

Soki owocowe gorsze
od coca-coli
Do takiego wniosku doszli szwedzcy naukowcy. Z inicjatywy Akademii
Dentystycznej w Sztokholmie i znanej gazety „Svenska Dagbladet” doko na li eks pe ry men tu w któ rym
udział wzię ły sze ścio let nie dzie ci.
Mleczaki które im wypadły zostały
umiesz czo ne (za zgo dą wła ści cie li
oczy wi ście) w kwaś nych na po jach
przez okres dziesięciu dni. I co się
okazało? Ich szkodliwy wpływ na zęby jest gorszy niż coca-coli. Szwedzcy uczeni twierdzą, że soki owocowe
rozmiękczają szkliwo i po ich wypiciu nie należy od razu myć zębów, bo
może to spowodować ich uszkodzenie.
Co to się porobiło. Dawniej ludzie
pili tylko wodę i też jakoś żyli. Ale
z drugiej strony trudno się dziwić.
Przecież dentyści i ortodonci też muszą z czegoś żyć.

Samochód przyszłości
A teraz coś dla fanów motoryzacji.
Znana i ceniona marka Cadillac pracuje nad programem Super Cruiser,
który pozwala na półautomatyczną jazdę autostradą. Specjalnie skonstruowany system pozwala na automatyczne utrzymywanie się pojazdu na
środkowym pasie, nawet na zakrętach, oraz hamowanie. Urządzenie wykorzystuje między innymi kamery, dane z GPS i nawigacji, czujniki
ultradźwiękowe oraz radar. Ten rewolucyjny system firma zamierza
wprowadzić do sprzedaży w 2015 roku.
Od dawna wiadomo było, że nastąpi taki dzień w którym kierowca w samochodzie stanie się persona non grata.

Rekordowy rachunek
Ta historia wydarzyła się naprawdę i miała miejsce we Francji. Dobrze,
że nie zakończyła się tragedią bo trzeba mieć nerwy ze stali aby coś takiego przeżyć.
Otóż pewna mieszkanka Pessac koło Bordeaux dostała rachunek za telefon komórkowy opiewający na sumę prawie dwunastu tryliardów euro.
Celowo nie podaję tej kwoty w postaci liczb, bo mało kto zorientowany jest
w takiej ilości zer. Zszokowana i zdenerwowana kobieta natychmiast zadzwoniła do operatora aby wyjaśnić
tę sprawę. Uzyskała odpowiedz, że rachunek zgodny jest ze stanem faktycznym – czyli musi zapłacić za tyle ile
rozmawiała. Za każdym razem dostawała odpowiedź, że o żadnej pomyłce
nie może być mowy ponieważ rachunki są automatycznie generowane przez
komputer a on jak wiadomo nigdy się
nie myli. Zapowiedziano również tej
pani, że zaległa kwota zostanie zabrana z jej konta w banku. Problem
w tym, że jeszcze taką sumę na koncie trzeba posiadać. Po wielu perturbacjach operator przyznał się jednak
do pomyłki, przeprosił i stwierdził,
„że komputer zaszalał”. Jako zadośćuczynienie nie pobrał od zszokowanej kobiety kwoty prawidłowego rachunku która wynosiła 117,21 euro.
Komputer rzeczywiście mógł zaszaleć. Lecz jak bardzo szalony był operator który nie dał sobie wytłumaczyć,
że nikt ze śmiertelników nie posiada
na koncie (ani poza nim) kwoty 12 tryliardów euro.
Na podstawie informacji prasowych

opracowała
Karolina Tomczak
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Prawo w Belgii na codzień
Rozwód po polsku czy belgijsku?
W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie pojawia się pytanie, gdzie przeprowadzić odpowiednie postępowanie
oraz zgodnie z jakim prawem sąd zadecyduje o aspektach rozwodu. Pytania te nasuwają się zwłaszcza, jeśli
małżonkowie mieszkają wspólnie
w kraju, który nie jest ich krajem ojczystym, lub też gdy mieszkają w odrębnych krajach czy też nie mają
wspólnego obywatelstwa.
Decyzja o wszczęciu postępowania
w konkretnym kraju może wiązać się
z kosztami tego postępowania, znajomością reguł czy języka lub też po prostu z niewystarczającej świadomości
prawnej. Wielu Polakom mieszkającym w Belgii może wydawać się oczywiste, by wszcząć postępowanie rozwodowe
w
swojej
rodzinnej
miejscowości w Polsce, nawet jeśli jest
to mniej wygodne z uwagi na konieczność przyjazdu na rozprawę. Czasem
jednak może być bardziej korzystne
wszcząć postępowanie rozwodowe
w Belgii.

1. Miejsce postępowania
rozwodowego
W Belgii można rozwieść się jeśli
zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
n Jeśli strona pozwana w tym postępowaniu ma swoje zwykłe miejsce
pobytu w Belgii,
n Jeśli obydwoje małżonkowie mają swoje zwykłe miejsce pobytu w Belgii,
n Jeśli ostatnie wspólne miejsce pobytu małżonków było w Belgii i jeden z nich jeszcze tutaj przebywa,
n Jeśli strona powodowa ma swoje
zwykłe miejsce pobytu w Belgii co
najmniej od roku,
n Jeśli strona powodowa ma obywatelstwo belgijskie i ma swoje zwykłe miejsce pobytu w Belgii co najmniej od pół roku,
n Jeśli obydwie strony mają obywatelstwo belgijskie,
n Jeśli, w przypadku wspólnego wniosku o rozwód, jeden z małżonków ma
swoje zwykłe miejsce pobytu w Belgii.
Co ważne, zwykłe miejsce pobytu to
kryterium czysto faktyczne, niemające
związku z miejscem zameldowania.
W sytuacji zatem jeśli ktoś przebywa
na stałe w Belgii bez meldunku, istnieje podstawa do wszczęcia postępowania rozwodowego w tym państwie. Fakt
zwykłego miejsca pobytu można,
w przypadku wątpliwości, udowodnić
przez przedstawienie między innymi
rachunków za gaz, prąd czy telefon.
Podobne kryteria mają zastosowa-

nie w Polsce. Można wszcząć tam postępowanie rozwodowe jeśli
n strona pozwana w tym postępowaniu ma swoje zwykłe miejsce pobytu w Polsce lub,
n obydwoje małżonkowie mają swoje
zwykłe miejsce pobytu w Polsce lub,
n ostatnie wspólne miejsce pobytu
małżonków było w Polsce i jeden
z nich tam przebywa lub,
n strona powodowa ma swoje zwykłe
miejsce pobytu w Polsce co najmniej
od roku lub,
n strona powodowa ma obywatelstwo
polskie i ma swoje zwykłe miejsce
pobytu w Polsce co najmniej od pół
roku lub,
n obydwie strony mają obywatelstwo
polskie lub,
n w przypadku wspólnego wniosku
o rozwód, jeden z małżonków ma
ma swoje zwykłe miejsce pobytu
w Polsce.

2. Prawo właściwe
w postępowaniu rozwodowym
W sprawach międzynarodowych powstaje ponadto pytanie o prawo właściwe. Prawo to określa zasady i warunki rozwodu oraz jego skutki.
Ustawodawstwa wielu państw różnią
się znacznie, a więc prawo właściwe
dla rozwodu może mieć kluczowe znaczenie dla praw i obowiązków stron.
Pytanie na przykład, czy można przy
okazji rozwodu orzec o winie małżonka i czy ma to wpływ przykładowo na
obowiązek alimentacyjny. Niektóre
rozwiązania są możliwe zgodnie z jednym prawem, ale z prawem drugiego
państwa już nie.
Jeśli postępowanie rozwodowe toczy
się w Belgii, strony mogą przede wszystkim wybrać prawo, które rozstrzygnie
o warunkach rozwodu. Wybór ten jest
jednak ograniczony do kilku porządków prawnych, które mają najbliższy
związek z małżeństwem i rozwodem.
Przykładowo, para Polaków mieszkających w Belgii nie może wybrać prawa
amerykańskiego jako prawa mającego
zastosowanie do ich rozwodu, jakkolwiek korzystne to prawo by nie było dla
któregoś z małżonków...
Co ważne wybór prawa właściwego
w tej sytuacji może być dokonany wyłącznie pisemnie, najpóźniej do dnia
wszczęcia postępowania sądowego.
Jeśli strony nie dokonają wyboru,
a postępowanie toczy się w Belgii, prawo właściwe dla rozwodu będzie prawem państwa, na którego terytorium
oboje małżonkowie mają zwykłe miej-

sce pobytu. Jeśli małżonkowie nie mają miejsca zwykłego pobytu w tym samym państwie, prawem właściwym
będzie prawo państwa, w którym małżonkowie mieli ostatnie miejsce pobytu jeśli pobyt ten nie zakończył się
nie więcej niż rok przed wszczęciem
postępowania oraz jeśli jeden z małżonków ma zwykły pobyt w tym państwie. Jeśli i ta hipoteza się nie sprawdzi, prawem właściwym będzie prawo
państwa, którego małżonkowie mają
obywatelstwo, jeśli mają wspólne obywatelstwo. Jeśli takiego nie mają, będzie to prawo belgijskie, jako prawo
państwa, w którym zostało wszczęte
postępowanie.
Reguły określania prawa właściwego przed sądem w Polsce mogą różnić się od powyższych reguł. Z tego
względu warto zasięgnąć stosownej
porady prawnej zanim podejmie się
decyzję o miejscu wszczęcia postępowania.

3. Moc belgijskiego wyroku
rozwodowego w Polsce
Co ważne, wyrok rozwodowy wydany przykładowo w Belgii, będzie miał
moc prawną także w Polsce. W tym
celu należy dokonać tak zwanego
uznania wyroku rozwodowego w Polsce. Wyrok ten zostanie następnie odnotowany w polskich księgach stanu
cywilnego w drodze tak zwanej transkrypcji (umiejscowienia).
W tym celu należy otrzymać z sądu
belgijskiego Załącznik Nr 1 wydawany
na podstawie art. 39 Rozporządzenia
(WE) Rady Nr. 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 o kompetencji, uznawalności i wykonywalności wyroków
w sprawach małżeńskich oraz w kwestii praw rodzicielskich. Wyrok taki należy ponadto oczywiście przetłumaczyć
oraz opatrzyć tzw. apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Belgii.
Co do zasady zatem wyrok rozwodowy wydany przez sąd belgijski będzie miał pełną moc prawną w Polsce.
W każdym wypadku jest jednak zasadne, by skorzystać z profesjonalnej
pomocy specjalisty.
Joanna Kolber
Adwokat
Kancelaria A-Law Advocaten
Antwerpen
oraz doradca w Centrum Pomocy
Prawnej w Antwerpii
Kontakt: info@a-law.eu
www.a-law.eu
03 232 68 88
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Studia w Europie dla Europejczyka

Zapraszam do zapoznania się z zasadami obowiązującymi w szkolnictwie wyższym w Norwegii.
Norwegia – kraj Wikingów, należy
do najdroższych na świecie, dlatego
trzeba się liczyć ze sporymi wydatkami. Studia są wprawdzie bezpłatne,
oferta kierunków z wykładowym angielskim bardzo bogata, ale potencjalny student musi być przygotowany
na spore koszty.

Uczelnie
W Norwegii działa ponad 70 państwowych i prywatnych wyższych
uczelni.
Są to państwowe uniwersytety,
szkoły specjalistyczne, college ogólne i artystyczne oraz uczelnie prywatne. Wszystkie wyższe szkoły ściśle ze
sobą współpracują tworząc sieć nazywaną Siecią Norwegia (Network Norway).
System szkolnictwa wyższego jest
tak skonstruowany, aby studenci mogli przenosić się z jednej uczelni na
drugą. Dokładna lista wszystkich placówek akademickich znajduje się na
stronie www.studyinn orway.no

Punkty ECTS
i stopnie akademickie
Nauka na norweskich wyższych
uczelniach podzielona jest na trzy etapy: trzyletnie studia licencjackie zakończone uzyskaniem stopnia bachelor, dwuletnie magisterskie (master)
i trzyletnie doktoranckie (Ph.D.degree). Możliwa jest także pięcioletnia
ścieżka edukacyjna prowadząca do tytułu magistra oraz 4-6 letnie studia
zawodowe, po ukończeniu których
możliwe jest otwarcie przewodu doktorskiego. Jeżeli chodzi o punkty
ECTS, aby zaliczyć jeden rok akademicki trzeba ich zdobyć 60.

Rekrutacja
Aby rozpocząć studia w Norwegii
należy legitymować się zdaną maturą, natomiast o tytuł magistra można
ubiegać się po otrzymaniu licencjatu.
Rekrutacja na studia dla osób z Norwegii i dla tych z pozwoleniem na po-

byt jest scentralizowana. Nadzoruje
ją Norwegian Universities and Colleges Admission Service (NUCAS). Jeżeli chodzi o obcokrajowców, to powinni
się
oni
kontaktować
bezpośrednio z wybraną uczelnią.
W Norwegii to szkoły ustalają zasady
rekrutacji studentów zagranicznych.
I szkoły decydują o terminie składania papierów. Na ogół jest to termin
między 15 stycznia a 15 marca. Egzaminy wstępne z zasady nie obowiązują. Może się zdarzyć, że uczelnie prywatne i artystyczne zdecydują się na
wstępne egzaminy na niektóre kierunki.
Norwegia jest jednym z niewielu
krajów w których o przyjęcie na studia można ubiegać się bez zdanej matury. W takim wypadku należy mieć
więcej niż 23 lata i praktykę zawodową w kierunku w którym zamierza się
studiować.

Znajomość języka, certyfikaty
Językiem obowiązującym na uczelniach jest oczywiście norweski, ale
dla studentów z zagranicy wyższe
szkoły oferują ponad 200 kierunków
z wykładowym angielskim. Już od
dawna ten niewielki kraj nastawiony
jest na pragnących się kształcić obcokrajowców – w latach 2009-2011 na
norweskich wyższych uczelniach studiowało około 15 tysięcy osób z zagranicy. Niezbędne jest posiadanie
odpowiedniego certyfikatu językowego na przykład: Test of English as
a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing
Service (IELTS) czy Certificate of proficiency in English.
Możliwe jest oczywiście studiowanie w języku norweskim, ale obcokrajowcy również muszą wykazać się odpowiednim certyfikatem. Więcej
informacji o wymaganiach językowych znajduje się na stronie www.studyinnorway.no

Koszty studiowania
Z zasady studia są bezpłatne. Opłaty mogą być obowiązkowe jedynie na
niektórych uczelniach prywatnych
i studiach na kierunkach artystycznych. Na wszystkich typach uczelni
wymagana jest obowiązkowa opłata
semestralna na rzecz norweskich organizacji studenckich. Jej koszt to
około 300-600 koron norweskich, czyli mniej więcej 40-80 euro. Nieuiszczenie powyższej opłaty skutkować
może niedopuszczeniem do egzaminów, zniżek i nieotrzymaniem karty
studenckiej.

W Norwegii – jednym z najdroższych
krajów świata – trzeba dysponować
odpowiednio dużą kwotą pieniędzy
aby się wyżywić, opłacić czynsz i zabezpieczyć środki na podręczniki i pomoce dydaktyczne. Najdrożej jest
w stolicy kraju Oslo, gdzie na miesięczne utrzymanie trzeba przeznaczyć około 1,5 tysiąca euro. W innych
ośrodkach akademickich jest trochę
taniej, wystarczy około 1.000 euro.
Kwaterę najlepiej znaleźć korzystając z pomocy Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Norwegii,
można też zwrócić się do studenckich
organizacji socjalnych działających
przy każdej uczelni. Członkostwo
w nich jest obowiązkowe, a opłata za
semestr wynosi od 300 do 600 koron
norweskich czyli od 40 do 80 euro).

Życie studenckie
Norwegia, jak przystało na kraj
szczycący się swoim wysokim standardem życia, oferuje studentom doskonałą infrastrukturę i powszechny
dostęp do internetu. Atmosfera panująca na uczelniach jest miła i koleżeńska, a norweski system opieki społecznej każdemu przychodzi z pomocą.
Studenci mający rodziny a zwłaszcza
małe dzieci mogą liczyć na żłobki
i przedszkola. Norwegowie znani są
ze swojej poprawności politycznej i dążenia do równouprawnienia płci.
Życie studenckie nie kwitnie tak bardzo jak w innych krajach, mieszkańcy Norwegii są z natury ludźmi niezbyt „rozrywkowymi”, chociaż młodsze
pokolenie coraz bardziej przypomina
swoich rówieśników z innych części
Europy. Z pewnością przebywając
w tym niezwykłym kraju warto odwiedzić zapierające dech w piersiach norweskie fiordy i rozkoszować się każdą chwilą spędzoną na łonie przyrody.

Stypendia
Norwegia oferuje swoim studentom
specjalne programy stypendialne, chociaż w pierwszej kolejności kierowane są one do osób z krajów rozwijających się.
Można zwrócić się do Państwowego Funduszu Pożyczek Studenckich
aby otrzymać pomoc umożliwiającą
studiowanie w tym kraju.

Studia wyższe w Norwegii były ostatnim artykułem z tego cyklu. Mam nadzieją, że zawarte informacje pomogły zainteresowanym czytelnikom
w ewentualnym wyborze kierunku
i miejsca studiów.
Karolina Tomczak
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Prawo polskie
a życie w Belgii
Obowiązek alimentacyjny
rodziców wobec dzieci.
Artykuł 133 Kodeksu Rodzinnego
i Opiekuńczego określa ogólne przesłanki istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka,
jeżeli:
1) nie jest ono w stanie utrzymać
się samodzielnie, a dochody z majątku dziecka nie wystarczą na
pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania,
2) dziecko jest wprawdzie w stanie
utrzymać się samodzielnie, ale
znajduje się w niedostatku.
Obowiązek alimentacyjny rodziców
wobec dzieci mieści się w katalogu
obowiązków troszczenia się zarówno
o fizyczny jak i duchowy rozwój dziecka nałożonych przez ustawodawcę
w art. 96 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Sam czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony terminem i nie pozostaje w zależności od
osiągnięcia przez uprawnionego do
alimentów stopnia wykształcenia. Jedyną okolicznością, od której zależy
trwanie lub ustanie obowiązku jest to,
czy dziecko może się utrzymać samodzielnie, czego naturalnie nie można
oczekiwać od dziecka małoletniego.
Dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale także zdobyło wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy
zawodowej która pozawala na samodzielne utrzymanie się, nie traci
uprawnień do alimentów w przypadku na przykład gdy chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje
usprawiedliwienie w dotychczasowych wynikach w nauce. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 1997 r. (III CKN 257/97,
OSNC 1998, nr. 4, poz. 70): „ …Przy
orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dziecka, które
osiągnęły pełnoletność brać należy
także pod uwagę, czy wykazują one
chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki…”. Oznacza to również, iż
rodzice nie są obowiązani bezwzględnie dostarczać środków utrzymania
dziecku, które będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez
nie odpowiedniego zawodu, podejmuję w celu podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w stu-

diach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie
przepisanych
egzaminów,
a zwłaszcza, jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego
nie kończy studiów w przewidzianym
programem okresie (wyrok SN z 8
sierpnia 1980 r., III CRN 144/80,
OSNCP 1981, nr 1, poz. 20).
Wskazane w komentowanym art.
133 k.r.o przesłanki obowiązku alimentowania dziecka przez rodziców
ulegają zmodyfikowaniu w odniesieniu do dziecka pełnoletniego. Należy
pamiętać, że o ile wydolni materialnie rodzice nie mogą się powstrzymać
od obowiązku alimentowania dziecka
nie dysponującego przychodami które pozwoliłyby sprostać potrzebom
uprawnionego, o tyle w przypadku rodziców, dla których łożenie na rzecz
dziecka pełnoletniego oznaczałoby
uszczerbek w zakresie kosztów utrzymania własnego – mogą o ile istnieją
po ich stronie stosowne przesłanki
uchylić się od takiego obowiązku. Z takiej możliwości uchylenia się od obowiązku mogą skorzystać także wtedy, gdy dorosłe dziecko nie wykazuje
starań pozwalających na samodzielne utrzymanie się. Należy pamiętać,
że przez pełnoletność rozumie się osiągnięcie wieku 18 lat bądź następstwo
zawarcia zawiązku małżeństwa przez
osobę małoletnią, oznacza także samodzielność życiową w kształtowaniu bytu materialnego. Po stronie
dziecka istnieje powinność do podejmowania starań o usamodzielnienie
się a tym samym odciążenie rodziców
z kosztów łożenia. Dziecko pełnoletnie nie może być w sytuacji uprzywilejowanej, zwłaszcza że znajduje się
w pierwszej kolejności ewentualnych
świadczeń na potrzeby rodziców gdy
ci znajdą się w potrzebie.
Sama niemożność łożenia na potrzeby dziecka pełnoletniego nie musi iść
w parze z brakiem możliwości świadczenia przez rodziców pomocy o charakterze niematerialnym. W sytuacji
istnienia bądź ujawnienia się takiej
potrzeby, jeśli można by jej nadać konkretny kształt, każdy z rodziców mógłby zostać zobowiązany do wykonywania
odpowiednich
czynności
w granicach ustalonej zdolności w tym
względzie. Zatem wykonywanie obo-

wiązku alimentacyjnego wobec zarówno pełnoletniego jak i małoletniego
dziecka może przybrać formę nie tylko materialną, ale także inną – niematerialną, należy także pamiętać, iż
poniesienie kosztów obrony nieletniego w procesie karnym wchodzi w zakres obowiązku alimentacyjnego rodziców. Osoba trzecia, która tę obronę
nieletniemu zapewniła, może żądać
zwrotu jej kosztów bezpośrednio od
rodziców (orzeczenie SN z 6 lutego
1969 r. III CZP 129/68, OSNCP 1969,
nr 10, poz.170).
Brak możliwości łożenia na rzecz
pełnoletniego dziecka każde z rodziców może podnieść w procesie o zasądzenie alimentów. Zasadność zarzutów w tym względzie prowadzi do
oddalenia powództwa. Ponadto niemożność spełnienia świadczeń może
nastąpić także w trakcie realizowania
obowiązku alimentacyjnego, co stanowi przesłankę roszczenia o uchylenie tego obowiązku z powołaniem się
na art. 138 k.r.o. Niemożność spełnienia świadczeń bez uszczerbku dla
utrzymania własnego może mieć jednak charakter tylko przejściowy. W razie jej odzyskania aktualne staje się
także żądanie obciążenia świadczeniami.
Należy także pamiętać, iż w razie
rażąco niewłaściwego postępowania
osoby uprawnionej do alimentów, budzącego powszechną dezaprobatę, dopuszczalne jest oddalenie powództwa
w całości lub części ze względu na zasady współżycia społecznego (art. 5
kodeksu cywilnego). Nie może to nastąpić, gdy uprawnionym jest małoletnie dziecko.
Dorota Kłoda
Prawnik – doradca w zakresie
prawa polskiego
w Centrum Pomocy Prawnej
w Antwerpii

Artykuł ten nie stanowi konsultacji prawnej i nie jest wyczerpujący
w przytoczonej materii.
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Historie życiem pisane

K

iedy się urodziłem, moi rodzice byli cali dumni i szczęśliwi.
Do pewnego czasu sądziłem nawet, że moim pojawieniem się na świecie uszczęśliwiłem całą ludzkość.
Mieszkaliśmy zwyczajnie, w przeciętnym bloku. Ale niezwyczajnym był
fakt, że spory regał w największym
pokoju był szczelnie wypełniony albumami z setkami zdjęć, na których
ja występowałem w roli głównej. Ilość
nowych zdjęć nie malała po okresie
wczesnego dzieciństwa. Przeciwnie,
rosła ponad wszelką miarę do moich
18-tych urodzin, potem tempo znacznie zwolniło. Tak jak większość ludzi
skrzętnie przechowuje swoje zdjęcia,
tak ja teraz najchętniej bym je wszystkie spalił. Nie zrobię tego z jednego
tylko powodu. To by moją mamę pozbawiło sensu życia. Lecz nie mogłem
patrzeć na siebie ubranego w marynarskie ubranko i białą koszulę z czerwoną aksamitką
lub na zdjęcie, gdzie grupa
chłopców o zawadiackich minach, ubranych zwyczajnie – tak
jak na podwórko – stanowiła tło dla
mnie: z przylizanymi włosami
i w garniturku z krótkimi spodniami.
Nie wolno mi było się pobrudzić, a pójście do kolegi do domu było „nie do
pomyślenia”. Przez całe dzieciństwo
czułem się dziwnie nieswojo, ale nie
dyskutowałem z moją mamusią bo to
też było „nie do pomyślenia”. Ten ulubiony argument mojej mamy towarzyszył mi przez całe dzieciństwo i jeszcze dłużej. Aż do momentu, kiedy sam
sobie powiedziałem: to jest nie do pomyślenia, co własna matka zrobiła
własnemu synowi. Nie jestem pozbawiony uczuć wyższych. Kocham moją mamę, ale... To „ale” długo było dla
mnie wielką rozterką i powodem wyrzutów sumienia. W końcu się z tym
uporałem i stanąłem wewnętrznie na
nogi.
Ojciec... może lepiej – tata, był zwyczajnym człowiekiem. Ciężko pracował aby nas utrzymać i oczywiście żeby zawsze było na najlepszy aktualnie
aparat fotograficzny dla mamy. Starał się jak mógł. Zauważyłem, że był
ciągle przygaszony, smutno się uśmiechał i tylko kiwał potakująco głową.
Na jego twarzy malowała się wtedy
rezygnacja z filozoficznym podejściem
do życia w tle. Była to mieszanina pobłażliwości, wyrozumiałości a zarazem skrywanego żalu. Był po prostu
nieszczęśliwy. Nie od razu to zrozumiałem. Jedynym momentem w tygodniu, kiedy stawał się bardziej ożywiony i uśmiechnięty był czas, kiedy

szedł na działkę. Wychodził wcześnie
rano, my około południa.
W szkole byłem oczywiście prymusem. Potem liceum, gdzie radziłem sobie bardzo dobrze, jednak pod koniec
nie wiedziałem co chcę w życiu robić.
Na wymarzone przez moją mamę prawo nie dostałem się, poszedłem więc
do szkoły policealnej. To był okres
emocjonalnie trudny dla nas wszystkich. Zacząłem stopniowo wymykać
się spod kurateli mamy. Było to dla
niej „nie do pomyślenia”. Jej ukochany synalek zaczynał samodzielnie myśleć i – co gorsza – postępować.
W atmosferze żalu ze strony mamy
i buntu z mojej strony – przy
poczciwym akceptowaniu wszystkiego

przez mojego ojca – ukończyłem szkołę. Odebrałem dyplom i poszedłem
sam do parku. Trzymałem go w rękach i wpatrywałem się w zamyśleniu. Zobaczyłem w nim klucz do mojej wolności i samodzielności. Byłem
sam. Inni koledzy mieli swoje sympatie, poumawiali się na prywatki, a ja
miałem w perspektywie tylko powrót
do domu. Nie śpieszyło mi się. W pewnym momencie jak spod ziemi wyrośli przede mną oboje. „Szukaliśmy cię,
martwiliśmy się czy coś złego ci się
nie stało”. To oczywiście mama. Ojciec jak zwykle stał nieco z boku. Co
teraz zrobimy? Sięgnęła ręką aby mi
poprawić krawat. Trzeba ci wybrać jakieś... Stop! – prawie krzyknąłem. Pamiętam to jak dziś: spojrzałem na nich
i coś się we mnie ostatecznie przełamało. Spojrzałem na moich rodziców
i nie wiedziałem, kto z nich był bardziej nieszczęśliwy. Ale chyba – z punktu widzenia mamy – ona. Lecz z mojego punktu widzenia – ojciec. Ależ
synku... – Daj mu wreszcie spokój!
– odezwał się tata tonem, jakiego jeszcze u niego nie słyszałem. Ale ja się
dla ciebie poświęciłam... wszystko dla
ciebie... Przestań – ja na to. Jeśli ktoś
tutaj się poświęcił, to tata. Nie widzisz
tego? To on zrobił wszystko dla nas.
A ty, wszystko zrobiłaś dla samej siebie. To jest chore! Zaniedbałaś tatę
i zbudowałaś sobie jakiś własny światek nie z tej ziemi. Myślałaś, że zawsze

będę twoim synalkiem i kotkiem do
głaskania? Kotek ma tego dość. Jestem już dorosły, lecz ty tego nie widzisz, lub nie chcesz zobaczyć. Duszę
się tym wszystkim. Zobacz wreszcie
cały świat, a nie tylko mnie. Po prostu boisz się życia. Jestem ci za wszystko wdzięczny, ale ja chcę mieć własne życie, podejmować własne decyzje
i … Zamilkłem, sam przerażony tym
co powiedziałem. Kiedyś było „nie do
pomyślenia”, abym powiedział cokolwiek wbrew matce. Było to we mnie
silnie zakorzenione, ale jeszcze silniejszym okazał się mój bunt. Nie chciałem nikogo zranić, ale słowa już
padły i cała nasza trójka wiedziała, że płynęły one z głębi
mojego serca. A może zbuntowało się moje ego? Może
zbyt wiele nagromadziło się
w podświadomości? Przepraszam – powiedziałem już
spokojnie. Odezwał się ojciec do
mamy, tonem nie znoszącym
sprzeciwu: chodź do domu. Zdecydowanie wziął ją pod rękę. Zostawmy go teraz samego. Na pewno tego
potrzebuje. Wyjął sto złotych i wręczył mi mówiąc z dowcipnym uśmiechem: tylko wróć dzisiaj. A my... mamy wiele do porozmawiania.
Usiadłem na pobliskiej ławce i zamyśliłem się. Było mi dziwnie lekko
na sercu. Nie miałem – co mnie samego zdziwiło – wielkich wyrzutów sumienia. Nawet uśmiechnąłem się sam
do siebie. To i tak musiało kiedyś nastąpić – rozmyślałem, patrząc na grupkę moich kolegów i koleżanek. Szli
alejką i powoli zbliżali się do mnie. A ty
co? Nie świętujesz dzisiaj? Nie mam
z kim – odpowiedziałem najzwyczajniej. A to nawet dobrze. Jest nas nieparzysta ilość i przyda się twoje towarzystwo, jeśli oczywiście masz czas.
– Bardzo chętnie. Kiedy szliśmy już razem, jedna z koleżanek powiedziała:
dlaczego zawsze trzymałeś się z boku?
Jesteś nawet całkiem do rzeczy. Ale
zawsze byłeś taki nieprzystępny i spięty, wyluzuj wreszcie. Przecież skończyliśmy szkołę! Ja w końcu się roześmiałem, rozluźniłem krawat i zdjąłem
go zdecydowanym ruchem po czym
wrzuciłem do pobliskiego kosza.
Takie właśnie wspomnienia naszły
mnie w moje 33 urodziny. Nie jestem
tutaj sam, ale na razie nie wiążę się
z nikim na stałe. Być może to nic dziwnego?
Zbyszek
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Słowo o byle czym

O

budziłem się o 4:07 ale nie byłem zły na zegarek o to, że było tak wcześnie. Lubię ciszę,
choć przecież zawsze coś się dzieje na
planie dźwiękowym. A to lodówka zamruczy, a to coś zatrzeszczy, a teraz
właśnie pada deszcz. Wielu ludzi boi
się ciszy. Pewnie gdyby znaleźli się
w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu
i doświadczyliby ciszy (prawie) absolutnej, po pewnym czasie by tego nie
znieśli. Ale nie upieram się przy ciszy
absolutnej, co pewnie byłoby ciekawym doświadczeniem. Zrobiłem kawę i nie miałem jeszcze ochoty na papierosa.
Nagle słyszę znajomy szept bylejakości: nagiego przyodziać... Ach, to
ty – ja na to. Ale nie rozumiem – „przyodziać”. Przecież mówię: zapal papierosa. Zapaliłem, a ona otuliła się
w dym i usiadła w kącie. Po chwili pyta: dla czego? Odpowiadam: nie rozumiem: co dlaczego? Nie, nie, to są dwa
osobne słowa. Pytam, dla czego piszesz: dla satysfakcji, dla kasy, może
dla kogoś? Musiałem chwilę pomyśleć, bo przecież nie dla satysfakcji,
nie dla kasy, nawet nie dla kogoś – bo
kto chciałby to czytać – już wiem. Dla
zaspokojenia własnej ciekawości.
Przez dłuższy czas nie paliłem, więc
„B” sobie poszła. Zabrałem się do pisania.

Dlaczego?
To doskonałe pytanie – jak by powiedział pewien ktoś zagubiony w meandrach współczesnej historii. Ale dla
mnie nie jest to kłopotliwe pytanie.
Raczej bardzo ważne pytanie. O wiele ważniejsze, niż np. „za ile?”. Może
pytanie „gdzie i kiedy?” jest ważne,
jednak „dlaczego?” jest wg mojej oceny w zdecydowanej czołówce wśród
pytań. Dlaczego? – Ponieważ wymaga od nas sporego wysiłku, szczególnie podczas udzielania odpowiedzi.
Dzieci nie mają problemu z zadawaniem pytania: „dlaczego?” To słowo,
będące w rękach – a raczej w ustach
– dziecka potężnym instrumentem poznawania świata, powoduje u doro-

słych bardzo różne stany emocjonalne: od rozbawienia poprzez zniecierpliwienie aż do gniewnego „daj mi
święty spokój!” – co dla dziecka jest
ciosem w samo serce jego pączkującej inteligencji.
W tych straszliwych doświadczeniach z dzieciństwa – zmagazynowanych w mrocznych czeluściach podświadomości – polegających na
ciągłym braku odpowiedzi na wiele
pytań, widzę przyczynę dla której dorośli mają emocjonalną blokadę. Dlatego pytanie „dlaczego?” zadają niechętnie, rzadko lub prawie nigdy.
A zwłaszcza samemu sobie, co jest
ważne dla stanu naszych bezpieczników – o czym będzie później.

Dlaczego „dla czego”?
Pytanie „dlaczego” czasem przekornie przyjmuje formę rozłączną „dla
czego”. Pozornie nie ma różnicy gdyż
tego nie słychać. Sens jest podobny
jak w „po co?” lecz „po co” brzmi nieco topornie a bardzo poufale. Pytanie
„dla czego?” w przypadku człowieka
dorosłego też bywa ciosem w samo
serce... – tu mam problem, gdyż analogia z dzieckiem byłyby grubo przesadzona – więc nie pączkującej, raczej
więdnącej inteligencji. Najuprzejmiej
proszę o wybaczenie, jeśli ktoś poczuł
się urażony. Nie chodzi mi o pytanie
innych – do czego dziecko ma uzasadnione prawo, lecz o pytanie samego
siebie – do czego dziecko nie dorosło,
a dorosły też ma prawo, ale coraz rzadziej z niego korzysta. Dlatego – więdnącej.

Wanna i bezpieczniki
Jesteśmy wszyscy (może prawie
wszyscy) tak utytłani w wannie pełnej ważnych i mniej ważnych spraw,
że brakuje nam czasu na ożywczą kąpiel naszego jestestwa w ożywczym
deszczu odpowiedzi. Aby rzecz jeszcze bardziej zagmatwać, postawienie
sobie pytania „dlaczego?” porównam
do odkręcenia kurka nad w/w wanną,
w której siedzimy tak, że tylko broda
nam wystaje. Idąc za łazienkowym
scenariuszem, zanim zdecydujemy się
odkręcić wspomniany kurek, wcześniej należy wyjąć korek. W przeciwnym wypadku utytłanie może dojść
do poziomu „po dziurki w nosie” co
grozi wywaleniem wspomnianych
wcześniej emocjonalnych bezpieczników.
Tutaj ukłon w stronę pań. Dlaczego? Odsetek mężczyzn którym wywaliły bezpieczniki i sięgają po broń aby
wpaść do szkoły i dokonać masakry

na niewinnych dzieciach, jest zdecydowanie większy niż wśród pań, które do takich aktów rzadko się posuwają. Może dlatego, że inaczej traktują
swoje życiowe posłannictwo niż panowie. W tym przypadku pytanie „dlaczego” często przybiera u pań formę
„dla kogo?” – oczywiście dla dziecka.
W ten sposób bezpieczniki tak łatwo
nie wywalają i dzieci w szkole są bardziej bezpieczne.

Po nitce do kłębka
Nawet jeśli pytanie bylejakości „dla
czego?” poddać subtelnej zmianie
w „dlaczego?” moja odpowiedź pozostaje niezmienna: aby zaspokoić własną ciekawość. Już rozwijam odpowiedź.
Podobno naszą indywidualną rzeczywistość (otoczenie, problemy itd.)
można porównać do zwierciadła w którym można zobaczyć nas samych. Dlaczego? Jeśli mam określone problemy, to ich źródłem i powodem jestem
ja sam: mową, uczynkiem lub zaniedbaniem, z naciskiem na „zaniedbaniem”. Szukanie wykrętów np. nie bo,
lub bo Ja, jest raczej dziecinne, choć
dziecinne pytanie „dlaczego?”, skierowane do samego siebie, pomogłoby
wiele wyjaśnić. Pokrętnym wykrętem
bywa stwierdzenie: „ja jestem już dorosły i cofać się w rozwoju nie będę”.
Jednak nikt z nas od tego zwierciadła nie ucieknie i musi w nim zobaczyć skutki przyczyn, których sam
jest autorem.
Wracając do mojej skromnej osoby
i ciekawości: czytając to co sam napiszę, widzę skutki działania mojej wyobraźni i w ten sposób poznaję samego siebie. Cóż widzę? Chociażby to, że
mam skłonność do gmatwania spraw
prostych. Lecz z drugiej strony, nic
nie jest takie proste zwłaszcza, kiedy
jesteśmy uwikłani w sieć najróżniejszych zależności i każde życiowe posunięcie powoduje skutki które dotyczą innych. Pozostaje więc tylko
zadawanie sobie pytania „dlaczego?”
tak długo, aż kolejne odpowiedzi zawiodą nas do sedna sprawy lub pomogą podjąć optymalną decyzję.
Ale nie zachęcam do zapuszczania
się w łańcuch przyczyn i skutków zbyt
daleko. Zwłaszcza w przeszłość. Może odczujemy pewien dyskomfort kiedy dojdziemy do momentu naszego
urodzenia, dalej jakoś pójdzie. Jednak
wielkim problemem będzie dojście aż
do Big Bangu, gdyż możemy znaleźć
się poza pojęciem czasu, do którego
jesteśmy tak przywiązani...
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Dziecinnienie
Naraz powiało chłodem od ciepłego
grzejnika i usłyszałem zjadliwy szept:
ty chyba dziecinniejesz na stare lata.
Lepiej zajmij się tym, co tu i teraz.
Chwileczkę – ja na to. Owszem, mam
coś pomiędzy 39 a 93, lecz... O kurczę! Dzięki ci „B”! Ale jej już nie było.
Jeśli dziecinnieję, to dobrze. Przypisanie mi takiego atrybutu dziecięctwa jak ciekawość i nieustanne „dlaczego?” poczytuję sobie za wielki
komplement. Dlaczego? Ponieważ stawia mnie to w jednym rzędzie z tymi,
którzy nie chcą pogodzić się z tym, że
człowiek dorosły ciekawym być nie
może, nie powinien mieć na to czasu
lub tak nie wypada. A co z dziecięcą
ufnością i szczerością? Ufność można
zamienić na rozwagę a szczerość na
rozsądek. Ale „dlaczego?” nie odpuszczę i muszę koniecznie wyłowić je z naszej wanny utytłania.
Całe nasze życie składa się z kolejnych „tu i teraz”. Jeśli ktoś wejdzie
na drzewo i zacznie piłować gałąź na
której siedzi, kolejne tu i teraz zastanie go podczas spadania na łeb na szyję. Rozpaczliwe – a często niecenzuralne – „dlaczego!” może okazać się
nieco spóźnione. Dlatego częste pytanie – „dlaczego”, „dla czego”, „po co”
a nawet „po kiego” (do wyboru w za-

leżności od potrzeby chwili) – skierowane do samego siebie, wydaje się być
uzasadnionym.
Rola „tu i teraz”, potraktowanego
jako słup pomiędzy przeszłością
a przyszłością, czasami umyka nam
w ferworze gorączkowego działania.
Dlaczego? Ten słup spełni swoją rolę
wtedy, kiedy z właściwą sobie wyobraźnią, wkopiemy go pomiędzy przyczyny a skutki a nie tylko pomiędzy
kolejne wskazania zegara. Jeśli jednak nie mamy przy sobie łopatki by
go wkopać (traktując ten akt jako motyw na zastanowienie), niefrasobliwe
i powierzchowne odniesienie się do
„tu i teraz” okaże się psu na budę. Czasem używa się ww łopatki do kopania
dołków, co wynika z pomylenia przed-
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siębiorczości z podsiębiorczością.
Skutki takiego kopania już dawno były przedmiotem rozważań, więc tego
tematu się nie czepiam.

Normalka
Już widać blady świt i zamiast kukania zazuli słychać warkot włączanych silników samochodowych. Świat
budzi się do życia, w instalacji wodociągowej woda żywiej krąży. Codzienna normalka i kolejne problemy oraz
problemiki. Jak nie utytłać się w nich
po dziurki w nosie? Aaa... to jest doskonałe pytanie... Przepraszam, ja tylko tak... o byle czym. Jednak prawdziwie lubię ciszę. Dlaczego?
Michał Nowacki
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Karnawał jest już
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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DOBRE OKNA
prosto z fabryki
Dobra jakość za dobrą cenę.

Kontakt: 0489.218.756
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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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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii oraz przydatne informacje:
Ambasada RP w Królestwie Belgii
Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200, Tel. +32 (0) 2 7390 101
Fax +32 (0)2 736 18 81
www.bruksela.msz.gov.pl
Wydział Konsularny Ambasady RP w Królestwie Belgii
Rue des Francs 28, 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405 (po godzinach pracy
urzędu) wyłącznie w sprawach pilnych takich jak nagłe
zgony, wypadki, zagrożenia życia
Fax +32 (0)2 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl

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

100
101
112
107
110
777

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:
Lekarze domowi:
l Agnieszka Borkiewicz
Muggenberglei 278, 2100 Deurne. Tel. 03/321.58.39
l Martin Rosenblum tel. 03/218.77.07
Jana Vavrowa tel. 0475/83.14.35
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
l Henri Jakubowicz tel. 03/239.18.19. Belgiëlei 124
Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04
Pediatra
Kurotowa Andrea,
Szpital Sint Vincentius. St-Vincentiusstraat 20,
2018 Antwerpia, tel. 03 285 28 35
Dentysta
Polskie Centrum Dentystyczne, Lange Leemstraat 122
tel.: 0487 427724
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
l 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
l Bracia Mniejsi Kapucyni
niedziela godz. 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte Winkelstraat 1
a Ossenmarkt 14
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
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