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Od Redakcji
Za oknem chłodno, ponuro i wilgotno. Tęsknimy za słońcem i kolorami wiosny.
A wiosna jest tuż, tuż. Dni są coraz dłuższe a promyków słońca coraz więcej.
W takim wiosennym nastroju zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszej
gazety.
Polecamy dwie nowe rubryki. Przegląd polskiej prasy zawierający mnóstwo
przydatnych dla każdego z nas informacji. Poza tym zapraszamy
do Kącika Absurdu, w którym przedstawiać będziemy najbardziej
niezrozumiałe i absurdalne prawa, przepisy, zarządzenia czy sytuacje.
Życzymy miłej lektury
Redakcja
Wszystkim Czytelnikom „Antwerpii po polsku”
z okazji nadchodzącej Wielkanocy świąteczne życzenia składa Redakcja.
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„Nazywam się miliard”
– Protestuj, Tańcz, Powstań

Zamiast kwiatka
na Dzień Kobiet
Tegoroczne Walentynki były nie tylko świętem dla zakochanych. Po raz
pierwszy w tym dniu na całym świecie miał miejsce ogólnoświatowy
protest kobiet przeciwko przemocy:
„Nazywam się miliard”.

Eve Ensler
Akcję wymyśliła i zapoczątkowała
Eve Ensler, znana działaczka feministyczna i autorka książki „Monologi
waginy”. Po fali przemocy i gwałtów
które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w 2011 roku, a których
ofiarami padły kobiety, napisała manifest zatytułowany „Mam dość”. Podkreśliła w nim niesprawiedliwość
jaką jest przerzucanie odpowiedzialności za gwałt na kobiety i bezkarność sprawców. Uprzytomniła, że na
świecie około miliarda kobiet padło
ofiarą seksualnej przemocy i rozpoczęła akcję „Powstanie Ofiar Gwałtu
– One Billion Rising” w niektórych
krajach znaną pod nazwą „Nazywam
się miliard”. Zapowiedziała również,
że w roku 2013 odbędzie się powstanie kobiet, w którym weźmie udział
miliard pań na całym świecie.
W Walentynki 2013 roku akcja ruszyła po raz pierwszy. Przypominała,
a przede wszystkim uświadamiała, że
przemoc wobec kobiet jest wielkim
społecznym problemem wszystkich
krajów na całym świecie, że rządy muszą podjąć konkretne działania, któ-

re tej przemocy mogą zapobiec. Ale
głównym celem akcji było przede
wszystkim uwolnienie kobiet od strachu przed głośnym mówieniem o tym,
co je spotkało.
Eva Ensler założyła także organizacje V-Day, której celem jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
na świecie i razem ze swoją organizacją walczy o świat bezpieczny i wolny
od przemocy. Właśnie dla nich każdy
dzień 14 lutego ma być V-Day -Valentine's i Victory Day.

Manifest Evy Ensler
MAM DOŚĆ!!!
„Gwałt mam tego dość! Mam dość
kultury gwałtu, mentalności gwałtu,
grup poświęconych gwałtowi na Facebooku. Mam dość ludzi domagających się prawa do istnienia stron
o gwałcie, zasłaniając się wolnością
słowa lub traktujących je jako dobry
żart (…)
(…) Mam dość zamykania oczu na
setki tysięcy kongijskich kobiet, które bezskutecznie czekają aż zakończy
się gehenna ich gwałtów, a winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Mam dość czekania na sprawiedliwość wraz z gwałconymi kobietami
z Bośni, Birmy, Pakistanu, Południowej Afryki, Gwatemali, Sierra Leone,
Haiti, Afganistanu i Libii. Mam dość
milczenia kobiet, które nie przyznają, że były gwałcone, ponieważ wmawia im się, że to ich wina lub że zrobiły coś, czym gwałt sprowokowały.
Mam dość tego, że walka z przemocą
wobec kobiet nadal nie jest międzynarodowym priorytetem, w momencie gdy na świecie jedna kobieta na
trzy pada ofiarą przemocy lub gwałtu (…) Mam dość tego, że kariery
gwałcicieli i seksualnych wyzyskiwaczy – reżyserów, przywódców politycznych, menadżerów, gwiazd estrady
sportowców – rozkwitają bez końca,
podczas gdy życie kobiet które wyko-

rzystali, uległo nieodwracalnej destrukcji a one same niejednokrotnie
zostały zmuszone do życia na marginesie życia społecznego i emocjonalnego (...)

Miliard kobiet tańczy
Motywem przewodnim tej akcji na
całym świecie był taniec. Prezeska
Fundacji Feminoteka – organizator
akcji w Polsce mówi: „Taniec to potężna siła, która wyzwala pozytywną
energie. Tańcząc łączymy się, czujemy, że jesteśmy razem. W tańcu czujemy się też wolne. Chcemy być wolne, pozytywne i pełne energii, co wielu
kobietom nie jest dane, bo są ofiarami przemocy, nie są w stanie się od
tego wyzwolić i boją się o tym mówić”.
I rzeczywiście w tym dniu tańczyły
kobiety na całym świecie: w Europie,
a także Indiach, Pakistanie, w Turcji
czy na Filipinach. Nawet w Afganistanie ulicami Kabulu w proteście przeciwko przemocy przeszło ulicami kilkadziesiąt kobiet. W ponad 200
krajach na całym świecie kobiety poprzez taniec wyrażały swój protest
przeciwko nieodpowiednim regulacjom prawnym dotyczącym gwałcicieli, czyli ich nierzadkiej bezkarności
oraz zwracały uwagę na skalę przemocy domowej doświadczanej ze strony mężczyzn. Tańczyły kobiety, dziewczyny oraz mężczyźni ich wspierający.
Oficjalnym hymnem akcji jest piosenka „Break the chain” mówiąca
o wyzwoleniu przez taniec i sile kobiet. Właśnie do tej piosenki 14 lutego 2013 roku tańczyły kobiety na całym świecie.
Na zakończenie jeszcze jedno zdanie z manifestu Evy Ensler:
„Mam dość bierności i braku reakcji ze strony porządnych facetów.
Gdzie się, do cholery, podziewacie?”

Sylwia Jaworska
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Rączka, buźka, goździk,
czyli o Święcie Kobiet wspomnień kilka
Matronalia
– starożytne
rzymskie
święto
związane
z macierzyństwem
i płodnością
pierwowzorem
Dnia Kobiet.

W

czasach mojej młodości,
ósmego marca tata
wkraczał
do
domu
z dwoma bukietami kwiatów. Jeden przeznaczony był dla mamy, drugi dla mnie. Czułam się
wtedy wyjątkowo. I do tej pory
mam wrażenie, że dawniej
w Dniu Kobiet wszystkie panie

traktowane były przynajmniej
jak Miss Polonia i żadna nie czuła się gorsza. W tym kontekście
znane powiedzenie Marii Czubaszek „wszystkie kobiety są
piękne, ale po niektórych tego
nie widać”, delikatnie mówiąc
mijało się z prawdą. Wprawdzie
moje dziecięce wyobrażenia te-

Międzynarodowy Dzień Kobiet, fot. Zbigniew Kosycarz/arch. KFP/REPORTER/East News
Żródło: http://fakty.interia.pl/

Dzień Kobiet w Zakładach Pollena w Warszawie, 1980 r., fot. W.Pniewski/REPORTER/East News.
Żródło: http://fakty.interia.pl/

go święta nieco różnią się od ówczesnej rzeczywistości, mimo to
zapraszam na garść wspomnień.

Komunistyczne święto?
Wielu z nas Dzień Kobiet kojarzy się z okresem komunistycznym co poniekąd jest słuszne, bo właśnie wtedy było ono
najbardziej celebrowane.
W tamtych czasach funkcjonowały takie pojęcia jak: kobiety
przodowniczki pracy, kobiety
pracujące miast i wsi, kobiety
matki. Gazety pełne były zdjęć
pań na traktorach, czy z kielnią
w ręku ubranych w robocze kombinezony i sprawiających wrażenie jakby konkurowanie w typowo męskich zawodach z panami
było ich życiowym marzeniem.
Nie odbywały się wtedy żadne społeczne dyskusje na temat
praw kobiet, nie było kobiecych
organizacji i tak naprawdę panie
nie miały zbyt wiele do powiedzenia. Wprawdzie istniało coś
takiego jak Liga Kobiet, ale była to instytucja sterowana odgórnie i nie odgrywała w tamtych czasach znaczącej roli.
Powstałe w latach sześćdziesiątych Koła Gospodyń Wiejskich
oprócz ładnej nazwy też nie spełniały oczekiwań kobiet. Ważne
były odgórne dyrektywy partii.
Pierwszy Sekretarz Komitetu
Centralnego PZPR Władysław
Gomółka podkreślał, że „nie ma
dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby
ważnej roli”.
Jednak początek tego święta
miał miejsce ponad sto lat temu,
a nawet jeszcze wcześniej. Niektórzy bowiem za pierwowzór
Dnia Kobiet przyjmują starożytne rzymskie święto przypadające na pierwszy tydzień marca.
Były to tak zwane Matronalia
związane z macierzyństwem
i płodnością.
Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się w Stanach Zjednoczonych w 1909 roku i zapoczątkowane zostały
przez Socjalistyczną Partię Ameryki. Natomiast pomysł ustanowienia Międzynarodowego Dnia
Kobiet przypisuje się Klarze Zetkin -przywódczyni socjalistycznego ruchu kobiet w Niemczech.
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Miało to miejsce w 1910 roku w Kopenhadze podczas obrad II Międzynarodówki Socjalistycznej.

Przodownice pracy, goździki
i Jablonex
Jak Polska długa i szeroka z okazji
Dnia Kobiet odbywały się spotkania
z władzami na wszystkich szczeblach
i uroczyste akademie. Paniom składano wyrazy uznania, wręczano kwiaty i odznaczenia. Od samego rana
w szkołach, zakładach pracy, fabrykach rozpoczynały się uroczystości
„ku czci”. Świętowały woźne, nauczycielki, tokarki, frezarki, maszynistki
(nowe rodzaje zawodów kobiecych powiązane z maszynami przy których
pracowały), traktorzystki, lekarki i tak
dalej. Były to czasy wielkiego deficytu na sklepowych półkach, dlatego
tradycją stało się obdarowywanie pracownic takimi dobrami luksusowymi
jak ręczniki, ściereczki, czy mydło.
Panie wracały do domu po całodziennych imprezach z naręczami kwiatów
(goździków lub tulipanów), ewentualnie z rajstopami, kawą czy innymi
otrzymanymi upominkami. Jeżeli małżonek lub narzeczony już nie świętował, to od progu rzucał się na pomoc
swojej pani odbierając kwiaty i prezenty, ściągając płaszcz, podając kapcie.
Czekały przygotowane kanapki, kawa
a nawet coś słodkiego. Kobieta w tym
dniu nie mogła wykonać w domu żadnej najprostszej czynności. Przecież to
było jej święto. Miała wolne od zmywania, odkurzania, prania i wszelakich
innych prac domowych. Siedziała przed
telewizorem i oglądała relacje z uroczystości 8 Marca które odbywały się
w całym kraju. Jeżeli miała szczęście,
to mogła zobaczyć swojego męża czy
narzeczonego w kolejce do kwiaciarni. Bo o tym fakcie informowały wszystkie media, a telewizja przygotowywała specjalne relacje.
A następnego dnia nie było już Święta Kobiet i wszystko wracało do normy. Ranne wstawanie, robienie śniadania, wyprawianie dzieci do szkoły
a męża do pracy. Kobieta wsiadała do
tramwaju, autobusu i jechała do pracy. Nie miała raczej szans na miejsce
siedzące, bo często zajmowali je panowie odchorowujący wczorajsze
święto. W pracy też nie było już tak
wesoło. Koledzy mieli kaca, a szef jak
zawsze był opryskliwy i burczał coś
pod nosem.
Wszystkie panie obowiązkowo musiały pokwitować na liście odbiór
wczorajszych upominków. Po pracy
robiły zakupy, czyli musiały odstać
swoje w kolejkach. W domu czekały
na nie nie pozmywane naczynia po
wczorajszym święcie i góra prania.
Goździki zdążyły już zwiędnąć, świą-
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teczny nastrój prysł i powróciła szara peerelowska rzeczywistość. A mąż,
czy narzeczony który wczoraj nadskakiwał wybrance swojego serca, dzisiaj siedząc wygodnie przed telewizorem czekał na gorący obiad.

Bo to oni świę to wa li naj bar dziej.
Uczestnicząc w wielu kolejnych impre zach czę sto wra ca li do do mu
w stanie mocno wskazującym trzymając pod pachą zwiędłe kwiaty zakupione rano w kwiaciarni.

8 Marca z męskiego punktu
widzenia

Często słychać zarzuty, że to komunistyczne święto uwłaczało godności
kobiet. Faktem jest, że tamte czasy
umacniały w paniach poczucie, iż tylko pracą na dwóch etatach (praca,
dom) dowiodą swojej przydatności dla
społeczeństwa. W dniu swojego święta chociaż raz w roku były nareszcie
docenione.
Ewa Jan ik

Czy panowie w PRL-u przepadali za
tym świętem? Trudno powiedzieć.
Część z nich uważała że jest to święto sztuczne i wymuszone, a po drugie
mieli w tym dniu o wiele więcej obowiązków. Musieli stać w kolejce przed
kwiaciarnią, „odsiedzieć swoje” na
kawkach i herbatkach, wycałować niezliczoną ilość damskich dłoni, prawić
nie zawsze szczere komplementy i pić
„babskie” słodkie wino.
Ale byli i panowie dla których Dzień
Kobiet był doskonałą okazją do
załatwienia wielu spraw i chętnie uczestniczyli w tych obchodach. Bo było wesoło
i nareszcie coś się działo
w tym szarym PRL-u.
I jedni i drudzy polowali na prezenty,
co w epoce pustych
półek graniczyło
z cudem. Obowiązkowe były
przynajmniej
trzy goździki
w celofanie, lub
w szarym papierze z asparagusem. Do
tego rajstopy,
sztuczne perły z czeskiego „Jablonexu”, lub los
na
loterię.
Szczytem
marzeń były
czekoladki,
bombonierki,
prawdziwa
kawa i perfumowana woda
„Pani Walewska”.
Przed kwia ciarniami od samego rana ustawia ły się ko lej ki
pa nów,
któ rzy
chcie li ofia ro wać
kwia tek żo nie, na rzeczonej, mamie, szefo wej. Bo w tym dniu
w domu czy w pracy nie
można było pokazać się bez
kwiatka. Dla wie lu pań powrót ich ukochanego z obchodów Dnia Kobiet do dziś kojarzy
się z jed nym wiel kim kosz ma rem.
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Wielkanoc inna niż wszystkie
Są takie miejsca w Polsce, gdzie
chrześcijanie, prawosławni, czy muzułmanie żyją obok siebie i razem
świętują. I nikt się nie pyta, czy prawosławny może zjeść cukrowego baranka a muzułmanin czekoladowe jajeczko. Bo święta mają ludzi łączyć
a nie dzielić.

Wielkanoc u Tatarów
W świąteczny dzień Tatarzy wstają
bardzo wcześnie i od razu przystępują do jedzenia jajek. Przygotowane są
dzień wcześniej, umalowane w łupinkach od cebuli lub tradycyjnymi farbkami do pisanek. Polscy Tatarzy zwykli mawiać, że składają sobie
świąteczne życzenia kiedy ich sąsiedzi katolicy jeszcze śpią.
Tatarski zwyczaj z jajkami trwa ponad 600 lat, od kiedy zaczęli się oni
osiedlać w Polsce. I chociaż w ich religii nie funkcjonują święta wielkanocne zwyczaj z jajkami w tle pozostał.
Społeczność tatarska w naszym kraju jest niewielka, ale ma doskonałe
stosunki z katolikami. Nikogo nie dziwi, że polscy muzułmanie w dniu
zmartwychwstania Jezusa nie pracują szanując tradycje sąsiadów. W czasie chrześcijańskich świąt wielkanocnych spotkają się z rodziną,
porozmawiają, napiją się herbaty, a potem odwiedzą swoich sąsiadów katolików. Niektórzy nawet podzielą się
z nimi święconką. Jak powiedział Michał Adamowicz – muzułmanin z tatarskiej rodziny – „jeżeli wielkanocne
święcone jajko spożyję w intencji zdrowia gospodarzy, a nie jako pokarm
uświęcony przez Boga, Allah nie będzie miał nic przeciwko”.

Neopoganie
Oddają część bogom, którym tysiące lat temu pokłony składali Prasłowianie. Są praktykującymi poganami
należącymi do Związku Wyznaniowego.
Od Wielkanocy ważniejszym dla
nich świętem są Jare Gody przypadające tydzień wcześniej. W okolicach
góry Ślęży jeden z nich przebrany za
Boga Piorunów Peruna przegania demona Żmija. Ogień który zapala budzi Matkę Ziemię (Mokosz). Spożywa
się chleb przechodzący z rąk do rąk,
owoce, orzechy, miodowe placki i oczywiście kraszone jajka. Jare Gody to
powitanie wiosny, według dawnych
Słowian symboliczny początek nowego życia.
Chrześcijańską Wielkanoc Neopoganie spędzają przy wspólnym sto-

le z rodziną. Nie ma żadnych przeciwwskazań przy dzieleniu się święconką i spożywaniu świątecznych potraw.
Bo jak twierdzą „każde święta należy
szanować”.

Prawosławne świętowanie
Prawosławie to jeden odłamów
chrześcijaństwa, które wyznaje prawie 300 milionów ludzi na świecie.
W Polsce, zwłaszcza w jej części
wschodniej żyje sporo wyznawców tej
religii. Mieszkają po sąsiedzku obok
katolików. Jak wyglądają ich Święta
Wielkanocne?
Na ogół przypadają one później po
katolickich, ale obchodzone są bardzo
podobnie. Obchody Wielkiego Tygodnia są czasem ścisłego i bardzo rygorystycznego postu. Niedziela Palmowa jest taka sama jak u katolików, zaś
w Wielką Sobotę prawosławni święcą
pokarmy (z wyłączeniem cukrowych
baranków). Same święta trwają trzy
dni, a potrawy są bardzo podobne
do tych spotykanych w domach
katolickich. Prawosławni również
dzielą się święconym jajkiem i składają sobie życzenia.
Katolicy i prawosławni mieszkający po sąsiedzku często obchodzą te
święta podwójnie. Raz u katolików,
potem u ich prawosławnych sąsiadów.
I nikt z tego powodu nie odczuwa dyskomfortu. Może dlatego, że z zasady
przebieg tych świąt jest bardzo podobny, a może po prostu nikomu nie
przeszkadza fakt podwójnego świętowania, które w takich sąsiedzkich relacjach bardzo zbliża do siebie ludzi
żyjących w jednej miejscowości.

Wielkanocne medytacje
Polscy buddyści Wielkanoc obchodzą z rodzinami. Najczęściej katolikami. Jak mówią: wiara im tego nie
zabrania. Praktyki medytacyjne doskonale da się pogodzić ze święconką, pisankami, czy wielkanocną babą.

„Buddyzm to życie tu i teraz, to bycie
z innymi”. Buddyści świętują z bliskimi, nieważne jakiego są wyznania.
Nie przeszkadzają im katolickie religijne symbole. Nic również nie stoi
na przeszkodzie, aby uczestniczyli
w kościele w święceniu potraw (oczywiście bez znaku krzyża i przystępowania do komunii). Ludzie którzy
zmienili wyznanie z katolicyzmu na
buddyzm przyznają, że nie są w stanie i nie chcą odciąć się od korzeni
w których się wychowali.

Wielkanocne jajka po żydowsku
Wiele rodzin żydowskich mieszkających w Polsce zasymilowało się. Wiele z nich to małżeństwa mieszane. Czy
mają jakiś problem gdy chrześcijanie
obchodzą Święta Zmartwychwstania?
W tym czasie w żydowskich domach
też są jajka ale bez związku z naszą
Wielkanocą. Żydzi pieką je w skorupkach na paschalną wieczerzę i jedzą na
pamiątkę zburzenia jerozolimskiej
świątyni i jej późniejszej odbudowy. Do
wielkanocnych pisanek mają stosunek
nazwijmy to estetyczny i kulturowy.
Szanują nasze tradycje, bo obowiązują one w kraju w którym mieszkają.
Jak powiedziała Malka Kafka – właścicielka lokali z żydowską kuchnią: „Gdy
ktoś jedzie do Indii nie odczuwa przecież dyskomfortu religijnego, gdy widzi liczne posągi buddyjskie.
W rodzinach mieszanych polsko-żydowskich często obchodzi się Wielkanoc, natomiast w typowo żydowskich
nie jest to praktykowane. Ale jak
twierdzą Żydzi mieszkający w Polsce:
„od Świąt Wielkanocnych nie da się
uciec”. Otrzymują od znajomych kartki świąteczne, składają telefonicznie
życzenia. Niekiedy bywa tak, że żydowskie święto Pesach wypada w tym
samym czasie co Wielkanoc, więc jednej i tej samej nocy Żydzi i chrześcijanie mają czas oczekiwania.
Ludzie różnych wyznań potrafią
świętować wspólnie z bliskimi. Chrześcijanie chętnie w tych dniach zjedzą
macę, poganin upiecze kurczaka,
a muzułmanin zje czekoladową pisankę. Bo tradycje są potrzebne do życia
– wszystkim.
W czasie Świąt Wielkanocnych buddyści czy muzułmanie podzielą się jajkiem z rodziną i swoimi katolickimi
przyjaciółmi. I są pewni, że ani Budda ani Allah nie będą mieli nic przeciw temu.
Aleksandra Dobiecka
Źródło: „Newsweek”, „Wprost”, religia.pl
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii
Onze Lieve
Vrouwekathedral
to jeden
z największych
cudów
architektonicznych
Antwerpii

U

dajemy się na spacer na
Handschoen markt, tak
zwa ny Ry nek Rę ka wi czek mieszczący się na południowo-wschodnim rogu Grote
Markt. Ten dawny targ, na którym kiedyś handlowano rękawi czka mi ota cza ją sta re, wy smu kłe ka mie ni ce. Po środ ku
zauważymy niewielką kamienną studnię osłanianą przez żelazny baldachim na którym widnie je na pis o na stę pu ją cej
tre ści: „To mi łość mał żeń ska
nauczyła kowala malować”. Jest
to aluzja do starej znanej an twerpskiej historii. Rzecz miała miejsce w XV wieku i opowia da o ma la rzu Qu en ti nie
Matsysu, który nauczył się rzemiosła tylko po to, aby poślubić cór kę zna ne go ar ty sty.
W tym miejscu trzeba wyjaśnić,
że w tamtych czasach małżeń-

Katedra od strony Pelgrimstraat
źródło: http://www.flickr.com/photos/shandtastic/7314699898/lightbox/

stwa pomiędzy rodzinami wykonującymi różne zawody uważano za mezalians. Studnia ma
późnogotycką obudowę, z czterech ko lu mie nek „wy ra sta ją”
gałęzie i łodygi tworząc jakby
altankę nad kamiennym obramowaniem studni. Na jej szczycie umiejscowiona jest figura
rycerza w zbroi trzymającego
w dłoni odciętą rękę. To bohaterski Sylvius Brabo, obrońca
Antwerpii.
Z Handschoenmarkt jest bardzo blisko do jednego z największych cudów architektonicznych Antwerpii, czyli Onze Lieve
Vrouwekathedral.

Onze Lieve
Vrouwekathedral
Jest to jeden z najpiękniejszych
gotyckich kościołów w Belgii
w znacznej części zbudowany
przez Jana i Pietera Appelmansów
w połowie XV wieku. Budynek zakończony jest wieżą
(najwyższą
w Niderlandach
– 123 metry), która na długie lata
zdominowała panoramę Antwerpii.
Wnętrze katedry składa się
z siedmiu naw
i po prostu zapiera dech w piersi.
Może dzieje się
tak z powodu
wielkości budowli, a może takiego wrażenia nadają jej jasność
i lekkość odnowionych murów.
Historia
katedry
Patronką katedry jak i miasta
jest Matka Boska.
Już od ponad tysiąca lat mieszkańcy oddają jej
część.
W miejscu gdzie
obecnie znajduje
się katedra już
w
dziewiątym
wieku antwer-

pscy katolicy postawili Matce
Boskiej niewielką kapliczkę, która w 1124 roku zyskała status
kościoła parafialnego. W XII wieku na jej miejscu wybudowano
większy kościół romański (80
metrów długości i 42 metry szerokości). Dwieście lat później,
w roku 1352 rozpoczęła się budowa nowego kościoła, który
miał być świadectwem wielkości miasta i katolików. Świątynia według planów miała być
największym tego typu obiektem w całych Niderlandach. I co
ciekawe, pierwotnie planowano
wybudowanie dwóch wież o równej wysokości.
W roku 1521 kościół poświęcony Matce Boskiej był gotowy,
ale południowa wieża nie była
tak wysoka jak zakładano, sięgała zaledwie trzeciej kondygnacji. Budowniczowie mieli w planach dokończenie tej wieży.
W nocy z 5 na 6 października
1533 roku wybuch pożar, który
pochłonął większą część kościoła. Zaczęła się odbudowa, na którą przeznaczono wszystkie dostępne środki, ale w tym
momencie trzeba było zaniechać
dokończenia odpowiedniej wysokości nieukończonej wieży.
W 1559 roku kościół uzyskał
status katedry stając się jednocześnie główną świątynią biskupa antwerpskiego (status katedry utracił w latach 1801-1961
kiedy biskupstwo Antwerpii było zniesione).
20 sierpnia 1566 roku czyli
zaledwie 33 lata po pożarze protestanci zdemolowali kościół
niszcząc i grabiąc znaczną część
jego wyposażenia.
Katolicyzm powrócił dopiero
pod koniec XVI wieku, ale niestety spokój nie trwał długo.
W 1794 roku francuscy rewolucjoniści, którzy opanowali te tereny, ograbili katedrę i wyrządzili poważne szkody. Francuskie
władze rozważały nawet projekt
jej zburzenia. Na szczęście tego
barbarzyńskiego pomysłu nie
zrealizowano. W 1816 roku z Paryża do antwerpskiej katedry powróciło wiele zagrabionych przez
Francuzów dzieł w tym trzy arcydzieła Rubensa.
W XIX wieku udało się całkowicie odrestaurować katedrę
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i odnowić jej wystrój. Kolejne prace
restauracyjne zakończono pod koniec
XX wieku. Zresztą prace konserwatorskie w katedrze trwają cały czas,
ale dzisiaj jest ona w doskonałym stanie przyciągając co roku setki tysięcy turystów z całego świata, a mieszkańcom służąc nie tylko jako
świątynia, ale również jako muzeum
i miejsce wielu spotkań kulturalnych.
Wnętrze katedry
Wnętrze ozdabiają przede wszystkim arcydzieła Rubensa: „Zdjęcie
z krzyża”, „Wniebowstąpienie”, „Podniesienie krzyża” i „Zmartwychwstanie”. Inne warte obejrzenia dzieła to:
rzeźba „Madonna z dzieciątkiem” dzieło artysty z Liege zwanego „Mistrzem
Marmurowych Madonn”, anonimowa
rzeźba „Matka Boska z Antwerpii”, witraż z arcyksiążęcą parą Albertem
i Izabelą podczas adoracji krzyża,
„Tron anielski” z pozłacanego i posrebrzanego drewna, Rebatulum sw. Józefa, obraz „Śmierć Najświętszej Maryi Panny”, grobowiec biskupa
Mariusa Ambrosiusa, anonimowe malowidła ścienne, Stalle Francoisa Durleta, obraz „Wniebowzięcie najświętszej Marii Panny”, Tabernakulum
w postaci Arki Przymierza, ambona,
konfesjonały, organy Schyvena.
Obecnie katedra nosi ślady wielu
stylów architektonicznych – gotyku,
renesansu, baroku, rokoko i innych
– nie ma zdecydowanie jednego stylu
i charakteru.

n

n

n
n
n
n
n
n

n
n

n

Katedra w liczbach (wg przewodnika „De Kathedraal” dostępnego
w katedrze)
wieża północna -123 metry wysokości, południowa – 65,3 m,
nawa główna – 28 metry długości
latarnia (czyli wieża na przecięciu
nawy głównej i transeptów) – 43
metry
długość katedry mierzona w środku – 118 metrów
szerokość w miejscu przecięcia nawy i transeptów – 67 metrów
nawa główna w najszerszym miejscu – 53,5 metra
całkowita powierzchnia katedry – 8
tysięcy metrów kwadratowych
powierzchnia dachu katedry – 10
tysięcy metrów kwadratowych
świątynia ma 2,4 tysiące miejsc siedzących i może pomieścić 25 tysiąca osób
w katedrze jest 7 naw, 125 kolumn
i 128 okien (w tym 55 witrażowych)
dawniej każdy cech i związek rzemieślników miał w katedrze swój
własny ołtarz, kiedyś stałych ołtarzy było 57
organy Schyvena z XIX wieku maja 90 rejestrów i 5770 piszczałek

n najcięższym dzwonem (spośród używanych) jest Karolus z XV wieku
o wadze 6434 kilogramów
n utrzymanie katedry kosztuje rocznie 1,5 miliona euro
n co roku katedrę odwiedza około 400
tysięcy osób
Za katedrą rozciąga się rozległy
Groenplaats, niegdyś miejski cmentarz, dziś reprezentacyjny plac miasta. W centralnym jego punkcie znajduje się pomnik Rubensa.
Kilka minut drogi na zachód i spacerkiem dojdziemy do Vrijdagmarkt
przy którym pod numerem 22 mieści
się Museum Plantin-Moretus.

Muzeum Plantin-Moretus

9

lecz jej poziom edytorski obniżył się
wyraźnie. W roku 1876 rodzina zdecydowała o stworzeniu muzeum sztuki edytorskiej i podarowała dom oraz
drukarnię miastu.
Muzeum Plantin – Moretus
Ka mie ni ca
przy Vrij dag markt
w której znajduje się muzeum jest
piękna, a sposób ułożenia eksponatów i i ich wartość historyczna doskonale pokazują w jaki sposób Plantin i je go spad ko bier cy pro wa dzi li
fir mę. Jest na praw dę co oglą dać
i czym się zachwycać. Z pewnością
trzeba zobaczyć świetnie zachowane
gobeliny, a przede wszystkim wspaniały XVII – wieczny księgozbiór wraz
ze spisem książek zakazanych. Ciekawa jest waga do ważenia pieniędzy pozwalająca zidentyfikować monety o zaniżonej zawartości kruszcu.
Jest portret Seneki pędzla Rubensa
i stara drukarnia z siedmioma zabytkowymi prasami. Muzeum posiada
około 30 tysięcy woluminów. Wśród
nich znajduje się kilka arcydzieł między innymi „Biblia Polyglotta” zawierająca tekst z objaśnieniami w pięciu ję zy kach wy dru ko wa na na
pergaminie dla króla Filipa II w 1572
roku oraz XV-wieczne, bardzo rzadkie wydanie Biblii Gutenberga.
Warto też zobaczyć precyzyjnie wyrzeź bio ne w drew nie lub w mie dzi
matryce używane przez wieki w drukarniach. Jest też kilka szkiców Rubensa, który pracował dla rodziny jako por tre ci sta i był jej bli skim
przyjacielem.

Christofel Plantin i Jan Moretus
W XVI wieku kamienica należała do
bogatego i sławnego drukarza Christofela Plantina. Urodził się w 1520
roku w Tours, a w wieku 34 lat przeprowadził się do Antwerpii i założył
mały warsztat introligatorski. Już
wtedy mógł się poszczycić doświadczeniem w sztuce wydawniczej. Któregoś razu został pomyłkowo ciężko
poturbowany przez biesiadników wracających z zabawy karnawałowej. Za
pieniądze jakie otrzymał w formie rekompensaty i zadośćuczynienia założył drukarnię i odniósł niesamowity
sukces. Od Filipa II otrzymał monopol na drukowanie mszałów i brewiarzy dla Imperium Hiszpańskiego.
W ciągu kolejnych pięciu lat w jego
oficynie wydano blisko 260 tytułów
(około 50 publikacji rocznie), co było
Po wyjściu z muzeum idziemy na
ewenementem na skalę światową. To
w jego drukarni ukazała się „Biblia wschód przez Leeuwenstraat i docieRegia” („Biblia Polyglotta”) – jedno- ramy do Pelgrimstraat. Z tego miejczesne wydanie biblii w pięciu języ- sca rozciąga się najpiękniejszy chyba
kach. Warto podkreślić, że w ciągu widok na katedrę. I w tym miejscu się
XVI i XVII wieku wydano w tej oficy- zatrzymamy. Dalszy ciąg spaceru
w kolejnym numerze „Antwerpii po
nie sporo prac polskich autorów.
W 1576 roku Plantin przeniósł swo- polsku”.
Anna Janicka
ją oficynę wydawniczą do kamienicy
„De Gulden Passer (Zloty
Cyrkiel) mieszczącej się
przy ulicy Peignes i tutaj
przetrwała trzy wieki.
Drukarnię i dom przy Vrijdagmarkt 22 Plantin przekazał w testamencie swojemu
zięciowi Janowi Moerentforowi, który zgodnie z panującą wówczas modą zmienił
nazwisko na brzmiące z łacińska Moretus. Jego następcą był syn Baltazar, bliski
przyjaciel Rubensa. Dzieło
przodków kontynuowali kolejni przedstawiciele rodu.
Na początku XIX wieku
oficyna dalej posiadała poPlantin-Moretus
zycję monopolistyczną, Muzeum
źródło: http://www.flickr.com/photos/jassy-50/1810253878/
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej

Katastrofa na lotnisku
Charleroi
9 lutego około godz.10:00 na lotnisku Charleroi w Brukseli miała miejsce katastrofa, w wyniku której śmierć
poniosło pięcioro pasażerów.
Jak donosi agencja AFP samolot
który miał problemy przy starcie po
oderwaniu się od ziemi zawrócił i próbował ponownie usiąść na pasie lotniska by dokonać awaryjnego lądowania. Wtedy nastąpiła katastrofa.
Pasażerami Cessny była pięcioosobowa rodzina – matka, troje jej dzieci
oraz ich dziadek.
Przyczyny katastrofy nie są na razie znane.
Agencja AFP

Ograniczenia w reklamach
alkoholu
Od kwietnia bieżącego roku na mocy porozumienia rządu belgijskiego
z producentami i dystrybutorami alkoholi, zakazane będą reklamy tych
napojów na portalach społecznościowych i blogach odwiedzanych głównie przez młodych internautów. Alkoholu nie będzie też można reklamować
w gazetach i czasopismach dla młodzieży. Belgijska minister zdrowia tłumaczy, że zaostrzenie powyższych
przepisów jest konieczne ze względu
na rosnącą w zastraszającym tempie
ilość młodych ludzi nadużywających
alkoholu, na co niewątpliwie mają
wpływ reklamy. Ostatnie opublikowane dane pokazują, że część młodych
mieszkańców Belgii sięga po alkohol
już w wieku 13 lat, a upijanie się czternastolatków czy piętnastolatków nie
jest odosobnione.
Agencja AFP

Mieszkańcy Belgii marnują
jedzenie
Eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych alarmują, że
mieszkańcy Belgii w ciągu jednego
roku wyrzucają ogromne ilości jedzenia. Według dziennika „De Morgen”
zawartość siedmiu dużych pełnych lodówek z domu przeciętnego Belga tra-

fia co roku na wysypiska śmieci.
W skali rocznej jest to ponad trzy i pół
miliona ton żywności. Skala zjawiska
zwiększy się, jeżeli dodamy do tego
pozbywanie się nadmiaru towaru
i marnowania produktów spożywczych przez producentów i sprzedawców. Bardzo często supermarkety wyrzucają na śmietnik żywność tylko
z powodu uszkodzonych opakowań.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych uważają, że należy natychmiast usprawnić regulacje prawne aby
takie produkty trafiały od razu do tak
zwanych banków żywności.
„De Morgen”

Rodzina królewska
na celowniku
Od pewnego czasu trwa w Belgii
dyskusja dotycząca pieniędzy dla rodziny królewskiej które jak wiadomo
pochodzą ze środków publicznych. Burzę wywołała królowa Fabiola (wdowa po poprzednim królu) kiedy okazało się, że założyła fundację aby ukryć
pieniądze przed podatkiem i spadkiem
od darowizn. Teoretycznie wszystko
jest w porządku, bo prawo nie zostało złamane. Ogromne kontrowersje
budzi jednak fakt, że królowa oprócz
majątku odziedziczonego po mężu
otrzymuje również każdego roku niemałe kwoty z publicznych pieniędzy.
I to właśnie zdaniem Belgów jest nieetyczne. Premier Elio Di Rupo zapowiedział ograniczenie tych funduszy.
Stanie się to w momencie ukończenia
prac nad reformą systemu przekazywania rodzinie królewskiej pieniędzy
publicznych. Gazeta „Le Soir” poda-

je, że już w tym roku dotacja dla królowej Fabioli przeznaczona na utrzymanie dworu i reprezentację zostanie
zmniejszona do 900 tysięcy euro (zamiast półtora miliona). Przez dziesięć
lat jakie upłynęły od śmierci króla Baudouina Fabiola otrzymała około 27
milionów euro publicznych grantów,
ponadto odziedziczyła miliony euro
i wiele posiadłości. Sprawa wywołała
ogromne oburzenie, ponieważ uważa
się, że założona niedawno fundacja
nazywana „fundacją prywatną” to sposób Fabioli na unikniecie dużego podatku spadkowego. Nasuwa się pytanie, czy finansowanie rodziny
królewskiej przez państwo powinno
być tak znaczące.
„Le Soir”

Sztuczna wyspa w kształcie
pączka
Istniejące w Belgii elektrownie atomowe zaspokajają na dzień dzisiejszy prawie 60 procent zapotrzebowania ener ge tycz ne go. Część z nich
funkcjonuje już od dawna i ze względu na nienajlepszy stan techniczny
wkrótce zostanie zamknięta. Naprawa reaktorów znacznie przewyższa
zyski płynące z ich funkcjonowania.
Dlatego Belgia rezygnuje z tych elektrowni na rzecz odnawialnych źródeł
energii, przede wszystkim zaś energii wiatrowej pozyskiwanej z morskich farm stanowiącej obecnie cztery pro cent ener gii w kra ju.
W związku z tymi planami pojawił się
problem przechowywania tej energii,
aby zawsze mieć zapas bez względu
na to czy wiatr będzie wiał czy nie.
W tym ce lu na Mo rzu Pół noc nym
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(3 kilometry od lądu) wybudowana
zostanie sztuczna wyspa w kształcie
pą czka do na ta speł nia ją ca ro lę
ogromnej baterii. Koszt budowy pączkowej wyspy nie jest jesz cze dokład nie osza co wa ny, wia do mo na
pewno, że powstanie w ciągu najbliższych pięciu lat.
„La Libre Belgique”

„Media ID”
Belgijscy wydawcy chcą wprowadzić wspólną platformę do logowania
się na stronach internetowych. Projekt przypominać ma znany już system Piano Media i dotyczyć sposobu
rejestracji na stronach internetowych
swoich gazet.
Użytkownicy będą mogli tworzyć
swoje profile a następnie z ich użyciem przeglądać należące do systemu serwisy informacyjne. Ogromną
zaletą tego projektu jest ilość angażujących się mediów. Współtworzyć
go bę dą naj wię ksze wy daw nic twa
w Belgii reprezentujące takie tytuły
jak m.in.: De Stan da ard, Het Nie uwsblad, De Morgen, De Tijd, Gazet
van Antwerpen, Le Soir, czy La Libre Belgique. Zainteresowanie wykazują także belgijskie stacje telewizyjne.
Według dziennika „De Standaard”
na początku system będzie umożliwiał
przeglądanie treści za darmo po
wcześniejszym zalogowaniu się. Wprowadzenie płatności przewiduje się na
drugą połowę 2013 roku.
System Media ID będzie testowany
od kwietnia tego roku, dostępny dla
użytkowników ma być od września.
„De Standaard”

Wagary w Hiszpanii
Belgijska prasa rozpisywała się niedawno na temat procedur kontroli na
lotniskach. Temat wywołał dwunastolatek, który bez żadnych przeszkód
wsiadł w Brukseli do samolotu linii
Jet Air i poleciał do Hiszpanii. Na samotnie podróżującego chłopca nie
zwróciły uwagi ani belgijskie służby
lotniskowe ani personel samolotu.
Sprawa wyszła na jaw, kiedy jeden
z policjantów na lotnisku w Maladze
zwrócił uwagę na chłopca poruszającego się po terenie portu lotniczego
bez opieki dorosłych. Na pytanie funkcjonariusza dotyczące rodziców chłopiec odpowiedział po francusku, że
właśnie nadają bagaże. Policjant nie
uwierzył jednak w tę wersję i po dokładnym przepytaniu nastolatka ustalił, że jest to uczeń jednej z brukselskich szkół, a co ciekawsze przyleciał
do Hiszpanii sam i bez żadnych dokumentów. Miał przy sobie jedynie ple-

cak z książkami. Po skontaktowaniu
się z odpowiednimi służbami w Belgii okazało się, że rodzice zgłosili zaginięcie dziecka.
Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić
w jaki sposób dwunastolatek zdołał
ominąć wszystkie procedury kontroli na lotnisku które musi przejść każdy pasażer.
Do chwili jego zakończenia pracownicy ochrony obsługując ten rejs zostali czasowo zawieszeni w pełnieniu
obowiązków służbowych.
„IAR”

Służby specjalne, a politycy
Dziennik „De Morgen” w jednym
z ostatnich wydań nawołuje: „Zlikwidujcie Agencję Bezpieczeństwa Państwa”. Powołuje się na słowa lewicowego
belgijskiego
polityka
i specjalisty od wymiaru sprawiedliwości Renaata Landuyta który twierdzi, że „ tajne organizacje, takie jak
nasz wywiad, są już passe”. Cała sprawa zaczęła się na początku lutego, kiedy to lewicowa prasa opublikowała listę
nazwisk
kilku
belgijskich
polityków wymieniowych w tajnym
raporcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według gazety politycy
utrzymywali kontakt z różnymi sektami takimi jak na przykład Kościół
Scjentologiczny. Od tego momentu
prasa zaczęła spekulować, czy belgijski wywiad cywilny nie szpieguje czasem polityków. „De Morgen” pisze:
„W czasie zimnej wojny, kiedy komuniści stanowili prawdziwe zagrożenie,
każdy kraj na zachodzie miał służby
wywiadowcze. Jednak żelaznej kurtyny nie ma już 20 lat. Obecnie zagrożeń należy się spodziewać ze strony
ekstremistów religijnych. To chyba
nie jest dobry pomysł, aby agencja
Bezpieczeństwa Państwa inwigilowała naszych polityków, gdy niebezpieczeństwo czyha z innej strony”.
„De Morgen”
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Walka z piratami drogowymi
Policja w Antwerpii znalazła nietypowy sposób by zmusić kierowców do
przestrzegania przepisów drogowych.
Otóż w swoich skrzynkach pocztowych znajdują oni nie tylko mandaty, ale także dziecięce rysunki, których motywem przewodnim są
wypadki i policyjne samochody. Prace wykonały dzieci ze szkół podstawowych w Antwerpii. Według rzecznika prasowego policji przesłanie
kampanii jest proste i czytelne. Ma
poruszyć sumienie piratów drogowych i zmusić ich do zastanowienia
się nad konsekwencjami łamania przepisów, a zwłaszcza przekraczania szybkości. Może podczas przyciskania pedału gazu kierowcy przypomną sobie
dziecięce rysunki i przedstawione na
nich sytuacje. Antwerpska policja ma
nadzieję, że akcja odniesie sukces
i ilość drogowych wypadków i przekroczeń znacznie się zmniejszy.
„Gazet van Antw erpen”

Narkotykowy raj
„De Standaard” podaje, że według
opublikowanego na początku roku raportu Belgia jest narkotykowym rajem. Europejskie Obserwatorium Narkotyków i Uzależnień opublikowało
wyniki badań, z których wynika, że
to właśnie w Belgii narkotyki są najczystsze i najtańsze w Europie. Rzecz
dotyczy przede wszystkim marihuany, kokainy i amfetaminy. Według
dziennika Belgia jest pierwszym ogniwem w sieci dystrybucji w Europie
i dlatego kupienie narkotyków i to po
wyjątkowo przystępnej cenie nie stanowi problemu. Gazeta nawołuje jednocześnie, aby belgijski rząd zainteresował się tą sprawą i uczynił
wszystko aby Belgia nie stała się narkotykowym Eldorado.
„De Standaard”
Opr. Karolina Morawska

Przypominamy,
że w nocy z soboty (30 marca)
na niedzielę (31 marca) 2013 r.
następuje

zmiana czasu
z zimowego na letni.
Zegarki przestawiamy
z godziny 2:00 na 3:00 w nocy.
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Perfekcyjna kradzież
na lotnisku w Brukseli
18 lutego przed godziną dwudziestą na płycie brukselskiego lotniska
Zaventem miała miejsce akcja jak
z sensacyjnego filmu.
Uzbrojeni złodzieje ukradli diamenty o wartości co najmniej 50 milionów
dolarów (według Światowego Centrum Diamentów w Antwerpii). Wyniesiono je z samolotu w którym byli już pasażerowie. Przesyłka miała
dotrzeć do Zurychu. Znajdowały się
w niej zarówno surowe jak i obrobione diamenty. Według niektórych belgijskich mediów napastnicy zabrali
również złoto, ale jak na razie ten fakt
nie został potwierdzony. Cała akcja
wyglądała jak scena wyjęta z kina akcji.
Dwa auta – ciemne osobowe audi
i biały dostawczy mercedes z których
jeden miał na dachu zamontowanego
niebieskiego policyjnego koguta
– przez dziurę w płocie wtargnęły na
pas startowy lotniska. Ośmiu zamaskowanych i uzbrojonych w karabiny
maszynowe napastników podjechało
do samochodu firmy ochroniarskiej
Brink's, który stał nieopodal gotowego do startu samolotu. Złodzieje mieli na sobie stroje do złudzenia przypominające policyjne mundury.
Wy sko czy li
z
sa mo cho dów,
a w ochroniarzy i załogę samolotu
wycelowali broń. Sforsowali zamknięcie ładowni samolotu, wynieśli z niej
120 paczek, zabrali przesyłkę i odjechali w nieznanym kierunku. Cała akcja trwała zaledwie kilkadziesiąt sekund. Nie padł ani jeden strzał i nikt
nie został ranny. Kradzież przebiegała tak sprawnie, że prawie nikt z pasażerów oczekującego na start samolo tu ni cze go nie po ko ją ce go nie
zauważył.

Diamenty. http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/

W nocy, w miejscowości Zellik, policja odnalazła szczątki spalonego mercedesa. Świadkowie twierdzili, że widzieli jak jadący nim ludzie przesiadali
się do innego auta. Rzecznik prasowy
brukselskiego lotniska nie potrafił odpowiedzieć na pytanie dziennikarzy,
dlaczego nie zadziałały systemy bezpieczeństwa. Wysoce prawdopodobne
jest to, że system alarmowy został po
prostu odłączony. Jednocześnie stwierdził: „Widać, że tę akcję przeprowadzili profesjonaliści. Nie wjeżdża się tak
po prostu na teren międzynarodowego lotniska w Brukseli.

Kradzież diamentów na brukselskim
lotnisku była z pewnością jedną z największych w dotychczasowej historii.
Wcześniej, w roku 2003, w pilnie strzeżonym Światowym Centrum Diamentów w Antwerpii łupem złodziei padły
diamenty o wartości około 100 milionów dolarów.
Według
rzeczniczki
Światowego Centrum Diamentów w Antwerpii, fakt
skradzenia surowych kamieni oznacza, że bardzo
łatwo będzie je upłynnić
a szanse na ich odzyskanie są bliskie zeru. Ponieważ są nieoszlifowane
i bez certyfikatów, można
je bez problemu sprzedać.
Jeszcze kilka dni po napadzie nie było wiadomo do
kogo skradzione diamenty należały. Jedna z wersji mówi, że kamienie
Samolot linii Swiss, którym miały być transportowane skradzione diamenty
miały polecieć do nowehttp://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/

go właściciela. Według innej, chodziło
o zmianę miejsca ich lokalizacji. Tego
typu transporty zdarzają się wprawdzie
bardzo często, ale są objęte wyjątkową
tajemnicą. Media już nazwały ten napad „jednym z najbardziej zuchwałych
i bezczelnych w historii”.
Napad został bardzo starannie przygotowany i sprawnie przeprowadzony co może oznaczać, że jego cel był
wcześniej precyzyjnie rozpoznany. Pojawiają się sugestie, iż w kradzież
mógł być zamieszany któryś z pracowników lotniska ponieważ złodzieje doskonale wiedzieli, jak i kiedy cenny
ładunek miał się znaleźć na pokładzie
samolotu.
Przedstawiciel „Brink's Diamond &
Jewelry Services – firmy która podjęła się transportu skradzionych kamieni z Antwerpii na lotnisko powiedział,
iż na szczęście ma ona ubezpieczenie
dzięki któremu będzie mogła wypłacić odszkodowanie.
Według rzeczniczki SCD – Caroline
de Wolf „w przypadku diamentów nie
da się stosować takich walizek jak do
przewozu gotówki, które w razie niezgodnego z procedurą otwarcia w charakterystyczny sposób barwią zawartość, czyniąc ja bezużyteczną”. Dodała
również, że cały czas trwają prace nad
bezpiecznymi sposobami transportu
diamentów.
W chwili oddawania tego materiału do druku policja nie natrafiła na
żaden ślad złodziei jak i diamentów.
Agnieszka Dobiecka
źródła: „De Morgen”, „De Standaard”
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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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Flandria i Walonia
– jeden kraj, dwa oblicza

B

elgia nazywana bywa „największym paradoksem współczesnej Europy”. Ten symbol europejskiej integracji z Brukselą jako
stolicą Unii, jako kraj niezintegrowany jest w ogóle.
O braku sympatii pomiędzy Flamandami i Walonami wiadomo od dawna.
Podziały zakorzenione są mocno w historii Belgii i wynikają głównie z różnic językowych, kulturalnych i społecznych.
Skąd wziął się ten podział i jak to
wszystko się zaczęło?

Kilka słów wstępu
Belgia jest państwem federacyjnym
w którego skład wchodzi region flamandzki na północy, waloński na południu oraz Bruksela czyli region stołeczny. Mieszkańcy Flandrii posługują
się językiem niderlandzkim, w Walonii dominuje francuski, w Brukseli
zaś funkcjonują (przynajmniej teoretycznie) oba języki. Oprócz tego na
niewielkim obszarze wschodniej Belgii mieszka ludność posługująca się
na co dzień językiem niemieckim. Procentowo wygląda to następująco: 65%
mieszkańców Belgii mówi po niderlandzku, 30% po francusku, reszta po
niemiecku.
Władza ustawodawcza należy do
dwuizbowego parlamentu federalnego w skład którego wchodzi Izba Deputowanych (150 członków) i Senat
(71 członków), wybieranych w głosowaniu powszechnym co cztery lata.
Państwo reprezentuje król Albert II
(od 1993 roku) i to on powołuje i odwołuje rząd, który jest odpowiedzialny przed parlamentem.
Belgia ma cztery rządy: ogólnopaństwowy, flamandzki rząd regionalny,
waloński rząd regionalny i rząd miasta stołecznego. Regiony czyli Flandria, Walonia i Bruksela mają własne
organy władzy ustawodawczej i szerokie uprawnienia w zakresie władzy
wykonawczej które dotyczą między
innymi rolnictwa, transportu czy handlu zagranicznego.

Jak to się zaczęło
Według historyków spory pomiędzy
Flandrią a Walonią istnieją już od czasów starożytnych. Wtedy obszary dzisiejszej Belgii zamieszkiwały ludy celtyckie i germańskie. W pierwszym
wieku naszej ery podbili je Rzymianie, potem nastąpiło panowanie Franków. I to właśnie wtedy zaistniał podział który trwa do dziś. Północ kraju

zasiedlała ludność pochodzenia germańskiego, południe – romańskiego.
Ziemie bywały pod różnym panowaniem; francuskim, niemieckim i hiszpańskim. W średniowieczu Flandria
wzbogaciła się na handlu, a w późniejszym okresie w Walonii rozwinął się
przemysł węglowy i stalowy.
Od roku 1815 Flandria i Walonia
wspólnie z Holandią stworzyły Królestwo Niderlandów. Piętnaście lat później, czyli w roku 1830 oba regiony
odłączyły się od Niderlandów i powstała Belgia. Ale podziały pozostały.
Nasiliły się w roku 1831. Według
uchwalonej konstytucji jedynym oficjalnym językiem w Belgii był francuski, co dało początek trwającej dziesiątki lat dyskryminacji języka
flamandzkiego. Francuski stał się językiem urzędowym.
Po francusku mówiła burżuazja zarówno walońska jak i flamandzka. Pozostała część ludności posługiwała się
dialektami, albo niderlandzkim w odmianach regionalnych (flamandzki,
brabancki) na który elity nie zwracały uwagi. Pomijanie dialektów którymi mówiła duża część ludności doprowadziła do ostrych starć i niechęci
Flamandów do francuskiego która
trwa do dziś.
Magnateria i arystokracja z północy zaczęła wzywać do obrony swojej
tożsamości, kultury i języka. To na
tych niesnaskach w roku 1848 wyrósł
ruch flamandzki który w ciągu następnych dziesięcioleci umocnił się na
tyle, że pod jego wpływem parlament
pod koniec XIX wieku uchwalił serię
ustaw uznających dwujęzyczność
w tym kraju. Władze zezwoliły na używanie języka niderlandzkiego w szkolnictwie i administracji. Ale belgijski
kodeks cywilny został przetłumaczony na niderlandzki dopiero w 1961
roku.
Na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku przeprowadzono oficjalną granicę oddzielającą region flamandzki od walońskiego. I tak się
zaczęło to co trwa do dnia dzisiejszego. Flamandowie i Walonowie czują
się pokrzywdzeni. Raz jedni, raz drudzy.

Flandria

Walonia

ne. Do legendy przeszły stwierdzenia,
że „wielu Flamandów zginęło na frontach I wojny światowej, ponieważ nie
rozumieli wydawanych im po francusku rozkazów”.
Aż do polowy XX wieku Walonia była obszarem dynamicznego rozwoju,
potem przegoniła ją Flandria. Walończycy w obawie o interesy swojego regionu i dominacji Flandrii zaczęli się
domagać odrębności gospodarczej.
Ale było już za późno. W 1962 roku
wyznaczono linię nazywaną „podziałem językowym”, która przecina kraj
na pół z zachodu na wschód.
W latach sześćdziesiątych działający we Flandrii francuskojęzyczny uniwersytet w Leuven został „wygnany”
z tego terenu. Powodem były nasilające się manifestacje tamtejszego środowiska intelektualnego. Spór zakończył się powołaniem przez władze
uczelni w Walonii nowego ośrodka
akademickiego o nazwie Lovain-laNeuve, a na szczeblu obu regionów
doszło do utworzenia odrębnych ministerstw edukacji dla Flandrii i Walonii.
W 1980 roku w odpowiedzi na rosnącą niechęć pomiędzy dwoma regionami dokonano zmian w konstytucji
czyniąc z Belgii państwo federalne
z trzema oddzielnymi wspólnotami językowymi: flamandzką, walońską
i niemiecką.
Od tamtej pory wszystkie trzy regiony mają szeroką autonomię w zakresie władzy ustawodawczej i wykonawczej. Każdy z nich ma także swój
parlament, flagę i hymn. Jednocześnie Belgia podzielona została na trzy
regiony ekonomiczne: północ, południe i Brukselę, która oficjalnie jest
miastem dwujęzycznym, chociaż jej
mieszkańcy to w 80 procentach osoby mówiące po francusku.

Konfliktów ciąg dalszy
Przepaść pomiędzy dwoma regionami pogłębiała się coraz bardziej. Przez
długi okres Flamandowie uważali się
za stronę poszkodowaną, której język
i kultura są wyraźnie dyskryminowa-

Flandria. http://www.panoramio.com/photo/9883930
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Wzajemna niechęć ma również swoje podłoże gospodarcze. W XIX i pierwszej połowie XX wieku to Walonia
dominowała w Belgii pod względem
rozwoju przemysłowego. Stała się
wówczas potęgą w skali światowej
w górnictwie i metalurgii. Przepaść
między walońską elitą a uciskanymi
Flamandami pogłębiała się. Wszystko
zmieniło się po II wojnie światowej.
Flandria zaczęła rozwijać skrzydła.
W tym okresie górnictwo i metalurgia
przeżywały kryzys, natomiast leżąca
na północy Flandria zaczęła przyciągać inwestorów. Południe doświadczyło klęski masowego bezrobocia,
a północ rozwijała się w szalonym tempie. Walońskie miasteczka czasy świetności miały już za sobą podczas gdy
flamandzkie miejscowości rozwijały
się w szalonym tempie. Flamandów
było coraz więcej, Walonów coraz
mniej. Im bardziej jedna z części państwa górowała nad drugą, tym bardziej żądała dla siebie więcej. Obecnie
Walonia jako obszar rolniczy jest
znacznie biedniejsza i dlatego Flandria wspiera ją finansowo. Czyli kolejne pole do konfliktu. Bo według Flamandów po co pomagać tym którzy
marnotrawią środki finansowe i nie
potrafią rozwinąć się gospodarczo.

Co z Brukselą?
Do tych wszystkich podziałów doszedł jeszcze spór o Brukselę. Chociaż
region stołeczny znajduje się we flamandzkiej Brabancji (ku rozpaczy Walonów), to prawie 80 procent jej mieszkańców mówi po francusku (ku
rozpaczy Flamandów). A Flamando-

wie ciągle wspominają czasy, kiedy
stolica zamieszkana była w większości przez ludność flamandzkojęzyczną. Historycznie Bruksela leży na
terenach Flandrii co pozwala tamtejszym nacjonalistom wysuwać żądania
włączenia jej w granice niepodległej
Flandrii oczywiście po ewentualnym
rozpadzie Belgii. W Brukseli z kolei
słychać głosy, że w razie ewentualnego oddzielenia się Flandrii i Walonii
lepiej dla wszystkich (a zwłaszcza dla
mieszkańców stolicy) byłoby znaleźć
się na terenie prężnie rozwijającej się
i bogatej północy.

Kuriozalne przepisy federalnej Belgii
Federalizacja kraju nadała wszystkim trzem regionom kraju szeroką
autonomię. Szybko pojawiły się przepisy prawne z tej autonomii wypływające, niektóre naprawdę kuriozalne.
Na przykład rada jednej z gmin leżących w okolicy Brukseli ustaliła, że
nabywcami ziemi na tym terenie mogą być tylko osoby mówiące po niderlandzku lub chcące się tego języka nauczyć. Również mieszkania socjalne
przyznawane będą tylko osobom mówiącym po niderlandzku. W niektórych miejscowościach dochodziło do
tego, że na plac zabaw nie miały wstępu dzieci mówiące po francusku.
W miejscowości sąsiadującej z Brukselą miała miejsce sytuacja, kiedy pewna kobieta zmarła gdyż osoba wzywająca
pogotowie
nie
potrafiła
wystarczająco porozumieć się po niderlandzku, a operator pogotowia nie
znał francuskiego.
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Co dalej?
Na pierwszy rzut oka wszystko jest
w porządku. Panuje tak zwane równouprawnienie języków: telewizja belgijska nadaje programy po flamandzku, francusku i niemiecku. Belgia
funkcjonuje jako jedno państwo, ale
podziały pozostały i są mocno zakorzenione. Statystyki mówią same za
siebie. Liczba małżeństw zawieranych
pomiędzy osobami z tych dwóch regionów wynosi zaledwie 1% co oznacza, że Flamandowie wolą zawierać
związki małżeńskie z cudzoziemcami
niż Walonami.
Ani Flamandowie ani Walonowie nie
określają siebie jako Belgów. Unikają
terminu „naród”. Identyfikują się
z Belgią tylko w dwóch przypadkach:
pierwszy to sport, drugi – wszystkie
sprawy dotyczące stosunków zewnętrznych. Z pewnością mieszkańcy Flandrii czują się bardziej związani z Holandią, zaś Walonii z Francją.
Flamandowie są bardziej stanowczy
w swoich żądaniach językowej i kulturalnej odrębności, co Walonowie odbierają jako dążenie do dominacji północnej części kraju. Dynamicznie
rozwijająca się bogata Flandria, nie
ma zamiaru utrzymywać tych „nierobów” z Walonii.
Podziały między ludnością flamandzką i francuskojęzyczną ciągle mają
miejsce i wpływają na wiele aspektów
życia społecznego i zawodowego.
W szkołach, partiach politycznych, literaturze czy sztuce nadal widoczny
jest podział według języka (np. literatura niderlandzka lub francuskojęzyczna).
Obserwatorzy wskazują, że nastroje separatystyczne się pogłębiają. We
Flandrii po zwycięstwie nacjonalistów
są jeszcze bardziej widoczne.
Jednocześnie spora grupa mieszkańców obu regionów nie chce odrębności uważając, że wszystkie spory
nie dotyczą ich jako mieszkańców ale
są sztucznie wykreowane przez polityków.
Na razie konflikt trwa i ma się dobrze. W tej chwili karty rozdają Flamandowie i to ich ostrzega wpływowy pu bli cy sta „De Standa ard” Rik
Torfs: „Zwycięzcy wyborów, nie kopcie sobie grobów... Zatrzymajcie się
i pomyślcie co się stanie, jeśli Flandria w końcu zdobędzie niepodległość. Jeśli my, Flamandowie zastrzeli my na sze go wa loń skie go koz ła
ofiarnego, tylko i wyłącznie my staniemy się od powie dzialni za nasze
niepowodzenia”.

Walonia. http://vakantie.she.be/imgpath/assets_img_travel

Anna Janicka
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TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO
w Szkole
Języków Obcych
SCVO-TALEN BERCHEM
tym roku szkolnym nasze centrum językowe zdecydowało się
na realizację nowego projektu dotyczącego promocji nauczanych
w naszej szkole 14 języków obcych, między innymi języka
polskiego. W ramach tego projektu mogliśmy także zająć się promocją
naszego kraju. Skontaktowaliśmy się z polskimi instytucjami w Brukseli,
które dostarczyły nam bardzo dużo materiałów promocyjnych
(Polskie Biuro Turystyczne, Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego
oraz Wydział Kultury przy Ambasadzie Polskiej).

W

Wszystkie elementy programu zostały poprowadzone w języku
niderlandzkim natomiast ostatnia pozycja czwartkowego programu
(konwersacja) odbyła się po polsku.
Nasz program zaczęliśmy w środę po południu 27 lutego spacerem
po Dworcu Centralnym w Antwerpii i wejściem na ostatnie piętro muzeum
MAS. Ten trzygodzinny spacer poprowadziła Ela Strug, polski architekt.
Natomiast czwartek 28 lutego od godziny 10. do godziny 21. był
poświęcony Polsce.
Przez cały dzień mieliśmy stoiska z materiałami promocyjnymi
otrzymanymi z Brukseli z wyżej wymienionych polskich instytucji.
Nie zabrakło także polskich specjalności kulinarnych. Pani Renata Zych
prowadząca sklep w Deurne „Anielska kuchnia” przygotowała różnego
rodzaju pierogi, gołąbki, kiełbasę z rusztu oraz osłodziła nam dzień
przepysznymi pączkami.
Po południu Anna Sendrowska poprowadziła warsztaty stawiania baniek,
wieczorem Heleen Notebaert z Polskiego Biura Turystycznego w Brukseli
przedstawiła Polskę w formie prezentacji w powerpoint. Potem odbył się
quiz którego główną nagrodą był weekend w Warszawie.
W czasie przerwy uczestnicy wieczornego programu mieli okazję
skosztować pysznych polskich ciast własnej roboty oraz kilku polskich
alkoholi.
Miłą niespodzianką było przybycie na nasz wieczorny program
20 studentów slawistyki z uniwersytetu w Lowanium z profesorem
Krisem Van Heuckelom.
Program zakończyliśmy godzinną konwersacją nt. „Dlaczego uczymy
się języka polskiego?” poprowadzoną przez Leopolda Janssensa.
To był bardzo intensywny ale jednocześnie bardzo interesujący dzień.
Iwona Kocięba
www.scvo-talen
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Polonia w Morstel
Jak co roku również pierwszego lutego tego roku odbyło się w gminie
Mortsel spotkanie ACW Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pracodawców.
Podczas tego spotkania miałam zaszczyt przedstawić historię polskiej migracji we Flandrii, w Antwerpii a bliżej w gminie Mortsel, gdzie mieszka
dość znaczna część naszych rodaków.
Zgromadzeni pytali skąd wzięli się Polacy w Antwerpii? Co tutaj robią? Czy
mają zamiar osiedlić się we Flandrii?
Czy uczą się języka niderlandzkiego?
Jak przebiega ich proces integracji?
Czy podoba im się życie we Flandrii?
I jak to jest być migrantem? Na te i inne pytania starałam się odpowiedzieć
w moim wystąpieniu pt: „Migracja
w Prowincji Antwerpii – historia, demografia oraz kwestie integracji”.
Zjawisko migracji nie jest zjawiskiem
nowym. Od zarania dziejów ludność
przemieszczała się regularnie głównie
w poszukiwania żywności, wody pitnej i urodzajnych gleb.
Na naszym kontynencie nieustannie
miały miejsce wędrówki ludów.
Współczesną migrację determinują
jednak nieco inne czynniki. Do najważniejszych możemy zaliczyć historię,
ekonomię, polityczne uwarunkowania
oraz przemiany kulturalne. Jeżeli już
mówimy o historii, to w przypadku polskiej migracji odegrała ona kluczową
rolę. To właśnie historia zbliżyła Polaków i Flamandów. Przenieśmy się do
roku 1830, w którym to miały miejsce
dwa bardzo ważne wydarzenia w Polsce i we Flandrii. Niewielu Flamandów
zdaje sobie sprawę że poniekąd wydarzenia historyczne w Polsce przyczyniły się do odzyskania przez nich niepodległości.
W roku 1830 Belgia stanowiła część
zjednoczonych Niderlandów pod panowaniem króla Willema I z domu
Oranje Nassau. W tym właśnie roku
miał miejsce flamandzki zryw niepodległościowy tzw. „Krwawa Niedziela”
(Bloedige Zondag). Król Willem, spokrewniony z rodziną Romanowów poprosił o pomoc militarną w stłumieniu
flamandzkiego powstania cara Mikołaja I. Rosja w owym czasie była u szczytu swej potęgi zarówno ekonomicznej,
jak i militarnej i nie bez przyczyny nazywana była „żandarmem Europy”. Car
Mikołaj natychmiast pośpieszył na pomoc Willemowi. W tym samym czasie
w Polsce wybuchło Powstanie Listopadowe. Wojska carskie, które były
w drodze do Belgii zostały skierowane do stłumienia polskiego powstania.
Flamandzki zryw niepodległościowy
jak wiemy zakończył się sukcesem
i wkrótce po tym powstało państwo

belgijskie. Po upadku Powstania Listopadowego miała miejsce wielka migracja
na zachód Europy, w tym
również do świeżo powstałej Belgii. Rok 1830 można
więc umownie przyjąć jako
początek migracji Polaków
do Belgii.Drugą wielką falą
migracji był okres po II wojnie światowej. W roku 1945
na Konferencji w Jałcie trzej od lewej: Chris de Ridder, Maya Stępień, Jos Fierens i Patrick Hapers.
przywódcy Stalin, Rooswelt Zródło: http://www.nieuwsblad.be/article
i Churchill dokonali nowe- /detail.aspx?articleid=BLIVA_20130202_002
go terytorialnego podziału
Europy. W wyniku tego podziału Polska znalazła się w bloku ko- turecką. Obecna migracja jest wyrówmunistycznym na okres niemalże 45 nana, jeżeli chodzi o płeć. Największym
lat. Żelazna kurtyna podzieliła Euro- skupiskiem Polaków we Flandrii jest
pę na Wschodnią i Zachodnią. Wielu miasto Antwerpia oraz pobliskie gmiPolaków walczących na frontach II woj- ny. Nowo przybyli Polacy są na belgijny po ustanowieniu nowego porządku skim rynku pracy bardzo aktywną grunie zdecydowało się na powrót do ko- pą społeczną, zatrudnioną w takich
munistycznej Polski i wybrali życie na sektorach jak: budownictwo, sektor
obczyźnie.
chemiczny, sektor metalurgiczny, sekZ tego okresu znajduje się w Belgii tor przemysłu lekkiego, zakłady mięswielu polskich oficerów wyzwalających ne oraz ogrodnictwo. Statystycznie tylFlandrię i żołnierzy walczących w Wiel- ko 3% z nich korzysta z flamandzkiego
kiej Brytanii. Na cmentarzu w Lom- systemu zasiłków socjalnych. Polska
mel pochowanych jest kilkuset pol- migracja postrzegana jest ogólnie jaskich żołnierzy, którzy oddali życie za ko migracja dynamiczna, kreatywna,
wolność Belgów.Kolejną ważną datą umotywowana i pracowita. Polacy
w historii migracji polskiej jest rok przyjeżdżający do Flandrii nie muszą
1989 – upadek muru berlińskiego.Krót- zdobywać kwalifikacji zawodowych,
ko potem ma miejsce Konferencja Hel- aby odnaleźć się na rynku pracy. Przysińska, przemiany zachodzące w Związ- jeżdżający Polacy są przeważnie wysoku
Radzieckim:
„glasnost” ko wykwalifikowanymi fachowcami,
i „pieriestrojka” i wreszcie rozpad którzy bez problemu znajdują zatrudZwiązku Radzieckiego i upadek komu- nienie na flamandzkim rynku pracy.
nizmu. Te wydarzenia wywołują nie- Bardzo mile widziani są również polodwracalne zmiany w Europie i w Pol- scy inżynierowie. Polacy postrzegani
sce.Polacy po raz pierwszy mogą są również przez Flamandów, jako spowyjeżdżać na Zachód Europy z tzw. łeczność dobrze się integrująca. Uczą
„wizą turystyczną”, dającą pozwolenie się chętnie języka niderlandzkiego, pona trzymiesięczny pobyt. Początek lat syłają swoje dzieci do flamandzkich
90-tych to nowa fala migracji będąca szkół, które radzą sobie w nich znakorezultatem wydarzeń historycznych micie. Polacy są również zaangażowai jednocześnie początkiem ekonomicz- ni społecznie, kulturalnie i politycznie.
nej migracji Polaków do Belgii. I wresz- Charakter migracji ostatnich 5 lat niecie ostanie wydarzenie, a mianowicie co się zmienił. Nie jest to już migracja
rok 2004. Przystąpienie Polski do Unii czasowa „za chlebem”. Polacy osiedlaEuropejskiej otwiera nowy etap w mi- ją się na stałe. Biorą kredyty w belgijgracji Polaków na płaszczyźnie ekono- skich bankach, kupują nieruchomości,
micznej. Członkostwo w Unii stwarza otwierają działalność gospodarczą i nie
Polakom nowe perspektywy. Wolny planują powrotu do Polski, chyba że
przepływ pracowników, otwarcie się na wakacje.
belgijskiego rynku pracy na Polaków
Obecność Polaków we Flandrii, w Anw roku 2009 daje naszym rodakom peł- twerpii jest faktem. Ta obecność krenoprawny status w znaczeniu praw- uje nowe perspektywy i trendy. Jaknym i ekonomicznym. Na owoce tych kolwiek by na ten fakt nie spojrzeć,
zmian nie należy długo czekać. Na pod- jesteśmy we Flandrii zadomowieni
stawie danych z Eurostatu w roku 2010 i zintegrowani.
znajdowało się w Belgii 43.085 PolaMaya Stępień
ków. Społeczność Polska zajęła pierwsze miejsce jeżeli chodzi o liczebność
i przewyższyła tym samym społeczność
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Nie wszystkie Polki sprzątają
Liczba Polaków przebywających w Belgii
wzrosła spektakularnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Fakt ten ma wpływ
na skład populacji. Ponad 12 procent Polek
ma partnera Belga. Wśród mężczyzn jest to
tylko 3 procent. Czy Polki są bardziej popularne? Czy może polscy mężczyźni zbyt wiele pracują?
W roku 2011 można było w tym kraju odnotować 50 tysięcy polskich obywateli.
W ten sposób społeczność polska stanowi największą z pięciu grup mniejszościowych. Wielu spośród Polaków przyjeżdża do Belgii ze swoim
partnerem, ale istnieje również duża grupa osób, które tutaj znajdują swoją drugą połówkę.
Z badań przeprowadzonych przez
Kris Vancluysen i Sofie Hennau
z Uniwersytetu w Hasselt wynika,
iż 97% Polaków podczas swojego
pobytu w Belgii pozostaje w relacji
z Polką. Wśród kobiet ten odsetek
jest znacznie mniejszy. Ponad dwadzieścia procent z nich jest w związku
z kimś, kto nie pochodzi z Polski. Związki między Polkami i Belgami spotyka
się cztery razy częściej, aniżeli związki pomiędzy polskimi mężczyznami
i belgijskimi kobietami.

Status socjalny

ryzonty, wycisza. Jesteś na chwilę daleko od
codziennej szarzyzny. Wszystko wydaję się
piękniejsze, zarówno kraj, jak i ludzie” – mówi Gosia. Ona po roku wymiany uniwersyteckiej zdecydowała się pozostać na stałe w Antwerpii. Nikogo więc nie dziwi, że
Polacy którzy przyjeżdżają do Belgii zakochują się nie tylko w kraju, ale również w jego
mieszkańcach. Dla Gosi jej mąż jest główną
przyczyną, aby zostać w Belgii. No i może też
frytki, dodaje uśmiechając się.
„Polacy, którzy mają regularne kontakty
z lokalnymi mieszkańcami, mają możliwość
szybciej nauczyć się języka. Właśnie oni mają o wiele pozytywniejszy obraz belgijskiego społeczeństwa” mówi pracownik naukowy Sofie Hennau.
„Kiedy po raz pierwszy spotkałem moją
przyjaciółkę, był to mój pierwszy kontakt
z kimś z Polski” – mówi Bart. Poznał swoją
partnerkę w Leuven. „O Polakach miałem
typowe, pełne uprzedzeń wyobrażenie, jak
wielu Belgów: są szarzy, chłodni, biedni i korupcyjni. Po mojej pierwszej wizycie w Polsce obraz ten legł w gruzach.”

Atrakcyjne i zadbane
Bardzo rzadko można spotkać związki między Polakami i Belgijkami. Większość mężczyzn z Polski pracuje w budowlance. Zazwyczaj pracują do późna i są zbyt zmęczeni, aby
poszukiwać nowych przyjaźni. Czyżby kobiety miały więcej wolnego czasu na szukanie partnera?

„Ten fenomen jest nie tylko zauważany w Belgii, ale również na innych
płaszczyznach polskiej emigracji”. Często przyczyną tego zjawiska jest jeszcze
„Kobiety są o wiele bardziej werbalne niż
do niedawna niski status socjalny Pola- mężczyźni. Uczą się łatwiej, są bardziej konków w Europie Zachodniej” – mówi Elżbie- taktowe i łatwiejsze w komunikacji”, mówi
ta Kuźma, polski pracownik naukowy przy Magda, pracująca jako manager w AntwerUniversité Libre de Bruxelles (ULB). „Po- pii. „Polki są poza tym atrakcyjne i zadbazycja mężczyzny nie jest zagrożona w związ- ne,” dodaje. „Polki są z reguły o wiele symku z kobietą cudzoziemką, która znajduje patyczniejsze i otwarte niż Belgijki”, śmieje
się na niższym stopniu drabiny społecznej. się Bart, „i poza tym są zazwyczaj szczuplejsze”.
W przeciwnym wypadku owszem”.
Belgijsko-Polskie związki par zdarzają się
Z języka niderlandzkiego tłumaczyła
jednak nie tylko w tak zwanych niższych sfeMaya Stępień
rach, czego najlepszym przykładem jest chociażby księżniczka Matylda, z pochodzenia Polka, najstarsza
córka Patricka d’Udekem d’Acoz
Maya Stępień
oraz baronowej Anne Komorowski wywodzącej się z Polski.

Szarzyzna, chłód,
bieda i korupcja?
Często Polki są utożsamiane
ze „sprzątaczkami”, ale to porównanie nie do końca odzwierciedla stan rzeczywisty. Coraz
więcej polskich studentek przyjeżdża do Belgii w ramach wymiany studenckiej programu
Erasmus. Niektóre z nich podejmują decyzję o pozostaniu. „Rok
spędzony za granicą poszerza ho-

Tłumacz
przysięgły

języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego
i niemieckiego
GSM 0496 113 823
e-mail: stepien.maya@gmail.com
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Królowa Matylda
szkołę
podstawową
w Bostogne, a następnie Institut de la Vierge Fidele w Brukseli.
Studiowała w brukselskim Institut Libre
Marie Haps który ukończyła z wyróżnieniem
otrzymując dyplom logopedy. Jest również
absolwentką Katolickiego
Uniwersytetu
w Leuven.
Matylda ma dwie
młodsze siostry (trzecia zginęła w wypadku)
i młodszego brata.
Uwielbia muzykę poważną, doskonale gra
w tenisa, lubi pływać.
Jej pasją są podroże.
Jest matką czwórki
dzieci i szczęśliwą żoną.

Królewski ślub

Źródło: http://kobieta.onet.pl/uroda/

Abdykacja holenderskiej królowej
rozpoczęła dyskusje, czy europejska
monarchia nie powinna się odmłodzić,
panujący królowie i królowe przekazać władzy młodym i prężnym następcom tronu.
Belgijski król nie zamierza abdykować. Jeżeli dojdzie do zmiany pokoleniowej, to w chwili objęcia tronu przez
księcia Filipa belgijską królową zostanie księżniczka Matylda.

Belgijsko-polska arystokratka
Matylda, księżna Brabancji jest
w połowie Polką. Jej matką jest urodzona w Białogardzie Anna Maria Komorowska, córka hrabiego Leona Komorowskiego. Ojcem był flamandzki
arystokrata, nieżyjący już hrabia Patrick d'Udekem d'Acoz.
Urodziła się w 1973 roku w Uccle
na przedmieściach Brukseli, a dzieciństwo spędziła w pałacu Losange
w Villers-la-Bonne-Eau. Ukończyła

Księcia Filipa poznała w 1996 roku podczas
wspólnego spotkania
z przyjaciółmi. Połączyła ich gra w tenisa, chociaż na początku znajomości
nic
nie
wskazywało, że Matylda i Filip będą parą. Belgijski następca tronu
miał opinię hultaja i kobieciarza. Związany był
z wieloma arystokratkami, ale żaden z tych
związków nie przetrwał próby czasu.
Na belgijskim dworze wrzało od skandali, które nazbyt często wstrząsały
opinią publiczną.
Po raz drugi książę i księżna spotkali się na pogrzebie siostry Matyldy,
która zginęła w wypadku samochodowym. Ogłoszenie zaręczyn nastąpiło po kilku tygodniach. Dziesiątego
września 1997 roku ówczesny premier Belgii zgodnie z obowiązującym
prawem wyraził zgodę na zawarcie
małżeństwa, a kilkanaście dni później
zgodę opublikowano w Monitorze Rządowym Królestwa Belgii.
Czwartego grudnia przed pałac królewski zjechały tłumnie całe rodziny
Belgów, a kolej przygotowała na tę
okazję darmowe bilety dla wszystkich,
którzy chcieli obejrzeć ceremonię. Po
godzinie dziewiątej spod pałacu wyruszyły limuzyny eskortowane przez
Konną Straż Królewską.
Matylda do ślubu jechała z ojcem
eleganckim mercedesem Pullmanem

ze szklanym dachem, którym kiedyś
jeździł papież Paweł VI.
Pod katedrą świętego Michała
i świętej Guduli w Brukseli zebrał się
ponad 40 tysięczny tłum ludzi. Ceremonia zaślubin odbyła się właśnie
w katedrze z udziałem 1.700 gości.
Byli wśród nich przedstawiciele
wszystkich europejskich monarchii,
przywódcy państw i inne znane osobistości. Księżniczka wyglądała przepięknie w jasnokremowej jedwabnej
sukni z pięciometrowym welonem. Ceremonia ślubna celebrowana była po
francusku, flamandzku i niemiecku.
Belgowie cieszyli się z tego ślubu.
Od początku uwielbiali Matyldę, ważne było również to, że w momencie
objęcia tronu przez Filipa będzie ona
pierwszą od 200 lat królową pochodzenia belgijskiego. Dla Belgów był
to sygnał, że w przyszłości Matylda
będzie królową, która może zjednoczyć podzielony konfliktami kraj.
Jej Królewska Wysokość Księżna
Brabancji wraz z mężem i czwórką
dzieci mieszka w pałacu Laeken pod
Brukselą. Zmieniła playboya i skandalistę w czułego ojca i przykładnego męża. To dzięki niej książę Filip
otworzył się na świat i ludzi i zaczął
się wreszcie uśmiechać. I to ona doprowadziła do tego, że Belgowie ponownie obdarzyli rodzinę królewską
zaufaniem.

Wzór do naśladowania
Matylda – księżniczka o słowiańskich korzeniach jest w Belgii bardzo
lubiana i szanowana. Nazywana bywa najbardziej zapracowaną księżniczką w Europie. Belgijki uważają ją
za wyrocznię w świecie mody i z upodobaniem kopiują jej styl. Księżna
ubiera się w belgijskim domu mody
Nathan, który ceni za projekty skromne, jednocześnie wyrafinowane i co
najważniejsze nietuzinkowe. W butikach można kupić specjalne modele
inspirowane kreacjami Matyldy, a Belgijki z upodobaniem noszą rzeczy podobne do tych, które ma księżna.
Czym jeszcze księżna ujęła Belgów?
Przede wszystkim wykształceniem, bo
jak twierdzą znawcy tematu jest najlepiej wykształconą osobą w całej rodzinie królewskiej. Z zawodu jest logopedą i ma za sobą prowadzenie
własnej praktyki w tej dziedzinie oraz
pracę z dziećmi autystycznymi. I co
ciekawe będąc już żoną księcia Filipa
zrobiła doktorat z psychologii. Biegle
włada pięcioma językami, ale tym,
czym ujęła mieszkańców północnej
części Belgii czyli Flamandów jest zna-
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jomość ich języka. Chociaż księżna wychowała się w Walonii fakt posługiwania się niderlandzkim odbierany jest
przez Flamandów bardzo pozytywnie.
Księżna jest znana nie tylko z towarzyszenia mężowi na róożnych oficjalnych i mniej oficjalnych uroczystościach, spotkaniach, galach, czy
podróżach zagranicznych. Przede
wszystkim jako pierwsza osoba z belgijskiej rodziny królewskiej bardzo
aktywnie działa na polu społecznocharytatywnym. Jest reprezentantką
UNICEF i UNAIDS.

Źródło: http://kobieta.onet.pl/uroda/

Belgowie uważają, że przyszła królowa jest osobą bardzo ciepłą i miłą,
cenią ją również za dyskrecję w kontaktach z mediami. Nie udziela nieprzemyślanych wywiadów, nie zgadza się na tak zwane „ustawki”.
Według dziennika „De Standaard”
księżniczka jest najbardziej popularną osobą spośród belgijskiej rodziny
królewskiej.
Księżna Matylda, w której żyłach
płynie polska krew, w naszym języku
potrafi powiedzieć zaledwie kilka słów.
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Wprawdzie urodziła i wychowała się
w Belgii, ale swoje dzieci wychowuje
tak, aby pamiętały o polskich korzeniach.
Belgijska prasa pisze, że księżna
Matylda jest uosobieniem wszystkich
cnót jakie powinna mieć przyszła królowa. Elegancka, dyskretna, powściągliwa w wyrażaniu opinii, wyważona,
wykształcona i bardzo urodziwa. Miło jest słyszeć takie opinie o polskiej
księżniczce, która w przyszłości zostanie belgijską królową.
Ewa Jan ik

Źródło: http://kobieta.onet.pl/uroda/
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Znani nieznani
Czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Na zarządcę majątku przeznaczony
został Józef, dlatego Tadeusz wybrał dla siebie karierę wojskowego.
n W 1765 roku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego powstała Szkoła Rycerska, której celem było przygotowanie kadry
oficerskiej, ludzi światłych, postępowych i prawych obywateli. Kościuszko (dzięki wsparciu Czartoryskich) wstąpił do Korpusu Kadetów
Szkoły Rycerskiej.
n Od początku pobytu w szkole młody Tadeusz wyróżniał się spośród
innych uczniów. Był bardzo pilny,
zdolny, a przede wszystkim pracowity. Studiował historię Polski, historię powszechną, filozofię, łacinę,
język polski, francuski, niemiecki
oraz prawo, ekonomię, arytmetykę,
geometrię i miernictwo.
Szkołę ukończył w stopniu kapitana.

Tadeusz Kościuszko
(1746 Mereczowszczyzna
– 1817 Solothurn)
Polski i amerykański generał, inżynier fortyfikacji, uczestnik wojny
o niepodległość Stanów Zjednoczonych, przywódca powstania przeciwko
Rosji i Prusom, Najwyższy Naczelnik
Siły Zbrojnej Narodowej w Insurekcji
Kościuszkowskiej.
n Urodził się 4 lutego 1746 roku
w Mereczowszczyznie na Polesiu
w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Ród Kościuszków wywodził się
od dworzanina króla Zygmunta
I Konstantego (zdrobniale Kostiuszko), który w 1509 roku otrzymał
majątek Siechnowicze (rodowy majątek Kościuszków).
n Ojcem Tadeusza był miecznik brzeski Ludwik Tadeusz Kościuszko,
pułkownik regimentu buławy polnej litewskiej. Matka to Tekla z Ratomskich.
n W 1755 roku Tadeusz wraz ze starszym bratem Józefem rozpoczęli naukę w Kolegium Pijarów w Lubieszowie. Pięć lat później ze względu
na kłopoty rodzinne obaj wrócili do
domu.

n W 1769 roku Kościuszko jako królewski stypendysta wspólnie z Józefem Orłowskim, kolegą ze Szkoły Rycerskiej, wyjechał do Paryża.
Studiowali w Akademii Malarstwa
i Rzeźby. Tadeuszowi nie bardzo odpowiadał taki rodzaj nauki, ale nie
mógł wstąpić do żadnej z paryskich
wyższych szkół inżynieryjnych,
gdyż był cudzoziemcem i nie miał
dość pieniędzy. Uczył się więc sam
i chodził na prywatne wykłady profesorów ze szkół wojskowych.
n Powrócił do kraju latem 1775 roku,
trzy lata po pierwszym rozbiorze
Polski. Pomimo ogromnej wojskowej wiedzy nie znalazł zatrudnienia
w wojsku, które zostało zredukowane do dziesięciu tysięcy żołnierzy.
W rodzinnym majątku niezbyt dobrze gospodarzył brat Józef i Kościuszko miał problem ze znalezieniem nie tylko pracy, ale i swojego
miejsca w życiu.
n Pierwszą i największą miłością Tadeusza była Ludwika Sosnowska,
której był korepetytorem. Ponieważ
nie było szans, aby ojciec dziewczyny hetman Sosnowski zgodził się
na związek tych dwojga, Kościuszko porwał ukochaną. Niestety, niedoszłemu teściowi udało się odbić
córkę, która została zmuszona do
małżeństwa z Józefem Lubomirskim.

n Kościuszko uciekł z kraju. Najpierw
wyjechał do Drezna, a potem do Paryża, gdzie dowiedział się o koloniach brytyjskich w Ameryce, które podjęły walkę o wyzwolenie
i niepodległość. Coraz głośniej mówiło się, że Amerykanie wspierani
przez Francuzów odnoszą coraz większe sukcesy.
n We wrześniu 1776 roku Kościuszko przybył do Filadelfii i został mianowany do stopnia inżyniera armii
amerykańskiej. Otrzymał zadanie
opracowania fragmentu ufortyfikowania miasta i przez całą zimę pracował przy budowie fortów w Filadelfii.
n Przez wiele miesięcy fortyfikował
różne obozy wojskowe Armii Kontynentalnej, co przyniosło mu znaczny rozgłos. Wyrazem uznania dla
jego inżynierskiego przygotowania
było powierzenie mu budowy silnej
twierdzy West Point nad rzeką Hudson. Taką decyzję wydał naczelny
wódz armii amerykańskiej Jerzy
Waszyngton.
n W uznaniu zasług uchwałą Kongresu Tadeusz Kościuszko awansowany został w 1783 roku na generała
brygady armii amerykańskiej.
Otrzymał też specjalne podziękowanie, nadanie około 250 ha gruntu
oraz znaczną sumę pieniędzy, która miała być wypłacona w rocznych
ratach. Kiedy Kongres wypłacił mu
zaległe pieniądze, pomimo niezbyt
dobrej sytuacji finansowej natychmiast przeznaczył te pieniądze na
wykupienie wolności i kształcenie
Murzynów. Całą resztę majątku
Kościuszko powierzył Jeffersonowi
który był wykonawcą jego testamentu.
n Ogromnym wyróżnieniem ze strony współtowarzyszy walki było przyjęcie Kościuszki jako jednego
z trzech cudzoziemców do Towarzystwa Cyncynatów założonego przez
najbardziej zasłużonych oficerów
amerykańskich.
n Podczas pobytu w Filadelfii Kościuszkę odwiedził indiański wódz
Little Turtle. Kościuszko podarował
mu parę pistoletów wraz z instrukcją użycia ich przeciw „każdemu,
kto będzie chciał ciebie (twój lud)
podbić”.
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n W roku 1784 powrócił do Polski i na
pięć lat osiadł w rodzinnych Siechnowiczach. Jego część majątku nie
przynosiła znaczących dochodów,
pomimo tego Kościuszko ograniczył
pańszczyznę swoim chłopom, co nie
przysporzyło mu sympatii u okolicznej szlachty.
n Sytuacja w kraju była bardzo zła.
Obradujący w latach 1788-1792
Sejm zwany Wielkim albo Czteroletnim podjął dzieło naprawy Rzeczypospolitej. Jedna z jego pierwszych uchwał podnosiła liczbę
wojska do 100 tysięcy. To była szansa dla Kościuszki. 12 października
1789 roku otrzymał podpisaną przez
króla nominację na generała majora wojsk koronnych z pensją 12 tysięcy złotych rocznie.
n Polacy już od dawna spodziewali się
inwazji zbrojnej zaborców, którzy
nie chcieli pogodzić się z postanowieniami Sejmu. Kościuszko dokonywał inspekcji podległych sobie
wojsk, obejmując pod nieobecność
księcia Józefa Poniatowskiego dowództwo nad armią polską.
n 18 maja 1792 roku wojska rosyjskie
w sile 100 tysięcy żołnierzy wkroczyły na teren Polski i rozpoczęła
się wojna polsko-rosyjska. Wskutek
zdrady armia litewska nie stawiła
najeźdźcy żadnego oporu. Również
koronne wojska polskie nie miały
wystarczającej siły, aby powstrzymać Rosjan.
W pewnym momencie król zdecydował się przerwać działania wojenne i przystąpił do zdradzieckiej konfederacji targowickiej.
n W 1793 roku nastąpił II rozbiór Polski, który zastał Kościuszkę w Paryżu. Stamtąd udał się do Drezna
aby opracować koncepcję organizacji powstania narodowego. Tymczasem
w
Polsce
sytuacja rozwijała się
bardzo dla niego niekorzystnie. Zaborcy zredukowali wojsko polskie,
a gospodarka i finanse
były w opłakanym stanie. Generał zdecydował
się na powrót do kraju
i rozpoczęcie powstania
o niepodległość.
n 24 marca 1794 roku na
rynku w Krakowie złożył słynną przysięgę
i objął formalnie dowództwo insurekcji ja-

ko Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.
n Po wygranej bitwie pod Racławicami
morale polskiej armii wzrosło. Niestety w sferze militarnej nie miało to zwycięstwo większego znaczenia. W maju tego samego roku Kościuszko wydał
„Uniwersał Połaniecki”, akt regulujący wiele rozporządzeń i proklamacji
wydanych w sprawie chłopskiej od
chwili rozpoczęcia powstania.
n 10 października 1794 roku w bitwie
pod Maciejowicami generał dostał
się do niewoli, po czym został uwięziony w twierdzy Pietropawłowskiej
w Petersburgu.
n Dwa lata później car Paweł I Romanow wypuścił Kościuszkę, który zgodził się złożyć przysięgę wiernopoddańczą, w zamian za co car wypuścił
20.000 Polaków. Generał na krótko
wyjechał do Stanów Zjednoczonych,
do Europy wrócił w 1797 roku.
n W latach 1798-1815 mieszkał w Brevile pod Paryżem i miał swój wkład
w tworzenie Legionów Polskich. Nie
ufał Napoleonowi i był przeciwnikiem wiązania z nim sprawy polskiej.
Następnie
zamieszkał
w Szwajcarii u Franciszka Ksawerego Zeltnera.
n W 1815 roku car Aleksander I Romanow pragnący uzyskać aprobatę dla stworzenia miniaturowego
i marionetkowego zarazem Królestwa Polskiego zaprosił Kościuszkę do Wiednia. Ten na wiadomość,
że planowane Królestwo Polskie ma
być mniejsze od Księstwa Warszawskiego oświadczył, że to „jest pośmiech” i opuścił Wiedeń.

Kościuszko pod Racławicami, obraz Jana Matejki. Żródło: artyzm.com
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n Zmarł 15 października 1817 roku
w Solothurn (Szwajcaria) w domu
Zeltnera i został pochowany w pobliskim Zuchwilu. Zgodnie z testamentem, wydobyte z ciała serce Kościuszki zostało umieszczone w urnie
i przekazane Emilii Zeltner, córce
Franciszka. Ostatecznym miejscem
jego pochówku stal się Wawel.
Tadeusz Kościuszko w oczach
współczesnych był człowiekiem szlachetnym i obrońcą uciśnionych: chłopów, Żydów a także amerykańskich
czarnych niewolników. Thomas Jefferson powiedział o nim, że „był najczystszym spośród synów wolności”.
Doskonale wykształcony, wybitny
fachowiec i specjalista w dziedzinie
inżynierii wojskowej. Nie szukał łatwego i szybkiego zarobku, a do swoich obowiązków podchodził niezwykle profesjonalnie.
Bez wątpienia Kościuszko jest bohaterem dwóch narodów. Jego prace
nad fortyfikacją West Point i inżynieryjne przygotowanie bitwy pod Saratogą przyczyniły się do sukcesu tego
epizodu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W USA po Jerzym
Waszyngtonie to właśnie Kościuszko
ma największą liczbę pomników, a jego imieniem nazwano miejscowości,
parki, autostrady i mosty.
Jego życie bogate było w emocje,
doświadczył wielu wzlotów i upadków.
Zawiódł się na wielu ludziach, ale jednocześnie doznał uwielbienia i ogromnego szacunku.
Historia Tadeusza Kościuszki, jego
sława i legenda jest znacznie dłuższa
niż jego życie i trwać będzie wiecznie
dla dobra Polski i Polaków.

Hanna Korcz
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Kącik historyczny
Insurekcja kościuszkowska
24 marca 1794 roku na krakowskim
rynku Tadeusz Kościuszko złożył narodowi polskiemu uroczysta przysięgę i objął formalnie przywództwo insurekcji jako Najwyższy Naczelnik
Siły Zbrojnej Narodowej.

„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie
użyję, lecz jedynie jej dla dobra obrony całości granic, odzyskania samowolności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak
mi Panie Boże dopomóż i niewinna
męka Syna Jego”.

Wcześniej...
W 1792 roku po klęsce wojny polsko-rosyjskiej terytorium Polski okupowane było przez Rosję. Zlikwidowano wszystkie zdobycze Konstytucji
3 Maja. Wojska rosyjskie dokonywały wielu grabieży połączonych z represjami politycznymi. Polska jako
kraj została złamana politycznie, gospodarczo i finansowo. Upadły największe polskie banki, podrożała żywność,
wprowadzono
cenzurę.
Zlikwidowano polska prasę, a wiele
tytułów książek funkcjonowało jako
zakazanych. Rządziła niepodzielnie
caryca Katarzyna II zwana „Najjaśniejszą Imperatorową”.

W 1793 roku nastąpił II rozbiór. Polska stała się krajem o powierzchni
niewiele przekraczającej 200 tysięcy
kilometrów kwadratowych, z liczba
ludności około 4 milionów. Zrujnowana została gospodarka, a społeczeństwo zniszczone moralnie. W Warszawie pojawił się rosyjski ambasador
Osip Igelstrom, który rozbudował tajną policję i opłacał całą rzeszę agentów penetrujących niemal wszystkie
polskie środowiska. Polska przestała
być państwem suwerennym i nie mogła prowadzić polityki zagranicznej.

Plany powstania przeciwko
Rosji
Po przegranej wojnie i obaleniu
Konstytucji 3 Maja, na zachodzie Europy powstał tak zwany Komitet Emigracyjny który w 1793 roku wysłał
w tajnej misji Tadeusza Kościuszkę
do Paryża. Celem jego wizyty było
przedstawienie francuskiemu rządowi planu zakładającego wzniecenia
w Polsce przy pomocy Francuzów rewolucji i rozpoczęcia wojny z zaborcami czyli Rosją, Prusami i Austrią.
W czasie przejazdu przez Belgię Kościuszko spotkał się z generałem Charles Francois Dumouriezem, którego
zapoznał z planami przeprowadzenia
w Polsce insurekcji, czyli zbrojnego powstania (z jęz. łac. insurgere – powstawać przeciw komuś, buntować się).

Przysięga Kościuszki na rynku krakowskim 24 marca 1794, Franciszek Smuglewicz.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/

Później okazało się, generał Dumouriez był w zmowie z Austriakami co
w konsekwencji doprowadziło do tego, ze powstańcze plany przejęli Rosjanie. Francuska misja Kościuszki
nie przyniosła żadnych rezultatów, bo
rząd francuski oprócz zachęcania Polaków do wybuchu powstania nie zrobił dosłownie nic. Jak pokaże nasza
późniejsza historia, tego typu zachowania rządu francuskiego w stosunku do Polski miały również miejsce
po wybuchu II wojny światowej, kiedy Polacy czekali na choćby jeden gest
ze strony sojuszników.

Sprzysiężenie
Na początku 1794 roku Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Tadeusz Kościuszko zawiązali sprzysiężenie. Uznali konieczność ustanowienia dyktatury
wojskowej i powierzenia jej Kościuszce. Oprócz nich do sprzysiężenia przystąpili dawni członkowie Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej
z czasów Sejmu Czteroletniego. 21 lutego 1794 roku Rosjanie uchwalili redukcję wojska Rzeczypospolitej o połowę
oraz
przymusowy
nabór
zredukowanych żołnierzy polskich do
wojska rosyjskiego i pruskiego. Ze strony rosyjskiej była to jawna prowokacja,
która spowodowała wybuch powstania.

Insurekcja
Powstanie rozpoczęło się 12 marca,
gdy generał Antoni Madaliński odmówił poddania się redukcji I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej
i na jej czele wyruszył w kierunku Krakowa. Jednak za oficjalną datę rozpoczęcia insurekcji uznaje się dzień 24
marca, kiedy po odprawie oficerów
garnizonu krakowskiego Tadeusz
Kościuszko i Józef Wodzicki udali się
na mszę do kościoła kapucynów. Po
zakończeniu mszy złożyli u stóp ołtarza szable które poświęcone zostały
przez ojca gwardiana. Następnie ująwszy szable w dłonie ślubowali, ze gotowi są oddać swoje życie dla obrony
ojczyzny.
Około godziny dziesiątej na krakowskim rynku pojawił się Tadeusz Kościuszko. Odczytano akt powstania,
a Naczelnik złożył słynną przysięgę.
Akt powstania nadawał Kościuszce
tytuł Najwyższego Naczelnika Siły
Zbrojnej Narodowej i dawał mu całkowitą władzę. Ogromnym problem
Naczelnika była mała ilość polskiego
wojska po redukcji przeprowadzonej
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przez Rosjan. W momencie wybuchu
powstania wszystkie siły wraz z kawaleria generała Madalińskiego liczyły około 4 tysiące żołnierzy.
Kościuszko wydał Uniwersał zgodnie z którym „z każdego z pięciu domów miał się stawić rekrut pieszy ubrany,
oporządzony,
wyposażony
w karabin, pikę lub siekierę oraz jeden
rekrut konny na 50 domów”. Oprócz
poboru zaciągali się także ochotnicy
kierowani do artylerii, wojsk inżynieryjnych i formacji strzelców pieszych.
Naczelnik wprowadził także służbę
w milicji mężczyzn w wieku 18-28 lat.
Z oddziałów milicyjnych w wielu miastach tworzone były bataliony współdziałające z regularnym wojskiem i piesze regimenty. Nie udało się niestety
osiągnąć zamierzonej ilości wojska. Pobór przebiegał z oporami, były również
ogromne trudności z uzbrojeniem, dlatego zaczęto formować specjalne oddziały kosynierów uzbrojonych w piki
i osadzone na sztorc kosy.

Bitwa pod Racławicami
Czwartego kwietnia 1794 roku pod
Racławicami wojska powstańcze pod
wodzą samego Tadeusza Kościuszki
stoczyły zwycięską bitwę z wojskami
rosyjskimi dowodzonymi przez generała majora Aleksandra Tormasowa.
Z militarnego punktu widzenia zwycięstwo pod Racławicami było mało

znaczącym epizodem wojny polskorosyjskiej i niestety nie zostało w pełni wykorzystane. Kościuszko nie zdołał rozbić korpusu Denisowa i oczyścić
terenu Małopolski z wojsk rosyjskich.
Natomiast z moralnego punktu widzenia to zwycięstwo było dla nas bardzo ważne. Polacy nabrali bowiem wiary we własne siły i uwierzyli
w możliwość zwycięstwa.

Przebieg powstania
Zwycięstwo pod Racławicami przyspieszyło wybuch powstania na różnych terenach Polski. Do powstania
przyłączyły się oddziały polskie z Lubelszczyzny i zachodniego Wołynia.
W Warszawie powstańcy pod wodzą
szewca Jana Kilińskiego i polskie wojsko rozbiły silny garnizon warszawski i w połowie kwietnia wyzwoliły
stolicę. W nocy z 22 na 23 kwietnia
wybuchło powstanie w Wilnie.
Dziesiątego maja do walk przeciw
powstańcom dołączyła armia pruska.
Miesiąc później w bitwie pod Szczekocinami wojska dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę w starciu z połączonymi siłami rosyjsko – pruskimi
poniosły druzgocącą klęskę. Poddała
się Litwa. Rosjanie i Prusacy odnosili kolejne zwycięstwa. Aby nie dopuścić do połączenia się wszystkich wojsk
rosyjskich Kościuszko zdecydował się
stoczyć bitwę pod Maciejowicami
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(10.X.1794 r), która zakończyła się
sromotną klęską Polaków. Ciężko ranny Kościuszko dostał się do rosyjskiej
niewoli, a miesiąc później wojska nieprzyjaciela zajęły Warszawę.
Powstanie kościuszkowskie było jedyną szansą uratowania polskiej państwowości, ponieważ po II rozbiorze
jej upadek był już przesądzony.
Szczególnie ważnym elementem było odwołanie się władz powstańczych
do chłopów i ich szeroki odzew. Dlatego powstanie nabrało charakteru
społecznego i wolnościowego, którego bez wątpienia największym symbolem stali się kosynierzy.
Powstanie zakończyło się całkowitą
klęską, której najważniejszym skutkiem
był III Rozbiór Polski, dokonany ostatecznie 24 października 1795 roku.
Król Stanisław August Poniatowski
opuścił Warszawę i wyjechał do Grodna, gdzie abdykował.
W 1797 roku mocarstwa rozbiorowe zawarły porozumienie, którego tajny artykuł głosił, że władcy Rosji, Austrii i Prus „nigdy nie będą używać
określenia Królestwo Polskie”.
Utrata przez Polskę niepodległości
była wielką narodową tragedią, a na
jej odzyskanie przyszło nam czekać
aż do pierwszej wojny światowej.
Anna Janicka

Zapraszamy młodzież polskojęzyczną do wzięcia udziału
w IV edycji Konkursu „Być Polakiem”

WYGRAJ WAKACYJNY WYJAZD DO POLSKI
Jesteś
młodym
Polakiem

+

Mieszkasz
poza granicami
Ojczyzny

=

Zgłoś się
do Konkursu

Jeśli masz 9 – 25 lat, znasz polski ale żyjesz za granicą, lubisz Polskę i chcesz w nagrodę przyjechać do Ojczyzny, prześlij pracę
pisemną lub multimedialną na jeden z tematów:
- grupa 1. (9 – 10 lat): Tajemnica rodzinnej pamiątki.
- grupa 2. (11 – 12 lat): List do Starego Doktora (Janusza Korczaka).
- grupa 3. (13 – 15 lat): Opowieść rodzinna, którą warto ocalić od zapomnienia.
- grupa 4. (16 – 19 lat): Odsiecz wiedeńska oczyma jej uczestnika.
- grupa 5. (studenci, do 25 roku życia): Odblaski polskości…
Aby wziąć udział w Konkursie musisz wypełnić Formularz Zgłoszeniowy oraz przesłać swoją pracę zgodnie z Regulaminem.
Zapoznaj się z tematami prac w swojej grupie wiekowej i do 15 marca 2013 r. podziel się z nami swoimi pomysłami. Decyduje data
stempla pocztowego.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazd do Polski, zwiedzanie Sejmu RP, uroczysta gala wręczenia nagród
w Zamku Królewskim w Warszawie!
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden

Poolse nationale
dansen

KUJAWIAK
De naam van deze dans verwijst naar de streek waar hij
vandaan komt – Kujawy (het noorden van Polen). Het is
een vrije dans in ľ maat. De basis danspasjes zijn
gebaseerd op de rotatie- en op langzaam lopen, soms
met luide handtikken op het been. De Kujawiak wordt
altijd in een cirkel gedanst (langs de lijn van het wiel).

KRAKOWIAK (Cracovienne)
Een zeer levendige volksdans uit de omgeving van
Krakau, dateert uit de 16de eeuw. Hij wordt gedanst in

Omdat hij is afgeleid van de bruiloftsdans, zijn de
danspatronen en de thema’s flirterig. De muzikale toon
is heel lyrisch.

2/4 maat, met een karakteristiek gesyncopeerd ritme.
De Krakowiak eist van de dansers een hoog
springvermogen. Deze dans werd in het begin alleen
Beelden: Zofia Stryjeńska
uitgevoerd in de dorpen, maar na verloop van tijd
bereikte hij de salons en werd mode in het gehele land.

Bron: www.polenvoornederlanders.nl
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Pasen in Polen
PAASFEEST
Pasen (Wielkanoc – de Grote Nacht) wordt in Polen
gevierd volgens de katholieke traditie met een
weerspiegeling van het oude heidense geloof en die tradities.
In de Poolse traditie is het ook een dag voor heel de familie,
rijk aan verschillende gewoonten en tradities. Het feest
duurt twee dagen (zondag en maandag), dat zijn vrije dagen.
Het was ooit erg belangrijk, niet alleen om religieuze redenen,
maar ook om … culinaire. Na een maand van vasten en
honger was het een culinair carnaval, waarin mensen
genoten van heerlijke worst en gebak. De verplichte taart
voor Pasen was de „baba” (een gistcake) en het traditionele
recept voor rijkere gezinnen vergt niet minder dan 60 eieren
voor de bereiding.

Pasen cake (baba)

maart 2013

De gewoonte, die tot op de dag van vandaag voortleeft,
is de viering van Palmpasen op Palmzondag (een week
voor Pasen). Vroeger geloofde men dat palmen de mensen,
de dieren en de boerderijen beschermden tegen toverijen
en kwaad. Verder is er rivaliteit over wie de hoogste en de
mooiste palm heeft. Goede Vrijdag is de dag van de strenge
vasten, en op zaterdag lopen de mensen (vooral kinderen)
naar de kerk met de zogenaamde „święconka”
(onderstaande foto) – een kleine traditionele mand gevuld
met eten: eieren, gerookt spek, zout, peper, mierikswortel,
brood en gebak. De prachtig versierde mand (traditioneel
bekleed met een wit linnen, of kanten, servet en versierd
met takjes buxus) wordt dan gezegend door de priester.
(Deze traditie bestaat ook in sommige delen van Oostenrijk
en Duitsland.)

maart 2013

Paaszondag
Zeer godsdienstige mensen beginnen Paaszondag met
deelname aan de mis, de zogenaamde opstanding. Anderen
en ongelovigen beginnen die dag met het traditionele
paasontbijt, een verplicht onderdeel daarbij zijn de prachtig
versierde eieren. Dit is niet een oorspronkelijk Poolse
gewoonte, maar in Polen is het versieren van eieren is een
grote artistieke traditie geworden. De eieren zijn beschilderd
of bekrast in veel verschillende patronen en
volkskunstenaars maken ware kunstwerkjes.
Traditionele Poolse paasmorgen gerechten zijn: Zurek
(soep), witte worst, ham, eieren en mierikswortel.
Zoetigheden worden vertegenwoordigd door de paastulband,
de kwarktaart en de mazurek (rechthoekige of ronde taart
bedekt met verschillende soorten vulling en delicatessen).
Onmisbaar bij de tafelversiering is een lam of een paashaas
gemaakt van suiker of een speciale taart. Tijdens Pasen
worden cadeaus (de zogenaamde konijnen) gegeven worden
aan kinderen.
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Paasmaandag: śmigus-dyngus
Op deze dag besproeien (of begieten) de mensen elkaar
met water. Dit ge-bruik stamt uit het oude heidense geloof.
De oude Slaven schreven aan het water het vermogen toe
te zorgen voor gezondheid en vruchtbaarheid waarbij het
water ook de vreugde van het komende voorjaar
symboliseert. Na de komst van het christelijk geloof
besproeide men in enkele streken, ‘s ochtens vroeg, de
akkers met wijwater. Deze gewoonte bestaat nu nog in
het zuiden van Polen. Het besproeien van de vrouwen met
water was een gewoonte in de dorpen, is overgenomen
door het hof. Daarbij werd het water vervangen door parfum.
Het meeste plezier beleefden mannen in het besprenkelen
met koud water van vrouwen die nog in bed lagen. De
dames bleven echter niet weerloos (Ze hadden emmers
met water onder hun bed staan). Soms is het, voor jonge
vrouwen beter om die dag niet op straat te gaan en zo de
horden van jonge doldrieste mannen, met emmers water,
te vermeiden.
Over het algemeen is, naast de deelname aan de kerkelijk
traditie, Pasen een dag voor het gezin, sociale activiteiten
en recreatie.
Bron: www.polenvoornederlanders.nl

Żurek en mazurek
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TAALWEEK
POOLS in
TALENSCHOOL
SCVO-TALEN
BERCHEM
Met een aantal enthousiaste collega’s starten we dit
schooljaar een project waarbij we de veertien talen, die
ons centrum aanbiedt, één voor één in de kijker plaatsen.
Enerzijds biedt dit een culturele meerwaarde aan de
cursisten, anderzijds bereiken we een groter publiek. De
laatste week van februari was het de beurt aan Taalweek
Pools.
Op woensdag 27 februari was er een groepsbezoek aan
het Centraal Station en het MAS, geleid door de Poolse
architecte Ella Strug.
Donderdag 28 februari was een grote dag. Wij hadden
drie infostanden met promotiemateriaal van het Pools
Informatiebureau voor Toerisme, het Podlaskiebureau en
de dienst Cultuur van de Poolse
Ambassade. Voor Poolse lekkernijen zoals pierogi,
gołąbki, kiełbasa z rusztu i pączki zorgde Renata Zych van
„Anielska Kuchnia” uit Deurne.
In de namiddag gaf Anna Sendrowska een workshop
natuurlijk genezen met demo van cupping massage op de
rug.
’s Avonds hield Heleen Notebaert van het Pools
Informatiebureau voor Toerisme een presentatie “Polen in
beeld”, gevolgd door een quiz over Polen met als hoofdprijs
een weekendje in Warschau.
Tijdens de pauze konden de 60 deelnemers Pools gebak
en vodka’s proeven. Er was zelfs een groep van 20
studenten Slavische Talen van KU Leuven opgedaagd, met
prof Kris Van Heuckelom. Samen met de Antwerpse
studenten zorgden zij voor een geanimeerd Babbelcafé,
begeleid door Leopold Janssens, de enige activiteit met
als voertaal Pools.
Zo kwam er een einde aan een zeer intensieve dag …
met alleen maar positieve reacties!
Iwona Kocięba
leerkracht Pools
www.scvo-talen.be
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka
przy
Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii.

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ (SPK)
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Szanowni Państwo,
Od dnia 01 marca 2013 r. rozpoczęliśmy rekrutacje uczniów do naszej szkoły na rok szkolny
2013/2014, zgłoszenia ucznia można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie przez rodziców formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły szkolapolska.be. Uczniowie będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń, po wyczerpaniu wolnych miejsc w szkole, formularz zostanie zamknięty.Nie przyjmujemy zgłoszeń w innej formie niż elektroniczna, tj. wyżej opisana.
z poważaniem

Szkolna zabawa karnawałowa
Tuż przed rozpoczęciem ferii
zimowych w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa.
W dniu imprezy aula przybrana
balonami, girlandami zamieniła się w salę balową, a nasi
uczniowie przebrani za baśniowe i filmowe postaci bawili się
i brali udział w wielu konkursach. Zwycięzcy „Tańca na gazecie”, „Konkursu z krzesłami”
i innych, rozgrywanych tego
dnia konkurencji, otrzymywali
nagrody. W przerwach między
tańcami i korowodami wszystkim uczestnikom karnawałowej
zabawy serwowano poczęstunek. Impreza była bardzo dobrze
przygotowana, za co duże podziękowanie należy się jej organizatorom – rodzicom, którzy
zadbali o poczęstunek i wystrój
sali balowej.

mgr Monika Pruska
dyrektor szkoły
Tel. 03 2269212
GSM 0 475965159
mail- pruska@skynet.be
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Przegląd prasy polskiej
Kultura dobrem luksusowym
„Dziennik Gazeta prawna” alarmuje że w związku ze spadkiem realnej
płacy, Polacy coraz mniej pieniędzy
wydają na bilety do kina, teatru, książki, prasę i muzykę. Jeszcze półtora roku temu środki finansowe przeciętnej polskiej rodziny przeznaczone na
kulturę były znacznie wyższe. Według
gazety była to tendencja typowa dla
społeczeństw bogacących się. Przez
ten okres nastąpiło jednak wyraźne
pogorszenie się stanu polskiej gospodarki co znalazło oddźwięk w portfelu przeciętnego obywatela. Dla mieszkańca kraju nad Wisłą kultura powoli
staje się dobrem luksusowym i niewielu jest na nią stać.
„Dziennik Gazeta Prawna”

W Polsce drożej
niż w Niemczech?
Urzędy statystyczne z Polski i Niemiec porównały ceny detaliczne w sklepach w Saksonii i w województwie dolnośląskim. Okazało się, że w Niemczech
o wiele tańsze są na przykład: mydło,
masło, miód, śmietana, woda mineralna, alkohol, czy soczewki kontaktowe.
Wyższe ceny w Polsce spowodowane są
znacznym rozdrobnieniem rynku jak
również całą rzeszą pośredników z których każdy nakłada na towar swoją
marżę. Badanie przeprowadzono w połowie 2012 roku.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Polacy oszczędzają
na jedzeniu
W ostatnich dwóch kwartałach ubiegłego roku w Polsce drastycznie spadło
spożycie pieczywa, mąki, ryżu, ziemniaków i jaj. Takie dane opublikował Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Największy spadek
zanotowano w spożyciu kasz, ryżu i płatków (prawie 8%) oraz ziemniaków
(6,5%). Przetwórstwo rybne zanotowało straty wynoszące prawie 6 %. Analitycy rynku tłumaczą, że jest to efekt
wzrostu cen żywności oraz podwyższenia opłat za gaz, prąd i benzynę. Istotny również jest fakt spadku wysokości
realnej płacy w Polsce w 2012 roku.
Forsa.pl

Leczenie dla wybranych
Gazeta „Fakt” postanowiła sprawdzić czy obecnie rządzący politycy, posłowie i senatorowie są uprzywilejowanymi pacjentami i mogą liczyć na

znaczne udogodnienia. Jak opisuje
gazeta, jedna z dziennikarek zadzwoniła do przychodni lekarskiej resortu
spraw wewnętrznych i przedstawiła
się jako „pani z ministerstwa”. Wizytę u stomatologa miała umówioną już
następnego dnia, a do spotkania
u okulisty doszło jeszcze tego samego dnia. „Fakt” podsumowując powyższą dziennikarską prowokację komentuje, że „wybrani” przedstawiciele
naszego społeczeństwa dalej funkcjonują na zasadzie układów i układzików, gdy tymczasem przeciętny
obywatel na wizytę u okulisty sfinansowaną przez NFZ czeka nawet dwa
lata.
„Fakt”

Zmora karetek pogotowia
Takiego określenia użyły „Wiadomości Jedynki” mając na myśli fotoradary, których w Polsce jest coraz
więcej. Okazuje się, że są one zmorą
nie tylko dla zwykłych kierowców ale
także dla karetek pogotowia.
W całej Polsce fotoradary robią zdjęcia ambulansom jadącym na ratunek,
a potem wystawiane są mandaty. Placówki pogotowia mają mnóstwo dodatkowej papierkowej pracy, ponieważ za każ dym ra zem trze ba
udo wod nić, że ka ret ka je cha ła za
szybko, bo chodziło o ludzkie życie
i zdrowie. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapewnia, że jeżeli na zdjęciu widać ambulans jadący
na sygnale, to sprawa jest od razu
umarzana. Jeśli na zdjęciu tego nie
widać, to przedstawiciele pogotowia
mają siedem dni na wyjaśnienie sprawy.
„Wiadomości Jedynki”

Groźni przestępcy
o krok od wolności
„Gazeta Polska Codziennie” alarmuje, że do 2017 roku zakłady karne opuści prawie 100 groźnych przestępców
skazanych w latach osiemdziesiątych

na karę śmierci. Skazańcy odzyskają
wolność z powodu zniesienia w 1988
roku kary śmierci w związku z czym
wyroki zamieniono im na karę 25 lat
pozbawienia wolności. Poza tym
w 1989 roku ogłoszona została amnestia na mocy której niektórzy przestępcy szybciej opuszczą zakłady karne. Sprawa jest o tyle bulwersująca,
że dotyczy najgroźniejszych polskich
bandytów z których część odmówiła
specjalistycznego leczenia, inni zaś
stwierdzili że po wyjściu na wolność
i tak będą zabijać. Minister sprawiedliwości chce w trybie pilnym wprowadzić zmiany w kodeksie karnym
które sprawią, że więźniowie nie odzyskają wolności lecz będą poddani
przymusowemu leczeniu w odosobnionych ośrodkach psychiatrycznych.
Pomysł został ostro skrytykowany
przez psychiatrów, którzy nie chcą
pracować z takimi „dewiantami”.
„Gazeta Polska Codziennie”

Polska nie jest krajem
dla młodych ludzi
Tak uważa 2/3 Polaków, którzy swoje miejsce w życiu widzą poza granicami kraju. Takie są wyniki sondażu
GfK i Ipsos przeprowadzonego w 24
krajach na zlecenie koncernu telewizyjnego Viacom. W rankingu atrakcyjności pod względem możliwości życia i pracy młodych ludzi Polska zajęła
przedostatnie miejsce. Gorsze zdanie
o swoim kraju mają tylko Włosi, którzy w sondażu zajęli niechlubne ostatnie miejsce.
Młodzi Polacy uważają, że w Polsce
nie mają żadnej przyszłości, przemysł
upada, ceny rosną, a bezrobocie się
zwiększa. Według ankietowanych je-
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dyną szansą na pracę, mieszkanie
i normalne życie jest wyjazd za granicę.
„W Sieci”

Kryzys w branży budowlanej
Według „Euler Hermes” w zeszłym
roku wnioski o upadłość złożyły w Polsce 273 firmy budowlane. Jest to dwa
razy więcej niż w 2011 roku i siedem
razy więcej niż pięć lat temu. Pomimo
przyznanej dotacji z Unii Europejskiej
prognozy dla tej branży nie są optymistyczne. Pierwsze przetargi drogowe na przykład na budowę autostrad
zostaną ogłoszone w połowie tego roku co oznacza, że budowy rozkręcą się
dopiero w połowie 2014 roku. Specjaliści rynkowi prognozują, że w związku z tym, w tym roku upadłość może
ogłosić kolejne 300 spółek budowlanych, a ponad 100 tysięcy osób może
stracić pracę. Nieoficjalnie ludzie
z branży przyznają, że budowa autostrad w Polsce nie jest droższa niż na
Zachodzie, ale u nas duża część unijnych pieniędzy się marnuje. Poza tym
dziesiątki polskich urzędników paraliżuje strach przed podejmowaniem
odważnych i samodzielnych decyzji.
Forsa.pl

Policyjny zakaz
Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” bijący rekordy popularności film
„Drogówka” bardzo zdenerwował i zirytował wiceszefa komendy głównej
policji. Komendant wydał swoim podwładnym zakaz oglądania filmu.
Rzecznik tej instytucji tłumaczy, że
komendantowi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby policjanci nie wybierali
się na pokaz tego filmu w służbowych
mundurach. Internet aż huczy od komentarzy, a sami policjanci śmieją się,
że powstaje „indeks dzieł zakazanych
przez komendę główną”, a ich szef zachowuje się tak, jakby oni po służbie
zawsze chodzili do kina w mundurach.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Szpitale nie chcą płacić
odszkodowań
Polskie szpitale nie chcą płacić pacjentom odszkodowań za złe leczenie.
W ciągu minionego roku tylko sześciu chorym udało się wywalczyć
przed specjalnymi komisjami satysfakcjonujące odszkodowanie.
Ponad rok temu przy urzędach wojewódzkich powołane zostały specjalne komisje, których zadaniem było
szybko i skutecznie realizować roszczenia pokrzywdzonych pacjentów.
W zeszłym roku zwróciło się do nich
537 osób z wnioskiem o sprawdzenie

czy w ich przypadku nie doszło do błędu lekarskiego, zaniedbania leczenia
czy innego zaniechania medycznego.
Korzystnych opinii komisje wydały
tylko 26, a zaledwie sześciu osobom
wypłacono odszkodowania w wysokości od 2,5 zł do 150 tysiąca złotych.
„P uls Biznesu”
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stan rzeczy doprowadzi do sytuacji, że
ceny mięsa wieprzowego w Polsce dyktować będą zagraniczni producenci,
a w sklepach wieprzowina z Polski będzie rzadkością i nie wszystkich będzie
stać na jej zakup.
„Wprost”

Sklepy widma
Weterani II wojny światowej
nie zasługują na leczenie?
Jedyna w Polsce placówka specjalizującą się w leczeniu ofiar wojny prawdopodobnie przestanie istnieć. Przychodnia „Pro vita et spe” funkcjonuje
w Krakowie od 1987 roku, a jej pacjentami są byli więźniowie obozów koncentracyjnych, inne ofiary wojny jak
i okresu powojennego. Dla pacjentów
przychodnia jest drugim domem, personel wie co im dolega, potrafi dodać
im otuchy, nie ma kolejek, przepychanek, mają swoich oddanych lekarzy.
Do tej pory placówka w połowie utrzymywana była z pieniędzy Narodowego
Funduszu Zdrowia, w połowie z dotacji od niemieckiej fundacji MaximilianKolbe-Werk oraz Fundacje „Pro vita Et
Spe”. Od ubiegłego roku niemiecka fundacja zaczęła ograniczać dotacje co doprowadziło do zwolnienia kilku lekarzy. Według „Dziennika Krakowskiego”
więźniów byłych
obozów koncentracyjnych
jest
w Polsce około
czterech tysięcy.
„Dziennik
Krakowski”

Wieprzowiny
coraz mniej
W ubiegłym roku produkcja wieprzowiny w Polsce
zmniejszyła
się
o około 20 procent
co spowodowało
zwiększenie
importu z Niemiec,
Danii i Holandii.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat
pogłowie
świń
w Polsce zredukowało się z 18 milionów do 11 milionów.
Według
Agencji Rynku Rolnego obecny rok
ma być jeszcze gorszy ponieważ pasza
drożeje a gospodarstwa rolne są bardzo rozdrobnione.
Producenci mięsa
alarmują, że taki

Jak podaje „Gazeta Wyborcza” niektóre sklepy internetowe służą tylko
do oszukiwania klientów. Jako przykład podaje Internetowy Sklep 66procent.pl i dwa podobne czyli 66prezent.pl i Pilkasklep.pl, które skusiły
nabywców rabatami sięgającymi nawet 80 procent. Właściciele sklepów
twierdzili, że oferują grupowe zakupy
markowych produktów i stąd tak niskie ceny. Niestety okazało się, że zamówione towary albo nie docierały do
klientów, albo okazywały się tanimi
podróbkami. Mnóstwo klientów zostało w bezczelny sposób oszukanych i naciągniętych na niemałe pieniądze. Właścicieli
sklepów
nie
można
„namierzyć”, chociaż już ustalono, że
ślady prowadza prosto na Malediwy.
„Gazeta Wyborcza”
Opracowała
Katarzyna Frankowska
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Dziecko z ADHD w szkole
– jak nauczyciel może mu pomóc?

szkole dzieci nie tylko uczą się
nowych rzeczy, ale też większość z nich odnosi w niej
swoje pierwsze sukcesy i porażki. Dla
dzieci z ADHD klasa szkolna stanowi
znacznie częściej źródło niepowodzeń
i frustracji niż dla ich rówieśników.
Ruchliwe, głośne, niesłuchające poleceń, nieumiejące na dłużej skupić
uwagi na wykonywanej czynności, bujające w obłokach, zagadujące innych,
z trudem potrafiące wysiedzieć w ławce 45 minut nie wpisują się w schemat ucznia idealnego. Ich zachowania – objawy choroby, na które nie
mają wpływu – przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, utrudniając reszcie
grupy korzystanie z nich. Właściwą
postawą w stosunku do nadpobudliwego podopiecznego nauczyciel może jednak zapobiec zaburzaniu toku
lekcji, ułatwiając mu równocześnie
naukę i funkcjonowanie w klasie. Nie
jest to takie trudne – wystarczy zrozumieć problemy dziecka cierpiącego
na ADHD, zaakceptować go takim, jakim jest, wraz z jego ograniczeniami,
i motywować do dalszych starań. Jak
to zrobić? Zamiast karać, piętnować,
stawiać za przykład niegrzecznego
ucznia, zaniżając tym jego samoocenę, trzeba jak najczęściej go chwalić
i stworzyć mu właściwe warunki pracy poprzez odpowiednie usadzenie
w klasie. Dobre słowo i zrozumienie
zachęci go do nauki i wykorzystania
swych zdolności w czasie zajęć szkolnych.

W

Porażki mimo starań
Dzieci z ADHD pomimo wysokich
lub przeciętnych możliwości intelektualnych z reguły osiągają niskie wy-

niki w nauce. Powodem są objawy
ich choroby (niska
koncentracja, impulsywność, nadruchliwość, zaburzenia pamięci
i uwagi), które
przyczyniają się
do
trudności
w przyswajaniu
wiedzy, dostosowywaniu się do
wymagań nauczycieli czy zasad zachowania panujących w szkolnej
klasie. Nadpobudliwemu uczniowi
trudno jest bowiem spokojnie usiedzieć przez 45 minut w jednym miejscu, bez wstawania czy wiercenia się.
Ma on także problemy ze skupieniem
się na wykonywanym zadaniu, gdyż
bardzo szybko rozprasza się pod wpływem dochodzących do niego bodźców
(dźwięki zza okna, szelest kartek
w klasie, wypowiedź innego ucznia).
Zaburzenia koncentracji uwagi dezorientują dziecko, sprawiając, że nie
wie, co ma zrobić i nie potrafi zaplanować swojej pracy czy regulować jej
tempa. Najczęściej kończy się to niedokończeniem powierzonego mu zadania.
Niestety to nie wszystkie problemy
utrudniające dziecku z ADHD naukę
w szkole. Hiperaktywni uczniowie mają także trudności z zapamiętaniem
nowych informacji przekazywanych
przez nauczyciela, a także z ich selekcją – wyborem, które z nich są ważne, a które nieistotne. Dodatkowo
znacznie częściej niż w przypadku ich
rówieśników występują u nich specyficzne trudności szkolne: dysleksja
(trudności w nauce czytania), dysgrafia (trudności w pisaniu), dysortografia (popełnianie błędów ortograficznych, pomimo znajomości reguł
pisowni) i dyskalkulia (zaburzenie
zdolności matematycznych) oraz zaburzenia językowe, przejawiające się
np. w: za szybkim i nazbyt głośnym
mówieniu, odbieganiu od tematu, nieumiejętnym budowaniu poprawnych
stylistycznie i gramatycznie wypowiedzi, nieprzestrzeganiu reguł prowadzenia rozmowy. A przecież zapamiętywanie, czytanie, mówienie, pisanie
i liczenie to umiejętności, na które
szkoła kładzie szczególny nacisk...

We właściwym miejscu
Deficyty w obszarze umiejętności
skupienia i utrzymania uwagi, planowania pracy oraz dyscypliny są niewątpliwie wielką barierą dla dziecka
z ADHD. Jednak właściwą postawą
i podejściem do podopiecznego nauczyciel może podwyższyć jego szanse
na doświadczenie sukcesów w szkole.
Przede wszystkim powinien on zadbać o zapewnienie nadpobudliwemu
dziecku takich warunków w klasie,
które ułatwiłyby mu efektywne wykonywanie zadań szkolnych. Jak to
zrobić? Poprzez odpowiednie usadzenie go w klasie! Nauczyciel musi dopilnować, by podopieczny cierpiący
na ADHD nie siedział z tyłu klasy,
schowany w kącie lub w pobliżu okna czy drzwi. Tam bowiem dochodzić
będzie do niego duża ilość bodźców
rozpraszających go w czasie zajęć.
Warto przeznaczyć dla niego miejsce
blisko biurka prowadzącego (w pierwszej lub drugiej ławce), gdzie będzie
go się miało zawsze na oku.
Najlepiej, by dziecko to siedziało samo w ławce. Gdy jest to niemożliwe
ze względu na liczebność klasy, jako
jego towarzysza wybrać należy bardzo grzecznego ucznia, z którym sobie nie pogada w czasie zajęć.
Nauczyciel powinien także zwracać
uwagę na to, co dzieje się na ławce
nadpobudliwego podopiecznego. Pamiętać należy, że przed jego oczyma
nie może znajdować się wiele rzeczy
odwracających jego uwagę od pracy,
którą ma wykonać. Każmy mu zatem
schować do plecaka wszelkie przedmioty nieprzydatne w czasie lekcji (np.
podręczniki z innych przedmiotów,
telefon, gry, mazaki czy nawet butelkę z wodą).

Lekcja dobrze zaplanowana
Czy jeszcze w jakiś sposób nauczyciel może ułatwić dziecku z ADHD pracę w szkolnej ławce? Oczywiście! Wystarczy, że pamiętając, iż hiperaktywni
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uczniowie nie umieją zbyt dobrze przewidywać czy planować działań, zbuduje on stałą strukturę lekcji. Co to
oznacza w praktyce? Nic innego niż
to, że nauczyciel musi przygotować
podopiecznego, że każde spotkanie
składać się będzie zawsze z konkretnych elementów kolejno następujących po sobie (np. z: przywitania,
sprawdzenia zadania domowego, zapisania tematu, wprowadzenia nowego materiału, zadania pracy domowej).
Wszystkie lekcje powinny być też
zaplanowane i dobrze zorganizowane. A co ważniejsze prowadzone spokojnie, bez pośpiechu, w tempie dostosowanym
do
możliwości
nadpobudliwego ucznia. Pamiętać
trzeba, że chaos i zbyt szybka praca
wywołają tylko jego zdenerwowanie
i niezagubienie. Wszystkie polecenia
nauczyciela powinny być zatem przekazywane klasie w odpowiedni sposób – w postaci krótkich, jasnych,
zwięzłych słów lub zdań czy w punktach. To samo dotyczy materiału
wprowadzanego na zajęciach – musi
być on podany nie tylko w zrozumiały, ale i w interesujący sposób. Warto wykorzystać przy tym tabele pomagające skupić uwagę, prezentować
informacje na konkretnych przykładach zanim zostanie podane bardziej
ogólne twierdzenie oraz zaznaczać
w trakcie zajęć, co uważa się za najistotniejsze (np. poprzez wyróżnienie
najważniejszych informacji graficznie
– podkreślanie, użycie innej czcionki,
symbolu wykrzyknika – lub słownie).
Niemniej ważne będzie także zapoznanie hiperaktywnego ucznia z tym,
czego nauczyciel od niego oczekuje.
Nie można zatem zapomnieć o ustaleniu, najlepiej wspólnie z klasą, reguł zachowania się na lekcji, konsekwencjach ich nieprzestrzegania, zaś
później o częstym przypominaniu
o tych zasadach i wywiązywaniu się
z nich.
Porządek, systematyczność i powtarzające się czynności nie tylko ułatwiają dziecku z ADHD skupienie się,
ale też wzbudzają w nim zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

Motywowanie, nie zniechęcanie
Dobry pedagog wie, że każde odpowiednio zmotywowane dziecko dołoży wszelkich starań do pracy i, co więcej, zrobi to z przyjemnością. Wiedza
ta jest szczególnie istotna, gdy pracuje się z uczniem cierpiącym na
ADHD. Od podejścia nauczyciela zależny bowiem to, czy będzie chciało
ono się uczyć, czy też na zawsze zniechęci się do nauki i szkoły. Nauczycielska głowa w tym, by nie dopuścić

do tej drugiej możliwości i wesprzeć
podopiecznego w pokonywaniu trudności szkolnych.
Najważniejsze w pracy z dzieckiem
z ADHD jest indywidualne podejście
do podopiecznego. Wymaga ono od
nauczyciela zaakceptowania dziecięcych ograniczeń, zrozumienia jego
problemów, niekarania za objawy choroby oraz... dużej cierpliwości. Nieraz, specjalnie dla ucznia z ADHD, prowadzący będzie musiał bowiem
powtórzyć wydane klasie polecenie
oraz sprawdzić, czy podopieczny dobrze je zrozumiał (np. poprosić, by powiedział swoimi słowami, co trzeba
zrobić) i czy zaczął je wykonywać oraz
czy skończył pracę.
Nauczyciel ma wiele okazji do tego,
by rozbudzić motywację dziecka
z ADHD do systematycznej nauki.
W większości przypadków wystarczy,
że nagradzać je będzie po prostu za
każdy mały sukces słownie i włączy
je do aktywnego udziału w lekcji. Nadpobudliwy uczeń, który bardzo się stara, wykonując powierzone mu zadanie, jeżeli nie jest nagradzany, szybko
się zniechęci. Wystarczy podwyższona ocena, dobre słowo, pochwała na
forum klasy, notka do rodzica nawet
za małe osiągnięcia, a poczuje się on
zmobilizowany do dalszego działania lub poprawy niedociągnięć.
W pracy z dzieckiem
z ADHD nieoceniona zatem będzie dokładna obserwacja
postępów
ucznia i częste ich
komentowanie. Konstruktywna informacja
zwrotna od nauczyciela
dotycząca nie tylko pozytywnych, ale i negatywnych aspektów w zachowaniu i w nauce
będzie dla ucznia wskazówką, czy podąża właściwą ścieżką i czy osiąga wyznaczone mu cele.
Pamiętać należy bowiem, że nadpobudliwi
uczniowie nie potrafią
obiektywnie obserwować siebie i swoich działań. Tutaj przydane będzie
przestrzeganie
wspomnianego już zbioru zasad zachowania się
w szkole i stosowania
związanych z nim nagród (plusy, pochwały)
oraz kar.
Wskazania do pracy
z uczniem z ADHD niewątpliwie ułatwiają mu
naukę w klasie szkolnej.
Nie są jednak łatwe
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w realizacji. Dlaczego? Wystarczy popatrzeć na liczebność klas lub niemożność dostosowania warunków nauki
do potrzeb dziecka. Niemniej to od zaangażowania nauczyciela w dużej mierze zależeć będzie sukces hiperaktywnego dziecka w szkole. Motywowany
do nauki, zachęcany do pozytywnego
myślenia o sobie, dzięki wsparciu nieetykietkujących go dorosłych (rodziców i nauczycieli) z czasem zacznie
osiągać lepsze wyniki w nauce, poprawi swoją samoocenę i zacznie rzadziej
przejawiać niepożądane zachowania.
Anna Jaroszewicz
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Morskie opowieści

C

zy marzyłeś kiedyś o teleportacji? Z punktu widzenia nauki
jest to na dal nie wy ko nal ne.
Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby przenieść się w inny
wymiar w domowym zaciszu. Możesz
totalnie popuścić wodze fantazji i znaleźć się w dowolnym miejscu, prawdziwym czy wyimaginowanym. Potrze ba tyl ko po my słu i chę ci. Mi
zamarzyło się morze, spienione fale,
plaża... Postanowiłam przenieść moją sypialnię w morski krajobraz i udało mi się to z pomocą kilku prostych
manewrów.
Zaczęłam od podstaw. Bazą każdej
sy pial ni jest oczy wiście łóż ko. Jak
sprawić żeby przeniosło nas w morskie klimaty? Gdzie jest morze, tam
jest port, gdzie port tam stat ki,

a gdzie statki tam Leonardo di Caprio. Hmm... chyba zboczyłam z toru
rozumowania, wróć! Gdzie port tam
statki, gdzie statki tam ładunki. Owe
ładunki byłyby niemożliwe bez kilku
skleconych ze soba desek zwanych
profesjonalnie paletami. Te oto palety dostępne są powszechnie u wujka,
stryjka, sąsiada czy innego pociotka,
pracującego na budowie, w magazynie lub za kierownicą (z założenia każdy powinien mieć w najbliższym otoczeniu kogoś, od kogo można wysępić
parę palet). Jeśli jednak prowadzimy
koczowniczy tryb życia i nasi bliscy
są hen daleko, zawsze można kupić
używane palety po śmiesznych cenach
w internetowych lumpeksach lub instytucjach o szumnej nazwie „skup
i sprzedaż palet”. Jeśli już dorwiemy
kogoś, kto zgodzi się odpalić nam surowca na łóżko, powinniśmy przejść
do szczegółowych pomiarów. Dla materaca 160x200 (powiedzmy, że to jest
standardowy rozmiar łóżka) idealne
będą europalety o wymiarach 120x80.
W zależnosci od naszych upodobań
co do wysokości i szerokości wyrka
potrzebne nam będzie od 4 do 12 palet. Istnieje mnóstwo możliwych kombinacji, ja przedstawię tylko te najprostsze (można wydziwiac do woli).
Pierwsza opcja: 2 palety poziomo i 2
pionowo daje nam: 240 u wezgłowia
(po obu stronach łóżka mamy 20 dodatkowych centymetrów, które możemy spożytkowac jako szafki nocne), 200 długosci i 160 szerokosci
w nogach (idealnie wymiary materaca). Druga opcja to 2 x 2 palety pionowo czyli 240 długosci i 160 szerokości (co daje nam dodatkowe 40 cm
na przykład w nogach, na których
możemy przechowywac pościel, koce, albo usiąść i założyć po ludzku
skarpetki). Trzecia opcja to 3 x 2 pale ty po zio mo, co da je nam ide al ny
kwa drat o wy mia rach 240 x 240
i mnóstwo miejsca z każdej strony
(gwarantowane, że już nigdy nie spadniesz z łóżka!). Dodatkowym elementem wystroju może być zagłówek wykonany z dwóch palet w pionie lub
poziomie równolegle do ściany. Oczywiście, zanim błogo rozciągniemy się
na naszym nowym ekologicznym łóżku, musi ono być odpowiednio przygotowane. Palety trzeba potraktować
papierem ściernym (radzę założyć do
tego rękawiczki, no chyba, że masz
ochotę na wielogodzinne wyciąganie
drzazg w potokach krwi, przy akompaniamencie cichego łkania), a następnie udekorować według uznania.
Morski klimat oddają najlepiej odcie-

nie zieleni, błękitu, granatu i bieli.
Na pomalowanie jednej palety potrzeba ok. 100 ml farby (można po prostu kupić próbki w kilku kolorach za
mniej więcej 4 euro i eksperymentować). Kiedy farba wyschnie, palety są
gotowe do akcji! Trzeba je niezwłocznie ułożyć w wybranej kombinacji,
położyć na nich materac i podziwiać
nasze dzieło. Łóżko, które właśnie powstało jest ekologiczne, wytrzymałe,
łatwe do przenoszenia (na przykład
podczas przeprowadzki), ale przede
wszystkim niepowtarzalne!
Łóżko gotowe, przejdźmy więc do
dekoracji i produktów pobocznych.
Śpiąc na wykonanej z palet tratwie
może nam się zdarzyć koszmar o chorobie morskiej. Wtedy przydatne okazać się może koło ratunkowe w formie szafki nocnej z niezbędnikiem
wil ka mor skie go (cho ciaż za miast
kompasu mamy budzik, a książka zastępuje mapę). Jak wykonać coś podobnego minimalnym kosztem? Sposobów na to jest pewnie więcej niż
wysp na Pacyfiku, ale żeby zapobiec
pacyfikacji całych wsi (coby zdobyć
zasoby ludzkie, które by się podjęły
wydrukowania 500-stronicowej „Antwerpii po polsku”), opiszę tu tylko
jeden z nich. Do wykonania klimatycznej szafki nocnej użyłam starego
ikeowskiego podnóżka. Pomalowany
na morską zieleń, komponuje się on
idealnie z barwami paletowej łóżkotratwy. Nie jest to może jakieś arcydzieło, ale niski koszt i funkcjonalność spra wia ją, że móg łby on być
niewątpliwie smakowitym kąskiem
dla poszukiwaczy przygód i domowych skarbów.
Mamy tratwę, mamy koło ratunkowe, ale czym byłby prawdziwy pirat
bez szabli, piór we włosach, przepaski na oko i błędnego wzroku...? Te
wszystkie atrybuty wilka morskiego
powinny znaleźć się w zasięgu wzroku z naszej tratwy. Dzięki sprzyjającym wiatrom niektórzy śmiertelnicy
dopłynęli do bezludnej wyspy, gdzie
dostąpili zaszczytu odkopania gołymi rękoma kufra ze skarbem prapiratów (krążą legendy o jego zawartości, ale zna jąc pi ra tów, ku fer był
wypełniony rumem na czarną godzinę prohibicji). Po opróżnieniu jego
zawartości, w kufrze kitrać można
róż ne, przy dat ne ar te fak ty, jak na
przykład list w butelce czy kości pokonanych przez nich piratów. Niestety tylko nieliczni są w posiadaniu takiej właśnie mitycznej skrzyni. Ci,
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którzy nigdy nie znaleźli tej legendarnej bezludnej wyspy, bo stali w kolejce po kreatywność kiedy Bóg rozda wał
orien ta cję
prze strzenną
(niestety obawiam się, że jestem jedną z nich) muszą zadowolić się czymś
do mo wej ro bo ty. Ja po sta no wi łam
stworzyć miejsce dla moich skarbów
na ścia nie. Zna laz łam gdzieś na
pchlim targu starą, drewnianą ramę
do obrazu, która ponoć- okalała kiedyś portret samego kapitana Jacka
Sparrowa. Wprawdzie mojej tratwie
dużo brakuje do Czarnej Perły, ale
duch tego szalonookiego pirata zapewne nadal mieszka w tej ramie i nie
miałby chyba nic przeciwko czuwaniu nad moim dobytkiem. Dlatego postanowiłam użyć jej jako wieszaka na
biżuterię. Rama sama w sobie jest już
bar dzo re pre zen ta cyj na, ale że by
wkom po no wa ła się w kli mat mor skich opowieści powinna poleżeć sobie ze dwa tygodnie gdzieś na plaży
w Oostende, żeby przesiąkła morzem,
pokryła się glonami i rybimi łuskami. Jeśli jednak nie masz ochoty na
to, żeby twoja sypialnia pachniała rybackim kutrem, możesz przyspieszyć
proces uwiarygodniania dekorując
ramę w domowym zaciszu. Przyda-

dzą ci się do tego małe kamyki, pióra, muszle, brokat, trochę kleju, kawałek sznurka, gwoździe i młotek.
Najpierw posmaruj kilka fragmentów
ramy klejem, następnie posyp te miejsca brokatem i poczekaj aż klej wyschnie. Teraz możesz już przyklejać
pióra, muszle i kamyki, upodabniając ramę do plaży. Ja użyłam kleju
modelarskiego, ale kropelka czy klej
do drewna też zda egzamin. Następnie wbij po gwoździu po obu stronach
na 3/4 wysokości ramy (fakultatywnie następny krok: zrób zimny okład
na obolałe palce i następnym razem
po sta raj
się
tra fić
młot kiem
w gwóźdź). Kiedy będziesz w stanie
znów użyć palców przywiąż kawałek
sznurka do przeciwległych boków ramy (możesz to zrobić pionowo lub poziomo, w zależności od ilości i rozmiaru biżuterii). Teraz pozostaje tylko
odpowiednia aranżacja: na sznurki
załóż kolczyki, na gwoździe – naszyjni ki, bran so let ki lub pier ścion ki.
Skarbiec gotowy!
Jeśli opuchlizna z palców już zeszła
możesz przystąpić do ostatniego punktu programu: wykonania lampy, która oświetli twą tratwę w czasie sztormu (lub pod czas
czytania książki,
tudzież oglądania
va de me cum każ de go wil ka mor skiego – Piratów
z Karaibów). Tutaj przydałby się
nam do stęp do
morza, wyrzucające go
na
swój
brzeg najróżniejsze przed mio ty,
które można wykorzystać jako natu ral ny bu du lec
(po czą wszy
od
sta re go ka lo sza,
aż po ciu pa gę,
zdziwiłbyś się co
może nam zaofero wać
mo rze).
Niestety Antwerpia, mi mo licznych petycji, nie
ma jeszcze do niego dostępu, trzeba więc improwizo wać z tym, co
jest
do stęp ne
w gro dzie nad
Skaldą. Jako rasowy re cy kli sta ja
sama użyłam wyłącz nie ma te ria łów, któ re i tak
walały się po domu, a mianowicie
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wazonu, choinki i lampek. Szczerze
mówiąc było to dla mnie kołem ratunkowym, gdyż przegapiłam obydwa terminy, kiedy można było wystawić choinkę przed dom, by zajęły się
nią odpowiednie służby. Mogłabym
teoretycznie „przypadkiem” wypchnąć
ją przez okno lub pod osłoną nocy podrzucić ukradkiem między drzewa
przed domem, żeby udawała żywą, ale
w obawie przed sąsiedzką chłostą postanowiłam ją poćwiartować i zapakować do czarnych worków, czekając
na dogodną okazję by pozbyć się dowodów zbrodni. Został mi tylko ponad półtorametrowy pień, który mogłabym przechować do następnych
świąt i ofiarować go niegrzecznemu
kuzynowi jako mikołajową rózgę, ale
po wstępnym rozeznaniu okazało się,
że moje kuzynostwo należy do mikołajobojnych dzieci, które za nic by nie
podpadły mu na tyle, żeby zasłużyć
na rózgę. By uniknąć morza łez, postanowiłam wykorzystać go jako bazę do lampy zainspirowanej badylami
z nadbałtyckich wydm, bowiem ten
łysy pień do złudzenia przypominał
niemrawe sosny, które tam rosną.
Wsadziłam go więc do przeźroczystego wazonu i owinęłam gęsto lampkami choinkowymi. Tym sposobem pozbyłam się choinkowego problemu
i zyskałam całkiem sprawną, klimatyczną lampę, przywodzącą na myśl
kikuty wyświechtanych przez morski
wiatr drzewek, rozświetlane przez ślizgające się po nich promienie zachodzącego słońca.
Wiosna już za pasem, skorzystaj
z wiosennych porządków i spożytkuj
rupiecie, które zagracają twój dom.
Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może bezproblemowo skombinować
kilka palet, starą choinkę, czy ramę
i nie każdy chciałby przemienić swą
sypialnię w królestwo Posejdona. Ten
artykuł miał przede wszystkim zainspirować cię do wiosennych zmian i pomóc ci zauważyć, że z przedmiotów codziennego
użytku
lub
łatwo
dostępnych można wyczarować coś niesamowitego. To w jakie miejsce się teleportujesz zależy wyłącznie od ciebie.
Adresy sklepów, w których znajdziesz pomocne materiały:
n AVA – Brederodestraat 9-15, 2018
Antwerpen (kamyki, muszle, pióra, różne dekoracje)
n Pipoos – Jezusstraat 18, 2000 Antwerpen (klej modelarski, sznurki,
różne dekoracje)
n Brico – Quellinstraat 18-20, 2018
Antwerpen (farby, pędzle, papier
ścierny itd.)
Magdalen a Gato Negro
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Ciekawostki
Dietetyczny widelec
Na targach w Las Vegas zaprezentowano naszpikowany elektroniką widelec, który ma szanse stać się postrachem dla wszystkich łakomczuchów
i obżartuchów. To elektroniczne cudo zintegrowane ze smartfonem, rejestruje liczbę posiłków i zjedzonych
kęsów a także mierzy prędkość jedzenia. Jeżeli spożywamy posiłki za szybko i zbyt łapczywie, to widelec zaczyna wibrować i świecić na czerwono,
co oznacza, że należy natychmiast
zwolnic tempo. Jedzenie posiłków tym
właśnie widelcem zmniejsza ryzyko
wrzodów żołądka i zbyt dużego przyrostu wagi.
Po wprowadzeniu naszych danych
ten dietetyczny widelec obliczy ile kalorii dziennie powinniśmy zjadać,
a także przypilnuje abyśmy konsumowali posiłki w najbardziej optymalnych dla nas porach. Elektroniczny,
super nowoczesny widelec jest do kupienia od kwietnia za jedyne 300 złotych.
Czekamy na dietetyczne noże.

Złota koszula
Hinduski biznesmen z Pune w Indiach postanowił pójść w ślady maharadżów i sprawił sobie koszulę wykonana ze złota. To jubilerskie cudo waży
prawie trzy i pól kilograma, a jego
wartość szacuje się na 220 tysięcy dolarów.
Pan Phuge który na co dzień trudni się udzielaniem pożyczek, pewnego dnia pojawił się w najbardziej
uczęszczanej części miasta w lśniącej
koszuli ze złota. Mieszkańcy zdążyli
się już przyzwyczaić do jego wyjątkowego umiłowania tego kruszcu, bo od
zawsze nosił jako ozdoby kilka wielkich złotych bransolet, sporo naszyjników, a pierścienie niemal na wszystkich palcach. Ale jego koszula ze złota
wzbudziła nie tylko ogromne zdziwienie, ale również niesmak. Takie epatowanie bogactwem nie zostało dobrze przyjęte, co bardzo rozczarowało
pana Phuge.
Myślę, że najgorsze dopiero przed
nim. Zawsze znajdzie się kilku rzezimieszków, którzy miejmy nadzieje po
dobroci poproszą pana Phuge o oddanie złota które na sobie nosi. W najlepszej sytuacji znajdzie się on wtedy, kiedy szemrane towarzystwo puści
go po prostu w skarpetkach.

Odrabiasz lekcje?
Musisz się skupić
Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Michigan przeprowadzili eks-

pe ry ment z udzia łem 300 ochotni ków, któ rzy zo bo wią za li się wy ko nać serie zaplanowanych czynności.
Na przykład naciskając klawisz musieli stwierdzić, czy wyświetlana litera znajduje się na początku czy na
końcu alfabetu. Często w trakcie wykonywania zadania uczeni nagle je
przerywali. W tym momencie następowała dekoncentracja i okazywało
się, że prawidłowe wykonanie zadania trwało o wiele dłużej niż gdyby
naukowcy nie przerywali ciągłości
pracy.
Po skończonym eksperymencie
przyszła pora na wnioski. I co się okazało? Że nawet dwukrotnie więcej błędów można zrobić w zadaniu, gdy podczas jego rozwiązywania ktoś będzie
nam przerywał.
Należy więc w trakcie odrabiania
pracy domowej po prostu się odizolować. Ingerencja z zewnątrz jest niewskazana.

Gwizdany język
Na Wyspach Kanaryjskich, a dokładniej na jednej z wysp – La Gomerze
– jednym z obowiązkowych przedmiotów w szkole jest gwizdanie na lekcjach.
Te nietypowe zajęcia wprowadzono
po to, aby ocalić od zapomnienia jeden z najrzadszych języków świata pochodzący prawdopodobnie z Afryki
i noszący nazwę „silbo gomero”. Ten
język, a właściwie mowa której używali pierwotni mieszkańcy La Gomery tak zwani Guanczowie służył do porozumiewania się w górskich terenach
na dużych odległościach. Nauczyciele mają nadzieję, że gwizdany język
nie zaginie, stanie się coraz bardziej
popularny i będzie się nim posługiwać coraz większa ilość nie tylko dzieci ale i dorosłych.
Czyli mogą nam nagwizdać.

Psia wierność
Dwunastoletni owczarek alzacki codziennie przychodzi do kościoła,
w którym kilka tygodni temu odbyły
się uroczystości pogrzebowe jego pani.
Od tego dnia pies o imieniu Tommy
odprowadza do parafii każdy kondukt.
Kładzie się u stóp księdza przy ołtarzu i czeka. Nikt się go nie boi i nikogo też nie razi jego obecność. Proboszcz parafii San Donaci na południu
Włoch zaapelował, aby ktoś przygarnął czworonoga i stworzył mu prawdziwy dom.
Nie od dziś wiadomo, że powiedzenie „wierny jak pies” znaczy bardzo
wiele.

Wolne media
Prezydent Turkmenii Gurbanguly
Berdymuchammedow podpisał pierwszą w historii tego kraju ustawę
o mediach. Biorąc pod uwagę, iż demokracja jest na tym terenie pojęciem
czysto abstrakcyjnym, prezydenckie
propozycje medialne są wyjątkowe.
Ustawa „ma znieść cenzurę, zagwarantować obywatelom prawo do swobodnego wyrażania poglądów oraz zapewnić pełny dostęp do mediów
zagranicznych”.
W Turkmenii działa obecnie jedna
agencja informacyjna, kanały telewizyjne (7), stacje radiowe (5) i czterdzieści tytułów prasowych. Niemało
z zastrzeżeniem jednak, że właścicielem zdecydowanej większości tych mediów jest właśnie prezydent. Jak można się domyślać króluje w nich
rządowa propaganda i nie zawierają
one ani odrobiny krytycyzmu wobec
władcy i decyzji przez niego wydawanych. Jeżeli którykolwiek z dziennikarzy poruszy problem niewygodny
dla „góry” natychmiast spotykają go
represje.
Nagroda Nobla dla prezydenta Turkmenii za jasność, przejrzystość
i transparentność mediów. Bo w każdej spornej sytuacji i tak osobą decydującą będzie właśnie on. To po co ta
nowa ustawa medialna?

Kryzys w Chinach
To niewiarygodne, ale nareszcie
w Chinach coś drgnęło i spadło w dół.
Przyzwyczajeni do tego, że w tym kraju wszystko jest naj i ciągle wzrasta,
tę wiadomość przyjmujemy z ulgą.
Proszę sobie wyobrazić, że w 2012 roku zmalała ilość chińskich milionerów. W porównaniu do poprzedniego
roku jest ich o 33 mniej. Do tego majątek najbogatszych Chińczyków skurczył się o siedem procent i wynosił na
początku tego roku zaledwie 220 miliardów dolarów. Kryzys dotyczy głównie branży budowlanej.
Jak powszechnie wiadomo pieniądze szczęścia nie dają, ale okazuje się,
że w Chinach to powiedzenie nabiera
innego znaczenia. Córka pewnego milionera skarżyła się na łamach prasy,
że z powodu bogactwa tatusia nie może znaleźć męża. Biedaczka, nie pozostaje jej nic innego jak zrezygnować
z rodzinnej fortuny i rozpocząć pracę
w chińskiej fabryce. Taka zmiana na
pewno wyjdzie jej na zdrowie.
Na podstawie informacji
prasowych opracowała
Karolina Tomczak

marzec 2013

Antwerpia po polsku

41

42

Antwerpia po polsku

marzec 2013

Kościół Latającego
Potwora Spaghetti
Pastafarianie, członkowie Kościoła
Latającego Potwora Spaghetti czekają na decyzje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczącą wpisu
do rejestru związków wyznaniowych
w Polsce. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to oprócz wyznawców kościoła katolickiego czy prawosławnego,
będziemy mieli nad Wisłą kościół
czczący makaron.
Chciałabym na wstępie wyjaśnić, że
poniższy artykuł nie ma na celu obrażania, wyśmiewania, czy negowania pastafarianów. Jest po prostu
próbą opisu pewnego zjawiska istniejącego na świecie od kilku lat, a w Polsce od 2011 roku z zaznaczeniem, że
każdy ma prawo wierzyć w to co chce.

a sympatycy makaronowej religii
ogłosili Bobbego prorokiem.
Dla wielu Amerykanów postać wyrażona za pomocą makaronu z klopsikami urosła do rangi inteligentnej,
dowcipnej walki o świeckość szkół.
Zainteresowanie wzrosło, gdy w 2005
roku portal Boing Boing ogłosił, że
zapłaci 250 tysięcy dolarów każdemu,
kto udowodni że Jezus nie był synem
Latającego Potwora.
Henderson na książce opisującej
idee nowego kultu zarobił już ponad
80 tysięcy dolarów, za które planuje
sfinansować budowę pirackiego statku, ponieważ pastafarianizm właśnie
piratów uznaje za osoby święte.

Piraci, piwo i niebo
Prorok Bobby Henderson
Jest twórcą i guru makaronowej religii.
W 2006 roku, dwudziestopięcioletni wówczas fizyk zaprotestował przeciwko planom nauczania w stanie
Kansas w USA tak zwanej teorii inteligentnego projektu. Głosi ona, że „za
procesami przyrodniczymi stoi Inteligentny Projektant” (w domyśle Bóg).
Henderson stwierdził, że równie dobrze można założyć, że „Ziemię wydobył z nicości i ukształtował Potwór
Spaghetti, czyli plątanina makaronu
z sosem i dwoma mięsnymi pulpecikami”. Dowodził, że nie jest to wcale
absurdalne, a wielbienie i czczenie makaronowego potwora nie jest gorsze
od czczenia przez ludzkość innych boskich wyobrażeń. Idąc dalej za tokiem
rozumowania makaronowego Proroka: „Jeżeli naucza się w szkołach religii, której nie można zweryfikować
narzędziami nauki, to równie dobrze
można poznawać inne, nawet najbardziej szalone teorie”. Zwróciło to ogólną uwagę na problem, że jeśli nauczanie
religii
jest
obowiązkowe
w szkołach, to wybór jednej z nich może wywołać sprzeciw pozostałych.
W krótkim czasie Bobby Henderson
stał się niekwestionowanym bohaterem internetu. Założoną przez niego
stronę w ciągu roku odwiedziło ponad 15 milionów osób. Prorok wysłał
list do władz oświatowych Kansas z żądaniem uznania jego religii. Wkrótce
przedrukowały go największe amerykańskie gazety między innymi: „Washington Post” i „The New York Times”. I właśnie ten list stał się
fundamentem nowego wyznania,

Wyznawcy Kościoła Latającego Potwora Spaghetti uważają, że Wszechświat powstał niedawno bo zaledwie
kilka tysięcy lat temu. Według nich
istnieją wprawdzie ślady sugerujące
że historia wszechświata jest dłuższa,
ale są one umyślnie podłożone przez
Potwora Spaghetti tylko po to aby
zwieść naukowców.
Według pastafarianów przodkami
ludzi są piraci, a dowodem na prawdziwość tej tezy ma być ścisły związek pomiędzy globalnym ociepleniem
a ilością piratów. Henderson naucza,
że „globalne ocieplenie, podobnie jak
trzęsienia ziemi, huragany i inne kataklizmy, to efekt zmniejszającej się
liczby piratów na świecie”. Swoje tezy potwierdza wykresami udowadniającymi (według niego oczywiście), że
im mniej piractwa na morzach, tym
wyższa panuje na świecie temperatura.
Religia wyznawców Jego Makaronowatowości głosi między innymi:
n Niewidzialny i niewykrywalny Latający Potwór Spaghetti stworzył
świat zaczynając od góry, drzew
i karła.
n Potwór stworzył świat pod wpływem alkoholu.
n Ludzie wywodzą się od piratów
i mają 99 procent ich DNA.
n Potwór kontynuuje kierowanie
sprawami ludzkimi poprzez swoją
makaronową mackę.
n Modlitwę kończy się słowem ramen.
Jak w każdej religii również i w tej
istnieje niebo. Cóż się tam znajduje?
Przede wszystkim panie striptizerki
jak również panowie tej samej profesji. Jest piwo, Wi-Fi, sernik i chipsy.

Ewangelia według proroka
Bobbego
Kościół Latającego Potwora Spaghetti ma oczywiście swoją ewangelię
i swoje święta. Jego wyznawcy wierzą, że „na samym początku było słowo, a tym słowem było: Arrr!”. Mają
swoich osiem przykazań, z których
każde rozpoczyna się od ostrzeżenia:
„Naprawdę wolałbym, byś nie...”
Oto kilka z nich:
n Naprawdę wolałbym żebyś nie zachowywał się jak jakiś świętoszkowaty, fałszywie pobożny dupek, gdy
opisujesz Mą Makaronową Doskonałość. Jeśli niektórzy ludzie nie
wierzą we mnie, to trudno, nic się
nie stanie. Naprawdę nie jestem do
tego stopnia próżny.
n Naprawdę wolałbym, żebyś nie używał mego imienia jako narzędzia do
uciskania, ciemiężenia, karania, patroszenia lub bycia złośliwym wobec innych. Nie wymagam składania ofiar, a czystość jest niezbędna
jeśli chodzi o wodę pitną, a nie
o istoty ludzkie.
n Naprawdę wolałbym, żebyś nie oceniał ludzi na podstawie tego jak wyglądają i jak się ubierają, jak mówią. Dobra, po prostu bądź miły,
OK? I wbij to do swojej tępej głowy: mężczyzna = człowiek. Kobieta = człowiek. To samo = to samo.
Nikt nie jest od nikogo lepszy (…)
n Naprawdę wolałbym, żebyś nie
sprzeciwiał się fanatycznym, sadystycznym, szowinistycznym i pełnym nienawiści poglądom innych
NA CZCZO. Zjedz coś, a potem zabiegaj o pierdoły.
n Naprawdę wolałbym, żebyś nie budował za miliony dolarów kościołów/świątyń/meczetów/kaplic dla
Mojej Makaronowej Doskonałości,
podczas gdy pieniądze lepiej wydać
na (wybierz sam):
skończenie z biedą, leczenie chorych, życie w pokoju, namiętną miłość i obniżenie kosztów kablówki
(...)
Prorok Bobby któremu objawiła się
Jego Makaronowatość radzi by nie
uważać się za lepszego od innych, nie
oceniać nikogo po wyglądzie i nie
traktować siebie zbyt poważnie. Jednym słowem, by być przyzwoitym i zachowywać się przyzwoicie. Mieć do
siebie dystans i zawsze pamiętać o pełnym żołądku. Zaleca przestrzegania
każdego piątku jako dnia świętego.
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Najważniejsze święto pastafarianizmu przypada na dzień 19 września.
Jest to „Dzień mówienia niczym pirat”, w którym należy chwalić swoje
pirackie korzenie.

Wyznawcy Latającego Potwora Spaghetti w Polsce
Jest ich obecnie około ośmiu tysięcy, a popularność wiary w Makaronowego Potwora rośnie w szalonym tempie. Gminy wyznaniowe działają już
w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach,
Łodzi i Szczecinie.
Zgodnie z polskim prawem każda
społeczność jeżeli spełni wymagane
prawnie oczekiwania może założyć
swój kościół. Pastafarianie złożyli
wniosek o rejestrację w zeszłym roku, ale do tej pory nie otrzymali wiążącej decyzji.
Żądają uznania Kościoła Latającego
Potwora Spaghetti za taki sam związek wyznaniowy jak kościół katolicki,
prawosławny, czy protestancki.
Bo teoretycznie ich Kościół spełnia
wszystkie warunki jak pozostałe 160
innych wspólnot religijnych wpisanych do polskiego rejestru.
Polscy wyznawcy Potwora Spaghetti zapowiadają, że po rejestracji ich
związku wyznaniowego będą domagać się zajęć z pastafarianizmu w szkołach i żądać aby były traktowane na
równi z lekcjami religii. Zamierzają
również walczyć o to, aby symbol Jego Makaronowatości wisiał w Sejmie.

Żródło: patheos.com

Religia czy parodia
Członkowie Kościoła podkreślają,
że ich kult nie jest parodią, nie ma też
na celu bycia antyreligią i żądają, żeby traktować ich religię tak jak każdą inną. Dla wielu ludzi religijna
wspólnota z makaronem i klopsikami
kojarzyć się może z happeningiem, ale
jej wyznawcy są śmiertelnie poważni
i tak samo poważnie podchodzą do
swojej wiary.
Władze kościoła katolickiego uważają, że działalność Kościoła Latającego Potwora Spaghetti to niepoważna i obraźliwa prowokacja wobec
chrześcijan, a wyznawcy pasty powinni założyć klub gotowania a nie związek wyznaniowy.
Wy znaw cy ma ka ro no wej re li gii
od po wia da ją, że ich ce lem nie jest
ośmieszanie ani negowanie żadnych
wierzeń. Każdy pastafarianin może
być jednocześnie katolikiem, muzułmaninem, czy prawosławnym jeżeli
mu się tak po do ba i je śli od czu wa
ta ką po trze bę. Mo że być sym pa ty kiem takiej czy innej opcji politycznej. Zaznaczają jednak, że ich Kościół jest cał ko wi cie apo li tycz ny
i w żaden sposób nie jest wspierany
przez jakiekolwiek polityczne ugrupowanie.
Nie chcą umierać za swoją wiarę
twierdząc, że „to musiałaby być straszna wiara i straszny bóg, który by tego wymagał od swego wyznawcy”. Pastafarianie nie zmierzają oddawać
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życia za makaron, chociaż potrafią
walczyć o swoje do upadłego.
W 2011 roku w Austrii zakończyła
się prawie trzyletnia „wojna” pomiędzy wyznawcą Kościoła Potwora
a państwem austriackim. Niko Alm
żądał zgody na zdjęcie w prawie jazdy
z durszlakiem na głowie, który to durszlak jest dla niego religijnym nakryciem głowy. Udowadniał, że prawo jazdy w jego kraju dopuszcza fotografie
w nakryciu głowy, o ile wiąże się to
z poglądami religijnymi. Miał na myśli między innymi Sikhów, którzy na
powyższych zdjęciach mają na głowie
turbany. Batalia w trakcie której Austriak musiał dostarczyć między innymi wyniki badan psychiatrycznych
zakończyła się jego zwycięstwem.
Urzędnicy zgodzili się, że durszlak nie
zasłania twarzy, zdjęcie widniejące na
prawie jazdy jest czytelne i spełnia
wymagane kryteria.
Czy Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji wyda pozytywną decyzję
odnośnie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti w Polsce okaże się niebawem. Pastafarianie dotknięci Jego Makaronową Macką
wierzą, że nie będzie żadnych przesłanek aby wniosek odrzucić. Na razie
Piraci głoszą Makaronową Nowinę
i wierzą w potęgę swego Stwórcy.
Ramen.
Sylwia Jaworska
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Kącik absurdu
Najdziwniejsze podatki na świecie

M

ówi się, że w życiu pewne są
tyl ko dwie rze czy: śmierć
i podatki. O ile w stosunku
do te go pierwszego pew nia ka żad nych komentarzy nie będzie, to jeżeli chodzi o podatki niektóre z nich do
Kącika Absurdu nadają się znakomicie. Przyzwyczailiśmy się do oddawania państwu znacznej części swoich
dochodów, a ono ciągle nie przestaje nas zadziwiać nowymi pomysłami
jak by tu z obywatela jeszcze trochę
zedrzeć. Na szczęście ani w Belgii ani
w Polsce do granic podatkowego absurdu jeszcze nie doszliśmy, chcę jednak przedstawić Państwu do czego
urzędnicy w niektórych krajach już
doszli.

Najdziwniejsze podatki świata według magazynu Forbes
Podatek od gipsu
Wymyślili go i wprowadzili w życie
Austriacy. Konkretnie chodzi o gips
dla narciarzy, którzy na swoje nieszczęście coś sobie połamali szalejąc
na górskich stokach. Co roku w Austrii zużywa się całe tony tego surowca (wypadkom ulega średnio 150 tysięcy osób rocznie) i dlatego Austriacy
nałożyli podatek od gipsu, czyli narciarze sami finansują swoje leczenie.
A dokładniej – płacą za możliwość
włożenia swoich połamanych części
ciała w gips.
Podatek od pokoju
Od razu wyjaśniam, że chodzi o pokój w znaczeniu braku konfliktów czyli o spokojne życie. Ten podatek wprowadzono w Republice Gwinei, jednym
z najbiedniejszych krajów na świecie.
A że władze tego kraju są z siebie bardzo zadowolone ponieważ gwarantują obywatelom pokój, to każdy jego
obywatel za ten pokój musi rocznie
oddać fiskusowi kwotę równoważną
17 euro, co dla biednych mieszkańców jest sumą ogromną.
Można by powiedzieć, że Gwinejczycy żyją w pokoju, ale nie w spokoju.
Podatek za bąki
W 2008 roku jedno z państw Unii
Europejskiej czyli Estonia wprowadziła w życie podatek od bąków. Dokładniej rzecz tłumacząc chodzi o bąki puszczane przez krowy, bowiem
krowy puszczając bąki w znacznym
stopniu zanieczyszczają estońską
atmosferę. Zanieczyszczają dlatego,

że w ich bąkach znajduje się metan.
I wszystko jasne. Hodowcy krów płaczą i płacą, a właściciele świń, kóz,
koni czy strusiów (a to prawdopodobnie bardzo dochodowy biznes) cieszą
się, że w bąkach ich zwierzaków nie
ma metanu.
Podatek od słońca
Jak można się domyślać funkcjonuje on tam gdzie jest ciepło i słonecz nie. Do kład nie w Hisz pa nii,
a jeszcze precyzyjniej na Balearach.
Rocznie płaci go ponad 10 milionów
turystów, co z pewnością jest kwotą
niemałą w budżecie regionu. Nie ma
co się dziwić, że taki podatek został
wprowadzony, przecież trzeba mieć
pieniądze na opłacanie całej rzeszy
gminnych czy powiatowych urzędników. A poza tym turyści muszą płacić za to, że jest im na tych Balearach
tak gorąco.
Podatek od grillowania
To już nasze podwórko. W Belgii,
a konkretnie w Walonii mieszkańcy
płacą podatek od grillowania. Koszt
to 20 euro od każdej grillowanej imprezy. Nie ma mowy o żadnym oszustwie podatkowym, bowiem tereny
grillowania w Walonii monitorowane
są z góry (dokładnie z powietrza) i żaden grill się nie ukryje. A że Walończycy lubią grillować, to do kasy regionu trochę tych pieniążków spływa.
Podatek od jednorazowych pałeczek
I już wiadomo, że chodzi o Chiny.
Ogromną plagą w tym kraju są nagminnie wyrzucane jednorazowe pałeczki. Według ostatnich obliczeń każdego dnia tych pałeczek wyrzucanych
jest 45 milionów, co fatalnie wpływa
na stan chińskich lasów. Dlatego
Chińczycy muszą płacić dodatkowo
20 procent ceny od każdej pary zakupionych pałeczek. Problem tkwi
w szczególe. Sama nazwa „jednorazowe” jasno określa, że po raz drugi tych
pałeczek użyć nie wolno. To co Chińczycy mają z nimi zrobić?
Podatek od cienia
To z kolei wymysł, przepraszam pomysł, zaradnych Włochów. W Wenecji już od 1993 roku istnieje nakaz
płacenia podatku od cienia. Muszą go
uiszczać właściciele sklepów czy domów których cień pada na ziemię należącą do gminy. Ciekawe skąd oni

wiedzą ile razy w miesiącu taki cień
położył się cieniem na gminną własność? I czy istnieją specjalne przyrządy mierzące jakiej wielkości był ten
cień?
Podatek od ślubu
A właściwie od jego braku. Za niezalegalizowanie związku i życie na kocią łapę trzeba zapłacić odpowiednik
1200 dolarów rocznie. Gdzie? Oczywiście w Chinach. Złośliwi twierdzą,
że od momentu jego wprowadzenia,
czyli od roku 1996 liczba ślubów
w Chinach znacznie się zwiększyła.
Można przypuszczać, że głównym celem opłaty nałożonej przez chińską
władzę była dbałość o morale młodych
obywateli.
Podatek od basenu
Obowiązuje w Grecji i na nieszczęście jej mieszkańców jest horrendalnie wysoki. Dlatego trwa wieczna zabawa w chowanego pomiędzy
właścicielami basenów a greckim fiskusem, który robi zdjęcia satelitarne aby baseny zlokalizować, a właściciele ukrywają baseny jak tylko mogą.
Zwłaszcza pod brezentem w kolorze
trawy. Jak powszechnie wiadomo Grecy są narodem pomysłowym więc i z fiskusem sobie poradzą.
Podatek od botoksu
Kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych wprowadzony został podatek od botoksu. Podatkiem zostały
objęte osoby, które chciały wymodelować twarz, czy zmienić sylwetkę.
Wprowadzenie tej opłaty wzbudziło
jednak tak ogromne protesty mieszkańców USA, że władza musiała wycofać się z tego niedorzecznego pomysłu. I słusznie. Nie dość że człowiek
przy poprawianiu urody musi sporo
się nacierpieć, to jeszcze ma za to płacić podatki.
Jak widać pomysłowość urzędników
nie zna granic. Próbują ratować budżety gmin, stanów, czy landów wymyślając przepisy które można nazwać tylko jednym określeniem:
ABSURDALNE. Tłumaczenie, że powyższe podatki zostały wprowadzone
w życie w trosce o dobro i bezpieczeństwo obywateli chyba nikogo nie przekonują.
Opracowała
Malwina Komysz
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Jak zarobić w czasach kryzysu

M

awia się, że największe pieniądze zarabia się w czasach finansowego kryzysu. Przykładem mogą być ogromne fortuny które
rzeczywiście powstały gdy świat ogarnęła recesja. Bywa, że nie ma się pieniędzy i możliwości pracy, a chce się
zrobić coś wyjątkowego, niepowtarzalnego. Poniżej podajemy kilka przykładów jak inni zarobili pieniądze mając dobry pomysł i dobre chęci.

Dżemowy król
Anglik Fraser Doherty od 14 roku
życia robił dżemy. Najpierw pomagał
babci w przygotowywaniu domowych
przetworów. Były tak smaczne, że sąsiedzi i znajomi zaczęli składać zamówienia. Dwa lata później młody człowiek rozwoził dżemy na rowerze do
kilkudziesięciu odbiorców w całym
Edynburgu.
Zamówień przybywało i Doherty
zdecydował się założyć firmę Super
Jam. Sukcesem okazała się receptura przygotowywana w oparciu o przepisy babci.
Produkował coraz więcej przetworów i wkrótce musiał na kilka dni
w miesiącu wynajmować pomieszczenia w fabryce. W 2007 roku zgłosiła
się do niego sieć supermarketów „Waitrose”. Klient wymagający ale płacący doskonale i składający duże zamówienia. Doherty wziął pożyczkę
w wysokości 9 tysięcy funtów i po
dwóch miesiącach jego dżemy można
było kupić w około dwustu sklepach
w całej Wielkiej Brytanii.
Obecnie firma Super Jam sprzedaje pół miliona słoików dżemów rocznie i zagarnęła 10 procent rynku na
Wyspach Brytyjskich. Doherty ma 24
lata a jego majątek szacuje się na 1,2
miliona funtów.

Twarz na sprzedaż
Dwóm absolwentom elitarnego Oxfordu po zakończeniu studiów zostało do spłacenia sporo długów za naukę. Ross Harper i Ed Moyse wpadli na
nietuzinkowy pomysł jak poradzić sobie z zaległościami i jeszcze trochę zarobić. Postanowili sprzedawać swoje
twarze jako powierzchnię reklamową.
Na początek ich stawka wynosiła 1
funt za dzień. Teraz dostają dziennie
nawet 400 funtów. Pomalowane twarze fotografują i ze wskazaniem sponsora umieszczają na swojej stronie internatowej
oraz
na
YouTube,
Twitterze i Facebooku. Po niespełna
rocznej działalności spłacili wszystkie długi i zarobili mnóstwo pieniędzy. Ich usługi cieszą się tak dużym

zainteresowaniem, że postanowili rozszerzyć swoją działalność poza granice Wielkiej Brytanii.

Irlandia w woreczku
Trzy lata temu dwóch Irlandczyków
Pat Burk i Alan Jenkins znaleźli sposób na biznes. Nieskomplikowany i genialny w swojej prostocie. Założyli firmę Auld Sod Export i zamieszkałym
na całym świecie emigrantom z Irlandii wysyłają pocztą kurierską paczuszki z 240 gramami ojczystej ziemi.
Koszt takiej przesyłki to wydatek rzędu 20 dolarów. Obecnie eksportują
rocznie tony ziemi a w każdej przesyłce umieszczają nasiona koniczyny
– narodowego symbolu Irlandii. Interes rozwija się doskonale bo oprócz
Irlandczyków kupujących ziemię z rodzinnego kraju (pogrzeby na emigracji lub budowa domu), tysiące kilogramów zamawiają też Chińczycy.
Wierzą, że garstka ziemi prosto z Irlandii przynosi wyjątkowe szczęście.

Działki we wszechświecie
O kolonizacji planet w kosmosie ludzie myślą już od dawna. W czyn te
idee wprowadził amerykański biznesmen Dennis Hope. Najpierw upewnił
się, że żaden kraj na świecie nie rości
sobie prawa własności do obszarów
położonych w kosmosie, potem wykorzystał niezbyt precyzyjnie skonstruowane prawo.
Opracował deklarację własności czyniącą z niego właściciela tych terenów i przesłał ją do wszystkich najważniejszych instytucji i organizacji
na świecie które mogłyby ją podważyć. Czekał na jakiekolwiek opinie negujące jego prawo własności do kosmicznych terenów. Nic takiego nie
otrzymał i zgodnie z obowiązującym
prawem po upływie 25 lat ogłosił się
właścicielem tego terytorium i zaczął
sprzedawać kosmiczne działki.
Pomysł na biznes okazał się strzałem w dziesiątkę. Dziś właścicielami
działek na Księżycu i Marsie jest około czterech milionów osób ze 180 krajów na całym świecie, w tym wiele
gwiazd estrady, filmu, koronowanych
głów i przywódców państw. Jeden akr
gruntu na Księżycu kosztuje 150 dolarów. Interes idzie tak dobrze, że biznesmen już na wszelki wypadek ogłosił się właścicielem działek na Wenus
i Jowiszu.

Listy od Świętego Mikołaja
Kolejny przykład jak zarobić pieniądze „wstrzelając się” w nisze na rynku.

Byron Reese stworzył Pocztę Świętego Mikołaja w ramach której wysyła listy do dzieci podpisując się jako
Święty Mikołaj. Za napisanie i wysłanie listu pobiera opłatę w wysokości
10 dolarów a kolejka rodziców korzystających z jego usług z roku na rok
jest coraz dłuższa. Interes kwitnie już
10 lat, a pan Reese wysłał do tej pory ponad 200 tysięcy listów i uzyskał
status milionera.

Nietypowy cmentarz
Oka zu je się, iż na wet na ryn ku
usług pogrzebowych można zbić majątek pod warunkiem, że ma się wyjątkową ofertę skierowaną do klientów.
Pe wien
przed się bior ca
nazwiskiem Brawley pod koniec lat
osiemdziesiątych założył firmę „Eternal Reefs” czyli „Wieczne rafy” i zaczął sprzedawać podwodne nagrobki. Jego firma zajmuje się kremacją
zmarłych i rozsypywaniem ich prochów w morzu. Oprócz tego oferuje
także budowę symbolicznych urn na
dnie oceanu. Każda z mogił przytwierdzona jest do dna, wszystkie oznaczone są flagami i wygrawerowanymi informacjami dotyczącymi zmarłych.
Właściciel „Eternal Reefs” liczy zyski
i zaciera ręce, bo z roku na rok chętnych na tego typu pochówek przybywa.

Platforma reklamowa
w internecie
Na taki pomysł wpadł w 2005 roku
student z Wielkiej Brytanii Alex Tew.
Stworzył nietypową platformę reklamową w internecie, którą nazwał
– The Million Dollar Homepage. Zrobił stronę i wystawił na sprzedaż pojedyncze piksele w cenie jednego dolara za sztukę. Każdy zainteresowany
taką formą reklamy mógł zakupić dowolną ilość pikseli. Ten prosty a zarazem nowatorski projekt przyniósł
jego właścicielowi ponad milion dolarów w ciągu kilku miesięcy. Ostat ni pik sel wy sta wio ny na li cy ta cję
osiągnął cenę ponad 38 tysięcy dolarów.
Jak widać ludzka wyobraźnia nie
ma granic. Czasami prosty i zarazem
genialny pomysł może uczynić człowieka milionerem. Ludzie mają niebywałą wprost fantazję i wykorzystują ją na różne sposoby. Nic nie stoi na
przeszkodzie aby każdy z nas wprowadził w życie swoje marzenia i nietuzinkowe pomysły.
Życzę powodzenia.
Marta Wawrocka
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Dlaczego
nie podpisywać
niczego, czego się
nie rozumie
W naszej praktyce adwokackiej często mamy do czynienia z klientami,
którzy zostali oszukani przez swoich
partnerów biznesowych. Często klienci podpisują jakiś dokument, przekazany przez partnera, „pracodawcę”,
często jako umowę o pracę. Czasem
partner mówi co prawda, że to nie
umowa o pracę, lecz jakaś inna umowa, ale zaznacza przy tym, że nie należy się martwić, że wszystkie podatki i składki na ubezpieczenie
społeczne będą należycie opłacone
przez niego... Rzeczywistość niestety
puka później głośno do drzwi w postaci ogromnych długów z tytułu
ubezpieczeń społecznych czy podatkowych, od których spłaty nie można
uciec.
Z punktu widzenia prawnego można rozróżnić stosunek zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę oraz na
innej podstawie, a w szczególności
– samozatrudnienia. W tym pierwszym
przypadku to pracodawca odprowadza z mocy prawa zaliczki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy. W drugim przypadku chodzi
wyłącznie o sprzedaż usług przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą lub o wykonywanie zatrudnienia jako współwłaściciel czy dyrektor
spółki. W drugim przypadku to osoba wykonująca zatrudnienie jest osobiście odpowiedzialna za opłacanie zaliczek na ubezpieczenie społeczne oraz
podatek dochodowy. Od odpowiedzial-

ności tej nie można się uchylić wobec
stosownych organów powołując się
na obietnicę (często ustną!) „pracodawcy”, że będzie on uiszczał te zaliczki.
Dokument, podpisany przez osoby
zatrudnione, okazuje się w praktyce
często zgodą na powołanie jako dyrektora lub jednego z dyrektorów
spółki (zaakvoerder) lub umową sprzedaży udziałów, w wyniku której osoba staje się współudziałowcem. Dyrektor spółki ma prawo i obowiązek
reprezentować spółkę w kontaktach
z osobami trzecimi. Z tego powodu jego powołanie oraz odwołanie jest publikowane w oficjalnym i publicznie
dostępnym dzienniku, Belgisch Staatsblad. Moment powołania oraz odwołania z tej funkcji jest dla funduszu
ubezpieczenia
społecznego
kluczowym z punktu widzenia naliczania składek. Jeśli zaprzestaje się
zatrudnienia dla danego „pracodawcy”, należy zatem dokonać wszelkich
formalności, by koniec tego zatrudnienia stał się wiążący także dla osób
trzecich, czyli m.in. dla funduszu ubezpieczeń społecznych. W jednym z bardziej rażących przypadków, pewna
spółka miała aż dziewiętnastu dyrektorów! Oczywiście wszyscy pełnili tę
funckję, by ominąć zastosowanie prawa pracy oraz pono szenie kosztów
z tytułu ubezpieczenia społecznego
oraz podatków przez „pracodawcę”.
„Pracodawcy” oczywiście odwołują się

do takich konstrukcji, by obniżyć
koszty zatrudnienia danej osoby.
Pełnienie funkcji jako dyrektor spółki może jednak mieć także dalsze poważne konsekwencje. Przykładowo,
w przypadku upadłości spółki, w niektórych sytuacjach dyrektor może być
pociągnięty do odpowiedzialności za
część długów spółki.
W żadnym wypadku nie należy zatem podpisywać żadnego dokumentu, którego się nie rozumie. Nie można powołać się na nieznajomość
języka, nie można wówczas co do zasady unieważnić danej umowy.
W podobnych sytuacjach, zanim
podpisze się jakiś dokument, warto
skonsultować się ze specjalistą, który opiszę jakie ryzyko wiąże się z podpisaniem takiego dokumentu i pozwoli dokonać właściwego wyboru.

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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CENTRUM
POMOCY PRAWNEJ
I ŻYCIOWEJ
DLA POLONII
Informujemy, że zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów od lutego do Państwa dyspozycji jest

LOGOPEDA, PSYCHOLOG ORAZ PEDAGOG
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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Obowiązek zapłacenia podatku
od sprzedaży mieszkania lub domu w Polsce.

S

przedając mieszkanie lub dom należy zastanowić się czy a jeśli tak,
w jakiej wysokości będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy. Często
nie zdajemy sobie sprawy, że kilka dni lub
tygodni może uwolnić nas od konieczności rozliczenia się z dokonanej transakcji.
Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy
z 16 lipca 1991r.o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U.z 2012 r.,
poz.361 z późn.zm.) podatek dochodowy
zapłacimy, gdy ktoś uzyska przychód za
sprzedaży nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub użytkowego, prawa do
domku jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz udziału w nieruchomości. Nie trzeba go jednak uiszczać
w przypadku, gdy sprzedaż nastąpi po
upływie pięciu lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym podatnik nabył lub wybudował dany obiekt. Zatem,
w przypadku osoby, która nabyła np.
mieszkanie w 2007 r. lub wcześniej
i sprzedaje je w 2013r, nie musi uiszczać
podatku a także nie musi wykazywać
sprzedaży w deklaracji.
Należy jednak pamiętać, że ulga mieszkaniowa była często przez ustawodawcę

zmieniana, a o wyborze właściwej decyduje data nabycia /wybudowania zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego.
Osoba, która została właścicielem nieruchomości między 1 stycznia 2007 r.
a 31 grudniem 2008r., może skorzystać
z ulgi meldunkowej. Ulga ta zwalnia z podatku za sprzedaż nieruchomości, w której było się zameldowanym przez rok
przed jej zbyciem. Natomiast osoba,
która
nabyła
mieszkanie
po
1 stycznia 2009r. może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, która polega na przeznaczeniu pieniędzy ze sprzedanej
nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Pieniądze jednak trzeba jednak
wykorzystać w ciągu dwóch lat, licząc od
końca roku, w którym nieruchomość została zbyta. (Art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r.,
poz.361 z późn.zm.).
Wydatkami na własne cele mieszkaniowe są także m.in., wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami, także kredytu
refinansowego i konsolidacyjnego, zaciągniętego na sfinansowanie tych potrzeb.
Nie ma znaczenia czy kredyt został zaciągnięty na zbywaną nieruchomość czy

prawo majątkowe lub też inną inwestycję mieszkaniową, która służyła zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Istotna jest jednak data
zaciągnięcia kredytu, musi być on zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia.
Warto także pamiętać, że z godnie z art.
97 par.1 i 2 Ordynacji podatkowej (Dz.
U z 2012 r. poz.749 z późn.zm). osoby,
które przejmują spadek po zmarłym, odpowiadają za jego zaległości podatkowe.
Prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest prawem majątkowym, a nie
osobistym, a więc spadkobiercy je dziedziczą. Sama ulga podatkowa jest uzależniona od tego czy podatnik (a nie jego
spadkobiercy) wyda uzyskane pieniądze
ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. Spadkobierca może skorzystać z wskazanej ulgi w przypadku,
gdy przychód na określone cele wydatkował osobiście spadkodawca.
Dorota Kłoda
– Prawnik
Doradca w Centrum Pomocy
Prawnej i Życiowej.
Artykuł ten nie stanowi porady prawnej i nie jest wyczerpujący
w omawianej materii.

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając maila pod adres antwerpiapopolsku@gmail.com lub wysyłając sms z treścią ogłoszenia na nr 0489 823 803
% Pilnie poszukuję dobrej kucharki lub kucharza. Kontakt:
0475.33.54.32
% Dodatkowa praca, można ją wykonywać także w weekendy, nie
wymaga znajomości języka niderlandzkiego.szczegóły pod numerem 0496204198 w godzinach popołudniowych
% Praca w stadninie koni – poszukuję osoby do pracy w stadninie
koni w okolicach Antwerpii. Możliwość zamieszkania na miejscu. Wymagana komunikatywna znajomość języka obcego (np.angielski, francuski, flamandzki). CV ze zdjęciem proszę przesłać
na adres; info@vr-cargo.be
% Polska firma działająca na terenie Belgii poszukuje kierowców
TIR-ów z doświadczeniem. Praca na terenie Belgii i krajów sąsiadujących. CV ze zdjęciem proszę przesłać pod adres info@vr-cargo.be. Więcej informacji pod nr tel. +32 499-92-54-15
% Szukam pokoju, pilne. Jestem młodą kobietą, bez nałogów, pracuję na czeki. Kontakt: 0489.81.92.60
% Diagnostyka samochodowa wszystkich modeli. Sprawdzam auto od A do Z. Antwerpia, kontakt: 0484.74.78.07
% Naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, elektryka, oświetlenie, meble, zamki, drzwi, malowanie – „Złota rączka”.
Kontakt: 0485.504.143
% 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
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Życiem pisane

K

ilka lat temu byłem w totalnym
dołku. Ostatnio pomyślałem sobie, że jeśli o tym napiszę, może uwolnię się od tych powracających
myśli, które trudno mi traktować jak
zwykłe wspomnienia.
Ankę poznałem u moich znajomych.
Miałem wtedy 28 lat i wiodłem zwykłe życie, które można było nazwać
nudnym, ale dla mnie oznaczało spokój i ład. Choć jestem z natury nieśmiały, poznałem wcześniej kilka kobiet, lecz nie angażowałem się
w trwałe związki. Z Anką było inaczej.
Pełna energii, wesoła, zawojowała
mnie tak, że spędzaliśmy ze sobą coraz więcej czasu. Wcześniej, po pracy, zajmowałem się pisaniem programów komputerowych i gier. Miałem
nawet pierwsze sukcesy i planowałem
założenie firmy oraz zrezygnowanie
ze stałej pracy. Kilka propozycji dawało mi lepsze pieniądze, a perspektywy kolejnych zamówień miałem
pewne. Musiałem jednak mieć czas na
moją pracę która była zarazem moją
pasją. Anka podziwiała mnie i „była
ze mnie dumna”.
Po pewnym czasie zacząłem się zastanawiać: jak powiedzieć aby jej nie
urazić, że nie mogę poświęcać jej tyle czasu. Kiedy to powiedziałem, ku
mojemu zdziwieniu, przyjęła to
z uśmiechem mówiąc, że będzie miała czas na ploty z koleżankami. Poznałem je, gdyż Anka uwielbiała ich
towarzystwo i często się z nimi spotykała. Wiele razy wyciągała mnie na
imprezki, na których oczywiście bywali też ich partnerzy. Na początku
mnie to bawiło, ale wkrótce zacząłem
uciekać myślami do mojego świata zer
i jedynek. Zawsze miałem głowę pełną pomysłów które przychodziły kiedy i gdzie chciały.
Powiedziałem Ance bardzo delikatnie, że nie mogę poświęcać tyle czasu na te spotkania. Znowu przyjęła to
z uśmiechem i bez protestów. Odetchnąłem z ulgą i oddałem się wytężonej pracy nad nowym programem.
Od pew ne go cza su miesz ka ła
u mnie, a swoje mieszkanie po rodzicach, wynajęła. Zacząłem przyłapywać się na tym, że miałem zaprzątnięty umysł rozmyślaniem gdzie ona
teraz jest i co robi, przez co nie mogłem skupić się na pracy. Spoglądałem na milczący telefon a czas uciekał mi mię dzy pal ca mi. By łem
zwyczajnie zazdrosny. W końcu wracała uśmiechnięta i w dobrym nastroju.

Dostałem nowe zlecenie. Anka się
ucieszyła i powiedziała, że koniecznie
musimy to uczcić. Nazajutrz miałem
pełen dom gości, a następnego dnia
ból głowy, bałagan i całą baterię pustych butelek. Przy porannej kawie
Anka zakomunikowała mi, że spodziewa się dziecka. Powiedz, że się cieszysz, dodała. Byłem tak skołowany
po imprezie, że to do mnie w pełni nie
dotarło. Powiedziałem kilka zdań które w takiej sytuacji wypadało powiedzieć, a ona wyszła do pracy. Zresztą
pracowała jakoś dziwnie, bo o różnych
porach dnia. Spojrzałem na całe pobojowisko, potem pozbierałem się
i wyszedłem bez celu. Powoli zaczęło
do mnie docierać, że mam zostać ojcem. W końcu doszedłem do wniosku,
że nie ja pierwszy i nie ostatni. Zacząłem oswajać się z tą myślą i pomyślałem, że może tak miało być. Dzięki temu Anka będzie w domu, a ja będę
miał rodzinę. Zadzwoniłem do niej na
komórkę, ale włączyła się sekretarka.
Dotarło do mnie, że to ona dzwoniła
do mnie kiedy chciała, a ja zawsze musiałem zostawiać wiadomość. Szedłem
bez celu przez dłuższy czas, w końcu
poczułem głód. Kiedy rozglądałem się
za jakąś restauracją, zobaczyłem Ankę z koleżanką. Wysiadły z taksówki
i zaczęły iść. Postanowiłem je dogonić i zrobić niespodziankę. Po pewnym czasie zbliżyłem się do nich tak,
że mogłem zwolnić kroku aby pozbyć
się zadyszki. Usłyszałem rozmowę,
choć nie miałem w planie podsłuchiwania.
Nieźle się ustawiłaś. On na tych programach będzie dobrze zarabiać, a ty
oddasz małe do żłobka i już. Żyć nie
umierać. Ale jeśli się dowie, że to nie
jego? Anka na to. Jest za głupi. Nigdy
się nie dowie, że to nie jego dziecko.
Koleżanka: a prawdziwy tatuś? Na razie mu nie powiem. Jak się lepiej ustawi, to może zasłuży na solidne alimenty. Zaśmiały się głośno, a ja stanąłem
jak wmurowany. Nie widziały mnie
i oddalały się coraz bardziej. Wszedłem do sklepu obok i oparłem się
o ścianę. Ekspedientka podeszła do
mnie, spytała czy się dobrze czuję i czy
coś podać. Poprosiłem o wodę mineralną, którą się zakrztusiłem bo była
gazowana. Zacząłem kasłać, prychać
a z moich oczu ciekły łzy. Kobieta podała mi serwetkę. Powoli, bo pan się
udusi, powiedziała. Mogę jakoś pomóc? Nie, dziękuję. Potem znalazłem
się w barze. Po kilku drinkach trochę
się uspokoiłem i patrzyłem tępo na
niemy telewizor. Przy sąsiednim sto-

liku siedział jakiś mężczyzna. Po pewnym czasie zagadnął mnie: przepraszam, nie ma pan ochoty pogadać?
Czy mogę się przysiąść? Wyglądał
przyzwoicie i był dużo starszy ode
mnie. Marny ze mnie kompan do rozmowy, ale proszę. Wypijmy za problemy do rozwiązania, powiedział
i uniósł szklaneczkę. Niech będzie za
problemy, powiedziałem i wypiłem do
dna. Nieznajomy mówił spokojnym
głosem: nie pan pierwszy i nie ostatni. A skąd pan wie, że mam problem?
O tej porze, przyzwoity facet, zalewający robaka solo w barze, najpewniej
ma problem z kobietą lub sam ze sobą. Są inne problemy, ale te dwa są
najczęstsze. A pan problemów nie ma?
Spytałem. Jakoś sobie radzę. Tylko
pozazdrościć, odpowiedziałem. On mówił dalej: przepraszam, może jednak
wrócę do swojego stolika? Chciałem
już wyjść, ale po tych słowach nabrałem do niego zaufania i pozostałem.
Choć widziałem go po raz pierwszy
w życiu, a może właśnie dlatego, opowiedziałem mu ostatnie wydarzenia.
Słuchał uważnie ale nie była to zwykła ciekawość lecz życzliwe zainteresowanie. I co pan na to powie?
Nieznajomy powiedział cichym głosem: dobrymi intencjami i radami piekło jest wybrukowane. Ale to pan chce,
abym coś powiedział. Chętnie posłucham. Powiedział mniej więcej tak.
Kiedyś byłem w chyba gorszej sytuacji. Teraz mam pod siedemdziesiątkę
i dużo czasu. Jakbym widział siebie...
Mogę panu powiedzieć, co bym zrobił
będąc w pańskiej sytuacji, ale na rady ode mnie proszę nie liczyć. Tym
chętniej posłucham.
Kiedyś lubiłem czytać różnego rodzaju złote myśli. Między innymi była taka: „Jeśli nie stworzysz własnego planu na życie to masz pewne, że
wylądujesz w planie kogoś innego.
Zgadnij, co ten ktoś dla Ciebie zaplanował. Ochłapy.” Widzę, że jest pan
pionkiem w grze tej damy. I to jest pana problem. Ktoś inny powiedział:
„Skupiaj się nie na problemach, lecz
na ich rozwiązaniach”. Tak więc zacząłbym od szukania rozwiązania, zamiast zadręczać się problemem. W ten
sposób karmi pan problem który urośnie tak, że spoza niego nie będzie widać możliwości zmian, do tego jeszcze nabawi się pan wrzodów żołądka.
Tak więc spojrzałbym na to jak na film
w kinie i dobrze pomyślał. Ale jest jeszcze inna złota myśl: „Kiedy masz problem którego nie możesz rozwiązać,
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skup się na czymś innym, a rozwiązanie przyjdzie samo za jakiś czas”.
Przerwałem mu: nic samo się nie dzieje. Nie o to chodzi, odpowiedział. Należy ukierunkować myśli na szukanie
rozwiązania. Jakby zasiać ziarno, potem pozwolić aby zadziałał czas.
W podświadomości dzieje się o wiele
więcej niż pan przypuszcza, dlatego
nie należy przeceniać roli logicznego
umysłu. Poza tym okoliczności życiowe się zmieniają. W sumie nie poddałbym się marazmowi i nastawił optymistycznie. Na mnie już czas. No
i niech pan nie lekceważy intuicji – dodał. Pożegnał się, po czym wyszedł.
Wróciłem do domu wieczorem. Anki jak zwykle nie było. Usiadłem przy
komputerze i zdałem sobie sprawę, że
był on w ogóle nie zabezpieczony.
Coś... no tak, intuicja. Postanowiłem,
że to co robię, będę mieć zawsze przy

sobie na kieszonkowej pamięci,
a w komputerze będzie pod tą nazwą
tylko coś bez sensu.
Anka dalej mieszkała u mnie i z pozoru wszystko było jak dawniej. Pamiętałem o złotych myślach nieznajomego i przyznam, że dzięki temu
jakoś się trzymałem. Po miesiącu dokończyłem mój nowy program i pochwaliłem się tym Ance. Musimy to
uczcić. Ten sam scenariusz jak poprzednio z tą różnicą, że urwał mi się
film. Kiedy się ocknąłem, byłem sam.
W łazience leżał jej telefon. Coś mi
podszepnęło, żeby sprawdzić sms-y.
Ostatni brzmiał tak: „To nie jest żaden program oddaj zaliczkę”. Wróciłem do sypialni i usłyszałem otwieranie drzwi. Wskoczyłem do łóżka. Cześć
kochanie, nie widziałeś mojego telefonu? Nie, dopiero się obudziłem. Jest!
Usłyszałem z łazienki. To buźka! Wybiegła.

W dwa dni załatwiłem sobie nowe
mieszkanie i bez słowa wyniosłem się
pod jej nieobecność. Nie była to ucieczka, lecz przemyślana decyzja. Na jakiekolwiek rozmowy, fałszywe gierki
i scenki nie miałem po prostu ochoty
ani sił. Tylko dlatego, że była w ciąży, zostawiłem na stole kopertę z pieniędzmi. Napisałem też kilka słów.
„Prawdziwy tatuś faktycznie zasłużył
na alimenty, ale ja nie zasłużyłem sobie na to, co mnie od Ciebie spotkało.
Nie wiem, czy bardziej żal mi Ciebie,
czy raczej to ja zostałem skrzywdzony. Na szczęście istnieją już badania
DNA, więc nie ma znaczenia, jak bardzo byłem głupi. Te pieniądze nie są
na zwrot zaliczki, lecz na jedzenie. Mój
adwokat już wie o wszystkim na wypadek, gdybyś planowała coś nowego”.
Dla Ciebie – n ikt.

Już po raz trzeci zapraszamy na

WIELKĄ MAJÓWKĘ
w Antwerpii w Parku Spoor Noord.
Zareklamuj swoją firmę, przedsiębiorstwo,
sklep, działalność pr ywatną
podczas największej
plenerowej imprezy
polonijnej!

Więcej informacji

tel.: 0489.823.803

ORGANIZATOR:
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Lubisz gotować?
Tworzymy wspólnie dział kulinarny!
Czekamy na przepisy autorskie, oryginalne,
mało znane, łatwe, szybkie, tanie, wasze ulubione
i wszystkie inne...
W każdym numerze naszej gazety będziemy zamieszczać
przepisy czytelników.
Nadsyłajcie swoje propozycje, może być ze zdjęciem,
na adres redakcji:

antwerpiapopolsku@gmail.com
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Słowo o byle czym

L

eci baba na miotle. Sąsiad wyzwał ją bardzo niewyszukanymi
epitetami, z których „ty czarownico” można uznać za najsubtelniejszy. Baba wzięła to sobie do głowy
i serca, więc leci. Nie ma w tym nic
dziwnego wziąwszy pod uwagę, iż walka z grawitacją, jak dotychczas przegrana przez naukę, dla czarów to pikuś. Mija właśnie stado wron, na
którego początku leciała bardzo doświadczona, obok niej młodsza i silniejsza wrona na wypadek, gdyby tamta opadła z sił. Starsza mówi: widziałaś
to straszydło na miotle? Młodsza: tak,
ale szkoda, że ma chustę na głowie,
bo można by było zobaczyć, co jest
bardziej rozczochrane, miotła czy jej
włosy. Baba to usłyszała i aż ją zatkało ze złości. O wy smoluchy jaśniste!
Zawróciła krótkim zakosem i wpadła
w sam środek stada. Cóż tam się działo! Alfred Hitchcock w swoim filmie
„Ptaki” podobno przywiązał aktorce
ptaka na sznurku aby nie mogła się
od niego opędzić. Ale z babą, to dopiero byłyby scena! Leciała wymachując siatką ze słoikami w których miała prowiant na drogę, aż dotarła do
czoła chmary. Ty krowo! – krzyknęła
baba do najstarszej wrony. Ta szybko
się odcięła: wypraszam sobie, jestem
szanowaną wroną. A poza tym krowy
nie latają, ale są wyjątki! Baba aż rozpłakała się z bezsilności wobec tak ciętej riposty. Wrona popatrzyła i mówi,
już spokojniej: a co ciebie sprowadza
na nasz poziom? Baba opowiedziała
całe zajście z sąsiadem. A to szelma
– wrona na to. Czy on ma jakieś pole
albo grządki? – Nie, ale ma wiśniowy
sad i za dwa tygodnie ma zbierać. To
leć pierwsza a my za tobą. Zakrakała
coś głośno. W jednej chwili bezładna
chmara wron przybrała kształt delty
i z babą na szpicy runęła na pole sąsiada. Ten siedział akurat pod drzewem i sprawdzał jakość najnowszego
samogonu. Zobaczył babę na miotle
i krzyknął: – A nie mówiłem?! Po kilku chwilach jego rechot przeszedł
w głośny lament. Olaboga! Za co mnie
tak karzesz! Baba na to: trzeba było
nazwać mnie dobrą wróżką! Ty... ale
nie dosłyszał, gdyż razem z wronami
znikała już za tumanem kurzu.
Syta zemstą uspokoiła się, mocniej
zawiązała chustę pod brodą. Pożegnała grzecznie całe stado, podziękowała za pomoc i poleciała dalej. Po pewnym czasie zauważyła przed sobą mały
punkcik. Podleciała bliżej, patrzy, a to
niewielki gołąb pocztowy w czapce
z daszkiem i torebką na listy. Jak leci? – zagadnęła. Ano ciężko, zawsze

wiatr w oczy. Baba przesunęła się trochę do przodu i zrobiła miejsce za sobą na trzonku miotły. Siadaj, to cię
podrzucę. Dzięki – odpowiedział zmęczony wędrowiec i przycupnął na samym końcu. Ale ja lecę do strefy. Jakiej refy? To tajemnica. Nawaliła
maszyna do szyfrowania, więc wysłali mnie abym dostarczył wiadomość.
A od kogo, dla kogo i co tam jest? Przecież mówię – tajemnica. O! właśnie dolatujemy. Dzięki za pomoc, ale dalej
już muszę sam. Jednak baba ciekawa
była co będzie dalej, więc podleciała
trochę bliżej, usiadła na wielkim dębie i patrzy. Gołąb przysiadł już na gałęzi drzewa na skraju polany, rozejrzał się bacznie po czym zagruchał
trzy razy. W jednej chwili polana porośnięta mchem i trawą zaczęła zwijać się w rulon jak dywan. Ukazała się
zupełnie inna polana. Na samym jej
środku płonęło ognisko przy którym
siedział baca i czterdziestu juhasów.
Niewiarygodnie długa siwa broda
wskazywała na bardzo sędziwy wiek
starca który siedział najbliżej ogniska na dość wysokim pieńku. Za to
czterdziestu juhasów wyglądało jak
kwiat męskiej młodości. Każdy barczysty i pewny swojej siły, z jasną twarzą o poważnym ale miłym spojrzeniu. Baba z wrażenia o mało nie spadła
z miotły, więc mocniej chwyciła chropowaty trzonek. Wszyscy mieli w zasięgu ręki ciupagi, a niektórzy na nich
się opierali oburącz. Patrzyli na swojego bacę który skinął ręką na gołębia. Ten natychmiast podleciał i usiadł
na ciupadze. Starzec nadspodziewanie zwinnym i pewnym ruchem wyjął
list i zaczął po cichu czytać. Choć była noc i ogień rzucał rozedrgane refleksy, okulary nie były mu potrzebne.
Skończył czytać i zadumał się. Po
pewnym czasie powiedział głębokim
dźwięcznym głosem: posłuchajcie moi
mili. Obudzono nas po kolejnych stu
latach abyśmy zdali sprawę naszym
Mistrzom z Alfa Centauri. Chcą wiedzieć, czy ludzie na Ziemi zasłużyli już
na kolejny stopień wtajemniczenia.
My, tak jak bracia z innych krain, starzejemy się tysiąc razy wolniej niż
zwykli ludzie, abyśmy mogli spełniać
naszą zaszczytną misję. Jednak mój
czas dobiega końca. Za chwilę was zapytam o ludzi, ale przedtem chcę wyznaczać mojego następcę. Gdybym następnym razem już się nie obudził, tę
oto kryształową ciupagę – oznakę wiedzy i władzy – przejmie Jędrek z Dachlebów. Nikt słowem się nie odezwał
i przyjął decyzję jak informację, że ju-

tro będzie świecić słońce. Rozległ się
tylko głęboki pomruk który miał oznaczać aprobatę. Teraz was pytam: czy
ludzie już zasługują? Czterdziestu juhasów pokręciło jak jeden głowami
w geście zaprzeczenia. Stary baca
skrobnął coś na odwrocie kartki, po
czym włożył ją z powrotem do torebki. Dmuchnął ptakowi w piórka i wypowiedział formułkę: „Leć gołębiu tam
gdzie trzeba, o to prosi cię Dachleba”.
Baba widząc, że skrzydlaty posłaniec odlatuje, odbiła się od drzewa
i poleciała za nim. Dogoniła go i pyta: co to było? – A ty jeszcze tutaj?
Więc wszystko widziałaś? – Co to za
tajemnice? Dlaczego jeszcze nie? – Nie
widzisz co się dzieje? odpowiedział gołąb. Ludzie jeszcze nie dorośli do poziomu. Jakiego? Chodzi o to, że muszą się nauczyć dawać. To znaczy, że
nikt nie musi niczego brać. Każdy może po prostu otrzymywać, jeśli wszyscy będą innym dawać. Nie rozumiem,
odpowiedziała baba. – Nie ty jedna,
odpowiedział gołąb. W jednej chwili
zapadł się w sobie i przybrał postać
niewielkiej błękitnej kuli która z niewiarygodną prędkością odleciała pionowo w górę. Baba zagapiła się za nią,
aż zakręciło jej się w głowie. Nagle
zaczęła spadać, aż usłyszała głośny łomot który ją... obudził. Odchyliła dwa
kalosze które stały przy łóżku i ujrzała swoją własną izbę. Odetchnęła z ulgą. Ale treść snu szybko rozwiewała
się i po chwili baba pamiętała tylko
stado wron. Pozbierała się z podłogi,
otworzyła okiennice i wyjrzała przez
okno. Za niskim płotem w porannym
słońcu widniał dorodny wiśniowy sad
sąsiada. Ty taki synu! Ty pomiocie pawiana i zebry! Już ja ci dam czarownicę! Zamruczała pod nosem, gdyż
przypomniała sobie wczorajszą kłótnię. Ale ciekawe, jak wygląda pawian,
bo zebra to nawet nie taka brzydka
– pomyślała, założyła kraciastą chustę i poszła do studni po wodę.
Michał Nowacki
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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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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

