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Od Redakcji
Zima trochę odpuściła, nie ma mrozu, za to mamy deszcz
i szarówkę.
Ale pocieszmy się, że nawet w takie wydawałoby się
nieciekawe dni, może się nam przytrafić coś miłego.
Dowodem są pomysły Magdaleny, czyli jak zrobić coś
z niczego. Sympatyczne i optymistyczne propozycje na
zimowe wieczory.
Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru
„Antwerpii po polsku” mając nadzieję, że każdy znajdzie
dla siebie coś ciekawego.
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na stronę trzecią,
gdzie znajduje się informacja o Centrum Pomocy Prawnej
i Życiowej w Antwerpii. Wychodząc naprzeciw
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oczekiwaniom Polonii i w odpowiedzi na liczne prośby
Centrum proponuje usługi logopedy i psychologa
dziecięcego. Problem ze znalezieniem w Antwerpii
polskiego logopedy istniał od dawna i niejednokrotnie
do Centrum zwracali się rodzice z prośbą o pomoc.
Teraz polskie dzieci będą miały możliwość pracowania
z polskim specjalistą co z pewnością ułatwi życie także ich
rodzicom.
Oprócz stałych rubryk i cykli informujemy o kolejnej
edycji konkursu „Polak Roku” oraz o dwóch ważnych
spotkaniach: „Zasiłki rodzinne i porodowe w Belgii”
(s. 23) i Spotkanie dla polskich firm i pracowników
indywidualnych (s. 47).
Życzymy przyjemnej lektury
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Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”,
przy współpracy z Fundacją Semper Polonia w Warszawie.
SKŁAD REDAKCJI: Agata Kocińska, Magdalena Wawryszuk, Anna Szymborska, Anna Janicka
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Jesteśmy na Facebooku, szukaj: childrenofeurope2011@hotmail.com
lub bezpośrednio: http://facebook.com/Children.of.Europe
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CENTRUM
POMOCY PRAWNEJ
I ŻYCIOWEJ
DLA POLONII
Informujemy, że zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów od lutego do Państwa
dyspozycji jest logopeda oraz psycholog dla dorosłych i dla dzieci
Tylko u nas:
4 prawnik (prawo rodzinne, karne, karno-gospodarcze, cywilne, windykacyjne,

4
4
4

4
4

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

Te i inne problemy pomogą Ci rozwiązać nasi specjaliści.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, przy współpracy z Fundacją
Semper Polonia z Warszawy.

Porady tylko na umówione spotkanie.
WIĘCEJ INFORMACJI:

mail: centrumantwerpia@gmail.com
telefon: 0485.628.498
www.centrumpomocyprawnej.be
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Z życia zespołu
Wszystkich, którzy lubią
śpiewać, tańczyć
i występować na scenie
zapraszamy na zajęcia.
Przyjmujemy dzieci już
od 3,5 roku do 13, 14, 15 lat… i więcej.

foto: Kat Wit

Zajęcia odbywają się w soboty,
w trzech grupach wiekowych.
Kontakt:
tel. 0489.823.803
mail: info@childrenofeurope.be
foto: Kat Wit

foto: Kat Wit

foto: Kat Wit

luty 2013

Antwerpia po polsku

5

6

Antwerpia po polsku

luty 2013

Poznajemy i odkrywamy
Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii
Antwerpskie
kamieniczki
powstawały
w okresie
kiedy miasto
przeżywało
swój niezwykły
rozkwit (XIV
– XVI wiek).
Posągi
i figurki były
podziękowaniem
mieszkańców
za opiekę
Matki Boskiej
i jednocześnie
prośbą o jej
wsparcie,
pomoc
i ochronę

Są w Antwerpii miejsca
wyjątkowe, będące
uosobieniem piękna
i atrakcyjności tego
miasta. Otoczone
historią, duchami
przodków i tajemnicą,
ukazują bogactwo
architektoniczne
i historyczne Antwerpii.
Zapraszam na spacer.
Kamienice i kamieniczki
Jedną z ciekawszych uliczek
na starym mieście jest Gildekamersstraat. Pod numerem 1
znajduje się odrestaurowana kamienica zwana De Winte Leeuw
(Pod Białym Lwem) będąca dawniej siedzibą młodych kuszników. Kamienica pod numerem
3 powstała w 1465 roku nosi nazwę Velkenborg – Dla Starych
Łuczników i to oni mieli ją w posiadaniu aż do końca wieku
XVIII. Niewątpliwą jej ozdobą są
autentyczne barokowe wnętrza
z połowy siedemnastego wieku.
Na zamówienie przewoźników
w 1309 roku zbudowana zosta-

ła mieszcząca się pod numerem
4 kamienica zwana De vier Winden – Pod Czterema Wiatrami.
W latach 1554 -1555 jej szczyt
został przebudowany i ozdobiony symbolami czterech stron
świata oraz motywami ukazującymi pracę żeglarzy.
Przy tej samej ulicy pod numerem 6 stoi kamienica De Halfmane (Pod Pół-mężczyznami)
zbudowana przez Fransa Florisa Młodszego dla cechu kuszników w 1580 roku.
Godna uwagi jest również
piętnastowieczna kamienica pod
numerem 7. Nosi nazwę De Swaen (Pod Łabędziem) i była dawniej siedzibą cechu szmuklerzy.
Jej obecny wygląd nadano dopiero w wieku XIX kiedy została gruntownie przebudowana.
Do dnia dzisiejszego doskonale zachowała się niewielka kamienica przy Lange Premonstratens 45. Jej nazwa – Bolonia
la Grassa, pochodzi z roku 1586
kiedy właścicielem był boloński
kupiec J.B.Spinola. Ciekawa jest
jej ceglana elewacja z wysokim
szczytem, pozbawiona prawie
dekoracji z wyjątkiem pasów
z białego kamienia.
Na wielu antwerpskich kamienicach można zauważyć figurki Matki Boskiej – patronki miasta. Jak mówią mieszkańcy:
„Antwerpia ma wiele twarzy,
a wiele z nich ma postać Maryi”.
Antwerpskie kamieniczki powstawały w okresie kiedy miasto przeżywało swój niezwykły
rozkwit (XIV – XVI wiek). Posągi i figurki były podziękowaniem mieszkańców za opiekę
Matki Boskiej i jednocześnie
prośbą o jej wsparcie, pomoc
i ochronę.

DOMY CECHOWE
I INNE
Dom Hanzy

Gildekamersstraat. Źródło: www.panoramio.com

W końcówce XVI wieku jednym z największych renesansowych budynków otaczających
rynek w Antwerpii był Dom
Hanzy. Zbudowany został w latach 1564 – 1569 według projektu znanego i cenionego

w tamtych czasach architekta
Cornelisa Florisa. Budynek spłonął pod koniec wieku XIX.
W połowie XVI wieku rezydowała tu rada siedmiu kupców
z syndykiem Sudermanem. Tutaj również były pomieszczenia
i magazyny Kompanii Bałtyckiej
do Handlu ze Szwecją, Rosją
i Polską. Wygląd Domu Hanzy
znamy między innymi z ryciny
Pietera van der Borchta.

Hessenhuis
Położony przy Falconrui 53,
późnorenesansowy wielki dwukondygnacyjny budynek ze
skromnymi elewacjami z cegły,
ozdobiony pasami jasnego kamienia w stylu brabanckiej architektury gotyckiej z wpływami
włoskiego
renesansu.
Zbudowany został w 1562 roku,
a autorem projektu był Cornelis Floris. Hessenhuis powstał
na zlecenie kupców i spedytorów. Służył jako portowy magazyn towarowy. Nazwa pochodzi
od niemieckiego miasta Hesja,
w którym wytwarzano specjalne wózki do przewożenia towarów. Oprócz powierzchni magazynowej, parter miał również
stajnie dla koni i wozów. Do spania dla woźniców przeznaczone
były pomieszczenia na piętrach.
W XVII wieku Hessenhuis służył jako wojskowe koszary, później pomieszczenia adaptowano
na magazyny biurowe. Obecnie
zarządza nim miasto i część jego pomieszczeń została przebudowana na cele wystawowe.

Dom Sierot
Maagdenhuis zwany Domem
Dziewic lub Domem Sierot, położony przy Lange Gasthuisstraat 33, jest adaptacją wcześniej
zbudowanego kompleksu domów z przeznaczeniem na sierociniec. Powstał w latach
pięćdziesiątych XVI wieku i początkowo spełniał swoją funkcję
jako sierociniec dla dziewcząt.
Stosowano w nim metody
wychowawcze wymuszane za
pomocą surowych kar. Wychowankowie mieli zapewnione wyżywienie, uczono ich również
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przydatnych zawodów. Rodzice którzy ze względu na trudne warunki materialne zmuszeni byli do pozostawienia swoich dzieci w sierocińcu
wiedzieli, że mogą zabrać je z powrotem, jeżeli warunki bytowe w rodzinie się poprawią. Niekiedy czas rozłąki trwał bardzo długo, dlatego aby
rodzice po wielu latach mogli rozpoznać swoje dziecko, stosowano niezwykły sposób identyfikacji. Po oddaniu
dziecka do sierocińca opiekunowie
otrzymywali przedartą nieregularnie
kartę do gry lub święty obrazek, przy
czym drugą część dostawały ich dzieci. Karty te do dziś można oglądać
w muzeum.
Pomimo tego, że dom stanowi jedną całość, wyraźnie widać poszczególne budynki. Okna mają charakterystyczny
dla
tamtego
czasu
prostokątny kształt i wypełnione są
grubymi szklanymi płytkami. Skromny dziedziniec z kolumnami przypomina dziedziniec klasztorny. Najcenniejsze dzieła sztuki znajdujące się
w tym obiekcie w roku 1890 oddano
w depozyt Muzeum Sztuk Pięknych.
Wystawione obecnie zbiory zawierające między innymi meble, ceramikę
użytkową, tkaniny i obrazy posiadają ogromną wartość historyczną.
Wśród eksponatów znajdują się obrazy przedstawiające życie w sierocińcu i jego darczyńców. Wyjątkowe są
miseczki na kaszkę (około 50 sztuk)
pochodzące z końca średniowiecza
– największy tego typu zbiór w Belgii. Ciekawe jest również wejście do
muzeum, ozdobione posągami dziewcząt, które jako pierwsze zostały przyjęte do sierocińca. Przedstawiono je
wewnątrz klasy szkolnej wykonanej
z ogromną dokładnością. Widoczne

są nawet niewielkie półki z książkami.
Największymi muzealnymi skarbami są: „Zdjęcie z krzyża” Jacoba Jordaensa, „Portret sieroty” Corneliusa
de Vosa, i „Posępny św. Hieronim” van
Dycka.

Dom Angielski
Położony przy Prinsstraat 13 Het
Engelschhuis (Dom Angielski) pierwotnie nosił nazwę Dom Van Liere.
Został zbudowany w stylu gotyku brabanckiego dla burmistrza Antwerpii
Arenda van Liere de Santhoven
w 1516 roku.
Historia mówi, że podczas pobytu
w Antwerpii mieszkał w nim cesarz
Karol V ze swoją świtą. Później dom
został sprzedany angielskim kupcom
i stąd jego nazwa. Około roku 1650
jego właścicielami stali się jezuici, a po
kasacji zakonu w roku 1773 w Domu
Angielskim mieściła się Akademia
Wojskowa.
Na początku XX wieku znów powrócił do jezuitów. Obecnie po wyjątkowo starannym odrestaurowaniu służy jako fakultet uniwersytecki.

Dom Cechu Piwowarów
Przy ulicy Brouwersstraat 20 (nazwanej tak na cześć malarza Adriana
Brouwera), znajduje się dawny Cechowy Dom Piwowarów (Brouwershuis).
Z tą nazwą wiąże się pewna opowieść. W 1552 roku decyzją władz miasta rozpoczęto budowę nowej, północnej części miasta co wiązało się ze
znacznym zwiększeniem liczby ludności. W tym czasie mieszkał w Antwerpii bogaty i bardzo nieuczciwy
celnik Gilbert van Schoonbeke, który
postanowił zbudować kilkanaście swo-
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ich browarów. Aby browary funkcjonowały należało stworzyć specjalny,
bardzo kosztowny system zaopatrywania ich w wodę. Dlatego centralną
maszynerię umieszczono w „Waterhuis” – Domu Wody. Tymczasem przebiegły kupiec aby jak najwięcej zarobić, w swoich browarach używał wody
z miejskiej fosy, która nie spełniała
żadnych standardów higienicznych.
Dla niepoznaki przywoził wodę w małych ilościach barkami rzecznymi,
a cały interes kręcił się wokół brudnej i zanieczyszczonej wody z fosy.
Konkurenci z branży piwowarskiej byli zaniepokojeni jakością produktów
Schoonbeka i jednocześnie wzburzeni szybkością jego bogacenia się. Koniec końców wygnali go z miasta,
a gdy ten próbował odzyskać swoje
wpływy, zapłacili zbirom za jego
śmierć. W 1556 roku spadkobiercy
nieszczęsnego piwowara sprzedali
miastu owe szesnaście browarów.
Od 1586 roku, kiedy to piwowarzy
antwerpscy po raz pierwszy zebrali
się w tym domu, nadano mu nazwę
Domu Cechu Piwowarów. Obecnie
członkowie tego cechu zbierają się
w tak zwanej sali rady urządzonej
w stylu siedemnastowiecznego baroku. W piwnicach znajduje się olbrzymi zbiornik na 5.000 hektolitrów,
z którego po raz ostatni woda była
czerpana do produkcji piwa w czasie
Wystawy Kolonialnej i Morskiej zorganizowanej w Antwerpii w 1930 roku.
Od 1953 roku istnieje tu odrestaurowane i wyjątkowo bogate w eksponaty muzeum. Jest na przykład pompka z sikawką używana do gaszenia pożarów aż do XVIII wieku. Wyjątkowo
ciekawe są niektóre wnętrza dekorowane kurdybanami wyrabianymi
w Antwerpii i Mechelen. Kurdybany
to jednobarwne odpowiednio garbowane skóry cielęce lub koźle, pokryte srebrnym lub złotym werniksem
i ręcznie malowane. W XVII wieku był
to popularny sposób ozdabiania ścian,
mebli, siedzeń, a także wartościowych
przedmiotów.
Na uwagę zasługuje jeszcze Wielka Sala z kominkiem z połowy XVII
wieku ozdobiona obrazami Antonia
Pelligriniego, przedstawiającymi wodę, ogień, powietrze i ziemię w czasie zbiorów chmielu do wyrobu piwa.
Wnętrze Domu Piwowarów świadczy
nie tylko o zamożności tego cechu,
ale również o doskonałym guście.
W następnym numerze ciąg dalszy
opowieści o niezwykłych miejscach
w Antwerpii.
Anna Janicka

Magdenhuis. Źródło: https://inventaris.onroerenderfgoed.be
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej

Pierwsza na świecie
eutanazja braci bliźniaków
Ten precedens śmierci na życzenie
miał miejsce w Antwerpii w grudniu
ubiegłego roku. Według gazety „Het
Laatste Nieuws”, dwóch głuchoniemych 45 – letnich braci bliźniaków
w chwili gdy dowiedzieli się, że tracą wzrok i w żaden sposób nie będą
mogli się ze sobą komunikować, podjęli decyzję aby razem umrzeć. Bliźniacy spędzili ze sobą całe swoje życie. W domu rodzinnym dzielili razem
pokój, potem obaj zostali szewcami
i po wy pro wadz ce od ro dzi ców za mieszkali wspólnie. Na swój sposób
byli szczęśliwi aż do momentu w którym dowiedzieli się, że ich pogarszający się wzrok doprowadzi do ślepoty. Z tym nie potrafili się pogodzić.
Jak podaje dziennik, zgodnie z belgijskim prawem „eutanazja jest dozwolona, jeżeli osoba pragnąca zakończyć swoje życie jest pewna swojej
decyzji, a lekarz orzeknie, że cierpi
ona nieznośny ból”. Wprawdzie belgijscy bliźniacy nie byli śmiertelnie
chorzy i nie cierpieli fizycznego bólu, pomimo tego lekarze ze Szpitala
Uni wersyteckiego w Bruk se li na
prośbę braci przystali...
Podwójna eutanazja została przeprowadzona 14 grudnia.
„Het Laatste Nieuws”

Niesamowita pomyłka
drogowa
Tą informacją długo żyły nie tylko
belgijskie media, traktując poniższą
historię raczej jako ciekawostkę niż
wyjątkową pomyłkę. Pewna mieszkan ka Bruk se li, 67-let nia Sa bi ne,
pewnego styczniowego dnia wyjechała samochodem z Soire-sur-Sambre
na brukselski Dworzec Północny aby
ode brać przy ja ciół kę. Śle po za wie rzyła nawigacji satelitarnej i prostą
drogą zamiast na dworzec dojechała
do Zagrzebia w Chorwacji. Jej dwudniową podróż opisał internetowy portal „theregister.co.uk”. Pani Sabine
opowiada: „Byłam roztargniona i po
pro stu je cha łam. Wi dzia łam róż ne
tab li ce przy dro gach, naj pierw po

fran cu sku, po tem po nie miec ku,
a w końcu po chorwacku”. Kobieta
przejechała 1450 kilometrów zaliczając w mię dzy cza sie pa rę drze mek
i niewielką stłuczkę. Dopiero po tym
cza sie stwier dzi ła, że coś jest nie
w porządku i z pewnością nie znajduje się już w Belgii. Przyznała później, że przez długi okres swojej wyjąt ko wej pod ro ży by ła spo koj na,
a różnego rodzaju wątpliwości kładła na karb swojego roztargnienia.
Policja belgijska zaczęła jej poszukiwania w miarę szybko, zaalarmowana przez syna owej podróżniczki
zaniepokojonego zniknięciem matki,
ale nawet najbardziej wytrawni stróże pra wa nie by li w sta nie prze widzieć, że starsza pani zamiast na dworzec po je cha ła na wy cie czkę do
Chorwacji.
„theregister.co.uk”

Najbogatsi
Europejczycy
Dziennik „Le Soir” podał do wiadomości, że finansowe aktywa belgijskich gos po darstw domowych pod
koniec 2012 roku sięgały 981 miliardów euro. Po odliczeniu około 211
mi liar dów za dłu że nia oka za ło się,
że na kon tach Bel gów po zo sta je
770 mld euro. Oznacza to, że są oni
naj bo gat szym na ro dem Eu ro py,
a jednocześnie najbardziej oszczędnym. Gazeta przytacza dane podawane przez Eurostat z których wynika,
że przeciętny Belg posiada na koncie 67.158 eu ro co jest re kor dem
w Europie. Trochę gorzej wypadli Holendrzy (61.219 euro) i Luksemburczycy (60.366 euro). W porównaniu
z Belgami, bardzo niekorzystnie gospodarują swoimi pieniędzmi Francuzi (41.407 euro) i Niemcy (38.702 euro).
„Le Soir” podaje, że na bogactwo Belgów składa się kilka zasadniczych
czynników. Między innymi: krajowa
działalność gospodarcza, system podatkowy łagodnie traktujący posiadaczy dochodów kapitałowych, czy rozsądne ceny nieruchomości. Gazeta
informuje również, że według Narodowego Banku Belgii wartość nieruchomości należących do Belgów można szacować na około jednego biliona
euro, czyli więcej niż ich oszczędności.
„Le Soir”

Sercowa zagadka w Brukseli
Mieszkańcy Brukseli jak również
europarlamentarzyści i licznie odwiedzający to miasto turyści zadawali sobie pytanie: dlaczego na budynku Parlamentu Europejskiego wisi wielkie
neonowe serce i co właściwie ten symbol w tym miejscu oznacza. Niektórzy
zapytani odpowiadali, że jest to być
może oznaka zbliżających się Walentynek przyznając jednocześnie, że chyba trochę na to za wcześnie. Innym
czerwone serce kojarzyło się z akcją
zjednoczenia się Europy poprzez miłość.
Znaleźli się i tacy, którym ten właśnie symbol kojarzył się tylko i wyłącznie z najstarszym zawodem świata
i domem publicznym.
Tymczasem okazało się, że jest to
inicjatywa czeskich europarlamentarzystów.
Neonowe serce ma upamiętniać pierwszą rocznicę śmierci Vaclava Havla,
prezydenta Czech. A dlaczego czerwone serce? Otóż prezydent, jednocześnie znany i ceniony pisarz Vaclav Havel podpisując swoje książki, na końcu
zawsze rysował czerwone serce. Inicjatywa godna naśladowania. Szkoda
tylko, że dla postronnego obserwatora zupełnie nieczytelna. Bo niby skąd
przeciętny człowiek ma wiedzieć, jakie było przesłanie całej akcji. Jak to
podsumował jeden z dziennikarzy: „po
prostu czeski film”.
RMF FM Bruksela

Hojna królewska wdowa
Jak donosi „La Libre Belgique”,
wdowa po królu Baudouinie – królowa Fabiola, stała się ostatnio obiektem ostrej społecznej dyskusji. Gdy
do prasy wyciekły informacje jakoby
zamierzała ona finansować z publicznych pieniędzy założoną przez siebie
fundację mającą na celu pomoc jej bliskim i instytucjom kościelnym, natychmiast zaczęły padać pytania, czy
Fabiola otrzymująca od śmierci męża
w 1993 roku około 1,4 miliona euro
rocznie, powinna jeszcze wyciągać ręce po publiczne pieniądze. Spór rozgorzał tak bardzo, że Fabiola nie miała wyjścia i musiała zdementować te
informacje. Jak powszechnie wiadomo, dyskusja wokół roli monarchii zatacza w Belgii coraz szersze kręgi i rodzinie
królewskiej
tego
typu
inicjatywy są z pewnością nie w smak.
„La Libre Belgique”
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Zbawienny „Fyra”
Belgijsko-holenderski szybki pociąg
„Fyra” jeżdżący na trasie BrukselaAmsterdam miał być zbawieniem dla
podróżnych i dosłownie lekiem na całe zło. Niestety jak do tej pory, z tych
szumnych zapowiedzi niewiele się
spełniło. Większość ze 110 tysięcy
osób, które w ciągu pierwszego miesiąca użytkowania miały okazję skorzystać z nowej kolejowej usługi, nie
jest raczej zadowolona i nie będzie polecała jej krewnym i znajomym. Według Polskiej Agencji Prasowej pociągi już kilkanaście razy będąc w trasie
miały usterki (niektóre poważne),
a poza tym notorycznie nie docierały
na czas. Okazuje się, że tylko 55 procent połączeń kolejowych obsługiwanych przez szybki pociąg „Fyra” jest
punktualnych, a piętnastominutowe
opóźnienie ma co najmniej jeden na
pięć z tych pociągów. Władze belgijskich i holenderskich kolei zapewniają, że zawsze w przypadku nowości
możliwe są usterki i zgrzyty, ale obie
strony usilnie pracują nad ich wyeliminowaniem i poprawą sytuacji. Co
na to pasażerowie? Na razie cierpliwie znoszą wszystkie utrudnienia mając nadzieję na rychłą poprawę. Natomiast organizacje turystyczne już
apelują o przywrócenie dawnego międzynarodowego połączenia między
Antwerpią a Amsterdamem znanego
jako Beneluxtrein, które było ponoć
niezawodne.
PAP Bruksela

Depardieu z belgijskim
prawem jazdy
Znany francuski aktor Gerard Depardieu który niedawno kupił dom
i zamieszkał w Belgii, stał się również

posiadaczem belgijskiego prawa jazdy o czym poinformował dziennik
„Nord Eclair”. W listopadzie ubiegłego roku aktor został zatrzymany przez
policję w południowo-zachodniej części Paryża, gdy spadł ze skutera i spowodował niegroźny wypadek. Przeprowadzone alkomatem badanie
wykazało, że miał we krwi ilość alkoholu ponad trzykrotnie przekraczającą dopuszczalny limit. Za kierowanie
pojazdem pod wpływem alkoholu francuskie prawo przewiduje grzywnę
w wysokości 4,5 euro, karę do dwóch
lat więzienia a także utratę 6 punktów
karnych.
W Belgii nie istnieje system punktów karnych i jak zauważa dziennik,
Depardieu będzie mógł dzięki nowym
dokumentom jeździć spokojnie po całej Europie, nawet jeżeli francuskie
prawo jazdy zostanie mu zabrane.
„Nord Eclair”

Upadek Fortis
– ciąg dalszy
Belgijski dziennik gospodarczy „De
Tijd” podał, że dyrektor finansowy
francuskiego banku BNP Paribas,
Lars Machenil, został oskarżony w belgijskim śledztwie dotyczącym upadku Fortis, belgijsko-holenderskiej grupy bankowo – ubezpieczeniowej.
Machenil. W 2008 roku zajmował stanowisko dyrektora finansowego
w Fortis i jest szóstą z kolei osobą
oskarżoną w trwającej od czterech lat
sprawie, która ma ustalić osoby odpowiedzialne za upadek tej grupy kapitałowej. Zarzuca się mu (jak i innym
podejrzanym) manipulacje kursem akcji, oszustwo i fałszowanie dokumentów.
„De Tijd”
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Belgia wesprze
operacje w Mali
Agencja prasowa „Belga” podała do
wiadomości, że decyzją rządu Belgia
wesprze francuską operację przeciwko rebeliantom w Mali, wysyłając tam
dwa samoloty transportowe typu Hercules C-130 i dwa śmigłowce medyczne. Do tego wschodnioafrykańskiego
kraju zostanie także wysłanych 75-80
belgijskich żołnierzy.
Według belgijskiego ministra obrony Pietera De Crem „wojskowi nie będą brali udziału w walkach, tylko zajmowali się obsługą techniczną
samolotów”. Oznacza to, że wykluczona jest obecność belgijskich wojsk tam
gdzie toczone będą walki.
Również Wielka Brytania przekazała do dyspozycji Francji dwa samoloty transportowe, Niemcy natomiast
zaoferowały pomoc medyczną, humanitarną i wsparcie logistyczne. Stany
Zjednoczone zaproponowały pomoc
w transporcie, łączności oraz kwestiach wywiadowczych. Dołączyła się
również Kanada z propozycją wysłania wojskowego samolotu transportowego jak i Dania oferująca wsparcie w dziedzinie transportu.
Belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reynders stwierdził, że
„francuska operacja w Mali powinna
jak najszybciej przekształcić się w operację międzynarodową”. Wyraził też
„rozczarowanie z powodu zbyt powolnej odpowiedzi społeczności międzynarodowej na wzrost obecności islamistów w Mali”.
Agencja Belga
Opr. Karolina Morawska
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Flandria – Walonia
– nowe rozdanie?
Koło Biznesmenów liczy już półtora
tysiąca zarejestrowanych członków,
a nowych wciąż przybywa.

Zmiany po walońsku
Od wielu lat trwa konflikt pomiędzy
Flandrią i Walonią. Spory nabrzmiałe
od dziesięcioleci są ogólnie znane jak
racje obu stron.
Przez długi okres to Walonia uchodziła za biedniejszą połowę Belgii,
uzależnioną w znacznym stopniu od
bogatszej Flandrii i przez nią zdominowaną prawie we wszystkich dziedzinach życia. Do tej pory kojarzona
jest z ruinami fabryk i masowym bezrobociem. Jednak od pewnego czasu
walońska gospodarka powolutku staje na nogi, a jej mieszkańcy chcą wziąć
swój los we własne ręce, bronić się
przed naciskami flamandzkich nacjonalistów i uniezależnić się gospodarczo. Partia Barta De Wevera nie tylko
ich przestraszyła, ale i obudziła z długiego zimowego snu. Według holenderskiej gazety „De Volkskrant” obecnie Walonia ruszyła z miejsca
i znajduje się na jak najlepszej drodze
do odrodzenia.

Dżentelmeni w walońskim
wydaniu
Jest takie miejsce w Namur – stolicy Walonii, gdzie na wzgórzu króluje
zamek Chateau Melot. Każdy kto miał
przyjemność być gościem w tym wyjątkowym miejscu, czuł się rzeczywiście wyjątkowo. Tam dba się o gości,
tam gości się po prostu hołubi. Panujący wystrój przypomina ekskluzywne kluby dżentelmenów: kryształowe
żyrandole, schody pokryte czerwonymi dywanami, dyskretna elegancja
i klimat który sprawia, że zwiedzający znajduje się nagle w innym świecie. Zamek jest siedzibą Koła Walońskiego, czyli Klubu Walońskich
Dżentelmenów. Dyrektorem Koła jest
Andre Van Hecke – majętny biznesmen, który dorobił się fortuny w branży komunikacyjnej. To właśnie on
w roku 2006 stworzył Koło Walońskich
Biznesmenów. Jak dziś wspomina,
trudno mu było przekonać innych walońskich przedsiębiorców sceptycznie
do tego pomysłu nastawionych. Początki rzeczywiście były trudne. Van
Hecke zaczął od organizowania warsztatów, konferencji, spotkań z ludźmi biznesu którzy osiągnęli sukces.
Z pewnością służyły temu dobre cygara, doskonałe wino i whisky tworząc
odpowiedni nastrój. Dzisiaj Walońskie

Andre Van Hecke mówi: „Coś się
w Walonii zmienia. Zaczynamy wierzyć w siebie i rozumiemy to, że przyszłość to nie państwo opiekuńcze, tylko praca i przedsiębiorczość”. Zmiany
w sposobie myślenia Walonów nastąpiły po wygranych przez nacjonalistów
wyborach w Antwerpii. To właśnie
ugrupowanie Barta De Wevera w trakcie kampanii wyborczej głosiło hasła
całkowitej autonomii dla Flandrii
i wprowadzenia zmian, które uniezależniłyby flamandzką część Belgii od
francuskiej. Walonia – ta biedniejsza
część Belgii, przyzwyczaiła się już do
tego, że wszyscy patrzą na bogatą
i dumną Flandrię. Aż wreszcie Walonowie powiedzieli – dosyć. Nie chcą
być ciągle postrzegani jako nieudacznicy nie posiadający własnego zdania
i nie mający nic do powiedzenia. Chcą
wziąć swoje sprawy w swoje ręce i usamodzielnić się. I co ciekawe, nie mają
zamiaru oddzielać się od Flandrii. Chodzi im o to, aby byli przygotowani na
to, co Flandria im zaproponuje i jak
określi swoje wobec nich wymagania.

Plany na przyszłość
Jak twierdza znawcy tematu od kilku lat, a dokładnie od roku 2005 – czyli od momentu wprowadzeniu w życie
tak zwanego „planu inwestycji publicznych” – przepaść rozwojowa dzieląca
Flandrię i Walonię przestaje się pogłębiać.
Potrzebę zmian Walonowie bardzo
dotkliwie odczuli podczas kryzysu, kiedy Flamandowie jasno i wyraźnie dali im do zrozumienia, że uważają ich
za nierobów, próżniaków i wyzyskiwaczy. Zrozumieli, że muszą wziąć odpowiedzialność za los swojego regionu.
Władze Walonii zainwestowały prawie 370 milionów euro w nowe firmy
oparte na nowoczesnych technologiach, co w konsekwencji doprowadziło do powstania prawie 10 tysięcy
nowych miejsc pracy.
Jeżeli chodzi o politykę, znaczącym
krokiem naprzód było uruchomienie
planu Horyzont 2020, określającego
w jaki sposób Walonia powinna być
zarządzana za dziesięć lat, gdy w wyniku nowej reformy państwa otrzymywać będzie od Flandrii o wiele mniejsze wsparcie finansowe. Władze

francuskojęzycznej części Belgii doskonale zdają sobie sprawę, że na taką sytuację muszą być przygotowane,
dlatego plany na przyszłość obejmują
reformę w gospodarce, edukacji, transporcie i wszystkich innych podstawowych dziedzinach życia.
Ożywienie następuje również w sferze kultury. W 2014 roku Europejską
Stolicą Kultury będzie Mons, natomiast Liege zgłosiło swoją kandydaturę na organizatora wystawy światowej w 2017 roku. Walonia budzi się ze
snu.

Rok 2014
Wygrane wybory w Antwerpii to dla
partii Barta De Wevera zdobycie zaledwie przyczółka. Celem są najbliższe
wybory parlamentarne. Już wtedy Walonia musi być gotowa do starcia
z ugrupowaniem obecnego burmistrza
Antwerpii. Plany nacjonalistów co do
oderwania się Antwerpii i Flandrii od
Walonii są wszystkim ogólnie znane.
Dlatego coraz częściej słychać głosy,
że Walonia powinna mieć swoją własną wizję funkcjonowania przyszłego
państwa belgijskiego, która będzie
w stanie zmierzyć się z wizją flamandzką. Optymiści uważają, iż „Walonia
ma dużo przestrzeni, wykwalifikowaną siłę roboczą w znacznych ilościach
oraz wyjątkowe położenie geograficzne”. Wierzą też, że ze swoją pracowitością, zapałem i uporem – za kilka,
kilkanaście lat – to właśnie oni mogą
spoglądać na Flamandów z wyższością. Na dzień dzisiejszy Walonowie
z zakasanymi rękawami i głowami pełnymi planów i marzeń ostro zabrali
się do pracy. Chyba rzeczywiście przebudzili się z długiego zimowego snu.
Opr. Karolina Morawska
źródło: „De Volkskrant”

Podział Belgii na regiony. Na pomorańczowo zaznaczono
Region Flamandzki, na różowo - Region Waloński, na
niebiesko - Region Stołeczny Brukseli. Żródło: Wikipedia
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Praca na czeki:
Jeśli szukasz rzetelnego i sprawdzonego biura, masz problemy z obecnym pracodawcą,
chcesz zmienić biuro ale nie wiesz jak to zrobić, to jesteś u nas pod właściwym adresem.
Pomożemy Ci przy załatwieniu wszelkich formalności z tym związanych.

Naszym największym atutem są
NAJWYŻSZE 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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Polsko-belgijska wojna o Elizę
Ta historia wydarzyła się naprawdę.
I jak to w życiu bywa po wielkiej miłości
nastąpił jeszcze większy dramat. Turecki ojciec mieszkający w Belgii chce zabrać
polskiej matce dziecko. Sąd w Brukseli
popiera jego stanowisko.
Matka z dzieckiem przebywa w Polsce,
a kurator i policja już dwukrotnie próbowali odebrać dziecko matce. Z pewnością
przyjdą znowu.

Miłość jak z bajki
Poznali się w Polsce, w Warszawie. Ona
Polka, on Belg z tureckimi korzeniami
mówiący po polsku. Z jej strony pełen zachwyt. Jak powiedziała w jednym z wywiadów: „Na początku miałam go za fajnego faceta. Cała moja rodzina go lubiła.
Wykształcony, kulturalny, a przede
wszystkim ciepły, rodzinny i tolerancyjny”. Zachwycona była również przyszła
teściowa, która traktowała narzeczonego córki jak własnego syna. Młodzi
byli w sobie tak zakochani, że podjęli
decyzję o spędzeniu razem reszty życia. Ich miłość kwitła z dnia na dzień.
Z tej miłości po dwóch latach urodziła się Eliza. Potem był ślub.
A jeszcze później zwykłe codzienne życie. On wrócił do Belgii gdzie miał pracę,
ona została z dzieckiem w Polsce.
Osobno byli przez osiem miesięcy. Potem oboje doszli do wniosku, że tak dalej
żyć nie można, że muszą być razem bo taki związek na odległość nie ma sensu.
Ona podjęła decyzję, że jedzie do niego. Z dzieckiem. Na dobre i na złe.
Zostawiła dom, rodziców, przyjaciół,
znajomych i nagle znalazła się w zupełnie obcym świecie. Świecie tureckiej rodziny. To wtedy – jak opowiada – wszystko zaczęło się między nimi psuć. Pod
wpływem swojej religijnej rodziny mąż
bardzo się zmienił. Na niekorzyść.
On temu zaprzecza. Twierdzi, że jej nie szykanował i żeby nie mieszała do ich konfliktów religii, bo on za bardzo religijny nie jest.
Ona powiedziała, że ma tego wszystkiego dosyć i wraca do Polski. Z córką.
I wróciła.

Wojna o Elizę
On twierdzi, że żona uprowadziła jego
dziecko i składa do sądu w Brukseli wniosek o rozwód. Zaczyna ścigać żonę.
Ona mówi, że było zupełnie inaczej.
To mąż kupił jej i Elizie bilety autokarowe do Polski. Ona dziecka nie
porwała i wszystko działo się za jego wiedzą i zgodą.
On uważa, że żona konfabuluje.
Wyraźnie powiedział jej, że nie zgadza się
ani na wyjazd, ani na to żeby jego córka
została na stałe w Polsce. Prawo belgij-

skie jasno definiuje co oznacza uprowadzenie dziecka i jego żona jego dziecko
uprowadziła. Dlatego zaczął dochodzić
swoich praw na drodze sądowej odwołując się do konwencji haskiej dotyczącej
uprowadzenia dzieci.
Ona walczy o Elizę, ale wielu rzeczy nie
wie. Na przykład tego, że córka ma podwójne obywatelstwo: polskie i belgijskie.
Z pisma które otrzymała jasno wynika, że
to drugie obywatelstwo dziewczynka dostała automatycznie po ojcu. Ale matka
twierdzi, że nic o tym fakcie nie wiedziała i niczego nie podpisywała.

Pierwsze starcie
Wnioski które składa się w trybie ustawowym konwencji haskiej rozpatrywane
są przez sąd kraju do jakiego dziecko zostało uprowadzone. Dlatego dokumenty
z sądu w Brukseli trafiły do sądu w Wałbrzychu. Po przeprowadzeniu wszystkich
w takich wypadkach niezbędnych badań
polski sąd postanowił, że ze względów
emocjonalnych dziecko powinno zostać
przy matce i kierując się dobrem dziecka
belgijski wniosek odrzucił.
Ona wygrała.
On przegrał, ale się nie poddał. Postanowił walczyć o swoje dziecko.

Drugie starcie
On wystąpił do sądu w Brukseli o przyznanie mu opieki nad Elizą.
Ona na rozprawę nie dojechała i rozprawa odbyła się bez jej udziału.
Ona twierdzi, że trzy tygodnie czasu jakie miała na przygotowanie wszystkiego
to stanowczo za mało. Tłumaczenie dokumentów, znalezienie odpowiedniego
adwokata, no i przede wszystkim pieniądze. A właściwie ich brak.
On przygotował się do tej rozprawy doskonale. Zarzucił sąd gradem argumentów przemawiających na jego korzyść.
Udowodnił, że ona wierzy we wróżki,
astrologów i tym podobne rzeczy i na takich fasadach chce budować życie jego
córki. Że w trakcie choroby córki zamiast
do lekarza szła do jasnowidza. Że nie dotrzymuje terminów obowiązkowych szczepień dziecka.
Ona odpowiada, że zaległości w szczepieniach zostały już nadrobione, a chodzenie do astrologa czy jasnowidza nie
jest czymś nagannym. Zarzuca sądowi
w Brukseli niesprawiedliwy wyrok i twierdzi, że państwu belgijskiemu w związku
z małym przyrostem naturalnym jego obywateli chodzi o to aby jak najwięcej dzieci znalazło się w Belgii.
Wygrał ojciec. Sąd w Brukseli przyznał
mu rację i orzekł, że dziewczynka nie powinna dłużej mieszkać w Polsce. Zobo-
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wiązał matkę do wydania Elizy ojcu
w ciągu ośmiu dni. Za każdy dzień
zwłoki nałożył na nią karę finansową
w wysokości 100 euro. Nakazał również oddanie byłemu mężowi wszystkich dokumentów dziecka.

Odwołanie
Sad Rejonowy w Wałbrzychu
uwzględnił orzeczenie sądu z Brukseli. Według sędziny prowadzącej sprawę, nie było innego wyjścia bo: „My jesteśmy tylko państwem, które zostało
wezwane do wykonania tej decyzji. Żeby zmienić to orzeczenie trzeba działać według procedury apelacyjnej ustalonej w sądzie który wyrok wydał.
W tym przypadku właściwy jest sąd
belgijski a nie sąd polski”.
Sąd w Warszawie również odrzucił
odwołanie matki dziecka z tych samych
powodów. Rzecznik Praw Dziecka w tej
konkretnej sytuacji nie mógł wiele pomóc. Wyrok sądu w Brukseli jest prawomocny i Eliza musi wrócić pod opiekę ojca. Jeżeli matka nie odda jej
dobrowolnie, dziecko zostanie zabrane siłą. Został już wydany nakaz przymusowego aresztowania, a strona belgijska zaczęła ścigać matkę Elizy
europejskim nakazem aresztowania.
Polska prokuratura przyznaje, że
matka Elizy została przesłuchana, ale
nie zatrzymano jej. Istnieją wątpliwości czy wydanie przez stronę belgijską
nakazu aresztowania było zasadne.
W Polsce obowiązują trochę inne przepisy prawa karnego dotyczące takich
sytuacji i jeżeli opiekun nie jest pozbawiony praw rodzicielskich to nie zachodzi sytuacja uprowadzenia lub bezprawnego przetrzymywania dziecka.
Jest jeszcze taki aspekt sprawy, że do
przestępstwa miało dojść na terenie
Polski, więc Polska może odmówić zatrzymania i wydania matki dziecka
stronie belgijskiej. Ostateczną decyzję
w tej sprawie podejmie polski sąd.

Turecki honor
Matka dziecka twierdzi, że ojciec nie
walczy o Elizę z miłości. Ważny jest dla
niego tylko turecki honor i liczy się zdanie jego rodziny. Dziecko ojca się boi
i panicznie reaguje na wieść o jego wizycie. Babcia z którą dziewczynka przebywa na co dzień nie wierzy w zapewnienia ojca, że po przyjeździe do
Brukseli otoczy córkę należytą opieką
i zapewni jej wszystko. Twierdzi, że ojciec ma z córką niewielki kontakt, nie
potrafi się z nią bawić, nie wie jakie ona
ma potrzeby. „Bawił się nią jak pieskiem, nawet zapomniał się z nią pożegnać”. Mówi wręcz, że mała nie wyobraża sobie życia bez mamy, a wyjazd
z Polski byłby dla niej ogromną traumą, bowiem Belgia jest dla niej bytem
zupełnie nierealnym i bardzo odległym.

Ojciec Elizy uważa natomiast, że niewielki kontakt z dzieckiem to nie jego
wina. Twierdzi, że po bezprawnym
uprowadzeniu dziecka został praktycznie pozbawiony możliwości widywania
córki, a matka dziecka bezpodstawnie
uważa, że tylko ona ma prawo do decydowania o losie Elizy. Ojciec twierdzi, iż jest lepiej zabezpieczony finansowo i może zapewnić małej o wiele
lepszą przyszłość.

Wyjazd do taty
Na początku października ubiegłego
roku kurator wraz z ojcem dziewczynki przyszli do domu matki dziecka aby
zabrać Elizę. Dziecko nie zostało jednak wydane, ponieważ matka pokazała zaświadczenie lekarskie informujące, że obecny stan zdrowia Elizy nie
pozwala na wyjazd do Belgii. Według
babci: „w momencie kiedy przyszli ją
odebrać Eliza obcięła sobie włosy, żeby jej tata nie poznał i nie wywiózł”.
Po raz drugi kurator wraz z ojcem
dziewczynki próbowali ją odebrać pod
koniec listopada. Skończyło się tak jak
za pierwszym razem.
Eliza, ładna i mądra czteroletnia dziewczynka po domu chodzi
trzymając stale kogoś za rękę. Ma
nocne koszmary i boi się, że ją ktoś
ukradnie. Zaczęła się moczyć. Nie bardzo rozumie co się właściwie dzieje, ale
wie, że chodzi o nią. Jest pod stałą opieką psychiatry i psychologa.
Zdaniem psychologów walka pomiędzy rodzicami wpływa wyjątkowo niekorzystnie na rozwój dziecka, a to co
rodzice wyprawiają z Elizą po prostu
nie mieści się w głowie. Izabela Nowakowska – biegły psycholog sądowy
twierdzi, że „Stawianie dziecka w sytuacji lojalności wobec jednego czy drugiego rodzica zawsze jest złe, gdyż
zaburza poczucie bezpieczeństwa
i przynależności. Miejsce pobytu nie
ma znaczenia dla dziecka, gdy ma
ono zapewnione poczucie bezpieczeństwa. W tym przypadku zmiana miejsca zamieszkania będzie
wiązała się ze stresem separacyjnym”.
Matka obawia się o przyszłość swojego dziecka. Boi
się, że gdy Eliza wyjedzie do
Belgii nie będą mogły być razem. Istnieją według niej realne szanse, że mała zostanie wywieziona do Turcji.
Ojciec zapewnia, że takich
planów wobec córki nie ma.
Twierdzi, że nie zamierza izolować dziecka od matki.
„Proponowałem wielokrotnie mojej byłej żonie żeby
przyjechała do Belgii. Jestem w stanie zapewnić jej
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osobne mieszkanie i utrzymanie aby
córka miała oboje rodziców.
Matka dziewczynki w takie zapewnienia nie wierzy. Przede wszystkim
nie chce się wyprowadzać z Polski. Boi
się podstępu ze strony byłego męża jak
również tego, że po przyjeździe do Belgii może trafić do więzienia za nielegalne przetrzymywanie dziecka. Mówi – „na własnej skórze przekonałam
się, że ich wymiar sprawiedliwości stać
na wszystko”.
Polsko – belgijska wojna o Elizę trwa
nadal.
Marta Wawrocka
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XXI. finał WOŚP w Antwerpii już za nami!
uż po raz trzeci Polonia (i nie tylko) bawiła się podczas finału WOŚP w Antwerpii.
Ju
Przy dobrej muzyce, smacznym jedzeniu, licytacjach i licznych atrakcjach
udało nam się zebrać aż:

Wszystkie puszki zostały otwarte komisyjnie według regulaminu WOŚP, a pieniądze przeliczone
przez upoważnioną do tego komisję i następnie przez bank.
Z całego serca DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy przyczynili się organizacyjnie i finansowo do tak
wielkiego sukcesu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Z całego serca dziękujemy:
- sponsorom, bez których nie udałoby się zorganizować takiej imprezy
- artystom, którzy włożyli ogromne serce w swoje występy: Chocise, Anker, Marta Mus, Janusz
Baran, Agnes Milewski, Flapping Ears, Tom&Jerry oraz najmłodszym uczestnikom-dzieciom
i młodzieży z zespołu taneczno-wokalnego z „Children of Europe”

wolontariuszom – za czas, energię i starania żeby wszystko wyszło jak najlepiej
- wspaniałej antwerpskiej Polonii, która jak zwykle nie zawiodła, dziękujemy za uśmiechy,

-

życzliwość i hojność

DZIĘKUJEMY:):):) Sie ma!
Sztab Antwerpia
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Organizator:
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FOTO: KatWit

Główny sponsor:

Pozostali sponsorzy:

Media polonijne:

Polskie Sklepy:

Wiśniewscy, Unikat, Zamojski, Rar ytas, Hangar Polski, Mazowsze, Swojak,
Polskie Smaki, Kaczuszka, Real Food, Anielska Kuchnia, Dobre bo polskie
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i Inwestycji Ambasady RP
w Brukseli
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Polsko-Flamandzka Federacja Budowlanych
Z przyjemnością zaprasza polskie firmy oraz polskich
pracowników indywidualnych na spotkanie,
które odbędzie się 07.03.2013

rozpoczął badanie wśród
polskich przedsiębiorców
budowlanych w Belgii.
Nadrzędnym celem projektu jest określenie
i zaprezentowanie znaczenia dla kraju polskiej
przedsiębiorczości na obczyźnie.
Podane przez Państwa dane posłużą do przygotowania
raportu na temat Polaków w Belgii, przygotowywanego
przez firmę IMSG Łapiński na zlecenie WPHI w Brukseli.
Ankieta dostępna jest on-line
pod adresem http://ankieta.imsg.pl
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety
do dnia 28/02/2013.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem
0032 (0)2/880.97.75
lub emailem pod adres: ankieta@imsg.pl
Zachęcamy do wypełnienia ankieta dla przedsiębiorców
i Polaków pracujących w branży budowlanej Belgii.
Badanie jest anonimowe.

RUBENSZAAL BERCHEM
Statiestraat 175
2060 Berchem
TEMAT SPOTKANIA:
1. Nowe przepisy w polskich firmach delegujących pracowników.

n

2. Działalność polskich firm w Belgi w świetle nowej dyrektywy.
3. Wymiana informacji i doświadczeń między firmami.

n Współorganizatorzy spotkania:
_PHI, A-Law Advocaten, Esocietes.
_Krzysztof Turowski – AMBASADA RP – Wydział Promocji Handlu
i Inwestycji.

_Joanna Kolber „A-Law Advocaten” – Niezależna belgijska
międzynarodowa kancelaria adwokacka, oferująca
międzynarodowe kompleksowe usługi prawne.
_Wojciech Łapiński „esocietes” – Portal polskich przedsiębiorców.
Spotkanie odbędzie się w godzinach od 18.00 – 21.00
Wstęp wolny!
Zainteresowanych prosimy o kontakt
marzena@pvbf.be tel. 0471 875 118

luty 2013
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków

n

n

n

Janina Lewandowska. Źródło www.wysokieobcasy.pl

Janina Lewandowska
z domu Dowbor – Muśnicka.

n

Ur. 1908 Charków – zm. 1940 Katyń
Polska pilotka szybowcowa i spadochroniarka. Pierwsza kobieta w Europie, która wykonała skok na spadochronie z wysokości pięciu
kilometrów.
Zamordowana w 1940 roku w Katyniu przez enkawudystów, była jedyną
kobietą wśród ofiar zbrodni katyńskiej.
n Urodziła się 22 kwietnia 1908 roku w Charkowie w Rosji.
n Rodzice: Generał Józef Dowbor
– Muśnicki i Agnieszka z Korsuńskich. Matka zmarła gdy dziewczynka miała 12 lat.
n Była drugim dzieckiem z trojga rodzeństwa. Miała młodszą siostrę
Agnieszkę i starszego brata Olgierda.
n Do dziewiątego roku życia Janina
mieszkała wraz z rodziną w Charkowie, Łucku i Woroneżu – w miejscach gdzie ojciec pełnił służbę wojskową w carskiej armii.
n W lipcu 1918 roku po demobilizacji I Polskiego Korpusu w którym
służył generał (odzyskanie przez
Polskę niepodległości) Janina wraz
z rodziną powróciła do Polski. Początkowo mieszkali w Sandomierzu, potem w Staszowie w pałacyku księcia Radziwiłła.
n Od początku stycznia 1919 roku cała rodzina zamieszkała w Poznaniu,

n

gdzie ojciec objął funkcję Naczelnego Dowódcy Powstania Wielkopolskiego.
W lutym tego samego roku generał odkupił od Urzędu Osadniczego 150 hektarów ziemi ornej, zabudowania gospodarcze, hale, las
i pałac z parkiem w Batorowie – Lusowie. Przeprowadzili się tam na
stałe po zakończeniu przez ojca
służby wojskowej.
Generał bardzo dbał o wykształcenie swoich dzieci. Po zamieszkaniu
w Lusowie niemożliwy stał się codzienny dojazd dzieci do szkół w Poznaniu, dlatego wynajął dla Janiny
i jej starszego brata mieszkanie
w Poznaniu.
Od wczesnych lat Janina była wyjątkowo uzdolniona muzycznie.
Podczas mszy w lusowskim kościele grała na organach i pięknie śpiewała.
Po ukończeniu nauki w Gimnazjum
im. Generałowej Zamoyskiej w Poznaniu, rozpoczęła studia w Konserwatorium Muzycznym w klasie fortepianu, uczyła się jednocześnie
śpiewu. Jej marzeniem była kariera
śpiewaczki, ale do wykonywania tego zawodu miała zbyt słaby głos, poza tym sprzeciwiał się temu ojciec.
Już w gimnazjum zainteresowała
się z szybownictwem. Miłością do
tego sportu zaraził ją ojciec, a także starszy brat Olgierd który był

Janina Lewandowska w kombinezonie lotnika
na przełomie lat 20. i 30. Źródło www.wysokieobcasy.pl

n

n

n

n

oficerem pułku lotniczego w Poznaniu. Uczestniczyła w pokazach lotniczych na Ławnicy koło Poznania.
Później wstąpiła do Aeroklubu Poznańskiego i zajmowała się sportem szybowcowym i spadochronowym. Uzyskała kategorie A, B i C.
W 1930 roku była pierwszą kobietą w Europie, która skoczyła ze spadochronem z wysokości 5 kilometrów.
W latach 1933-34 na kursach we
Lwowie i Dęblinie zdobyła wykształcenie w dziedzinie radiotelegrafii
i uprawnienia do obsługi nowoczesnych aparatów Juza Huugsa (szybkopiszące urządzenia telegraficzne
będące na wyposażeniu wojska).
Dwa lata później zaczęła latać na
samolotach w Aeroklubie Poznańskim, następnie dostała się do Wyższej Szkoły Pilotażu w Ławicy
i w 1936 roku otrzymała dyplom pilota motorowego.
W październiku 1937 roku zmarł
generał Dowbor – Muśnicki, a organizacją pogrzebu zajęły się dwie
córki: Janina i Agnieszka.
Po śmierci ojca Janina wraz ze schorowaną babcią wynajęła mieszkanie w Poznaniu. Był to dla niej trudny okres. Całymi dniami pracowała
na poczcie, miała dodatkowe zajęcia w Aeroklubie Poznańskim. Dorywczo dorabiała na Międzynarodowych Targach Poznańskich

10 czerwca 1939 ostatnie zdjecie Janki z mężem.
Źródło www.wysokieobcasy.pl
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i śpiewała przed seansami w kinie
„Muza”. W opiece nad chorą babcią
niewiele mogła jej pomóc młodsza
siostra, która w tym czasie studiowała w Wyższej Szkole Rolniczej
w Poznaniu. Pomimo niezbyt dobrej sytuacji finansowej Janina
zmuszona była zatrudnić pomoc domową aby babcia miała całodobową opiekę.
Rok po śmierci ojca spotkał ją kolejny cios – zginął jej brat Olgierd.
W roku 1939 biorąc udział w pokazach szybowcowych w Tęgoborzu
Janina poznała swojego przyszłego
męża, podoficera rezerwy lotnictwa
i instruktora pilotażu Mieczysława
Lewandowskiego. W czerwcu odbył
się ich ślub i Janina przyjęła nazwisko męża.
Po ślubie wróciła do Poznania, by
uporządkować swoje sprawy i przygotować się do mistrzostw szybowcowych, które miały odbyć się we
wrześniu w Warszawie.
Pod koniec sierpnia 1939 roku
otrzymała kartę mobilizacyjną. Poprosiła gospodynię, aby jej siostra
zajęła się babcią, zostawiła wiadomość dla męża i trzeciego września
w mundurze wojskowym z małą walizeczką wyszła z domu aby stawić
się na miejscu zbiórki w okolicach
Lwowa.
W pierwszych dniach wojny do poznańskiego mieszkania przyjechał
mąż Ja ni ny, ale żo ny w nim nie
za stał. Do wiedział się od gos po dy ni, że żo na już wy ru szy ła na
woj nę. Przez kil ka dni po zo stał
w mieszkaniu czekając na nią lub
na ja kąś od niej wia do mość.
W tym czasie do mieszkania wkroczyło gestapo, Mieczysław został
aresztowany i osadzony w przejściowym obozie z którego transpor ta mi wy wo żo no Po la ków do
Generalnej Guberni. Udało mu się
uciec, przed o stał się do Fran cji,
po tem do An glii gdzie pod czas
wojny służył w 307 Eskadrze Myśliwców.
W tym samym czasie Janina wraz
z trzema kolegami pilotami z Aeroklubu Poznańskiego załadowali się
na otwartą platformę pociągu towarowego na Dworcu Zachodnim
w Poznaniu. Potem udało im się dotrzeć na wschód, znaleźli się w Lublinie, a następnie w okolicach Tarnopola. Na stacji Kopyczyńce, dnia
17 września dowiedzieli się, że
ZSRR napadło na Polskę. W tym samym dniu otrzymali rozkaz udania
się na południe Polski. Nie zdążyli. 22 września w miejscowości Husiatynia zostali otoczeni przez czołgi radzieckie i zmuszeni do
poddania się i złożenia broni. Ofi-

n

n

n

n

n

n

n
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cerów oddzielono od reszty oddziału, aby utrudnić możliwość komunikowania się.
Początkowo Janina została umieszczona w obozie w Ostaszkowie. Szóstego grudnia wraz z grupą 80 oficerów przewieziono ją do obozu
w Kozielsku. W sowieckich obozach
każdy zatrzymany miał swoją teczkę, w której zapisywano szczegółowe informacje dotyczące stanu,
pochodzenia, poglądów politycznych, rodziny itd. Janina w obawie
przed represjami zataiła, że jest córką generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Podała inny rok urodzenia, a imię ojca – Marian. Generał
Dowbor-Muśnicki był wyjątkowo
znienawidzony przez bolszewików
za swoje poglądy, dlatego jego córka aby ratować swoje życie zataiła
kim była naprawdę.
W obozie brała czynny udział w tajnym życiu politycznym jeńców, wypiekała między innymi hostie do
mszy oraz opłatek na Boże Narodzenie.
Dnia piątego marca Józef Stalin
podpisał akt ludobójstwa, na podstawie którego wymordowano
wszystkich polskich oficerów. Zaczęły się masowe egzekucje.
Podporucznik pilot Janina Lewandowska swoją drogę śmierci przebyła 22 kwietnia 1940 roku w swoje 32 urodziny. Strzałem w tył głowy
zamordowali ja enkawudziści. Jej
młodsza siostra Agnieszka dwa miesiące później została rozstrzelana
przez Niemców.
Groby polskich żołnierzy odkryli
Niem cy w 1943 ro ku. W trak cie
licznych ekshumacji natrafiono na
zwłoki kobiety w mundurze pol skiego lotnictwa. Niemcy nie potra fiąc wy tłu ma czyć ko bie cych
zwłok w masowym grobie nigdy
nie ogłosili Lewandowskiej na liście ofiar.
Ukryte przez Niemców ciało podporucznik Janiny Lewandowskiej zaginęło. Jej czaszkę wywiózł profesor
Gerhard
Butz
członek
międzynarodowej komisji nadzorującej ekshumacje w Katyniu.
Dwa lata później czaszka Janiny Lewandowskiej wraz z sześcioma innymi trafiła do rąk profesora Bolesława Popielskiego, który przez
kilkadziesiąt lat ukrywał je przed
NKWD i UB. Tuż przed śmiercią
w roku 1997 profesor zdradził tajemnicę współpracownikom.
W maju 2005 roku czaszka przywieziona z Katynia została zidentyfikowana metodą superwizji w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii
Medycznej we Wrocławiu. Potwierdzone zostało, że należała do Jani-
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ny Lewandowskiej. Czwartego listopada czaszkę z honorami wojskowymi pochowano w specjalnej
urnie w mogile rodziny DowborMuśnickich na cmentarzu w Lusowie.

Źródło: www.wiadomosci.gazeta.pl/kraj

Janina Lewandowska stała się ofiarą jednego z najstraszniejszych systemów totalitarnych – stalinizmu. Ta inteligentna, wykształcona młoda
kobieta miała wiele pasji: muzyka, miłość do koni, a przede wszystkim lotnictwo i szybownictwo. Była jedną
z najlepiej wyszkolonych pilotek latających zarówno na szybowcach jak
i na samolotach. Z dumą nosiła polski mundur i nigdy nie zapomniała,
że jest Polką. Do końca zachowywała
się jak przystało na córkę polskiego
generała.
Rzeźba przedstawiająca Janinę Lewandowską jest jednym z elementów
Narodowego Pomnika Katyńskiego
w Baltimore autorstwa Andrzeja Pityńskiego.
Dziewiątego listopada 2007 roku
w Warszawie w trakcie uroczystości
„Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć
Bohaterów” został ogłoszony pośmiertny awans Janiny Lewandowskiej do
stopnia porucznika.
Hanna Korcz
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Kącik historyczny
Wysiedlenia Polaków
do ZSRR – 10 luty 1940 rok
Dziesiątego lutego mija kolejna, 73
już rocznica rozpoczęcia zakrojonych
na dużą skalę wysiedleń obywateli polskich w głąb ZSRR. Masowy wywóz
zorganizowały władze sowieckie od
siedemnastego września 1939 roku
okupujące Polskę. Kilkaset tysięcy naszych rodaków, tylko dlatego że byli
Polakami, przeszło przez niewyobrażalną gehennę zakończoną często
śmiercią lub trwałym kalectwem. Zginęły całe polskie rodziny, część brutalnie rozdzielano i przymusowo osiedlano w łagrach i gułagach.
Powyższa data jest jednym z najtragiczniejszych momentów naszej historii, a my wszyscy mamy moralny obowiązek aby nigdy o niej nie zapomnieć.

Niemiecko – sowiecki
rozbiór Polski
W 1939 roku Niemcy i Związek Radziecki zawarły porozumienie w myśl
którego po napaści wrześniowej oba
kraje podzieliły terytorium Polski między siebie. Nastąpił kolejny rozbiór Polski tym razem sowiecko – niemiecki.
Na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow Sowieci zajęli i okupowali terytorium naszego kraju, na którym zamieszkiwało 13 milionów Polaków.
Na naszych wschodnich ziemiach
w latach 1939-41 nastały „nowe porządki” zaprowadzane poprzez strach, terror, aresztowania, gwałty i grabieże.
Armia Czerwona, rzekoma wyzwolicielka Polaków spod okupacji niemieckiej dokonywała masowych egzekucji,
aresztowań,
zabójstw
i rabunków. Bolszewicy uważali Polaków za przeciwników i wrogów państwa sowieckiego. Nie mogli zapomnieć i nie chcieli darować Polakom
roku 1920, kiedy po zwycięstwie marszałka Piłsudskiego nie udało się Sowietom zaprowadzić na świecie komunistycznego porządku.
Związek Sowiecki za wszelka cenę
starał się zniszczyć wszystko co polskie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek przejawów polskiej państwowości. Polityka okupacyjna miała na celu
wyeliminowanie polskich elit politycznych, intelektualnych i gospodarczych
oraz czystki etniczne. Jedną z metod
były wysiedlenia. Władze komunistycznej Rosji traktowały zsyłki nie
tylko jako sposób wyniszczenia prze-

ciwników politycznych, ale również
jako formę czerpania zysków z niewolniczej pracy więźniów. Zesłańców
wywożono do koncentracyjnych obozów pracy niewolniczej zwanych gułagami lub łagrami.
Do połowy 1941 roku władze ZSRR
dokonały czterech wielkich operacji
wysiedleńczych z ziem polskich w głąb
państwa radzieckiego.

Lutowe wysiedlenia
na Wschód
W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku
rozpoczęły się pierwsze masowe wysiedlenia obywateli polskich z terenów okupowanych przez Sowietów.
Wywieziono ich do sowieckich łagrów i obozów pracy.
Od momentu wydania decyzji przez
Stalina i dowództwo NKWD, komuniści sporządzili listę osób i rodzin które uznali za element wrogi państwu

radzieckiemu i zakwalifikowali do
pierwszej lutowej akcji wysiedleń.
Wywózka z lutego 1940 roku objęła ponad 220 tysięcy ludzi: pracowników państwowych, urzędników, sędziów, prokuratorów, właścicieli
ziemskich, osadników wojskowych
– często z całymi rodzinami. Zostali
wysłani do Kraju Krasnojarskiego, obwodu archangielskiego, irkuckiego
i swierdłowskiego.
W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku
do polskich domów leżących na
wschodnich terenach II Rzeczypospolitej wtargnęli stalinowcy – funkcjonariusze NKWD z nakazem wysiedlenia wszystkich mieszkańców.
Tak rozpoczął się dramat wielu polskich rodzin.

Późniejsze wywózki
Kolejna akcja zwana przez Sowietów „przesiedleniem” miała miejsce
w kwietniu 1940 roku i objęła polskie

Mapa pokazująca podział ziem po podpisaniu paktu RibbentropMołotov. Źródło: http://rebelya.pl/
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elity: urzędników, nauczycieli, sędziów, rodziny polskich oficerów i innych. Miejscem ich zesłania był Kazachstan.
Trzecia fala wysiedleń odbyła się
w czerwcu tego samego roku i dotyczyła Polaków którzy po klęsce wrześniowej z 1939 roku uciekli na Kresy
i tam szukali schronienia. Znaczna
ilość osób wywiezionych w trakcie tej
akcji była pochodzenia żydowskiego.
Wywieziono ich na wschód od Uralu.
W maju 1941 roku komuniści ostro
zabrali się za „oczyszczanie” kolejnych
terenów Polski wschodniej. Wywieziono w głąb sowieckiej Rosji mieszkańców Małopolski Wschodniej, ponownie przedstawicieli polskich elit
oraz rodziny osób wywiezionych
wcześniej. Potem kolejno wywożono
obywateli państw nadbałtyckich, Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, Polaków z zachodniej Białorusi.
Do tej pory historycy nie są w stanie nawet w przybliżeniu określić liczby wywiezionych Polaków. Część archiwów sowieckich została już Polsce
udostępniona, ale nie wszystkie zbiory są nam znane. Szacuje się, że w latach 1940 – 41 w głąb Związku Radzieckiego wywieziono nawet milion
naszych obywateli.

Rewizje i wysiedlenia
NKWD wpadało na ogół w nocy lub
wcześnie rano. Ludziom komunikowano, iż zapadła decyzja o ich wysiedleniu i rozpoczynały się często brutalne rewizje w trakcie których normą
stało się zagrabianie wartościowych
przedmiotów. Wprawdzie instrukcja
dowództwa NKWD mówiła, że przesiedleńcy mają pół godziny na spakowanie swoich rzeczy, jednak najczęściej było to tylko dziesięć do
dwudziestu minut. Ta sama instrukcja jasno precyzowała co i w jakich
ilościach przesiedleńcy mogą ze sobą
zabrać, ale w rzeczywistości zależało
to od kaprysu dowódcy grupy prze-

Źródło: http://ciekawostki.sklepbemax2.pl

prowadzającej akcję. Niekiedy ludzie
wyznaczeni do wywózki mogli zabrać
żywność, ubrania, ewentualnie jakieś
drobiazgi, innym razem nie pozwalano im wziąć prawie nic.
Czasami Polakom udało się ukryć
jakiś cenny drobiazg i zabierając go
na tułaczkę liczyli na spieniężenie, co
pozwoliłoby im przetrwać ciężkie czasy. Nie zdawali jednak sobie sprawy,
że tam gdzie jadą nie będzie to im do
niczego potrzebne. Ludzie podlegający wysiedleniom w jednej chwili pozostawiali nierzadko cały dorobek życia tracąc dosłownie wszystko:
nieruchomości, sprzęt rolniczy, inwentarz czy kosztowności.
Wszystkie wywózki przebiegały według tego samego schematu drobiazgowo określonego przez NKWD. Akcją w każdym powiecie kierował sztab
złożony z czterech lub pięciu funkcjonariuszy, a bezpośrednio zadania wyko ny wa ły gru py ope ra cyj ne. Pier wsza fala wysiedleń mająca miejsce
z nocy na 9 na 10 lutego 1940 roku,
od by wa ła się w wy jąt ko wo nie ko rzystnych warunkach atmosferycznych. Tej zimy w lutym temperatura spa da ła na wet do 40 stop ni
Celsjusza poniżej zera. Ten fakt miał
bardzo duże znaczenie podczas transportu w głąb Rosji z uwagi na przypadki częstych odmrożeń i zamarzania ludzi.

Transport na wschód
Wysiedlonych dowożono na stacje
kolejowe bądź do punktów zbiórek,
a stamtąd do wagonów kolejowych.
Po kilkugodzinnym, czasami nawet
kilkudniowym oczekiwaniu, transport
ruszał w nieznane. Warunki w wagonach były mniej niż prymitywne. Legowisko do spania, czasami piecyk
zwany kozą i otwór wycięty na zewnątrz z rurą służący jako ubikacja.
W tym wypadku żadne odgórnie ustanowione normy dotyczące ilości osób
w wagonie nie miały racji bytu, bo najczęściej wagony były po
prostu przeładowane.
Jeżeli chodzi o żywność,
to z reguły pierwszy ciepły posiłek wydawano przesiedleńcom dopiero po
przekroczeniu
dawnej
granicy polsko – radzieckiej. Ale nie było to normą. Czasami ludzie nie dostawali żadnego jedzenia
nawet przez dwa dni.
Brzemienna w skutki była zbyt mała ilość wody.
O ile zdarzało się, że przesiedleńcy mieli ze sobą jakiś prowiant, to nie byli za-
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opatrzeni w wodę. A niedostatek wody oznaczał niedostateczną higienę.
Rozprzestrzeniały się wszy, świerzb
i inne choroby wywołane brudem.
W wagonach było albo bardzo zimno, albo wyjątkowo gorąco. Ludzie
umierali w trakcie podróży z głodu,
zimna i wyczerpania, a zwłoki wynoszono w trakcie postojów i rzucano
często w szczerym polu.
Taka podroż trwała niekiedy nawet
miesiąc, a po dotarciu na miejsce Polaków rozsyłano do koncentracyjnych
obozów pracy. Część z nich już nigdy
nie wróciła do Polski.

Polsko – sowieckie
porozumienie
14 sierpnia 1941 roku, niecałe dwa
miesiące po wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej, zostało podpisane
porozumienie Stalin – Sikorski (mowa o ge ne ra le Wła dy sła wie Si kor skim). To porozumienie formułowało warunki „amnestii” dla wszystkich
Polaków przebywających w więzieniach i łagrach. Określało również
warunki formowania i organizowania armii Polskiej na terenie ZSRR.
Ze śmiertelnego wroga przeobraziliśmy się nagle w sprzymierzeńca Stalina, który miał mu pomoc w walce
z hitlerowskimi Niemcami. Rozpoczęła się wielka wędrówka Polaków
po terytorium ZSRR w poszukiwaniu
punktów powstającej polskiej armii,
dla niektórych naszych rodaków zakończona śmiercią.
Komuniści stosowali wobec Polaków zasadę zbiorowej odpowiedzialności. Pozbywali się wszystkich, którzy chociaż w najmniejszym stopniu
byli przeciwni władzy sowieckiej. Dlatego wywożono i rozstrzeliwano całe
polskie rodziny, elity polityczne i intelektualne. Przez dwa lata od 1939
do 1941 na Syberię zesłano kilkakrotnie więcej naszych rodaków niż przez
dwieście lat rosyjskiego panowania
nad Polską przed rokiem 1917. Polacy zapłacili bardzo wysoką cenę za
zwycięstwo nad bolszewicką rewolucją, którego dokonali pod wodzą marszałka Piłsudskiego. Cenę straszną
i tragiczną.
Dzień 10 lutego 1940 roku jest ważną chociaż wyjątkowo bolesną datą
w naszej historii. Symbolem dramatu
i cierpienia Polaków. A zbrodnie dokonane przez komunistów na polskim
narodzie do tej pory nie są uznane za
ludobójstwo.
Anna Janicka
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DOBRE OKNA
prosto z fabryki
Dobra jakość za dobrą cenę.

Kontakt: 0489.218.756
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Zasiłki rodzinne i porodowe
w Belgii
Sesja informacyjna w języku polskim, którą
poprowadzi pracownik funduszu zasiłków rodzinnych
(RKW)

środa 27 lutego 2013, godz. 19.00
ACV Antwerpen,
audytorium „De Stroming”
Nationalestraat 111
2000 Antwerpia
Po sesji będzie możliwość zadawania pytań
oraz otrzymania broszury informacyjnej
w języku polskim.
Ze względów organizacyjnych prosimy
o zgłoszenia do dnia 22 lutego 2013
pod nr tel. 03/222 71 64 (pn i pt 9.30 – 12.30)
lub iwona.cieszynska@acv-csc.be
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Oczekiwania polskiego
absolwenta

P

rzez ostatnie pół roku Instytut
Homo Homini analizował, jak
swoją przyszłość zawodową widzą studenci ostatnich lat i absolwenci najpopularniejszych obecnie kierunków na wyższych uczelniach
takich jak: architektura, medycyna,
prawo i informatyka. Okazuje się, że
inżynier nie jest obecnie zawodem
gwarantującym zatrudnienie, a warunki na rynku pracy wciąż jeszcze
mogą dyktować informatycy.
Przez wiele lat istniało przekonanie, że zdobycie dyplomu inżyniera
jest gwarantem stałej pracy i dobrych
dochodów. Dla absolwentów tego typu kierunków na wyższych uczelniach, sytuacja zmieniła się na gorsze. Obecnie inżynier ma takie same
problemy ze znalezieniem pracy jak
inni studenci kończący „niedochodowe” kierunki studiów.
Największą gwarancję zatrudnienia
i wysokiej płacy daje wciąż informatyka. Tego typu specjaliści cały czas są
potrzebni i wiele wskazuje na to, że taki trend będzie się jeszcze długo utrzymywał. Informatycy to jedyna grupa
zawodowa która może dyktować warunki na rynku pracy. Ci młodzi, od

razu po studiach żądają na początek
kwoty sięgającej nawet 10.000 złotych
miesięcznie i często ją otrzymują.
Poszukiwani są także lekarze, którzy na ogół mogą liczyć na stałe zatrudnienie. Jednak ich miesięczne wynagrodzenie odbiega znacznie od
zarobków informatyków. Waha się
w granicach od trzech do pięciu tysięcy złotych.
Na stałe zatrudnienie i wysokie zarobki nie mogą już liczyć absolwenci
architektury, którzy do niedawna byli jedną z grup dobrze opłacanych na
rynku pracy. Także nauczycielom nie
wiedzie się najlepiej. Dotyczy to zwłaszcza nauczania przedszkolnego, gdzie
spodziewane są zwolnienia, a i pensje
nie są najwyższe. Sporo nauczycieli
twierdzi, że zadowoli się miesięczną
kwotą w wysokości 2.000 złotych, aby
tylko mieć stałe miejsce pracy.
Wnioski? Skończyły się już czasy,
kiedy absolwenci wyższych uczelni żądali wygórowanych cen za swoją pracę. Badania wykonane przez Homo Homini dowodzą, że młodzi ludzie coraz
częściej przestają myśleć o stałej pracy w jednym miejscu. W Polsce coraz

bardziej popularny staje się amerykański model życia: mieszkam i żyję tam,
gdzie mam pracę. Absolwenci coraz
bardziej praktycznie podchodzą do
swoich zarobków oraz do szans na
awans. Zdrowy rozsądek zwyciężył.
Znaczna część młodych wykształconych ludzi wie, że fakt posiadania wyższego wykształcenia nie zawsze oznacza wymarzoną pracę z niebotycznymi
zarobkami. Zdają sobie sprawę, że trzeba niekiedy budować zawodową karierę poczynając od niedużych pieniędzy.
Powoli i stopniowo.
Karolina Tomczak

Prognozy dla absolwentów
w 2013 roku

W

szystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w tym roku
bezrobocie w Polsce znacznie
przewyższy trzynaście procent. Dla
absolwentów wyższych uczelni oznacza to, że będą należeli do sporej grupy osób niemających pracy.
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami w oparciu o badania rynku przygotowało raport który stwierdza, że przy obecnej stopie bezrobocia
ponad trzydzieści procent młodych ludzi w Polsce nie ma szans na znalezienie pracy.
Tego typu trudności wynikają przede wszystkim z niekorzystnych uwarunkowań gospodarczych, niskiego
wzrostu PKB i nakładów inwestycyjnych, panującego na świecie kryzysu
gospodarczego, a także – co istotne
– rozbieżności dotyczących kompetencji młodych ludzi a oczekiwań rynku

13%
planowane bezrobocie
w wśród absolwentów
wyższych uczelni
2013 roku
pracy. W związku z redukcją zatrudnienia, w wielu dziedzinach gospodarki firmy wola przyjmować do pracy
specjalistów z doświadczeniem niż
młodych absolwentów.
Polski rynek pracy dla młodych ludzi jest specyficzny. Problem polega
przede wszystkim na tym, że wchodzą w zawodowe życie często stosunkowo późno.

W naszym kraju wyjątkowo dużo ludzi studiuje co powoduje, że pokolenie 24 i 25-latków należy do jednej
z największych ilościowo grup uczących się w Europie. Ale jest i druga
strona medalu. Część z tych absolwentów kończy niezbyt dobre od strony
edukacyjnej i mało znane uczelnie,
a i kierunki studiów przez nich wybrane nie należą do potrzebnych na
rynku pracy.
Według Polskiego Stowarzyszenia
Zarządzania Kadrami, poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy może nastąpić dopiero w 2016 roku.
Powyższa instytucja zaleca polskim
absolwentom zapoznanie się z inicjatywami i wytycznymi opracowanymi
przez Komisję Europejską, które mogą pomóc w odpowiednim umiejscowieniu się na rynku pracy.
Karolina Tomczak

luty 2013
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden
Frédéric Chopin
Fryderyk Franciszek Chopin was een Pools
componist en virtuoos pianist uit de romantiek.
Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste
componist die Polen ooit heeft voortgebracht en
geldt als een van de grootste toondichters uit de
muziekgeschiedenis.
Chopin werd geboren in het dorp Żelazowa Wola
in het Hertogdom Warschau, als zoon van een
Poolse moeder en een Franse vader. In zijn vroege
levensjaren stond hij bekend als wonderkind op
de piano. In november 1830, twintig jaar oud,
vertrok hij naar het buitenland
In Parijs leefde Chopin een gerieflijk leven als
componist en pianoleraar. Hij gaf weinig concerten.
In Frankrijk gebruikte hij de Franse versies van
zijn naam en nam uiteindelijk het Frans
staatsburgerschap aan om te voorkomen dat hij
afhankelijk zou zijn van documenten van het
Russisch Keizerrijk. Na een aantal mislukte
romantische avonturen met Poolse vrouwen, had
hij tussen 1837 en 1847 een stormachtige relatie
met de Franse schrijfster George Sand (Aurore
Dudevant). Chopins toch al slechte gezondheid
verslechterde uiteindelijk en in 1849 stierf hij in
Parijs 39 jaar oud aan tuberculose.
Zijn oeuvre bestaat bijna geheel uit composities
voor piano solo. Hoewel vele daarvan technisch
zeer veeleisend zijn, karakteriseert zijn stijl zich

door het benadrukken van subtiele nuance en
expressieve diepte. Chopin bouwde diverse
muzikale vormen verder uit zoals de ballade en
het scherzo en was verantwoordelijk voor diverse
innovaties in vormen zoals de pianosonate, wals,
nocturne, etude, impromptu en prelude.
Bron: wikipedia
Bewerker: J.K.
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Derde Republiek
Polen
Rzeczpospolita Polska, beter bekend als de
Derde Republiek Polen, duidt op een continuďteit,
de voortzetting van de onafhankelijke Poolse staat
die bestond vóór de delingen in de 18de eeuw, (de
Republiek) en de interbellum periode (de Tweede
Republiek, 1918-1939). De Volksrepubliek Polen
(1945-1989) wordt in dit verband beschouwd als
een staat onder de heerschappij van de SovjetUnie en dus zonder politieke onafhankelijkheid.
Daarom wordt deze periode uit de nummering
weggelaten.

februari 2013

Oprichting: 1 december 1989
Op die datum heeft het Poolse parlement
ingestemd met de naam Republiek Polen en het
oude staats-embleem ,in de vorm van een
gekroonde adelaar, goedgekeurd.
Symbolen
n Vlag: rechthoekig doek met een 8:5 verhouding,
bestaande uit twee horizontale, parallelle banen
van gelijke breedte,waarvan de bovenste wit en
de onderste rood is.

n Rijkswapen: een witte adelaar met een kroon
op een rode achtergrond, met de kop gewend naar
heraldisch rechts, met geopende vleugels, de
kroon, de snavel en de klauwen van goud.

Het tijdvak van de 16de tot de 18de eeuw wordt
het gemenebest genoemd want de koning van
Polen was ook Groot-Hertog van Litouwen. Polen
was toen een monarchie

Het embleem met de witte adelaar is ooit
ontstaan toen de, legendarische, stichter van
Polen Lech het nest van een witte adelaar zag.
Toen hij bij het licht van de ondergaande zon naar
de vogel, keek viel er een rode zonnestraal op de
vleugels, zodat die met goud getipt leken. De rest
van de adelaar was zuiver wit. Dat stemde hem
vrolijk en dus besloot hij zich daar te vestigen en
plaatste een adelaar op zijn schild. Een minder
romantische versie gaat ervan uit dat Polen het
embleem (net als veel andere Europese landen)
van het Romeinse Rijk heeft overgenomen.
Bron: Polenvoornederlanders
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Toeristische Regio’s
Silezië
Silezië is een historische regio in Polen die zich
uitstrekt aan weerszijden van de midden- en
bovenloop van de Oder. Ze is te verdelen in OpperSilezië, dat rijk is aan delfstoffen en waarin een
van de grootste industriegebieden van Europa ligt
en het Neder-Silezië met de hoofdstad Wrocław
(Breslau). Wrocław is een stad in het zuidwesten
van Polen, gelegen aan de rivier de Oder. Wrocław
is de belangrijkste historische stad van Silezië
en was de hoofdstad van de Pruisische provincie
Neder-Silezië.Wrocław telt 632.996 inwoners
(31 december 2010), waarmee het de vierde
meest bevolkte stad van Polen is. Tot 1945
behoorde de stad tot Duitsland. Wrocław was
gastheer van Europees kampioenschap voetbal
2012 in Polen en Oekraďne. Tevens is de stad
de Culturele hoofdstad van Europa in 2016 en
locatie van de Wereldspelen 2017.

Bron: informacje.nowyadres.pl

Het gebied van Silezie wisselde in de loop der
eeuwen verschillende malen van staatkundig gezag.
Het behoorde vanaf 900 afwisselend tot Bohemen
(Tsjechië) en Polen, maar kwam onder toenemende
invloed van het Heilige Roomse Rijk waarvan de
toen merendeels Duitstalige landstreek in 1236
deel ging uitmaken, onder gezag van het koninkrijk
Bohemen. Het Boheemse koningschap ging over
op het Habsburgse Huis waardoor Silezië, Bohemen
en Oostenrijk in 1526 onder dezelfde vorsten
kwamen, die tegelijk ook de keizer van het Duitse
(Heilige Roomse) Rijk waren. In 1742 veroverde
Pruisen het gebied grotendeels - een klein deel
bleef Oostenrijks. Sindsdien een Pruisische
provincie, werd Silezië na de Duitse staatkundige
eenwording in 1870 een Duitse provincie. Sinds
1945 behoort de regio na 700 jaar grotendeels
tot het huidige Polen. Kleine delen zijn eigendom
van Duitsland en Tsjechië gebleven.
Bron: wikipedia
Bewerker: J.K.
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Polen is een stad met een rijke traditie en
cultuur, die haar folklore koestert. Polen zijn trots
op hun geschiedenis en tradities. Deze keer gaan
we uw meer vertellen twee nationale dansen: de
Mazurka en de Oberek.

MAZUR (Mazurka)
Dit is de tweede hofdans van volkse oorsprong.
Hij is ontstaan in Mazovië (centraal Polen). De
belangrijkste kenmerken zijn: het snelle tempo,
de springaccenten, de maatsoort 3/4, veel
wisselende ritmen, het slepen, de bochten en
pirouettes, daarom is het een van de moeilijkste
Poolse dansen. Tijdens haar hoogtijdagen werd
ze gretig gedanst door de adel en door de jonge
officieren van het Poolse leger. De grootste rol
werd gespeeld tijdens de partitie, toen deze dans
– naast de polonaise – een symbool werd van
patriottisme. De mazurka werd in heel Europa in
de 18de en 19de eeuw verspreid door de officieren
van de Poolse legioenen die in het leger van
Napoleon Bonaparte vochten.
n Poolse dracht Mazur – meer impulsief
n Ulaan Mazur – dit is een salon versie, een
show van mannelijke vaardigheden en
temperament, maar met de élégance, gratie
en charme van de vrouwen.

OBEREK
De snelste van de vijf nationale dansen, ook
wel „obertas” genoemd. De Poolse naam verwijst
naar de rotatie. In de oberek maken de dansers
snelle draaiingen op één plek op de dansvloer.
Kenmerken zijn: de snelheid, de maatsoort 3/8
en de accenten, vergelijkbaar met de Mazur. Aan
het einde van de 19de eeuw verloor de oberek
haar volkse karakter en werd een dans van de
hogere sociale klassen.
Bron:PolenvoorNederlanders
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Newsletter
Szkolnego
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Konsultacyjnego
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Maczka
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Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii.

„Poloniada”czyli
międzyszkolne
potyczki
i zmagania
z językiem
polskim
To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów szkolnych.
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (Poloniada) skierowana
jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ten trzystopniowy konkurs obejmuje dwie
dziedziny wiedzy polonistycznej: wiedzę o języku i wiedzę
o twórczości literackiej. W tegorocznej XLIII edycji Poloniady
wzięli udział uczniowie naszej
szkoły. 12 stycznia grupa młodzieży przystąpiła do pierwszego, „szkolnego” etapu. Uczniowie rozwiązywali testy z wiedzy
o języku i literaturze oraz pisali wypracowania. Pierwszy etap

odbył się w trzech grupach wiekowych. Uczniowe szkoły podstawowowej na podstawie fragmentu „Akademii Pana Kleksa”
Jana Brzechwy przygotowali
prace o „Magicznych miejscach”,
a ich starsi koledzy, gimnazjaliści i licealiści, zmierzyli się
z twórczością Umberto Eco i Juliana Tuwima. Wymagania stawiane uczestnikom tego konkursu są bardzo wysokie
i jednocześnie rozległe. Uczniowie szkół polonijnych rywalizując z rówieśnikami ze szkół
w Polsce stają przed dodatkowym wyzwaniem – udział
w Olimpiadzie wymaga od nich
większego wysiłku i wkładu pracy, ponieważ w programie szkolnym mają mniej zajęć z nauki
języka polskiego. Zdaniem prof.
Teresy Kostkiewiczowej, wybitnej polskiej literaturoznawczyni, profesora Instytutu Badań
Literackich PAN i przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Języka Polskiego, udział
młodych Polaków mieszkających za granicą w tego typu

przedsięwzięciach to bardzo
dobra
inicjatywa.
„Udział
w Olimpiadzie (...) dla osób zainteresowanych kulturą i piśmienictwem jest (...) przyjemnością i pozwala nie tylko pogłębić
wiedzę, ale też sprawdzić i zaprezentować własny potencjał
intelektualny, poczuć satysfakcję nawet wtedy, gdy nie osiągnie się najwyższych miejsc
w zawodach. (...) Udział w Olimpiadzie rozwija i oswaja z sytuacjami, wymagającymi skupienia i opanowania. Jest też szkołą
wewnętrznego hartu i ambitną
próbą charakteru. Zawsze jest
owocny i przynoszący pożytek,
bo zawsze prowadzi do poszerzenia wiedzy, wzbogaca intelektualnie i daje radość z wykonywania samodzielnych zadań.”
– stwierdziła w jednym z wywiadów prof. Kostkiewiczowa. Dodatkową motywacją do udziału
w konkursie są atrakcyjne nagrody i szansa na indeks na polonistykę w Polsce.
Konkurs polonistyczny przeprowadzany jest w Polsce
od 1970 roku, a od dwóch lat
(2011 r.) również w pozostałych
krajach. W poprzedniej edycji
Poloniady wzięło udział prawie
1300 młodych Polaków mieszkających za granicą.
Naszym Olimpijkom i Olimpijczykom życzymy sukcesów!
Magdalena Olszewska
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Moje dziecko ma ADHD!
Jak mu pomóc?
Bycie rodzicem to ciężka praca. Wymaga od nas wiele cierpliwości, wytrwałości i konsekwencji w działaniu.
Jednak rodzic dziecka nadpobudliwego musi wykazać się szczególnym zrozumieniem swojej pociechy i trzymać
własne emocje na wodzy. Dlaczego?
Bowiem żywe zachowania dziecka, tak
wyczerpujące dla jego otoczenia, są
męczące przede wszystkim dla niego
samego. Czy możemy coś zrobić, aby
ułatwić naszemu nadpobudliwemu
maluchowi funkcjonowanie w domu
i poza nim? Oczywiście! Wystarczy, że
odpowiednio zorganizujemy domową
przestrzeń - zwłaszcza pokój dziecka,
dokładnie rozplanujemy jego dzień,
będziemy wydawać mu jasne polecenia, chwalić nawet jego najmniejsze
sukcesy, a przede wszystkim okazywać mu naszą miłość, wsparcie oraz
akceptację.

Uporządkujmy otoczenie
dziecka
Dziecko z ADHD nie może żyć w chaosie. Pamiętajmy, że i tak funkcjonuje ono w świecie stałego niepokoju
wewnętrznego! Jako troskliwi rodzice powinniśmy zadbać o to, aby przestrzeń wokół niego, przynajmniej ta
najbliższa, była uporządkowana. Dzięki temu zapewnimy naszej pociesze
poczucie stałości oraz bezpieczeństwa
i pozwolimy jej organizmowi się zregenerować.
Jak stworzyć otoczenie właściwe dla
dziecka nadpobudliwego? Przede
wszystkim urządźmy mu spokojne
i wygodne miejsce do pracy oraz odpoczynku. Zadbajmy, by na biurku,
przy którym się uczy, a także wokół

niego, panował idealny porządek. Dodatkowo unikajmy stawiania w zasięgu wzroku naszej pociechy przedmiotów nieprzydatnych mu do pracy.
Jeżeli chodzi o cały pokój – nie może w nim leżeć na wierzchu zbyt wiele zabawek. Dopilnujmy też, by każda z nich miała swoje miejsce. Tymi
zabiegami ograniczymy ilość bodźców
rozpraszających naszą pociechę w czasie nauki czy zabawy.
Odpowiednio urządzony pokój to
nie wszystko. Zadbać powinniśmy także, by cały nasz dom sprzyjał wyciszeniu się dziecka czy skupianiu jego
uwagi na czynności, którą akurat wykonuje. Nie puszczajmy zatem głośnej muzyki, gdy je ono obiad, nie zapraszajmy często wielu gości naraz,
ograniczajmy czas spędzany przed
komputerem czy telewizorem i nie
pozwalajmy mu na słuchanie radia
w czasie odrabiania lekcji.

Usystematyzujmy tryb życia
dziecka
W naszym domu na stałe powinny
zagościć: porządek i rutyna. Ustalmy
zatem naszemu dziecku stały rytm
dnia. Dzięki temu będzie ono wiedziało dokładnie, o której powinno się obudzić lub iść spać, kiedy jest pora wykonywania domowych i szkolnych
obowiązków, a kiedy może oddać się
ulubionym rozrywkom.
Warto również planować przyszłe
wydarzenia i informować o nich swoją pociechę. Dlaczego jest to istotne?
Dzieci nadpobudliwe wytrąca z równowagi wszystko to, co spotyka je nagle i czego się nie spodziewają.

zabraniania czegoś. Zamiast mówić,
czego pociecha ma nie robić, zachęćmy ją, by zajęła się inną czynnością
– milej przez nas widzianą.
Warto też zastanowić się nad kupnem dziecku zwierzaka. Nauczy to naszą pociechę odpowiedzialności, wrażliwości
oraz
zdyscyplinowania.
Dodatkowo, badania wskazują, że
w obecności zwierząt dzieci nadpobudliwe dłużej bawią się w jednym miejscu, łatwiej skupiają swoją uwagę na
wykonywanej czynności i kończą rozpoczęte działania.

Opracujmy zasady
obowiązujące w domu
Ważne jest stworzenie systemu zasad obowiązujących w naszym domu.
Dziecko z ADHD musi bowiem wiedzieć dokładnie, co mu wolno, a czego nie wolno robić. Nauczmy się odróżniać działania będące efektem
choroby od zwykłego złego zachowania. Powiedzmy jasno – bycie nadpobudliwym nie oznacza, że wszystko

Zachęcajmy zamiast
zakazywać
Zachowania dziecka nadpobudliwego, tak męczące
dla rodziców, najwięcej
problemów sprawiają mu
samemu. Przez nie rzadziej
niż rówieśnicy słyszy pochwały, a częściej niż oni
jest karcone, mimo usilnych starań gorzej się uczy
i trudniej mu nawiązać
przyjaźnie. Ważne jest, byśmy jako rodzice, nie pogłębiali jego i tak niskiej samooceny, a okazywali mu
naszą akceptację. Dlatego
też nie bądźmy nazbyt rygorystyczni. Najlepiej zrezygnujmy z nieustannego

dziecku wolno (np. używać wulgarnych słów). Określmy więc dokładnie,
jakie konsekwencje czekają naszą pociechę za świadome złe zachowanie.
Nie zapominajmy też o nagrodach,
wśród których szczególne miejsce zaj-
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muje pochwała rodziców. Zachęcą one
nasze nadpobudliwe dziecko do wysiłku i starań. Z naszą pomocą, motywowane naszym dobrym słowem
dziecko wykona daną czynność i odczuje satysfakcję z jej ukończenia. A to
dla niego bardzo ważne... Chwalmy
zatem naszą pociechę, gdy tylko coś
dobrze zrobi – nawet, gdy dana czynność pozornie jest nieznacząca.

Mówmy konkretnie,
o co chodzi
Pamiętajmy też, że do dziecka
z ADHD należy mówić jasno i prosto,
konkretnie wydając polecenia. Co to
oznacza? Unikajmy ogólników typu:
Zostawiłeś bałagan w pokoju! W ich
miejsce postawmy na krótkie, proste
komunikaty informujące dokładnie,
o co nam chodzi (np. Pościel łóżko.
Sprzątnij zabawki.). Zadania te nie powinny być zbyt ambitne, a ich cel musi zostać jasno zarysowany.

Warto też zaznaczyć na początku
wagę tego, co mówimy. Można to zrobić poprzez użycie stwierdzeń typu:
to jest ważne, musisz mnie wysłuchać.
Na koniec warto upewnić się, czy
dziecko zrozumiało, czego od niego
wymagamy. W tym celu poprośmy,
aby powtórzyło, o co go prosimy.

Pomóżmy się wyciszyć
i rozładować emocje
Pamiętajmy, że pozytywny sposób
rozładowania emocji, zarówno tych
pozytywnych, jak i tych negatywnych,
jest bardzo istotny w przypadku dzieci z ADHD. Zachęcajmy więc naszą pociechę, aby wykonywała różne prace
plastyczne, które pomogą jej uzewnętrznić uczucia.
Postarajmy się znaleźć kilka zabaw,
które powoli, ale skutecznie mogą pomóc wyciszyć dziecko. Bawmy się w
nie z nim lub zmotywujmy do takich
praktyk jego rodzeństwo.
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Pracujmy również nad własnymi
emocjami. Uzbrójmy się cierpliwość,
zaś, gdy zareagujemy agresją na zbyt
żywe zachowanie dziecka, przeprośmy je po prostu! Pamiętajmy - nasze
wsparcie, miłość i akceptacja pomogą dziecku uwierzyć w siebie.
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Co każdy kierowca wiedzieć powinien
Od 19 stycznia tego roku prawa jazdy w krajach Unii Europejskiej zostały ujednolicone i będą wydawane w formie
plastikowej kar ty kredytowej.
Standardowy format nowego prawa jazdy ma więcej zabezpieczeń i o wiele trudniej będzie go podrobić co usprawni i ułatwi prace policji. Poza tym fotografie i zabezpieczenia dokumentów będą bardziej aktualne.
Z tą zmianą związane są inne. Prawo jazdy kategorii A i B
trzeba będzie odnawiać co 10-15 lat, a decyzja o terminie
należeć będzie do konkretnego kraju członkowskiego. Kierowcy ciężarówek i autobusów będą mieli obowiązek odnawiać prawo jazdy co pięć lat.
Nowe europejskie prawo jazdy będzie również chronić szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego. Wprowadzony zostanie bowiem tak zwany stopniowy dostęp do uzyskania

prawa jazdy na motocykle i inne dwukołowe pojazdy silnikowe.
Oprócz zmiany progu wiekowego – motocykle 24 lata, motorowery 16 lat – przyszli kierowcy będą najpierw musieli zdobyć doświadczenie w kierowaniu motocyklem o słabym silniku zanim
przesiądą się na maszynę o większej mocy. Motorowerzyści będą mieli osobną kategorię prawa jazdy – AM.
Jest to część szerszego pakietu działań, które maja zwiększyć swobodę przemieszczania się ludzi jak również poprawić bezpieczeństwo na unijnych drogach. Istotne jest
również to, że nowe prawne regulacje wprowadzają możliwość wymiany danych posiadaczy dokumentów w UE i ograniczają w znacznym stopniu nadużycia wynikające z sytuacji utraty prawa jazdy w jednym państwie i wyrabianiu nowego
dokumentu w drugim.
W niektórych krajach UE już od dawna wydawane są zgodne z nowymi standardami plastikowe prawa jazdy. Zawar te są w nich podstawowe infor macje: nazwisko
i imię posiadacza dokumentu, kraj który dokument wydal i okres jego ważności zaś na odwrocie są jednolite w całej UE symbole kategorii pojazdów, które może
prowadzić posiadacz dokumentu.
Obecnie ponad setką rożnych modeli praw jazdy posługuje się około 300 milionów kierowców w krajach
Unii Europejskiej.
Od tego roku we wszystkich krajach UE wydawane
będą nowe dokumenty, zaś stare prawa jazdy zachowują ważność do 2033 roku.
Unijni urzędnicy uważają, że dzięki temu drogi w Europie staną się bezpieczniejsze.
Opr. Karolina Morawska
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Bajka o księżniczce Klarze
awno dawno temu, za siódmą górą, za siódmą rzeką,
w zielonej dolinie było sobie
królestwo. Poddani kochali swojego
króla, bo rządził mądrze i sprawiedliwie. Królowa znana była ze swojej dobroci i łaskawości.
Ale księżniczka Klara... Kiedy była
mowa o Klarze król stawał się zamyślony a nawet smutny. Dlaczego król
bywał smutny? Niedługo o tym się dowiemy.
Zaczynał się kolejny dzień. W ogrodzie obudziły się już wszystkie ptaki,
które radosnym śpiewem obwieszczały piękną pogodę. Po godzinie słońce
pokazało się w oknie komnaty, w której księżniczka Klara jeszcze smacznie spała. Ale słońce nie chciało aby
spała do południa, więc połaskotało
księżniczkę w nos delikatnym złotym
promieniem. A psik! kichnęła księżniczka i leniwie odganiała się od promienia jak od natrętnej muchy. Idź sobie stąd. Jeszcze nie chce mi się
wstawać!
Dwie małe myszki – Kiki i Piki, które mieszkały pod podłogą, obudziły się
i zaczęły rozmawiać: ciekawe, w jakim
humorze będzie dzisiaj nasza księżniczka, odezwała się Kiki. Codziennie
zadajesz mi to samo pytanie, odpowiedziała Piki. Tak, tak, przecież obie wiemy, w jakim humorze będzie dzisiaj
księżniczka.
Tymczasem Klara już się obudziła
i była bardzo niezadowolona z tego, że
słońce obudziło ją tak wcześnie. Chce
mi się jeść! – krzyknęła. Natychmiast

D

otworzyły się drzwi i kucharz przyniósł smakowite śniadanie oraz kubek
gorącej czekolady na deser. Potem
przyszła służąca aby ją ubrać. Po długim czasie Klara była wreszcie ubrana. Czego sobie dzisiaj życzysz? spytała służąca. – Wszystko mnie nudzi,
odpowiedziała księżniczka. Nie chcę
już tych wszystkich zabawek. Chcę
mieć prawdziwego pieska, żeby się nim
bawić. Może nawet pozwolę mu bawić
się ze mną w chowanego. Ale będzie
musiał długo mnie szukać, bo pałac
jest wielki.
Jeszcze tego samego dnia ogrodnik
przyniósł w koszyku małego białego
pieska, który miał tylko jedną szarą
łatkę na boku. Dlaczego on jest brudny? – On nie jest brudny, to tylko mała łatka. Taki się urodził. No dobrze
– powiedziała Klara. Ładniejszy byłby
bez tej łatki, ale niech będzie. Nawet
nie podziękowała ogrodnikowi, tylko
powiedziała: możesz sobie iść. On pogłaskał psa na pożegnanie i poszedł.
Księżniczka krzyknęła do pieska: Hop!
Przeskocz przez tę skrzynię! Ale piesek był za mały i nawet nie zrozumiał
polecenia. Ach, ty niczego nie potrafisz. Służba! – krzyknęła głośno. Służąca weszła i podbiegła do pieska: jesteś piękny! A ta łatka jeszcze dodaje
ci uroku! Jak ma na imię? Przecież to
zwykła zabawka – powiedziała Klara.
Po co zabawce imię? Albo wymyśl jakie chcesz. Służąca po chwili zaproponowała imię Puszek, głaszcząc pieska
po głowie. Podoba ci się księżniczko?
Niech będzie – odpowiedziała księżni-

czka. Jaka to różnica, takie czy inne
imię... piesek jakby zrozumiał, że ma
swoje własne imię i polizał służącą po
dłoni i zamerdał jej ogonkiem. Może
jesteś głodny? Piesek znowu radośnie
zamerdał ogonkiem. Mogę przynieść
trochę mleka? Jeśli musisz, to idź – Klara na to. Służąca wyszła.
Dwie małe myszki – Kiki i Piki,
z ukrycia przysłuchiwały się wszystkiemu. Biedny Puszek – powiedziała
Piki. Tak, tak – dodała Kiki. Nie będzie mu dobrze u naszej księżniczki.
Chyba w całym królestwie nie ma tak
niedobrej dziewczynki. A my musimy
to wszystko znosić.
Tymczasem księżniczka mówiła do
pieska: nudny jesteś i niczego nie potrafisz. Może chociaż zaszczekaj. Ale
Puszek podkulił ogon i usiadł w kącie
komnaty. Wróciła służąca z miseczką
mleka. Piesek podbiegł do niej radośnie i zaczął smakowicie chlipać ciepłe
mleko. Kiedy skończył, podszedł do
drzwi i skrobnął w nie łapką. Chyba
trzeba iść z nim na spacer, powiedziała służąca. Czy zechcesz z nim wyjść?
Też mi towarzystwo! – odpowiedziała
Klara. Sama sobie z nim spaceruj! I zabierz ten brzydki koszyk. Ja idę do bawialni.
Kolejne dni były do siebie podobne.
Służąca dbała o Puszka, karmiła go,
wychodziła z nim na spacer, głaskała
go i przytulała. A kiedy miała czas, nawet bawiła się z nim w ogrodzie.
Puszek miał w kącie komnaty swoje legowisko całe pozłacane i wyłożone aksamitem. Jedwabne poduszki by-
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ły kolorowe i pięknie haftowane. Ale
piesek nie czuł się tam szczęśliwy. Był
radosny tylko wtedy, kiedy przychodziła służąca. Czasami, kiedy nikogo
nie było, Kiki i Piki wychodziły spod
podłogi przez dziurkę po sęku i bawiły się z Puszkiem w berka. Piesek biegał za nimi wesoło, ale nigdy nie udało mu się dogonić ani jednej, ani
drugiej myszki. Kiedy był już zmęczony zabawą, wracał na swoje miejsce,
kładł główkę na brzegu kojca i wpatrywał się w drzwi. Piki i Kiki wyglądały wtedy ciekawie i było im Puszka
żal. Nasz Puszek chyba za kimś tęskni – powiedziała Kiki. Ale chyba nie za
księżniczką. Tak, tak – dodała Piki.
Masz rację. Nasz Puszek tęskni za służącą...
Minęły dwa miesiące. W pałacu nic
się nie zmieniło, księżniczka Klara niestety też się nie zmieniła. Dalej była
samolubna i niedobra dla wszystkich.
Pewnego dnia wyglądała przez okno.
Patrzyła na służącą i Puszka który
wesoło biegał za małą piłką. Służąca rzucała, a piesek przynosił
piłeczkę i kładł jej pod nogi. Puszek trochę urósł i był bardzo
zwinny. Klara się zamyśliła.
Patrzyła z zazdrością na wesołą zabawę i zrobiło się
jej smutno. Po chwili wyszła do ogrodu i zawołała: Puszek, chodź do
mnie! Ale piesek popatrzył tylko na nią i pobiegł do służącej. Księżniczka odwróciła się
i poszła do swojej komnaty.
Po jej policzkach płynęły łzy. Jestem nieszczęśliwa – powiedziała i z płaczem położyła
się na swoim pozłacanym łożu. Kiki i Piki wyszły spod podłogi i z ukrycia patrzyły na Klarę. Kiki
odezwała się po cichutku: Tego jeszcze nie było. Księżniczka płacze. Tak,
tak – płacze po raz pierwszy od dawna, dodała Piki. Ale przecież nie jest
już taka mała. Coś musiało się stać.
Tymczasem Klara mówiła: Przecież to
mój piesek. Dlaczego do mnie nie przyszedł kiedy go zawołałam? – pytała sama siebie płacząc w jedwabną poduszkę. Księżniczka nie zauważyła, że król
stoi w otwartych drzwiach, których za
sobą nie zamknęła. Oczywiście wszystko słyszał, ale nie wszedł do komnaty
lecz po cichu zamknął drzwi. Pamiętał, że Klara jutro ma urodziny i skończy siedem lat. W jego królestwie, do
każdego dziecka które kończy siedem
lat, we śnie przychodziła dobra wróżka aby złożyć życzenia i udzielić mądrej rady.

Nadszedł wieczór i Klara zasnęła.
Tak jak król przewidział, miała dziwny sen. Przyszła do niej dobra wróżka i z uśmiechem życzyła jej wszystkiego
najlepszego,
ale
potem
posmutniała. Dlaczego jesteś smutna?
Spytała w swoim śnie księżniczka.
Martwię się o ciebie. Jeśli będziesz tak
postępować jak do tej pory, nie będziesz miała przyjaciół i będziesz zawsze sama. Nie możesz mieć żalu do
Puszka, że do ciebie nie przyszedł. Jeśli sama zrozumiesz dlaczego nie przyszedł, jeszcze możesz to naprawić. Puszek ci wybaczy. To dobry i mądry
piesek. Gdyby jednak było ci trudno
to zrozumieć, posłuchaj dwóch małych
myszek. One między sobą rozmawiają zawsze, ale ty możesz je usłyszeć
tylko raz. W swoje siódme urodziny.

Klara obudziła się i po raz pierwszy
nie była zła na słońce. Popatrzyła na
Puszka który jeszcze spał. Gdzie ja
znajdę dwie małe myszki? Kiki i Piki
już nie spały i stały ukryte za wielką
szafą. Rozmawiały po cichu, ale Klara
je usłyszała, tak jak powiedziała wróżka we śnie. Nie ruszała się aby ich nie
spłoszyć. Właśnie mówiła Kiki. Jak
księżniczka może chcieć aby Puszek
do niej przyszedł? Ani razu nie dała
mu jeść, ani razu go nie pogłaskała,
nawet nie wyszła z nim na spacer. Tak,
tak, masz rację – odpowiedziała Piki:
ludzi też nie traktuje dobrze. Są jej posłuszni bo jest księżniczką, ale nikt jej
nie lubi. Nikt nie zwrócił jej uwagi,
nawet sam król. A może król chce aby
ona sama to zrozumiała?
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Księżniczka słuchała dwóch małych
myszek, zapatrzyła się w okno i długo rozmyślała. Potem szybko i po cichu sama się ubrała i poszła na dół.
Nawet nie wiedziała gdzie jest kuchnia, ale w końcu ją znalazła. Kucharz
aż się przestraszył. Czy coś się stało?
Nie – odpowiedziała Klara. Przyszłam
po mleko dla Puszka. Kucharz bez słowa dał jej mleko, ale kiedy wyszła, był
w bardzo dobrym humorze. Szybko
poszedł do króla i powiedział mu o tym
co się wydarzyło. Król uśmiechnął się
i powiedział tylko jedno słowo: nareszcie.
Klara weszła do swojej komnaty i postawiła przed Puszkiem miskę z mlekiem. Piesek dopiero po chwili zaczął
jeść. Kiedy skończył, podszedł nieśmiało do Klary i zamerdał ogonem.
To chyba było jego podziękowanie. Weszła służąca
i aż oniemiała ze zdziwienia widząc, że Puszek jest już najedzony
a
księżniczka
ubrana. Od dzisiaj będę się ubierać sama
– powiedziała Klara.
I dodała po cichu:
przepraszam
za
wszystko.
Siódme
urodziny
Klary były wyjątkowe.
Całe królestwo dowiedziało się o tym, że
księżniczka z dnia na
dzień stała się dobra
i miła dla wszystkich.
Długo nie było wiadomo, kto cieszył się
najbardziej. Ale później rozeszła się
wieść, że najbardziej
cieszył się mały piesek o imieniu Puszek.
Cieszyły się też dwie
małe myszki Kiki i Piki, które rozmawiały sobie tak: dobrze,
że księżniczka Klara zrozumiała
wreszcie swój błąd, powiedziała Kiki.
A Piki na to: tak, tak. Nie można traktować żywego pieska jak zwykłej
drewnianej zabawki, którą można się
znudzić. Czy to piesek, czy to kotek,
czy nawet chomik, trzeba o nie dbać
i być dla nich miłym, bo to są żywe
zwierzęta. One przecież mogą się cieszyć albo smucić tak jak ludzie. Potem zwierzęta są za wszystko wdzięczne i kochają swoich dobrych i miłych
właścicieli. Tak, tak, dodała Kiki: miłym i grzecznym trzeba być dla wszystkich, wtedy inni też będą mili dla nas.
Piki odpowiedziała: Tak, tak – co do
tego, księżniczka Klara na pewno nie
ma już żadnych wątpliwości.
Michał Nowacki
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Bajkowy świat braci Grimm
Dwieście lat temu ukazało się pierwsze wydanie „Baśni dla dzieci i dla
domu” autorstwa braci Grimm. Czytelnicy, a zwłaszcza krytycy przyjęli
je nad wyraz chłodno, przestrzegając
wręcz przed ich czytaniem. Nazywali
je „przedszkolem okrucieństwa”.
Czy mieli rację?
W związku z edycją (również w Polsce) oryginalnego, pierwszego wydania tych bajek, na nowo rozgorzała
dyskusja na temat treści w nich zawartych i sposobu ich opisania. Czy
te „niewygładzone” bajki rzeczywiście
powinny budzić tak wielkie kontrowersje? Spróbujmy odpowiedzieć na
to pytanie.

Baśniowi bracia
Bracia Jacobs (1786-1859) i Wilhelm
(1785-1863) Grimm są dla Niemców
nie tylko instytucją, ale i skarbem narodowym. To znani niemieccy pisarze
i uczeni językoznawcy, członkowie
Akademii Nauk w Berlinie, którzy dużą część swoich dzieł publikowali
wspólnie. Ich najwybitniejszym dziełem naukowym był Słownik Niemiecki (Deutches Worterbuch), którego
wydawanie rozpoczęli w roku1852,
a jego ostatni tom ukazał się w roku
1961.
Przez wiele lat, na podstawie długoletnich badań opowieści ludowych,
podań i mitów, opracowali zbiór baśni które stały się klasyką znaną na całym świecie i na całym świecie czytaną (przetłumaczone na 160 języków).
Bracia Grimm wprowadzili do języka
bajek takie powszechnie używane
zwroty jak: „dawno, dawno temu”, „za
górami, za lasami”, czy „żyli długo
i szczęśliwie”. Za życia Grimmów ukazało się siedem edycji ich książek. Oryginał znany jako „Kassel Handexemplare” czyli Rękopis Kasselski wpisany
jest na listę światowego dziedzictwa
narodowego UNESCO i można go
oglądać w Muzeum Braci Grimm
w Kassel.
W Polsce pierwsze wydanie baśni braci Grimm zatytułowane „Baśnie dla
dzieci i młodzieży” ukazało się w 1885
roku. Znaczna część wydań z lat 50tych ubiegłego stulecia została objęta
cenzurą i wszystkie biblioteki w kraju
musiały je wycofać.

Baśniowe baśnie
Pomysł powstania baśni zrodził się
w 1806 roku po klęsce Prus pod Jeną.
Niemiecki patriota i zarazem poeta
Clemens von Brentano – wydawca ludowych pieśni, poprosił o zbieranie

odpowiednią akcję i otoczkę, a to nie
zawsze miało wiele wspólnego z ludowością.
Krytycy zarzucali także autorom
baśni, że książka przez nich napisana była bardzo niespójna stylistycznie, a czytanie utrudniały naukowe
przypiski obu braci. Drugi tom baśni
który ukazał się trzy lata później, sprzedawał się jeszcze gorzej. Sukcesu nie
było.

Baśniowe okrucieństwo

200
lat temu
ukazało się pierwsze wydanie
„Baśni dla dzieci i dla domu”
autorstwa braci Grimm

i poszukiwanie odpowiednich materiałów heskiego bibliotekarza Jacoba
Grimma. W1810 roku dostał od niego i jego brata Wilhelma 48 tekstów,
ale zrezygnował z ich opracowania
i publikacji. Zrobili to bracia Grimm,
aby uchronić pewne mity, podania i legendy przed zapomnieniem. Ukazały
się one potem w zbiorze „Des Knaben
Wunderhorn”, a kilka zawartych tam
tekstów było autorstwa braci Grimm.
Pierwszy wybór baśni zatytułowany „ Kinder und Hausmarchen” („Baśnie dla dzieci i domu”) ukazał się 16
grudnia 1812 roku i od razu wzbudził
ogromny niesmak i jeszcze większą
krytykę i niechęć pod adresem autorów.
Oprócz ogromnego okrucieństwa
zawartego w treści (o czym za chwilę), zarzucano autorom nie zawsze autentyczną ludowość w nich zawartą.
Wiele z tych baśni bracia spisali po
prostu ze starych ksiąg. To nie oni
przemierzali tysiące kilometrów chodząc od wsi do wsi i słuchając ludowych opowieści. Wędrówką po wsiach,
miastach i miasteczkach, odwiedzaniem starych bajarek i spisywaniem
ich opowieści zajmowały się często
wynajęte osoby. I tak naprawdę nie
wiadomo, ile z tych opowieści jest
prawdziwych, a ile powstało w głowach spisujących je osób.
Słuchano także opowieści furmanów, chłopów czy służby i z pewnością wiele motywów rzeczywiście ma
ludowe korzenie. Ale trzeba było nadać tym opowieściom literacką ogładę,

Oryginalne, dwutomowe wydanie
„Baśni dla dzieci i domu” ukazało się
niedawno na polskim rynku wydawniczym. Dokładnie takie samo (w tłumaczeniu) jak literacki pierwowzór
z 1812 roku. Każdy dorosły, który sięgnie po te książki będzie niezmiernie
poruszony i zniesmaczony ilością zawartego w nich okrucieństwa. Krew,
strach i przemoc. Groza i terror.
Ojciec ucinający córce rękę, spacery w nocy po cmentarzu, tańczenie po
rozżarzonych węglach, rozcinanie
brzucha i wyciąganie wnętrzności – to
tylko kilka przykładów. Robert Darnton w wydanej niedawno książce
„Wielka masakra kotów” przedstawił
wyniki wielu lat badań antropologów
kultury i historyków, którzy pochylili się nad bajkami braci Grimm. Zestawienia i wnioski czyta się ze sporym zdziwieniem. Otóż wiele bajek
w swojej pierwotnej wersji miało zupełnie inny charakter i temat. Na przykład „Śpiąca Królewna” to nie łzawa
opowieść o królewnie i królewiczu
znana nam wszystkim, tylko historia
gwałtu na królewnie i wyjątkowo toksycznych jej relacji z teściową. Szokujące prawda? Idźmy dalej. W oryginalnej
wersji
Grimmów
bajka
o „Czerwonym kapturku” to nic innego jak krwawy horror z kanibalizmem
w tle. I przykład ostatni. Kopciuszek,
który ucieka od własnego ojca pragnącego nakłonić ją do kazirodczych
stosunków. Po tym opisie trudno się
dziwić, że pierwsze wydanie bajek braci Grimm nie było dobrze przyjęte.

Baśniowa diagnoza
Część psychoanalityków twierdzi,
że baśnie braci Grimm w wydaniu oryginalnym nie powinny być dostępne
dla dzieci. Pada pytanie: ile i jakich
okrucieństw jest w stanie znieść dziecko i jak to wpłynie na jego psychikę.
Specjaliści uważają, że każdy wiek ma
swoje prawa, a dzieci jak tylko jest to
możliwe należy chronić przed wszystkim, co wiąże się z okrucieństwem.
Bajki powinny być „wygładzone”
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w treści i formie i mieć szczęśliwe zakończenie wzmacniające optymizm,
którego dziecko bardzo w życiu potrzebuje. Nie polecają dzieciom tych
bajek, bo wprawdzie każda opowieść,
nawet baśniowa, powinna zawierać
trochę strachu czy przemocy aby
oswoić dzieci ze światem w którym
przyjdzie im żyć, ale baśnie niemieckich pisarzy można zaliczyć do gatunku horrorów i powinni je czytać starsi miłośnicy horrorów właśnie.
Istnieje jednak spora grupa psychoanalityków i badaczy literatury którzy twierdzą wręcz, że brutalność
przedstawiana w tych bajkach nie jest
żadną deprawacją, tylko pokazaniem
realnego, prawdziwego życia. I dzieci właśnie takie życie powinny poznawać od najmłodszych lat, aby gotowe
były na to co może spotkać je w przyszłości. Ich zdaniem okrutne baśnie,
których wielu rodziców nie chce czytać swoim dzieciom, mają ogromną
przewagę nad bajkami „wygładzonymi” ponieważ wychowują dzieci które będą potrafiły w przyszłości lepiej
przystosować się do często brutalnych
realiów życia. Uważają, że tego typu
opowieści mają w edukacji dziecka do
odegrania bardzo ważną rolę. Dają bowiem rodzicom możliwość porozma-

wiania z dzieckiem na ważne i istotne tematy, spełniając przy tym funkcję wychowawczą.
Dwie różne opinie, dwa różne zdania. Aby obie strony były zadowolone, trzeba mieć na półce dwie istniejące wersje bajek braci Grimm:
oryginalną i tę „wygładzoną”. Jednak
można zadać pytanie: czy aby na pewno opowieści spisane przez ich zbieraczy ponad 200 lat temu (choć autentyczne) były przeznaczone dla
dzieci, czy może dla ówczesnych dorosłych wielbicieli horroru?

Baśniowe „wygładzanie”
Obaj bracia (chociaż każdy na swój
sposób) bardzo mocno przeżyli krytykę i nieprzychylne nastawienie czytelników. Starszy – Jacobs przyjął do
wiadomości komercyjne fiasko wspólnego przedsięwzięcia, ale jego stanowisko było jasne. Okrucieństwo, okrucieństwem, ale trzeba dbać o to aby
w treści było jak najwięcej „ustnego
przekazu kulturowego w formie
naukowego
zapisu”.
Natomiast
Wilhelm doszedł do wniosku, że do
młodszych czytelników takie treści
nie dotrą i nie będą przez nich zaakceptowane, dlatego coraz więcej tekstów redagował łagodniej, z większym

Podwójny portret Wilhelma (po lewej) i Jakuba Grimmów autorstwa Elisabeth Marii Anny Jerichau-Baumann, 1855.
Źródło: life4youu.wordpress.com
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wyczuciem co doprowadziło do powstania jego własnego, romantyczno
– bajkowego stylu.
Zbyt drastyczne, często amoralne
i aspołeczne sceny i postacie przerabiał, łagodził ich rysy i cechy charakterów dostosowując wszystko do ówcześnie panującego kanonu wartości.
W kolejnych wydaniach złe okrutne
matki okazywały się macochami, nagie księżniczki miały na sobie wytworne stroje, a wiele drastycznych faktów i opisów po prostu zniknęło.
To był przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Nowe wydanie zbioru dwustu
wygładzonych i poprawionych baśni,
które ukazało się drukiem w 1819 roku, jak i wszystkie następne okazały
się wielkim wydawniczym sukcesem.
Baśnie braci Grimm znamy wszyscy. Dzieje „Czerwonego Kapturka”,
„Jasia i Małgosi”, czy „Królewny Śnieżki” doczekały się wielu wydań i ekranizacji. Obok baśni Andersena są
najpopularniejszymi na świecie i najpoczytniejszymi historiami z happy
endem.
Jeżeli chcemy pozostać w takim klimacie, nie szukajmy pierwszych wydań baśni braci Grimm aby nie znaleźć się nagle w świecie pełnym
okrucieństwa, terroru i strachu. Ale
jeżeli już po nie sięgniemy, to niekoniecznie czytajmy je do snu kilkuletnim dzieciom. Może warto kupić to
wyjątkowe wydanie i poczekać aż nasze dzieci do tej książki dorosną.
Aleksandra Dobiecka

Scena z bajki ”Kopciuszek”. www.wikimedia.org
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Słodkości z miłości

W

alentynki za rogiem a ty nadal nie masz pomysłu na prezent? Nie martw się, nie jesteś
sam. Należysz zapewne do tej grupy
która kategorycznie sprzeciwia się obchodzeniu tego „komercyjnego” święta, albo też do grupy zabieganych pań
domu, zakuwających do sesji studentów, zapracowanych żywicieli rodziny tudzież zwykłych leni. Jeśli jednak
nie jesteś totalnym walentynkowym
„hejterem” i chciałbyś sprezentować
twej drugiej połówce coś od serca,
mam dla ciebie idealne rozwiązanie.
Jak powiadają starzy włoscy wyjadacze orzechowo-czekoladowego przysmaku do smarowania (lub wyjadania
paluchem ze słoika) Yeti różni się od
osoby która nie lubi Nutelli tym, że podobno ktoś kiedyś spotkał Yeti. Tak,
moi drodzy, nie ma co się z tym kryć,
wszyscy potajemnie kochamy Nutellę.
Niektórzy trzymają jeden mały słoiczek na dnie szafy na czarną godzinę,
inni kupują ją w takich ilościach, że
Ferrero powinien postarać się dla nich
o kartę stałego klienta. Legenda głosi, że Nutella to nawet piąta grupa krwi.
Oryginalna Nutella pochodzi z Włoch
i jest produkowana od ponad pięćdziesięciu lat. Mimo tego co głosi znana
wszystkim polska reklama, w której
widzimy buszujące w zbożu dzieci podążające za zapachem Nutelli jak zombie które wywęszyły świeżą krew, Nutella to nie tylko „orzechy laskowe
i mleko”. To także (przede wszystkim)
olej palmowy, cukier i kakao, które
sprawiają że w naturalny sposób mo-

żemy wyhodować całkiem spore „opony zimowe” które trudno wymienić na
letnie bez znaczącego wysiłku fizycznego (może o to chodzi w tym buszowaniu w zbożu...). Ja natomiast buszowałam w sieci i znalazłam całkiem
niezły przepis na domową Nutellę, który postanowiłam wypróbować. Efekt
przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Moja kuchnia co prawda wygląda
jakby przeszedł przez nią huragan, ale
to co pozostawił będzie odpowiedzialne za moją niechybną nadwagę. Domowa Nutella okazała się jeszcze lepsza niż oryginał, jest bardziej
orzechowa, naturalna i ma idealną konsystencję która sprawdza się idealnie
w kompozycji z chlebem, goframi, naleśnikami... Podejrzewam, że nawet ze
śledziem byłaby wyśmienita. Na przygotowanie tego niebiańskiego przysmaku zarezerwuj sobie około pół godziny. Nie zniechęcaj się jeśli coś nie
pójdzie po twojej myśli, z takimi składnikami nie może się nie udać!
Składniki:
l 200g orzechów laskowych
l 1 puszka słodzonego skondensowanego mleka (305g) l 200-250g
gorzkiej czekolady (70-85% kakao)
l100 ml gorącego mleka
Przygotowanie:
Wrzuć orzechy na suchą patelnię
i praż je na średnim ogniu przez 5-10
minut (aż zaczną być oleiste). Najlepiej
kupić orzechy które będą już pozbawione brązowej powłoki. Ja akurat miałam
w domu te „brązowe”, więc prażyłam

je aż wierzchnia warstwa z nich „zejdzie” a następnie je obrałam i po jednym przekładałam do miksera. Jest
to jednak nadwyraz mozolna praca,
więc radzę postarać się o „gołe” orzechy. Gdy wystygną, przełóż je do miksera i zmiksuj aż będą miały konsystencję kremu. Następnie do małego
garnka włóż połamaną czekoladę i rozpuść ją bardzo powoli na małym ogniu,
ciągle mieszając (można też użyć kąpieli wodnej). Do rozpuszczonej czekolady dodaj skondensowane mleko
z puszki i dobrze wymieszaj. Dodaj tak
powstałą masę do kremu orzechowego
i zmiksuj całość, dolewając stopniowo
gorące mleko aż konsystencja będzie
odpowiednia. Przelej tak powstałą domową Nutellę do słoika, zakręć porządnie, żeby zapach nie zwabił sąsiadów
i trzymaj z dala od innych domowników (jeśli chcesz, żeby przetrwała do
Walentynek). Mogłabym snuć teorie na
temat daty ważności takiego wyrobu,
ale nie oszukujmy się, żadna Nutella
nie dożyła jeszcze dnia w którym się
przeterminowała... Teraz zostaje nam
tylko ozdobić słoik serduszkami (jako
ironiczny metaboliczno-walentynkowy
żarcik), tudzież tłustymi cherubinami
(żeby zobrazować konsekwencje nadużywania tego nektaru bogów). Jest to
idealny prezent nie tylko na Walentynki i nie tylko dla drugiej połówki, mogą go z powodzeniem przygotować dzieci, a nawet największe kulinarne
beztalencia płci „brzydkiej”.
Źródło: www.theeccentriccook.blogspot.be

Magdalena Gato Negro
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Drugie życie korka

P

oczątek roku to zazwyczaj czas obfitujący
w celebracje, imprezy, przyjęcia... potocznie
tak zwane melanże. Melanż (z francuskiego
mélange – mieszanka) może odnosić się do różnorodności obecnych na nim osób, charakteru okazji, czy też rodzajów spożytych podczas zabawy
trunków. Jak wiadomo, co za dużo to nie zdrowo
i jak donoszą najnowsze media związane z tematem (w tym portal nasz-melanz.pl – imprezowy odpowiednik naszej-klasy), na dłuższą metę „mieszanie trunków” nikomu nie wyszło na zdrowie.
Z resztą większość z nas ma zapewne jeden ulubiony rodzaj procentowego napoju. Ten artykuł
adresowany jest szczególnie do miłośników wina
i szampana. Wiadomo – gdzie wino tam i korek
(no chyba że decydujemy się na wersję kartonową tudzież plastikową), a gdzie korek tam nieskończone możliwości reeksploatacji. Poniżej przedstawiam wam zestawienie dziesięciu najbardziej
kreatywnych, przydatnych, estetycznych i zaskakujących sposobów na wykorzystanie tych wszystkich korków, które nazbierały się podczas szampańskich karnawałowych wieczorów. Jeśli do tej
pory wyrzucaliście butelkowe zatykacze, to mam
nadzieję, że lektura poniższej listy korkowych przebojów będzie dla was inspiracją do zorganizowania na przykład degustacji win, co nierozłącznie
wiąże się z dużą ilością korków, które mogą nam
służyć jako:

TOP 10 SPOSOBÓW
NA WYKORZYSTANIE KORKÓW
1 Tablica korkowa – to chyba najbardziej oczywisty sposób reanimacji zużytego korka. Wystarczy rama dowolnych rozmiarów, trochę kleju i dużo korków. Na „tylniej” ścianie ramy układamy
korki, najlepiej na zmianę: dwa poziomo, dwa pionowo. Można też układać je bardziej fantazyjnie,
mieszać rozmiary i rodzaje, malować na różne
kolory wszystko jest dozwolone. Do tego pinezki i profesjonalna tablica korkowa gotowa!
2 Podstawka pod gorące naczynia – niebywałe jest to, że niektórzy kupują specjalne korkowe podstawki pod garnki, kiedy można je zrobić z pozostałości po imprezie... Sami wybieramy
kształt, sklejamy lub przyczepiamy do siebie korki za pomocą kawałków drutu. Możemy wybrać
wersję poziomą lub pionową, a nawet udekorować ją wedle uznania.

5 Niezapominajka – jeśli chcesz uwiecznić
chwile spędzone przy kieliszku wina we wspaniałym towarzystwie, wystarczy zapisać na korku
imiona towarzyszących ci osób, miejsce i okazję.
Po latach będzie łatwiej przypomnieć sobie o starych czasach i znajomych.
6 Stolik – jeśli pić to do dna, jeśli reeksploatować to do końca! Korki idealnie nadają się na pokrycie blatu stołu (na którym nota bene można postawić dekoracyjnie puste ozdobione butelki po
winie). Można użyc ich też do „glazurowania” fragmentów ściany w kuchni. Efekt jest oszałamiający.
7 Podkładki pod wizytówki – na każdym dobrze zorganizowanym przyjęciu na stołach leżą
karteczki z imionami i nazwiskami, aby goście
wiedzieli które miejsce mogą zająć. Nacinając korek w połowie i wkładając w nacięcie wizytówkę
sprawiamy, że ta prozaiczna organizacyjna kwestia nabiera uroku i estetyki.
8 Znacznik ziół – wielu z nas hoduje zioła
i kwiaty. Dzięki korkom, dziecko czy partner wysłany do ogrodu po miętę nigdy już nie wróci
z kolendrą. Wystarczy napisać nazwę danej rośliny na korku, przymocować go do drewnianego patyczka (na przykład na szaszłyki) i wbić tak
powstały znacznik w miejscu w którym dane zielsko powinno rosnąć. Problem z głowy!
9 Opakowanie – odwiedzając znajomych czy
rodzinę, z braku laku często zdarza nam się przynieść ze sobą po prostu wino. O wiele bardziej
kreatywnie i personalnie będzie wyglądała taka
butelka opasana wstęgą korków i obwiązana kokardą.
10 Ochraniacze na obcasy – każda białogłowa
zna ból chodzenia po trawie w butach na szpilkach. Jeśli na imprezie w plenerze nie chcesz wyglądać jak Bambi, która właśnie postawiła swe
pierwsze kroki na świecie, przetnij korek poziomo na dwie części i delikatnie wbij każdą z nich
w szpic swoich szpilek. Ten prosty trik sprawi,
że twoje obcasy nie będą przekopywały całego
trawnika i na pewno będziesz miała najbardziej
oryginalny dodatek do sukienki.

Źródło: www.pinterest.com

3

Ozdoba – korek idealnie sprawdza się jako
wypełnienie wazonów (między korki możemy na
przykład wstawić dużą świecę), albo jako ozdoba ścienna (piękną dekoracją walentynkową może być obraz w kształcie serca wykonany z korków i pomalowany na kolory miłości.
4 Stempel – wystarczy wyciąć z jednej strony
stempla pożądany kształt, by stworzyć artystyczne atelier dla dzieci (lub entuzjastycznych dorosłych). Korek może być też użyty sam w sobie jako narzędzie malarskie (technika à la Monet,
rolowanie itd.).

Tym optymistycznym akcentem oficjalnie kończę drugi odcinek z serii Coś z Niczego, Czyli Sposób Na Kryzys. Życzę wam słodkich Walentynek
i mnóstwa domowych rewolucyjnych projektów,
czy to z korków, puszek, butelek, czy z pustych
opakowań po czternastolutowych czekoladkach.
W następnym numerze poznacie podstawowe zasady teleportacji (bynajmniej nie te, o których pisze J.K. Rowling), a także świeże wiosenne antykryzysowe porady.
Magdalena Gato Negro
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Pan Khan i jego akademia

www.khanacademy.org

kilku lat działa internetowa
Akademia Khana. Można ją
nazwać szkołą, kursem, korepetycjami – jak kto woli. Dla wielu
tysięcy uczniów jest miejscem, w którym bez stresu i pośpiechu mogą zrozumieć zawiłości matematyki jak również innych przedmiotów ścisłych
i przyrodniczych. Jest ewenementem
na skalę światową, burzącym skostniałe stereotypy systemów szkolnych
w wielu krajach.

Od

Pan Salman Khan
Kim jest ten niewątpliwy geniusz,
który w sposób przypadkowy i początkowo niezamierzony, rewolucjonizuje światowy system edukacji?
Salman Khan – Amerykanin z indyjskimi i bangladeskimi korzeniami urodził się 11 października 1976 roku
w Nowym Orleanie i tam uczęszczał
do szkoły podstawowej osiągając doskonałe wyniki w nauce.
Ukończył prestiżową uczelnię Massachusetts Institute of Technology na
wydziale informatyki, inżynierii (uzyskał także licencjat z matematyki), następnie studia biznesowe na Harvardzie. Jego codziennym narzędziem
pracy była matematyka. Pracował jako analityk w funduszu inwestycyjnym, od roku 2009 poświęcił się tylko i wyłącznie Akademii. Bill Gates
powiedział kiedyś: „Gdy Khan odszedł
z pracy w funduszach do Khan Academy, to od tego czasu jego 160 IQ
zaczęło być wykorzystywane do udo-

stępniania ludziom materiałów edukacyjnych o różnym stopniu trudności”.

Matematyczne problemy
kuzynki
Całe przedsięwzięcie, jak to często
w życiu bywa, rozpoczęło się przez
przypadek.
Dziewięć lat temu do Khana – wówczas pracownika funduszu hedgingowego w Kalifornii – zadzwoniła kuzynka skarżąc się na kłopoty
z matematyką i poprosiła o pomoc.
Oczywiście Salman natychmiast zgodził się wytłumaczyć jej zawiłości tego przedmiotu, jednak problem tkwił
w tym, że ona mieszkała w Nowym
Orleanie. Dzieliła ich więc odległość
setek kilometrów. A jak zgrać w jednym czasie terminy naukowca i nastolatki? Wprawdzie jest internet i telefon, ale nie zawsze udawało się tej
dwójce porozumieć tego samego dnia
o tej samej godzinie.
Salman wpadł więc na pomysł, aby
wykorzystać nowoczesne technologie
i nagrywać przygotowane dla Nadii
lekcje, a po przerobieniu przez dziewczynę materiału po prostu ja odpytać.
Wszystko zostało uzgodnione i rozpoczęła się wspólna praca. Szkopuł jednak był w tym, że kuzynka chętnie korzystała z nagrywanych lekcji, lecz za
nic w świecie nie chciała być odpytywana.
Młody korepetytor po zastanowieniu i przeanalizowaniu całej sprawy

doszedł do wniosku, że odpytywanie
kojarzyło się Nadii ze szkolną presją.
Wolała sama, we własnym tempie zaznajomić się z przygotowanym materiałem i skupić się na tym co sprawiało jej problem. Wszelkie formy nacisku
czy jakichkolwiek działań przypominających szkołę kończyły się niepowodzeniem. Wkrótce z jego pomocy
w nauce zaczęli korzystać bliżsi i dalsi kuzyni. Sytuacja powtórzyła się.
Młodzi ludzie uczyli się z jego wykładów, ale nie chcieli być przepytywani. Na jednym ze spotkań Khan powiedział: „Kuzyni powiedzieli mi, że
wolą mnie na YouTube niż twarzą
w twarz, że wolą wirtualną wersję kuzyna od niego samego. Patrząc na to
z ich perspektywy – ma to sens. Na
YouTube można zatrzymać i przewinąć kuzyna bez poczucia winy, że marnuje mu się czas. Jeśli mają potrzebę
przypomnienia sobie czegoś, co powinni byli się nauczyć kilka tygodni
temu, a może nawet i lat, nie muszą
czuć się zakłopotani pytając o to kuzyna”.
Salman, jak przystało na ścisły analityczny umysł, przeanalizował zaistniałą sytuację i wyciągnął odpowiednie
wnioski.
Skupił
się
na
przygotowywaniu nagrań oraz ćwiczeń sprawdzających postępy w nauce. W 2005 roku zainaugurował swoje usługi na YouTube i w sposób
szybki, wygodny oraz bezstresowy
dzielił się przygotowywanymi lekcjami ze swoją kuzynką, następnie jej ko-
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leżankami i kolegami, koleżankami
koleżanek i kolegami kolegów. W ciągu kilku miesięcy grono uczniów urosło do tysięcy dzieci – a także młodzieży – mających problemy z matematyką
i szukających pomocy.
Aż nadszedł dzień, kiedy Khan Academy odkryli nauczyciele. Pomysł zainteresował urzędników oświatowych
i w niektórych okręgach wprowadzono programy pilotażowe. Uczniowie
w szkołach nie mają podręczników,
tylko korzystają z zasobów Akademii
i oprogramowania przez nią dostarczanego.

Akademia Pana Khana
Internetowe lekcje zaczęły być coraz bardziej popularne. Khan zaczął
poświęcać im coraz więcej czasu, przygotowując bardziej systematyczne
kursy nie tylko z matematyki, ale również innych nauk ścisłych i przyrodniczych.
Lekcje są krótkie, na ogół trwają
dziesięć do piętnastu minut. Nauczyciel nie jest widoczny, a głos w tle dokładnie wyjaśnia co się dzieje na ekranie monitora czyli „tablicy”. Zawsze
w ten sam prosty i zwięzły sposób, aby
nic nie rozpraszało uwagi ucznia. Widać tylko czarne tło, na którym Khan
kreśli kolorowymi rysikami na przykład matematyczne wzory. Uczeń spokojnie i we własnym tempie przyswaja sobie to czego nie zrozumiał
w szkole, czego nie zdążył zrozumieć,
lub czego nie nauczył go nauczyciel.
Nie przeraża go internetowy nauczyciel, bo ten nigdy się nie denerwuje,
tłumaczy wszystko spokojnie i bez
zniecierpliwienia. Nie zapisuje tablicy kilometrami niezrozumiałych wyrazów, nie stoi tyłem do ucznia. Judie
Phelps
–
matematyczka
z uniwersytetu w San Francisco uważa, że „nauka w Khan Academy jest
jak oddanie się pod opiekę przewodnika, który weźmie nas za rękę, przeprowadzi przez mielizny niewiedzy
i przy okazji spokojnie objaśni to, co
niezrozumiale”.
Internetowy uczeń też się nie denerwuje. Nikt nie zagląda mu przez
ramię, nikt go nie strofuje, nie popędza. Ma powody do dumy kiedy samodzielnie, czasami nawet po wielu nieudanych próbach, poradzi sobie
z danym problemem i przebrnie przez
kolejne zadania. Internetowy nauczyciel na bieżąco monitoruje postępy
w nauce ucznia i podpowiada, co należałoby jeszcze nadrobić i w czym się
podciągnąć.
Kiedy zaczęło przybywać materiału, Khan zmuszony był usystematyzować i usprawnić całą strukturę.
W krótkim czasie Akademia zyskała
uznanie i akceptację środowisk tech-

nologicznych, które od dawna z rosnącym niepokojem obserwowały niski
poziom matematyki i nauk przyrodniczych w amerykańskich szkołach.
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Serwis www.khanacademy.pl oferuje wykłady w polskiej wersji językowej.

Na pomoc skostniałej szkole
Osiągnięcia Akademii
Akademia Khana ma na swoim koncie sporo osiągnięć. Przede wszystkim stworzenie bazy darmowych filmów edukacyjnych o różnorodnej
tematyce oraz filmów z ćwiczeniami
pozwalającymi uczniom na bieżąco
mierzyć swoje postępy.
Działania Khana docenione zostały
przez Microsoft Tech Award – otrzymał nagrodę w dziedzinie Edukacja.
W 2010 roku na Festiwalu Idei w Aspen Bill Gates powiedział: „Korzystam
z Khan Academy razem z moimi dziećmi. Jeżeli ktoś chce się uczyć, koniecznie musi zajrzeć na stronę Akademii.
Ten młody człowiek całkowicie zmienił podejście do przekazywania wiedzy oraz uczenia się przez sieć”.
Akademia Khana, od początku istnienia, przez wiele środowisk pod
względem merytorycznym oceniana
była bardzo wysoko. To oczywiście
miało odzwierciedlenie w finansach.
W bardzo krótkim czasie od inauguracji Akademii, na konto tej organizacji non-profit udostępniającej kursy za darmo, zaczęły napływać
pieniądze. Początkowo niewielkie datki po kilka, kilkadziesiąt dolarów, aż
nastąpił przełom w postaci dofinansowania w wysokości 10 tysięcy dolarów od żony jednego z inwestorów
w Krzemowej Dolinie. Następna wpłata wynosiła już 100 tysięcy dolarów,
aż wreszcie na horyzoncie pojawił się
Bil Gates – twórca Microsoftu, obecnie wspólnie z żoną kierujący największą na świecie fundacją o charakterze filantropijnym.
W niedługim czasie dołączyli do tego inni finansowi giganci jak na przykład Google, zasilając konto Akademii sumą 2 milionów dolarów.
Salman Khan wzbogacił internet
o setki darmowych wykładów z takich
dziedzin jak: algebra, astronomia, biologia, chemia, ekonomia, finanse, fizyka, historia. Do tysięcy edukacyjnych nagrań bezpłatny dostęp posiada
ponad stumilionowa internetowa społeczność. Do chwili obecnej powstało
około 3.200 filmów wideo tłumaczących treści edukacyjne z wielu przedmiotów, zaś w sieci odbyło się ponad
30 milionów lekcji, z których skorzystali uczniowie i nauczyciele z całego
świata. W ciągu jednego miesiąca stronę Akademii odwiedza około 2 milionów osób.
Podstawowy kurs przygotowywany
jest w języku angielskim, istnieją także lokalne serwisy w różnych językach.

Salman Khan postawił sobie za cel
zmianę szkoły, a właściwie sposobu
jej nauczania. Uważa, że istniejący
obecnie system szkolny nastawiony
jest na masowe kształcenie w którym
nie ma miejsca na kreatywność, wyobraźnię i rozwój osobowości. Edukacyjne treści zawarte na stronach jego
Akademii mają odciążyć szkołę, która zamiast klasówkomanii i testomanii powinna zająć się rozwijaniem
zdolności uczniów i organizowaniem
dla nich bardziej twórczych zajęć. Jego teoria jest następująca: „Podstawowa wiedza musi być opracowana
w sposób bardzo zrozumiały dla
uczniów i dostępna w internecie, oczywiście za darmo. Nauczyciele z ich wykształceniem powinni być wykorzystani do dodawania tej wiedzy
odpowiedniej wartości, a nie do bezmyślnego powtarzania tego samego
materiału na nudnych lekcjach”.
Khan naruszył skostniały dotąd system edukacji i wprowadził rewolucyjne zmiany. Znalazł i wskazał innym drogę do nowoczesnego systemu
nauczania, który z coraz większym
impetem opanowuje cały świat.
O swojej wizji mówi tak: „Moja Akademia ma być alternatywa dla realnej
szkoły, w której uczniowie będą spędzali 20 procent swojego dnia na oglądaniu filmów wideo i robieniu ćwiczeń, a resztę czasu na malowaniu,
uprawianiu sportu, komponowaniu
muzyki i czymkolwiek innym. Jako
pracę domową uczniowie otrzymują
do obejrzenia wykłady na wideo i powiązane z nimi ćwiczenia online”.
Khan wzywa do „zastąpienia tradycyjnego modelu nauczania oglądaniem
przez uczniów wykładów w domu i odrabianiu prac domowych z pomocą
wirtualnego nauczyciela”.
Okazuje się, że każdy może się uczyć
we własnym tempie korzystając z potencjału techniki i zasobów edukacyjnych internetu, a nauczyciel zyskuje
coś bezcennego; czas na nauczanie.
Dzięki Khan Academy szkoła może
stać się ciekawsza, bardziej angażująca uczniów i rozwijająca ich osobowość. Taka o jakiej wszyscy marzymy. A pan Salman Khan w wieku 37
lat zaliczany jest do setki najbardziej
wpływowych osób na świecie.
Sylwia Jaworska
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Niemieckie emerytury
dla belgijskich kolaborantów
Belgijskie gazety zadają pytania: Co
zrobić z wynagradzaniem belgijskich
nazistów przez rząd Niemiec? Jak to
możliwe, ze do tej pory Belgowie którzy w czasie II wojny światowej współpracowali z faszystami otrzymują za to
świadczenia pieniężne? Niestety zarówno rząd jak i politycy nie odpowiadają
na te pytania.
Historia ujrzała światło dzienne gdy
Alvin De Conick, syn uczestnika belgijskiego ruchu oporu wywiezionego potem do Niemiec rozpoczął swoje prywatne
śledztwo.
Stało
się
to
w momencie, kiedy niemiecki rząd próbował opodatkować wypłacane renty
byłym przymusowym belgijskim robotnikom.
Otrzymali oni wezwanie do zapłaty
siedemnastu procent naliczonego podatku (od 2005 roku), ale w wyniku
bardzo gwałtownych protestów w Brukseli, Niemieckie Ministerstwo Finansów zwolniło te renty z podatku. Zwłaszcza, że niektóre z nich opiewają na
kwotę 50 do 100 euro miesięcznie.
Idąc za ciosem pan De Conick odkrył,
że w Belgii znaczna część kolaboran-

tów współpracujących z nazistowskimi Niemcami otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości od 425 nawet do 1.275 euro miesięcznie.
Okazało się również, że wszystkie informacje dotyczące Belgów pobierających niemieckie emerytury i renty są
ściśle tajne, co uniemożliwia sprawdzenie kto z nich służył na froncie, kto był
w gestapo, kto zatrudniony został jako strażnik w obozie koncentracyjnym.
Z pewnością byli wśród nich belgijscy
żołnierze którzy ramię w ramię z Wermachtem podbijali Europe.
Jest to tym bardziej bulwersujące, że
w tak niedużym kraju jak Belgia ilość
osób współpracujących z Niemcami
w czasie II wojny światowej jest niemała. Po wojnie skazano na śmierć około
240 kolaborantów, a ponad 50 tysięcy
osób aresztowano pod zarzutem ścisłej
współpracy z hitlerowcami. Swoje postępowanie tłumaczyli najczęściej tym,
że kolaboracja z Niemcami była według
nich jedynym sposobem na ocalenie
jedności królestwa. Przy okazji, Walonowie cały czas przypominają Flamandom, że to właśnie w tej części Belgii

działały kolaboranckie ugrupowania
domagające się włączenia Flandrii do
Trzeciej Rzeszy. Przypominają również,
że to właśnie we Flandrii współpraca
z nazistowskimi Niemcami była silniejsza i obejmowała o wiele większy zasięg niż w Walonii. Władze Stowarzyszenia Belgijskich Żydów przypominają,
że „belgijscy kolaboranci często wyjątkowo gorliwie pomagali w wyłapywaniu mężczyzn, kobiet i dzieci skazanych
na wywoź do obozów koncentracyjnych”. Przypomnijmy, że dopiero niedawno w imieniu całego narodu przeprosił za to Żydów belgijski premier.
Dopóki Belgia nie upora się z tą kwestia temat będzie powracał. Z pewnością bulwersujące jest to, że uczestnicy ruchu oporu maja niekiedy nawet
dziesięciokrotnie mniejsze renty niż
belgijscy kolaboranci. Im dłużej sprawa będzie „zamiatana pod dywan” tym
bardziej będą padały głośne pytania,
a opinia publiczna domagać się będzie
jej wyjaśnienia. Może po prostu trzeba
do pewnych działań się przyznać, spojrzeć prawdzie w oczy i normalnie po
Hanna Korcz
ludzku przeprosić.
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Walentynki

14
lutego
święto
zakochanych

Święto Zakochanych – St. Valentine's Day w ostatnich latach
zrobiło oszałamiającą karierę
i ogarnęło niemal cały świat.
Już od średniowiecza wierzono, że właśnie tego dnia najlepiej jest łączyć się w pary i pisać listy miłosne. Okazuje się
jednak, że rodowód tego święta
pochodzi już z czasów starożytnych z kultury rzymsko – pogańskiej.

skupmy się na losach Walentego – patrona zakochanych oraz
umbryjskiego miasta Terni leżącego około 100 kilometrów
od Rzy mu. Przy szedł tam na
świat w 175 roku. Na pewno był
obywatelem rzymskim o starożytnym imieniu pochodzącym
od przymiotnika valens, czyli
„silny, zdrowy”. Według legendy, to on jako pierwszy pobło-

Święty Walenty
Dokładnie nie wiadomo skąd
wziął się ten popularny na całym świecie zwyczaj. Święty Walenty jest również patronem chorych na podagrę i padaczkę, co
niezupełnie jest zgodne z charakterem święta zakochanych.
W tradycji chrześcijańskiej
możemy odnaleźć informacje
o przynajmniej trzech świętych
o tym imieniu. Jedna z historii a właściwie legend, opowiada o duchownym imieniu
Walenty,
który
przeciwstawił się rozkazowi wydanemu przez ówczesnego imperatora Rzymu
zakazującego
udzielania ślubów młodym mężczyznom.
Sens tego zakazu był
taki, że młodzi nieżonaci mężczyźni byli najlepszymi żołnierzami, a takich
właśnie Rzym potrzebował. Za złamanie
nakazu
i niesubordynację
duchowny
został
skazany na śmierć.
Inna historia opowiada o młodym człowieku który zapłacił życiem
za
pomoc
chrześcijanom. Oczekując w więzieniu na egzekucję wysyłał do
swojej ukochanej listy podpisane „Twój kochający Walenty”.
Kolejna legenda dotyczy Walentego, który uzdrowił ze ślepoty córkę jednego z dostojników cesarskich co sprawiło, że
dostojnik wraz z całą rodziną
nawrócił się na chrześcijaństwo
za co cesarz Klaudiusz kazał
wszystkich zabić.
Powyż sze przy kła dy to naj bardziej znane historie opowiadające o świętym Walentym. My

chowali na cmentarzu niedaleko Rzymu. Po pewnym czasie
trzej wierni uczniowie biskupa
odnaleźli grób swego mistrza
i ciało przewieźli do Terni. Złożyli mu hołd wznosząc ku jego
czci bazylikę, w której w srebrnej urnie pod ołtarzem przechowywane są relikwie Walentego.
Jest tam również marmurowa
skrzy nia z pro cha mi je go
uczniów.
Trzeba w tym miejscu
dodać, że w spisie
Martyrium Romanorum pod datą
czternastego lutego wymieniono
jeszcze dwóch męczenników o tym
samym
imieniu
o których nic bliższego nie wiadomo.
Jeden był biskupem
ściętym za wiarę, a drugi zginął z rąk pogańskich w Afryce.

Walentynki

gosławił miłość pomiędzy młodą chrześcijanką
a pogańskim legionistą. Mimo zakazu cesarza (małżeństwo zwal nia ło ze służ by)
udzie lał po ta jem nie ślu bów
chrześcijanom z poganami. Miał
opinię świątobliwego biskupa
i wiele par chciało właśnie z jego rąk otrzymać błogosławieństwo, co wróżyło długie i szczęśliwe życie.
Jak wiemy z historii, nastały
czasy prześladowania chrześcijan przez państwo rzymskie co
dla wielu wyznawców tej religii
oznaczało tortury i śmierć. Taki los nie ominął i Walentego,
który został uwięziony. Aby uniknąć buntu jego wyznawców,
Rzymianie wywieźli Walentego
za miasto, gdzie zabili go i po-

Święty Walenty z Terni zginął 14 lutego 273 roku. W tym
dniu obchodzono w Rzymie
święto urodzaju i przyrzeczeń
małżeńskich. W 900 roku ten
stary obyczaj zamieniono na
święto miłości i obietnic, którego patronem stał się Walenty na
pamiątkę cudów jakie dokonywały się przy jego grobie i pełnego miłości życia jakie wiódł.
Od tego czasu co roku czternastego lutego w Bazylice Świętego
Patrona Zakochanych obchodzone są uroczystości.
Przy grobie Walentego gromadzą się pary zakochanych
i narzeczonych przybywających
nie tylko z terenu Włoch, ale
również z zagranicy, aby wymienić obietnice miłości. Podobno
cuda przy jego grobie zdarzają
się do dnia dzisiejszego.
W Polsce święty Walenty znany był przede wszystkim jako
obrońca przed dżumą, epilepsją,
podagrą, chorobami nerwowymi i umysłowymi. Obecnie jest
patronem pszczelarzy, podróżników oraz miasta Bieruń Stary gdzie znajduje się kościół pod
jego wezwaniem. Relikwie świętego Walentego znajdują się
również na Jasnej Gorze, kościele św. Floriana w Krakowie,
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poznańskiej farze, kościele pobernardyńskim w Lublinie, w farze w Chełmnie oraz kościele w Rudach Wielkich.
Polska do grona wielbicieli walentynkowego święta dołączyła w miarę
późno. Luty, to u nas okres często srogiej zimy i romantyczne myśli mało
komu przychodzą do głowy. Poza tym
my też mieliśmy swoje święto zakochanych, o którym niestety zapomniano. Była to Noc Kupały obchodzona z 21 na 22 czerwca. W II
Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich dodatkowym dniem dla zakochanych były Kaziuki, czyli Dzień Świętego
Kazimierza
przypadający
czwartego marca. W tym dniu wyznawało się wybrance lub wybrankowi
serca swoje uczucia, ofiarowując również specjalnie wypieczony piernik
z romantycznym wierszykiem.

i zbiorów. W tym dniu młodzi mężczyźni losowali panny, które zostawały ich partnerkami na czas uroczystości. Losowanie polegało na tym, że
dziewczyny wrzucały do skrzynki lub
słoika karteczki ze swoimi imionami,
a chłopcy je losowali. Prawdopodobnie oprócz imion panny pisały na kartkach także krótkie wiadomości.
Brytyjczycy z kolei uważają, że Święto Zakochanych ma swoje korzenie na
Wyspach, ponieważ rozsławił je na cały świat sir Walter Scott. W Wielkiej
Brytanii według legend i opowieści,
ptaki łączą się w pary właśnie czternastego lutego.
Nie można zapomnieć o Junonie
– rzymskiej bogini kobiet oraz małżeństw zwanej Matką Rodziny. W starożytnym Rzymie już 800 lat przed
Chrystusem w dniu 14 lutego obchodzono uroczystości jej poświęcone.

Luperkalia i inne święta
Istnieją różne inne przypuszczenia
odnośnie genezy Walentynek. Niektóre mówią o tym, że Dzień Zakochanych pokrywa się z początkiem święta
wiosny
obchodzonego
w starożytnym Rzymie. Były to tak
zwane Luperkalia.
Na dzień 14 lutego przypadała wigilia Luperkaliow – świąt ku czci Fauna, boga płodności, opiekuna trzód

Walentynki
a kościół katolicki
Papież Gelaziusz I w 496 roku ustanowił czternasty dzień lutego świętem Walentego męczennika za wiarę.
Tysiąc lat później, w 1496 roku papież Aleksander VI zdecydował, że Walenty będzie patronem zakochanych.
Kościół katolicki świadomie podporządkował ten dzień świętemu który
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doskonale się do tego nadawał. Był
chrześcijaninem i zginął w obronie
swojej wiary.
W 1969 roku Papież Paweł VI zniósł
powszechne święto Walentego uznając go za postać legendarną (tak jak
św. Jerzego walczącego ze smokiem).
Ale kult zwyciężył. Obchody dnia św.
Walentego wymknęły się spod kontroli kościoła i nabrały światowego
rozmachu i charakteru.
Dziś Walentynki zna każdy, nawet
dzieci z przedszkola już się z tym
dniem identyfikują. Ten lutowy, zimowy dzień jest pretekstem dla zakochanych aby wysyłać do swoich sympatii kartki z serduszkiem, dawać
upominki i zapewniać o swoim uczuciu. Jest to dobra okazja dla nieśmiałych, którzy podpisując się na świątecznej kartce anonimowo mogą
przesłać ją osobie której nie mają odwagi wyznać miłości. Zwolenników
jak i przeciwników tego święta jest
sporo.
Ci, którym nie podoba się ten zachodni zwyczaj, nawołują do powrotu obchodów święta Kupały czy Kaziuków. Miejmy nadzieję, że oprócz
Walentynek będziemy niedługo obchodzić także stare polskie tradycje
dla zakochanych.
Ewa Jan ik

Ruszyła już szósta edycja konkursu „Polak Roku w Belgii”.
Już od dziś każdy z Państwa może zgłaszać kandydatów. Statuetki przyznane zostaną
w 5 kategoriach: Kultura, Działalność Społeczna, Działalność Gospodarcza, osobną kategorię
stanowi Nagroda Internautów. Tę ostatnią przyznacie Państwo w drodze plebiscytu
internetowego. Nowością w tej edycji będzie przyznanie Nagrody Polonii, która przypadnie
w udziale Belgowi zasłużonemu dla polskiej wspólnoty w Królestwie Belgii.
Treść regulaminu oraz wszystkie informacje znajdują się na stronie konkursu

www.polakroku.be

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 marca 2013.
Zgłoszenia oraz wszelkie zapytania mogą kierować Państwo do Organizatorów:
Tel. 02/739.01.21
E-mail: polakroku@msz.gov.pl
Rada Polonii Belgijskiej „Polak Roku 2013”, De Heuvel 16 a, 3600 Genk
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Ciekawostki
Poligloci górą
Szwedzcy naukowcy z uniwersytetu
w Lund dowiedli, że nauka języków obcych wpływa na rozwój szarych komórek do tego stopnia, iż widoczne są
zmiany w mózgu. Udowodnili, że im intensywniej ludzie uczą się języka obcego, tym ich mózgi stają się bardziej
sprawne.
Naukowcy skupili się na grupie młodych ludzi biorących udział w kursach
Akademii Tłumaczy Szwedzkich Sił
Zbrojnych, których nauka obejmuje
bardzo intensywny kurs języka obcego. Za pomocą rezonansu magnetycznego przebadali mózgi tych osób na początku kursu, potem po trzech
miesiącach intensywnej nauki i porównali je z mózgami studentów z pobliskiego uniwersytetu. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że mózgi
studentów przez cały czas były dokładnie takie same, natomiast u kursantów
języków obcych nastąpiły znaczne zmiany w zakresie sprawności kilku rejonów ich mózgów. Miedzy innymi obszaru odpowiadającego za uczenie się
i orientację przestrzenną oraz rejonu
odpowiadającego za posługiwanie się
mową. Wniosek nasuwa się sam.
Uczenie się języków obcych jest doskonałą metodą na utrzymywanie mózgu w doskonalej formie.

Rekordowe Volvo
Pewien Amerykanin ze stanu Nowy
Jork jest posiadaczem czerwonego auta marki Volvo P1800S z roku 1966,
które na liczniku ma ponad 4,7 miliona przejechanych mil. Właściciel jeździ
tym samochodem niezmiennie od 46
lat, pierwszy milion mil przejechał w ciągu 21 lat, zaś kolejny w przeciągu 15
lat. Agencja AP wyliczyła, że ten dystans jest równy prawie 120 okrążeniom kuli ziemskiej. Niesamowite auto od 10 lat jest wpisane do Księgi
Rekordów Guinnessa. W tym roku
Amerykanin ma zamiar pobić swój
własny rekord i „okrążyć ziemię” po raz
trzeci, czyli przekroczyć dystans 3 milionów mil.
Co za silnik! A jaka blacha!

Wyjątkowy student
Sylvio Ferrera – 96 letni mieszkaniec
Tuluzy we Francji jest wyjątkowym rekordzistą. Ukończył studia wyższe po
74 latach od ich przerwania i zdobył tytuł inżyniera. Naukę na wyższej uczelni rozpoczął w wieku dziewiętnastu lat
w renomowanej wyższej szkole inżynierskiej ENSEEIHT w Tuluzie. Nie
udało mu się jednak z wielu powodów
w terminie ukończyć nauki.
Po wybuchu II wojny światowej zna-

lazł się w Libanie, potem podróżował
po świecie. W roku 1967 zamieszkał
w Stanach Zjednoczonych i dopiero
w 2011 roku już jako emeryt wrócił do
Tuluzy i zdobył upragniony dyplom.
Jak sam przyznał, ukończenie prestiżowej wyższej uczelni w jego wieku jest
nie lada wyczynem zwłaszcza, że z racji wieku nie wykorzysta dyplomu do
celów zawodowych. Powiesi go sobie
na pamiątkę w swoim gabinecie.
A jednak na naukę nigdy nie jest za
późno.

Wodoodporna klawiatura
Znana na świecie firma „Logitech”
zaprezentowała klawiaturę Logitech
Washable Keyboard K310, która jest
wyjątkowo odporna nie tylko na wszelkiego rodzaju uderzenia i wstrząsy, ale
również ma tę zaletę, że jest wodoodporna.
W tylnej części urządzenia zamontowano specjalne otwory ułatwiające
ewentualne osuszenie. Oznaczenia klawiszy nadrukowano laserowo i pokryto specjalną powłoką, która będzie je
chronić przed wodą i promieniami UV.
Klawiatura może współpracować zarówno z Windows XP, Windows Vista
jak i Windows 7. Urządzenie wyposażone jest również w dwanaście klawiszy skrótowych, umożliwiających natychmiastowy dostęp między innymi
do internetu, poczty elektronicznej
i gier.
To dobra wiadomość dla smakoszy
kawy...

Darmowe działki
Władze leżącej na północy Szwecji
gminy Normaling, w celu pozyskania
nowych mieszkańców, przyznały stu
osobom darmowe działki. Jedynym warunkiem otrzymania takiej działki jest
wybudowanie na niej domu. Działki
z pierwszej puli trafiły między innymi
do sześciu Szwedów, dwunastu Polaków i trzech Anglików. W ramach tego wyjątkowego projektu, każdy chętny mógł sobie wybrać odpowiednią
działkę po uprzednim obejrzeniu jej na
stronie internetowej gminy. Następnie
zainteresowane osoby musiały podać
sposób sfinansowania budowy swojego przyszłego domu i sprawa została
załatwiona. Zadowolone są bez wątpienia obie strony.
Cóż, łatwiej sprzedać dom niż działkę.

Do więzienia za foliowe torby
O szkodliwości dla natury wszelkiego rodzaju foliowych opakowań wiadomo od dawna. Wiele krajów mając na
względzie ochronę środowiska zakaza-

ło swoim mieszkańcom używania tego
typu opakowań. Władze Delhi – stolicy
Indii, poszły jeszcze dalej i ogłosiły całkowity zakaz używania toreb foliowych.
Za jego złamanie grozi kara nawet do
pięciu lat wiezienia i do 100 tysięcy rupii grzywny (około sześciu tysięcy złotych). Pojęcie toreb foliowych obejmuje nie tylko popularne torby na zakupy
ale również wszelkiego rodzaju opakowania wykonane z polietylenu. Władze
miasta podały do wiadomości, że każdego dnia mieszkańcy Delhi zużywają
około 10 milionów toreb foliowych, nie
mówiąc już o innych foliowych opakowaniach.
To dobrze dla środowiska, lecz nie
wszystko da się zapakować w papier...

Mandat za kanapki
Jeżeli służby porządkowe Rzymu
przyłapią kogokolwiek na jedzeniu kanapki czy innego prowiantu w historycznym centrum miasta, dostanie on
mandat w wysokości 500 euro, przestrzegają władze stolicy Włoch. Zabronione jest przysiadywanie i jedzenie na
stopniach zabytków, a nawet posilanie
się na ławce w parku. Burmistrz Wiecznego Miasta – Gianni Alemanno wydal
specjalne rozporządzenie, w którym zakazane jest to wszystko co można ogólnie nazwać „biwakowaniem”. Pod tym
pojęciem kryje się spożywanie prowiantu, picie napojów w pobliżu zabytków,
jak również spanie na ławce.
Rozumiem, że powyższe rozporządzenie ma uchronić zabytki przed zaśmiecaniem, ale co powiedzieć głodnemu
dziecku?

Największe lądowisko świata
Największy port lotniczy na świecie
„London Britannia Airport” zbudowany zostanie w stolicy Wielkiej Brytanii
i będzie lotniskiem pływającym po Tamizie. Powstanie z połączenia czterech
ogromnych platform przyczepionych
do dna rzeki i połączonych podwodnymi korytarzami z terminalami kolejowymi. Cztery pasy startowe będą miały długość po pięć kilometrów każdy.
Projekt jest rzeczywiście nowatorski,
a jego położenie na wodzie ma sprawić,
że o wiele zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza i hałas startujących samolotów. Lotnisko na Tamizie ma obsługiwać
około
150
milionów
pasażerów rocznie i w znacznym stopniu odciążyć przeludnione lotnisko Heathrow.
Rzeka niekoniecznie musi służyć do
żeglugi.
Na podstawie informacji prasowych
opracowała Karolina Tomczak
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Co zrobić jeśli
kontrahent
nie płaci?
W gospodarce pogrążonej w kryzysie zaległości w płatnościach to chleb
powszedni przedsiębiorcy. Jednocześnie, w czasach kryzysu sprzedawcy
lub usługodawcy sprawdzają dokładniej zaległe faktury, poszukując zastrzyku pieniężnego. Rozważają oni
wtedy możliwość windykacji swoich
zaległych należności.

Co zrobić w takich sytuacjach i na co zwrócić uwagę?
W pierwszej kolejności należy dokonać analizy stosunku prawnego,
który leży u podstaw niezapłaconych
należności. Pozwoli to określić czy
płatności należne są tytułem umowy
o pracę, sprzedaży produktów czy np.
sprzedaży usług... W dalszej części niniejszy artykułu skupia się na tych
ostatnich przypadkach.
Kolejnym istotnym krokiem jest
określenie prawa, które będzie miało
zastosowanie do danej umowy, a zatem także do windykacji. W sytuacjach, w których zaangażowany jest
podmiot
belgijski,
np.
spółka
BVBA/SPRL z jednej strony oraz polski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce
z
drugiej
strony,
może
w zależności od konkretnych aspektów danej sytuacji, znaleźć zastosowanie prawo belgijskie lub polskie.
Po ustaleniu prawa właściwego należy sprawdzić dalej, czy roszczenia wynikające z faktur nie uległy jeszcze
przedawnieniu. Termin przedawnienia

zależy od wielu czynników, takich jak
prawo właściwe, rodzaj stosunku prawnego łączącego strony, charakter strony (konsument, przedsiębiorca?)... Jeśli roszczenia uległy przedawnieniu,
nie będzie można dochodzić ich na drodze prawnej. Roszczenia takie stanowią wyłącznie tzw. zobowiązanie naturalne, tj. nie ma przeszkód, by dłużnik
je oczywiście w wyniku swojej dobrej
woli spełnił, jednakże nie można go do
takiego spełnienia zmusić.
Kolejnym istotnym krokiem, jak
i też często przez prawo wymaganym,
tak jak przykładowo co do zasady
w Belgii, jest wystosowanie odpowiedniego wezwania do zapłaty. Konieczne jest, by wezwanie takie spełniało
wymogi nałożone przez prawo właściwe. Należy je sporządzić ponadto z odpowiednią starannością i uwagą tak,
aby nie ograniczyć przypadkiem swoich praw. Istotne jest także prawidłowe naliczenie należnych odsetek za
zwłokę w wysokości ustalonej umownie lub w jej braku – ustawowo. Tutaj ma oczywiście znaczenie m.in. termin wymagalności faktury.
Jeśli mimo wezwania kontrahent
w dalszym ciągu nie płaci, konieczne
będzie wszczęcie postępowania sądowego. Należy oczywiście zastanowić
się, w którym możliwym kraju to zrobić. Decyzja taka zależna jest nie tylko od efektywności procesowej oraz
kosztów, lecz także od miejsca oraz
możliwości egzekucji przymusowej,
jak również szczegółowych reguł dot.
kompetencji sądów...

W przypadku, gdy siedziby stron
znajdują się w różnych państwach
członkowskich Unii Europejskiej,
możliwe jest ponadto w niektórych
sytuacjach uzyskanie sądowego nakazu zapłaty w uproszczony sposób
(więcej informacji na temat tego postępowania można znaleźć np. w książce D. DE BEULE, Het Europese betalingsbevel geëvalueerd. Invorderen
over de grenzen heen, Uitgeverij UGA,
voorjaar 2013). Nakaz ten daje możliwość uzyskania egzekucji przymusowej w innym kraju UE. W konkretnej sytuacji warto zatem rozważyć
wszczęcie postępowania w celu uzyskania europejskiego nakazu zapłaty. W innych sytuacjach bardziej efektywne może okazać się wszczęcie
zwykłego postępowania przed sądem
państwowym lub arbitrażowym, jeśli
umowa przewidywała stosowną klauzulę.

Joanna Kolber
Adwokat
Kancelaria A-Law Advocaten Antwerpen
oraz doradca
w Centrum Pomocy Prawnej i Życiowej w Antwerpii
Kontakt:
info@a-law.eu
www.a-law.eu
03 232 68 88
Vlaamse Kaai 76
2000 Antwerpen

Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:
antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803
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Treść i wykonywanie prawa
własności
na gruncie przepisów prawa polskiego

T

reść i wykonywanie prawa własności na gruncie przepisów prawa polskiego.

I. Pojęcie prawa własności
Własność wyraża najszerszy zakres
treściowy podmiotu do dóbr mu przypisanych, ponadto przyznaje właścicielowi wyłączność władztwa nad określonym przedmiotem. Dodać należy,
że własność jest prawem bezterminowym i zasadniczo trwa tak długo, jak
długo istnieje rzecz będąca przedmiotem własności.
Prawo własności tradycyjnie charakteryzuje się poprzez wskazanie pozytywnej i negatywnej strony tego prawa
podmiotowego.
Od
strony
uprawnionego właściciela – własność
to zespół podstawowych uprawnień,
dających możliwość sprawowania
względnie pełnej władzy nad rzeczą
(przedmiotem własności) –jest to pozytywna strona własności, którą wyrazić można za pomocą tzw. triady
uprawnień właścicielskich; prawo do
używania, pobierania pożytków i zużycia rzeczy, prawo rozporządzania
rzeczą. Negatywna strona tego prawa
(od strony wszystkich, oprócz właściciela podmiotów) polega na wyłączności korzystania i rozporządzania rzeczą; nikt oprócz właściciela, nie ma
władzy nad przedmiotem własności.
Powyżej opisana struktura treści
własności dostrzegalna jest w art. 140
KC, w myśl którego „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może,
z wyłączeniem innych osób, korzystać
z rzeczy zgodnie ze społeczno –gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych
samych granicach może rozporządzać
rzeczą …”

II. Wykonywanie prawa własności na gruncie przepisów
Kodeksu Cywilnego.
Tak, więc wykonywanie prawa własności oznacza: objęcie konkretnej rzeczy w posiadanie, władanie rzeczą
(sprawowanie posiadania samoistnego), pobieranie pożytków, używanie
rzeczy, domaganie się nienaruszania
prawa przez inne osoby oraz dochodzenie wydania rzeczy, rozporządzanie rzeczą przez przeniesienie własności lub obciążanie jej prawem

względnym lub rzeczowym ograniczanym.
Własność obejmuje całą rzecz;
w myśl art. 47 § 1 KC, … własność rozciąga się na części składowe rzeczy,
w tym na budynki i inne urządzenia
trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 KC).Jak
stanowi art. 191 KC, własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się
jej częścią składową.
Zastrzec należy, iż będąca przedmiotem własności rzecz jest,, tworem ‘’
trójwymiarowym. Konstatacja ta jest
oczywista w odniesieniu do rzeczy ruchomych, zaś jeśli chodzi o nieruchomości,to zgodnie z art. 143 KC,,..W
granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu
własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią.
Przepis ten nie uchybia przepisom regulującym prawa do wód’’.
Naturalnie biorąc pod uwagę stopień
wartości przedmiotu posiadanego, co
do zasady, posiadanie nieruchomości
pociąga za sobą o wiele więcej niż posiadanie rzeczy ruchomej oprócz praw
również obowiązków wynikających
chociażby z sąsiedztwa innych nieruchomości.
Sąsiedztwo nieruchomości (gruntów,
budynków, lokali) rodzi szereg wzajemnych zależności, w tym skutkuje
oddziaływaniem właściciela jednej nieruchomości na właściciela nieruchomości innej, sąsiedniej. Przy czym należy pamiętać,że sąsiedztwo to nie tylko
nieruchomości bezpośrednio ze sobą
graniczące, ale także nieruchomości
pozostające ze sobą w pewnej odległości; przykładowo hałas może zakłócić
korzystanie z nieruchomości bezpośrednio sąsiadującą z nieruchomością
będącą jego,, źródłem ‘’, ale także korzystnie z nieruchomości położonej
w dalszej odległości. Mianem prawa
sąsiedzkiego określa się zbiorczo przepisy art. 144-154 KC, regulujące stosunki wynikające właśnie z sąsiedztwa
nieruchomości oraz wzajemnych oddziaływań biorących się z wykonywania własności sąsiadujących ze sobą
nieruchomości. Przepisy prawa sąsiedzkiego zaliczają się do ustawowych
wyznaczników granic wykonywania
własności nieruchomości.

III. Przykłady przekroczenia
prawa własności
Do najczęstszych problemów, jakie
wynikają z korzystania nieruchomości można zaliczyć: immisje, przekroczenie granicy gruntów przy wnoszeniu budowli a także roboty ziemne na
sąsiedniej nieruchomości.
• Zakłócenie korzystania z nieruchomości – immisje
Wskazane ograniczenie, podyktowane stosunkiem sąsiedztwa nieruchomości, musi mieć miejsce w sytuacji,
gdy korzystający ze swej nieruchomości właściciel, w szerszym lub węższym
zakresie oddziaływa na grunt sąsiedni. Takie oddziaływanie, określane mianem immisji, uregulowane zostało
m.in. w art. 144KC. Przepisy prawa sąsiedzkiego ustanawiają zakaz immisji
szkodzących sąsiadom (art. 144 i art.
147 KC)
Zacząć należy od podstawowego podziału immisji na immisje bezpośrednie i pośrednie. Immisje bezpośrednie,
polegające na skierowaniu pewnych
substancji na grunt sąsiedni za pomocą specjalnych urządzeń (np. na sztucznym skierowaniu nadmiaru wody opadowej), jako zbliżone do fizycznej
ingerencji w cudzą własność, są zakazane. Z kolei immisje pośrednie tylko
pośrednio oddziałują na sąsiedni grunt
(np. przez przenikanie pyłów, gazów,
cieczy, ciepła, zapachów, pszczół, hałasu itp.) i jako takie są w zasadzie dopuszczalne. Naturalnie immisje pośrednie są dopuszczalne o tyle, o ile nie
przekraczają ustawowo określonej granicy; według bowiem art. 144KC, właściciel nieruchomości powinien przy
wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę,
wynikającą ze społeczno- gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Przekroczenie
granicy dopuszczalności immisji (ich,,
przeciętnej miary’’) stanowi naruszenie własności i rodzi dla właściciela
gruntu sąsiedniego roszczenie negatoryjne z art. 222 § 2 w zw. z art. 144
KC).
• Przekroczenie granicy przy wnoszeniu budowli.
W przypadku, gdy przy wnoszeniu
budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice
sąsiedniego gruntu, właściciel tego
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gruntu nie może żądać przywrócenia
stanu poprzedniego, chyba, że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się
przekroczeniu granicy albo że grozi
mu niewspółmiernie wielka szkoda.
Może one jednak żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności
gruntownej, albo wykupienia zajętej
części gruntu, jak również tej części,
która na skutek budowy straciła dla
niego znaczenie gospodarcze. (art. 151
KC). Wybór pomiędzy roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia w zamian za ustanowienie (w drodze umowy lub na podstawie orzeczenia sądu) służebności
budynkowej a roszczeniem wykupienia zajętej pod budowę działki gruntu
należy do właściciela nieruchomości,

której granica została przekroczona.
Z drugiej strony, właściciel nieruchomości wyjściowej (tej, z której,, pochodzi ‘’ budowa) może ewentualnie powołać się na art. 231 KC.
• Roboty ziemne na sąsiedniej nieruchomości
Zgodnie z art. 147 KC, właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom sąsiednim utratą
oparcia.
Prowadzenie na jednej nieruchomości robót ziemnych w ten sposób, że
grozi to nieruchomościom sąsiednim
utratą oparcia (np. przez obsunięcie
się ziemi lub jej zapadnięcie) – jest zabronione; takie oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie stanowi naru-
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szenie własności, przed którym można się bronić w drodze roszczenia negatoryjnego (art. 222 § 2 w zw. z art.
147 KC).
Posiadanie nieruchomości a co za
z tym idzie korzystanie z niej według
uznania wiąże się oprócz korzyści z tego wynikających z szeregiem obowiązków, jakie należy spełniać, jako właściciel, dlatego przed jakimikolwiek
planowanymi działaniami w obrębie
nieruchomości należy pamiętać o prawie sąsiedztwa.
Dorota Kłoda
– Prawnik
Doradca w Centrum Pomocy
Prawnej i Życiowej.
Artykuł ten nie stanowi porady prawnej i nie jest wyczerpujący w omawianej materii.

Wiosna tuż 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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Słowo o byle czym

W

iele lat temu przyszedł do
mnie znajomy. Cześć, jak leci? Jakoś leci. Usiądź proszę.
Może kawa? – Nie, dziękuję. Zamiast
usiąść, otworzył niewielki neseser.
Włożył do niego ręce i z miną prestidigitatora przerzucał jego zawartość.
W końcu z triumfalną miną – która za
moment stała się poważna a potem
wzniosła – położył przede mną mały
zeszyt tak ciężko, jak gdyby ważył co
najmniej 15 kg. Możesz to przeczytać? To moje... ostatnie wiersze.
Usiadł, a na jego twarzy zobaczyłem
ulgę z domieszką zrezygnowania. Potem jego mina stała się taka, jaką mógłby mieć Syzyf który zakończył swoją pracę, do czego – jak wiemy – nigdy
nie doszło. Wcześniej wiedziałem, że
pisze coś „do szuflady”, ale nigdy tego nie czytałem. Byłem zaskoczony
tym, że dał mi swoje wiersze. Nie spytałem, czy przede mną ktoś je czytał.
– Kiedy będziesz miał czas? Wziąłem
zeszyt do ręki, a mój gość wykonał taki gest, jaki może wykonać matka,
której dziecko przewróciło się na ulicy, a ktoś obcy chciałby je podnieść.
W końcu zrezygnowany opadł na fotel. – Na razie chcę tylko zobaczyć ile
ich jest, powiedziałem. Było około
dziesięciu. Ile ci to zajmie? Około ty-

godnia. To przyjdę w przyszły piątek.
Pasuje? Dobrze. Co u ciebie? – spytałem. Wszystko w porządku... ale muszę już iść. No to do piątku – powiedział tak, jakby chodziło o sprawę
wagi państwowej. Kiedy wyszedł, zacząłem przeglądać zeszyt, potem przeczytałem uważnie pierwszy wiersz
i oddałem się zadumie, aby pozwolić
mu „wybrzmieć”. Czytałem je codziennie wieczorem. W czwartek nie miałem już wątpliwości, że kolega przyjdzie do mnie tylko po to aby usłyszeć,
co sądzę na temat jego wierszy. Wtedy zdałem sobie sprawę z sytuacji i poczułem się jak osioł pomiędzy dwiema stertami siana, który jeśli był
dokładnie w połowie drogi pomiędzy
nimi, czekała go śmierć z głodu. Wybór powinien go przerosnąć. Ale ja,
jako skromny przedstawiciel Homo
Sapiens, musiałem postanowić co powiem koledze. Zacząłem analizować
sytuację.

A. Jeśli ktoś już wiersze
czytał.
Primo. – Jeśli powiedział, że są dobre.
Ja nie mogę powiedzieć, że są dobre. Nie jestem autorytetem w tym
zakresie. Jeśli powiem, że mi się podobają, to są dwie możliwości. Zakładając, że naprawdę mi się nie podobają, skłamię i będę w konflikcie
sam ze sobą. Do tego będę miał
wyrzuty sumienia, że narażam
kolegę na późniejsze ewentualne wdeptanie w glebę, gdybyśmy obaj się mylili mówiąc, że się podobają. Jeśli
jednak naprawdę mi się
podobają, to jeśli potem
okaże się, że są jednak
do niczego, będę winien do kwadratu,
gdyż przyłączę się do
tego który nie miał
racji i cała wina
spadnie na mnie.
Wtedy w ewidentny sposób „dałbym ciała.” a nasza
znajomość
skończyłaby się
z wielkim hukiem
i oby tylko na tym
się skończyło. Jeśli powiem, że mi
się nie podobają,
to wyjdę wobec
kolegi na złośliwca który na poezji
się nie zna. W ten

sposób miałbym dwóch antagonistów
i – oby nie – wrogów.

Secundo. – Jeśli powiedział,
że są złe.
Gdybym powiedział, że mi się podobają, niezależnie od mojej oceny, też
miałbym problem, ponieważ mógłbym
w oczach kolegi wyjść na fałszywca
który w żywe oczy kłamie i podstępnie chce go wpuścić w krzaki, po czym
pozwolić aby został zgnębiony i poniżony przez innych czytelników lub
krytykę. Jeśli powiem, że mi się nie
podobają, a pomimo tych dwóch ocen
wiersze jednak zostałyby później dobrze przyjęte, zostałbym znienawidzony tak jak tamten i naraziłbym się na
kompletny obciach i popelinę w oczach
kolegi i – oby nie – w gronie znajomych. Musiałbym też zrezygnować
z kawy w mojej ulubionej kawiarni,
aby nie spotkać jej bywalców i ich pogardliwych spojrzeń.

B. Jeśli nikt przede mną
wierszy nie czytał.
Primo bis. – Jeśli kolega uważa, że
są dobre.
Kiedy w takiej sytuacji powiem, że
mi się podobają, i później okazałoby
się, że są jednak złe, wyszedłbym na
zwykłego pochlebcę który skłamał aby
zyskać w oczach kolegi. Do tego on
sam i – oby nie – inni, potem traktowaliby mnie byle jak, gdyż na niczym
się nie znam, a poezje trzymam na półkach tylko dla szpanu. Gdybym jednak powiedział, że mi się nie podobają, naraziłbym się koledze gdyż
zraniłbym jego dumę do żywego i na
wybaczenie mógłbym liczyć dopiero
w obliczu albo jego, albo mojej – oby
nie za rychłej i nie gwałtownej – śmierci.
Sekundo bis. – Jeśli kolega uważa,
że jego wiersze są marne.
W takiej sytuacji, gdybym powiedział, że mi się podobają, też byłbym
narażony na danie plamy nie do zmycia. Gdyby po mojej aprobacie dał je
do przeczytania komuś innemu, kto
jednak zgodziłby się z kolegą, byłbym posądzony nie tyle o wpuszczenia go w maliny, ile o posadzenie nieszczęś ni ka na sa mym czub ku
najbardziej kolczastego kaktusa-giganta, w krótkich spodenkach, bez
rękawic roboczych i boso. Ale gdybym po wie dział, że wier sze mi się
nie podobają, odebrałbym mu ostatnią nadzieję na ich aprobatę przez
innych i skazał cały tomik na zbu-
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twienie w najdalszym kącie wilgotnej piwnicy. A gdyby wiersze przez
przy pa dek wpa dły ko muś w rę ce
i wyszłoby na to, że obaj się myliliśmy, wina spadłaby na mnie gdyż kole ga móg łby po wie dzieć po tem, że
przemawiała przez niego skromność.
Miałbym wtedy przechlapane, a pamięć o mnie by ła by spla mio na na
długo, albo jeszcze dłużej. Sytuacja
z minuty na minutę się komplikowała i z przerażeniem spojrzałem na zegarek. Co robić! Co ja mu jutro powiem?

Byłem załamany. Nawet jeśli kolega mi to wybaczy, to i tak nie będę
pewny, czy kiedyś mi tego nie wypomni, albo – oby nie – czy nie powie o tym
znajomym. Przecież nie wiem, jak on
zinterpretuje słowa: „wybaczać trzeba, ale pamiętać warto”. Jeśli jednak
tego mi nie wybaczy?... Zacząłem gorączkowo otwierać szafę i przeglądać
wszystkie szuflady. Postanowiłem się
spakować i wyjechać. Cały spocony
i przerażony tym co mnie czeka, rozrzucałem moje rzeczy na podłodze aby
cokolwiek znaleźć.

Powiem, że wierszy
nie czytałem.

Epilog

Kolega na pewno spyta mnie, dlaczego. Zacząłem chodzić nerwowo po
pokoju i na „tertio” oraz dalszą analizę zabrakło mi sił. Gorączkowo myślałem: może zamiast odpowiadać,
powołam się na wspomnianego wcześniej osła i spytam, czy widzi analogię
pomiędzy kłapouchem a mną. Jeśli
powie, że nie widzi, to moje rozważania były psu na budę. A osioł przecież
problem miał, tyle że ze strawą dla
ciała. A co dopiero ja, w zakresie strawy dla ducha? A jeśli powie, że analogię widzi?! Zbladłem na myśl o takim upokorzeniu i zacząłem szukać
mojej wielkiej walizki.

Dzwonek do drzwi. Dzisiaj jeszcze
jest czwartek, więc to pewnie sąsiad
po szklankę cukru. Wejść! Krzyknąłem nerwowo. W drzwiach stał mój
kolega od wierszy. Przecież miałeś
przyjść jutro – wykrztusiłem przerażony. A ty co: wyjeżdżasz? Stało się
coś złego? Bardzo źle wyglądasz. Nie...
ja tylko... Kolega przerwał mi spokojnie: Przyszedłem po moje wiersze. Że
co? Że jak? – Jestem ci winien przeprosiny – kolega na to. Przemyślałem
sytuację i doszedłem do wniosku, że
nie powinienem był oczekiwać od ciebie, abyś wypowiadał się na temat moich wierszy. Przepraszam cię za to.
Z wrażenia usiadłem ciężko na fote-

53

lu. Zimna strużka słonego potu wpadła mi do lewego oka, potem ciepła
strużka do prawego. Byłem kompletnie zdruzgotany i do tego jeszcze oślepiony! No to na razie. Usłyszałem kłapnięcie drzwi.
W taki oto sposób, niewinny zeszyt
poezji zaprowadził mnie bardzo krętą drogą do żłobu spokoju, przy którym wyborów dokonywać nie trzeba.
Osioł wyłgał się zmysłem powonienia i przeżył, gdyż zawiał wiatr przynosząc aromat podsuszonego w słońcu sia na. Kła po uch po szedł na
nawietrzną i problem miał z głowy.
Może lepiej z łba. Ja też przeżyłem,
gdyż zawiał wiatr rozsądku w skołowanym umyśle poety i teraz syciłem
się brakiem konieczności dokonywania wyboru oraz podejmowania decyzji. Ale chwileczkę: ile ewentualno ści miał osioł, a ile ja? Po tym
pytaniu ulżyło mi i pomimo totalnego wyczerpania, żalu nie miałem ani
do kolegi, ani do samego siebie ani
też do osła.
Michał Nowacki

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

% Szukam nauczyciela j. niderlandzkiego w Antwerpii. Tel. 0483.148.323
% Mam 38 lat, poznam przyjaciółkę w Antwerpii. Tel. 0492.521.461
% Jestem emerytowaną nauczycielką. Pomogę dzieciom w nauce,
zaopiekuję się dzieckiem, osobą starszą lub podejmę inną pracę.
Jestem osobą uczciwą i obowiązkową. Alina. Tel. 0483.407.465
% 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
% 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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Historie życiem pisane

K

iedyś uważałem Walentynki za
sztucznie wykreowaną okazję
do zwiększania obrotów w sklepach. Mierziła mnie kampania reklamowa która przypominała wszystkim
o tym, że jeśli chcą komuś okazać sympatię, to są one ku temu jedyną okazją w roku. A przecież to prywatna
sprawa, czy i kiedy ktoś ma ochotę na
okazywanie swoich uczuć. Zresztą
uważałem, że maj byłby dla tego dnia
lepszy od lutego, jeżeli już upierać się
przy Walentynkach.
Byłem przed 40-ką i miałem za sobą nieudany związek. Dzieci nie mieliśmy i nie byliśmy formalnie małżeństwem, ale koniec był burzliwy. Moja
„była” wyobraziła sobie, że należy się
jej zadośćuczynienie finansowe, gdyż
– jak twierdziła – przeze mnie straciła pracę. W sądzie wyszło na to, że pozawalała w niej wiele spraw i zwyczajnie ją porzuciła, ale ja nie miałem
z tym nic wspólnego. Nigdy nie była
dla mnie szczególnie miła i dobra, lecz
po roku bez pracy i niechęci do jej znalezienia, zaczęła znikać nawet na dwa
dni. Rozstanie stało się oczywiste.
Minęło kilka lat w samotności. Nie
szukałem przelotnych znajomości czy
przygód. Jestem raczej spokojny, lubię stabilizację. Jednak zraziłem się
do kobiet i stałem się nieufny.
Pod koniec stycznia, zaczęły pojawiać się mniej czy bardziej tandetne
czerwone serduszka ale było mi to
kompletnie obojętne. Pracowałem
w firmie która zatrudniała około 200
osób, w tym wiele kobiet. Zajmowałem się konserwacją i naprawą urządzeń na hali produkcyjnej, ale i w części biurowej też bywałem potrzebny.
Blisko schodów prowadzących do
biur, miałem pomieszczenie które było zarazem moim warsztatem, magazynem, biurem i kafeterią. Prawie codziennie ktoś dzwonił, przychodził
aby zgłosić problem, albo od razu przynosił coś do naprawienia. Miałem pełne ręce pracy i wiele nadgodzin.
Kolejne Walentynki. Dzień jak każdy inny: zwykłe obowiązki, odgłosy
maszyn zza zamkniętych drzwi. Zadzwonił telefon. Zgłoszenie awarii na
drugim końcu hali. Po godzinie wróciłem. Dopiero kiedy chciałem zadzwonić do hurtowni, za monitorem zauważyłem kopertę zaadresowaną do
mnie. Było w niej coś o nieregularnych kształtach i kartka papieru, co
stwierdziłem patrząc pod światło.
Otwo rzy łem i… na sto lik wy pa dło

czerwone serduszko. Moje własne serce załomotało i zrobiło mi się dziwnie. A może to żart? Wyjąłem kartkę.
Było napisane dokładnie tak: „Proszę
nie odbierać tego jako żart i błagam
o dochowanie tajemnicy. Postanowiłam tą drogą przekazać to serduszko
aby Pan wiedział, że jest ktoś, komu
nie jest Pan obojętny. Nie odważę się
po prostu tego powiedzieć. Może Pan
sam mnie odnajdzie?” – Podpisu nie
było.
Tego dnia robota wyjątkowo mi się
nie kleiła i zrezygnowałem z pracy po
godzinach. Kto to mógł być? Odpowiedzi nie uzyskałem ani tego dnia,
ani w kolejnym miesiącu.
Zbliżał się dzień, w którym miała
być coroczna impreza integracyjna
dla całej załogi a właściciele wynajmowali w tym celu całą restaurację
aż do późnego wieczora. Zawsze wtedy „by łem chory” lub mia łem in ny
pretekst aby nie iść. Tym razem jednak postanowiłem pójść. Ale „dochodzenie” kim jest tajemnicza nieznajo ma – choć pew nie zna jo ma
– prowadziłem dalej, ale bez skutku.
Zresztą niewiele mogłem zrobić. Któregoś dnia wszedłem do biura i w tej
samej chwili pani Wandzie spadł kubek z kawą. Zaczerwieniła się i zanurkowała pod biurko aby pozbierać odłam ki.
Ależ
ga pa
ze
mnie
– powiedziała tylko i nie wychodziła
spod biurka choć skończyła sprzątanie. Dyskretnie wyszedłem. Za kilka
by ło spot ka nie in te gra cyj ne. Usia dłem samotnie z boku i zacząłem dyskretnie przyglądać się wszystkim
paniom. Wszystkie były w towarzystwie mężczyzn lub z kimś rozmawiały. Lecz nie było tej, która rozbiła kubek. Wszyscy dobrze się bawili i nie
zauważyłem aby któraś z pań rzuciła w moją stronę choćby ukradkowe
spojrzenie. Intuicyjnie czułem, że damy od serduszka tam nie ma. Wyszedłem po angielsku.
Następnego dnia minąłem Wandę
w drzwiach. Zaczerwieniła się i poprawiła włosy patrząc pod nogi. Byłem
już prawie pewien, że to ona.
Kiedy wróciłem do pustego mieszkania zacząłem zastanawiać się, jak
to rozegrać aby niczego nie zepsuć.
O spytaniu wprost, nie było mowy. To
miła i spokojna osoba, rozmyślałem.
Zawsze mi się podobała ale nie myślałem o niej jak o kobiecie, którą chciałbym dokądkolwiek zaprosić. Myślałem cały wieczór, lecz żaden pomysł
nie był dobry.
Z pomocą przyszedł mi przypadek.
Wychodziliśmy z pracy większą gru-

pą w której
ona
też
była. Podążałem za
nią bez żadnego pomysłu. Naraz ona potknęła
się o wystającą płytę chodnikową. Próbowała iść, lecz ból był
zbyt silny więc stała bezradna. Przepraszam, ale bez pomocy chyba pani
sobie nie poradzi. Ależ gapa ze mnie
– usłyszałem po raz drugi. Nie pani
pierwsza potknęła się o tę płytę. Wezwałem taksówkę która była dosłownie po kilku minutach. Wanda chciała podejść do niej sama, ale skrzywiła
się z bólu. Ja niewiele myśląc wziąłem ją na ręce i zaniosłem do samochodu. Pomogłem jej ulokować się na
tylnym siedzeniu a sam usiadłem
z przodu. Dokąd? – spytał kierowca.
Do szpitala, powiedziałem. Bardzo boli? Na moje pytanie Wanda odpowiedziała: boli ale dam radę sama. Dziękuję i przepraszam za zamieszanie.
Pewnie pan się śpieszy. Może najpierw
zawieziemy pana? Nie ma mowy. Pani
potrzebuje pomocy, a ja nigdzie się
nie śpieszę. Zresztą nie mam do kogo.
W szpitalu były fotele na kółkach.
Przyprowadziłem jeden z nich. Choć
Wanda cierpiała, sytuacja była mi na
rękę. Teraz już nie odpuszczę – powiedziałem sam do siebie. Kiedy wyszła
z grubo obandażowaną nogą i jednym
butem w plastikowym worku, uśmiechnęła się do mnie tak, że reszta lodu który dzielił mnie od świata kobiet, stopniał do końca. Wezwałem znowu
taksówkę. Tym razem protestu nie było. Pomogłem Wandzie wejść pod same drzwi jej mieszkania. Bardzo panu
dziękuję, powiedziała i zapadła cisza.
Chyba jestem panu winna kawę. Zapraszam. Proszę do mnie mówić po
imieniu, tak jak wszyscy w zakładzie
– odpowiedziałem. Ja mam na imię
Wanda. Nie byłem długo gdyż na pewno była zmęczona, ale wymogłem na
niej, że da się zaprosić przeze mnie na
kawę, jak tylko wróci do pracy.
Teraz w każde Walentynki dajemy
sobie czerwone serduszka, które
w Belgii są zupełnie takie same, jak
w Polsce. O tamtym serduszku nie
wspomniałem ani razu. Wanda też nie.
Do dziś nie mam pewności: Czy tamo
serduszko na pewno było od niej?

arcin
Ma
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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

