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Od Redakcji
Mamy nadzieję, że pozytywnie odbierają Państwo nowe cykle i działy wprowadzane w „Antwerpii po polsku”.
W tym numerze również trochę nowości.
Witamy na łamach gazety Polsko – Flamandzką Federację Budowlanych, która w każdym kolejnym
numerze przybliżać będzie skomplikowane często przepisy funkcjonujące w branży budowlanej.
W kąciku „INFOBUD” znajdą Państwo nie tylko przydatne informacje, ale również ogłoszenia osób
poszukujących pracy i firm zainteresowanych zatrudnieniem polskich specjalistów.
Znajdzie się również coś dla fanów motoryzacji. W tym dziale nasz redakcyjny kolega podzieli się z Państwem
ciekawostkami z rynku samochodowym.

Zapraszamy wszystkich na największą Polską Majówkę w Antwerpii,
która odbędzie się 12 maja w Parku Spoor Noord. Zabawa murowana!
A więc do zobaczenia
Redakcja
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NAJLEPSZA
POLSKA IMPREZA

Z MUZYKĄ NA ŻYWO
Już po raz trzeci
zapraszamy
na Polską Majówkę w Antwerpii

data: 12.05.2013
miejsce: Park Spoor Noord
od 12:00 do 21:00
Wystąpią m.in. zespoły: Taaloor, Anker, Heaven,
Flapping Ears, Children of Europe, CzarnaGóra,
Brukselki, Roger Martin Maluga,
oraz laureaci i uczestnicy
I Polonijnego Festiwalu
Piosenki i Tańca w Antwerpii.

Zareklamuj swoją firmę,
przedsiębiorstwo, sklep, działalność
pr ywatną podczas największej
plenerowej imprezy polonijnej!

Oprócz tego liczne konkursy
dla małych i dużych.
Gwarantowana
dobra zabawa
dla całej rodziny!!!
Wstęp wolny.

Więcej informacji
pod nr tel.: 0489.823.803
oraz e-mail:
info@childrenofeurope.be
ORGANIZATORZY:

PATRONAT MEDIALNY:
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii
Są w Antwerpii
miejsca
wyjątkowe,
będące
uosobieniem
piękna
i wielkości
tego miasta.
Otoczone
historią,
duchami
przodków
i tajemnicą,
ukazują
bogactwo
architektoniczne
i historyczne
Antwerpii.

„De Pelgrom”
Na Pelgrimstraat (ulica Pielgrzymów) pod numerem 15,
w odnowionej XVI – to wiecznej
kamienicy pod nazwą „De Pelgrom” mieści się utrzymana
w średniowiecznym stylu restauracja. Jest to wyjątkowo klimatyczne miejsce, w którym
w autentycznej scenerii, w najbardziej zabytkowych miejskich
piwnicach ciągnących się przez
kilka ulic, można doznać kulinarnych przeżyć rodem z XV-to
i XVI-to wiecznej Antwerpii.
Pomieszczenia na górze zostały zaadaptowane na niezwykłe
muzeum, zresztą najmniejsze
w Antwerpii i co istotne, będące w posiadaniu prywatnych
właścicieli. Tam czas stanął w
miejscu. Można nagle znaleźć
się w przeszłości i zanurzyć się
w średniowiecznej historii mia-

sta. Eksponaty, które ogląda się
przy blasku świec i lampy naftowej pokazują życie bogatych antwerpskich mieszczan. Są tam
meble kuchenne, wyposażenie
pokoi, jak również warsztaty
tkackie z krosnami i kołowrotkami. W czasach kiedy Antwerpia przeżywała swój „złoty wiek”,
kamienica „De Pelgrom” służyła kupcom do magazynowania i
sprzedaży swoich towarów.

Vlaaikensgang
Na Pelgrimstraat, obok domu
oznaczonego numerem 6, mieści się wejście na zabytkową,
również średniowieczną Vlaaikensgang, zwaną „Aleja ciast”.
Powstała w 1591 roku uliczka
charakteryzowała się małymi,
typowymi domkami na górze
bielonymi wapnem (żeby chronić przed epidemią cholery).
Dawniej mieszkali tam szewcy,
których zadaniem było ostrzeganie mieszkańców o niebezpieczeństwie poprzez uruchomienie
potężnego dzwonu w antwerpskiej katedrze.
Istnieje kilka wersji dotyczących genezy nazwy „Aleja ciast”.
Według jednej z nich, na zamieszkałej przez szewców ulicy
znajdował się sklepik, gdzie
sprzedawano ciasta i torciki.
Jednak najbardziej popularna
mówi o tym, że bogaci mieszkańcy Antwerpii, aby zagłuszyć
swoje sumienie i chociaż przez

chwilę poczuć się dobroczyńcami, rozdawali tam za darmo
pszenne bułeczki biedakom.
Vlaaikensgang została uratowana przed zniszczeniem i zakusami niektórych miejskich architektów przez antykwariusza
nazwiskiem Axel Veruoordt,
który w 1961 roku zakupił na
własność tę wyjątkową część
miasta i nie pozwolił na żadne
„udziwnienia”.
Uliczka, to prawdziwy klejnot
Antwerpii, romantyczne miejsce gdzie czas się zatrzymał, zupełnie inny świat. Ta oaza spokoju w tętniącym życiem mieście
wygląda zupełnie inaczej niż uliczki leżące obok. Obecnie znajduje się tam ekskluzywna restauracja, hotel i antykwariaty. Jest
to również wyjątkowe miejsce
pod względem akustycznym.
Nie słychać niczego co dzieje się
na ulicach obok i dlatego właśnie na Vlaaikensgang najlepiej
posłuchać carillonów (dzwony
w katedrze).
„Aleja ciast” doprowadzi nas
do Oude Koornmarkt, zachowanego fragmentu średniowiecznych uliczek. Stąd już tylko krok
do ulicy Suikerrui prowadzącej
na zachodni brzeg Scheldy.
W XIX wieku ten obszar został wyraźnie oddzielony od pozostałej części miasta, kiedy Napoleon zburzył stojące tu domy
biedoty i wybudował nabrzeże.
Na Suikerrui znajduje się okazały belweder, z którego dawno
temu mieszkańcy patrzyli na
przepływające rzeką barki i łodzie. Od tego czasu wygląd tego miejsca znacznie się zmienił.
Promy zastąpiły statki wycieczkowe, powstały również przejścia pod Scheldą. Został tylko
nieco samotny belweder.

Antwerpse ruien

De Pelgrom. Foto redakcja

Vlaaikensgang. Źródło: www.panoramio.com

Z ulicą Suikerrui wiąże się jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych miasta. Znajduje się
tam wejście do podziemnych kanałów (Antwerpse ruien) powstałych dawno temu na niskich
wzgórzach pomiędzy którymi
płynęła woda. Pod koniec średniowiecza antwerpskie kanały
były bardzo zanieczyszczone
i nie mogły być wykorzystywane jako źródło słodkiej wody.
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Dlatego, aby uzyskać dostęp do świeżej i czystej wody, wykopano około 8
kilometrowy kanał łączący obecny
Stadspark, Dom Rubensa i dochodzący aż do Brouwersvliet.
Pod koniec XIX wieku kanały na
starym mieście zostały zamurowane
i zamknięte. W czasie II wojny światowej alianci organizowali konspiracyjne spotkania właśnie w kanałach,
które były jednymi z niewielu bezpiecznych miejsc w trakcie bombardowań.
Obecnie zostały częściowo udostępnione dla zwiedzających, a spacer po
antwerpskich kanałach można rozpocząć właśnie od ulicy Suikerrui. Wędrówka kanałami jest dwuczęściowa:
najpierw odbywa się krótka przejażdżka łodzią, a następnie spacer po
oczyszczonych i wysuszonych terenach. Turyści mogą dokładnie śledzić
swoje położenie dzięki znakom powierzchniowym.

Lange Wapper i Zamek Steen
Spacerując nabrzeżem Scheldy mijamy posąg olbrzyma zwanego Lange Wapper umiejscowionego przy
dawnej kamiennej fortecy Steen.
Lange Wapper, to niezwykły bohater ludowy który jest tematem wielu
antwerpskich opowieści. Ten miejscowy ni oszust ni podglądacz, dzięki
swojemu wzrostowi zaglądał do sypialni ówczesnych mieszczan.
Zamek Steen wzniesiony z kamienia w X wieku, powiększony około
1200 roku w swojej historii był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany. Jest najstarszym zabytkiem
w Antwerpii i jednym z najstarszych
w Europie. Powstał w okresie gdy większość budynków była z drewna. Od
połowy wieku XVI do połowy wieku
XIX służył jako miejskie więzienie.
Pod koniec wieku XIX duża część zamku została zniszczona aby powstało
miejsce dla rozwijającego i rozbudowującego się portu. Pierwotnie mia-

Zamek steen. Foto: redakcja.

sto nie leżało tak blisko rzeki, a pomiędzy zamkiem i rzeką stały kamienice które zburzono, aby powstało
miejsce dla portu. Nad bramą wjazdową do zamku znajduje się mała płaskorzeźba przedstawiająca pogańskiego bożka płodności Semini. Miejscowe
kobiety wierzyły, że dotknięcie owej
płaskorzeźby zapewni im płodność
i szczęśliwe rozwiązanie. Na murach
zamku umieszczona jest pamiątkowa
tablica informująca o udziale polskich
żołnierzy w wyzwoleniu Antwerpii
podczas II wojny światowej.
Obecny swój wygląd zyskał pod koniec XIX wieku, kiedy stał się siedzibą muzeum archeologicznego, a później morskiego. Do dnia dzisiejszego
z pierwotnej budowli pozostał jedynie
XIII – wieczny fragment muru zewnętrznego.

Vleeshuis
Naprzeciwko zamku Steen, po drugiej stronie Jordaenskaai na początku wąskiej uliczki Vleeshuistraat,
mieści się wysoka, ozdobiona charakterystycznymi wieżyczkami dawna hala rzeźnicza zwana Vleeshuis (Dom
Mięsa).
Dom Cechu Rzeźników zbudowany
został w latach 1501 – 1503 przez Hermana de Waghemakere. Ten imponujący budynek był w średniowieczu siedzibą jednego z najpotężniejszych
cechów – rzeźników. Mieli tu także
swoje miejsce artyści zrzeszeni w cechu św. Łukasza, najznamienitsi wówczas malarze, rzeźbiarze, drukarze,
czy rytownicy. Charakterystyczny budynek wyłożony jest na przemian czerwoną cegłą i białym kamieniem poprzecinany
liniami
poziomymi
i przypomina plastry boczku.
W historii Antwerpii to miejsce ma
również czarną kartę. Otóż w roku
1585, w czasie gdy armia hiszpańska
zbliżała się do miasta, właśnie w Vleeshuis podjęto fatalną decyzję sprzeciwiającą się otwarciu grobli wzdłuż
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miasta. Chodziło o to aby uniemożliwić Hiszpanom stworzenie nadbrzeżnej blokady. Proponowano zalać łąki
aby najeźdźcy nie dostali się do Antwerpii. Rzeźnicy obawiali się jednak
o swoje pastwiska oraz zwierzęta i samolubnie zlekceważyli niebezpieczeństwo. Pod ich naciskiem magistrat
wycofał się z planów obronnych,
a konsekwencje okazały się tragiczne w skutkach. Hiszpanie zablokowali rzekę, zdobyli miasto a jego mieszkańców zmusili do poddania się.
Ogromne, ceglane sale Vleeshuis od
roku 1913 służą jako muzeum instrumentów muzycznych i kolekcji sztuki użytkowej, archeologii i lokalnej
historii. Najcenniejszym eksponatem
wśród instrumentów jest bez wątpienia kontrabas z 1647 roku – najstarszy kontrabas na świecie.
Otoczenie Vleeshuis to wąskie uliczki, które podczas wojennych bombardowań zostały straszliwie zniszczone. Odbudowa tego terenu trwała
wiele lat i trwa nadal. Wiele zrujnowanych budynków zostało odbudowanych i dokładnie odrestaurowanych,
część pustej przestrzeni zapełniły nowe domy których fasady imitują styl
dawnej epoki. Te eleganckie i zadbane kamienice stanowią niezwykły kontrast z tak zwaną „Dzielnicą Czerwonych Latarni” – wąskimi uliczkami
opanowanymi przez panie wykonujące najstarszy zawód świata i punkty
tatuażu. Wbrew pozorom właśnie
w tamtej okolicy znajdują się ciekawe pod względem architektonicznym
budynki, znane nie tylko w Antwerpii.
Ale o tym opowiem już w następnym numerze.

Vleeshuis. Źródło: www.panoramio.com

Anna Janicka
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
Finansowe problemy
antwerpskiej policji
Belgijskie media donoszą, że policja w Antwerpii w dość zaskakujący
sposób rozwiązuje problem z brakiem
znaczków pocztowych. Antwerpskie
biuro policji federalnej twierdzi że nie
ma pieniędzy i zamiast kupować znaczki dostarcza swoją pocztę do biura
w Brukseli, które posiada wystarczającą ilość powyższych znaczków.
W praktyce oznacza to, że policyjny radiowóz musi przemierzyć trasę
około 100 kilometrów (tam i z powrotem), aby z Brukseli wysłać ważne dokumenty. Media nie zostawiają na antwerpskim biurze policji federalnej
suchej nitki ironicznie komentując,
że „nie mają pieniędzy na znaczki, ale
mają pieniądze na drogą benzynę”.
Rzecznik policji federalnej przyznał,
że biuro w Antwerpii rzeczywiście miało problemy finansowe i zdarzało się,
iż poczta do wysłania przewożona była radiowozem do Brukseli. Aby
w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji antwerpskie biuro otrzymało
duży zapas pocztowych znaczków.
Agencja RA

Największa śluza świata
W Antwerpii powstaje największa
śluza portowa na świecie. Jak donosi
agencja AFP, to gigantyczne przedsięwzięcie pozwoli miastu umocnić
pozycję „Bramy Europy”, przez którą
przechodzą towary importowane z całego świata do Unii Europejskiej. Śluza przyczyni się również do wzrostu
wymiany handlowej UE z jej transatlantyckimi partnerami. Ogromna inwestycja kosztować będzie ponad 380
milionów euro i w połowie finansowana jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Do budowy śluzy na uchodzącej do
Morza Północnego Scheldzie zużytych
zostanie 20 tysięcy ton stali, czyli trzy
razy tyle ile trzeba było użyć do konstrukcji paryskiej wieży Eiffla. Dok,
do którego będą mogły wpływać największe na świecie kontenerowce, będzie długi na pół kilometra, a jego szerokość porównywalna będzie do 19-to
pasmowej autostrady. Dzięki nowej
śluzie Antwerpia umocni swoją portową pozycję.
Agencja AFP

Imigranci ze Wschodniej
Europy wybierają Flandrię
Dziennik „De Morgen” donosi, że
według ostatnich danych Ministerstwa In te gra cji Re gio nu Fla man dzkie go, znacz na wię kszość imi gran tów we Flan drii to przy by sze
z terenów Europy Wschodniej. Według ministra ds. integracji, Geerta Bo ur ge o i sa z na cjo na li stycz nej
partii N-VA, najwięcej jest osób pochodzenia polskiego, rumuńskiego,
bułgarskiego i węgierskiego. Minister zwrócił uwagę na fakt, że coraz
wię cej imi gran tów z te re nów
Eu ro py Wschod niej nie uczęsz cza
na kursy integracyjne które dla obywateli Unii Europejskiej nie są obowiązkowe. Bez tego, a przede wszystkim bez od po wied niej zna jo mo ści
języka, nie mają oni praktycznie żadnych możliwości znalezienia sta łego zatrudnienia. Flamandzkie Minister stwo
In te gra cji
po stu lu je
wpro wa dze nie obo wiąz ko wych te stów i kur sów in te gra cyj nych dla
cudzoziemców z krajów należących
do UE. Obecnie zgodnie z unijnym
prawem takie testy i kursy nie doty czą oby wa te li któ re go kol wiek
z krajów członkowskich. Biorąc jednak pod uwagę masowy napływ imigrantów z terenów Europy Wschodniej (prze de wszyst kim Ro mów),
obowiązek uczęszczania na kursy integracyjne i nauka języka niderlandzkiego będą z pewnością wprowadzone.
„De Morgen”

Kolejne zwolnienia
na belgijskim rynku pracy
Największy na świecie producent
maszyn budowlanych Caterpillar ogłosił, że zlikwiduje 1400 miejsc w pracy w Belgii w zakładzie Gosselies w pobliżu Charleroi.
Stopa bezrobocia w tym rejonie
kształtuje się obecnie na poziomie 20
procent i jest o wiele wyższa od średniej krajowej.
Caterpillar, to kolejna znana firma
po hucie stali Arcelor Mittal i fabryce
samochodów Ford, które zapowiedziały tak znaczną redukcję zatrudnienia
w Belgii.
„La Libre Belgique”

Zaskakująca dymisja
ministra finansów
Ste ven Va nac ke re, fla man dzki
chrześcijański demokrata i minister
finansów w belgijskim rządzie nieoczekiwanie podał się do dymisji. Stało się to w chwili, gdy flamandzcy
nacjonaliści z partii N-VA zarzucili
mu uwikłanie w konflikt interesów
pomiędzy Chrześcijańskim Ruchem
Robotniczym (MOC), a państwowym
bankiem Belfius (dawniej Dexia).
Na konferencji prasowej były już
minister powiedział: „kiedy kurz opadnie okaże się, że niczego nie można
mi zarzucić”, po czym odszedł ze stanowiska. Jego następcą został inny
flamandzki chrześcijański demokrata Koen Geens, który już na początku urzędowania nie będzie miał łatwego zadania. W najbliższych
tygodniach belgijski rząd musi znaleźć prawie 3 miliardy euro dodatkowych oszczędności aby skonsolidować
finanse publiczne
„De Morgen”

Rekordowa liczba nowych
emerytów
Gazeta „De Standaard” informuje,
ze w 2012 roku w Belgii na emeryturę odeszła rekordowa liczba osób
– ponad 120 tysięcy. To wzrost o siedem procent w porównaniu z rokiem
2011, który był pod tym względem
rekordowy. Jak podaje gazeta, krajo wy sy stem eme ry tal ny jest i tak
moc no nad wy rę żo ny i trzesz czy
w szwach, pogarszając nie najlepszą
sytuację w państwowej kasie. Belgia,
która jest objęta unijną procedurą
nadmiernego deficytu przygotowuje
się do podjęcia nowych działań mających zapobiec pęknięciu całego systemu emerytalnego.
Starzejące się społeczeństwo w coraz większym stopniu obciąża budżet,
a jak twierdzą ekonomiści w najbliższej przyszłości sytuacja z pewnością
nie ulegnie poprawie. Lepsze prognozy przewidywane są dopiero na rok
2030. W chwili obecnej średni wiek
osób przechodzących w Belgii na emery tu rę wy no si 59 lat i jest o wie le
mniejszy niż europejska średnia. Poza pod nie sie niem te go wskaź ni ka
rząd w Brukseli chce nakłonić społeczeństwo do oszczędzania w prywat-
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nych funduszach emerytalnych. Zmiany w przepisach prawnych które mają to ułatwić są już przygotowane.
„De Standaard”

Belgowie za abdykacją króla
Według dziennika „Le Soir”, aż 46
procent Belgów uważa, że król Albert
II powinien abdykować. Dla porównania, w 2010 roku kiedy kraj był
w pełni kryzysu politycznego, zwolenników abdykacji było zaledwie
20%. Częściej ustąpienia króla życzą
sobie Flamandowie (50 %) niż Walończycy (43%). Najbardziej przychylna
królowi jest Bruksela, w której 66 procent mieszkańców jest przeciwnych
abdykacji.
Jak podaje „Le Soir” blisko osiemdziesięcioletni Albert II panujący już
od dwudziestu lat chętnie zrezygnowałby z pełnienia tego obowiązku ale
belgijscy politycy na razie nie chcą
dopuścić do takiej sytuacji, obawiając się dodatkowych i niespodziewanych problemów przed wyborami
w 2014 roku.
Natomiast notowania popularności
następcy tronu księcia Filipa stale rosną i wynoszą obecnie 53 procent.
Dziennik uznaje to za dowód „nowej
monarchicznej dojrzałości Belgów, obcej politykom”.
„Le Soir”

Belgowie czują się
dyskryminowani
Może nie codziennie, ale z pewnością
ósmego marca. Jak podaje agencja AFP
w Międzynarodowym Dniu Kobiet niektóre belgijskie sklepy oferowały swoim klientkom specjalna zniżkę. A teraz poniosą konsekwencje.

Belgijski Instytut do spraw Równości Kobiet i Mężczyzn zainteresował się tym niecodziennym przypadkiem, gdy dotarły do niego skargi od
niezadowolonych panów. Mężczyźni
poczuli się dyskryminowani gdy jeden z belgijskich sklepów – Gamma
ogłosił 20 – procentową obniżkę cen
dla kobiet, a międzynarodowe koleje
Thalys sprzedawały paniom w tym
dniu bilety za jedyne 8 euro zamiast
kilkudziesięciu. Panowie oburzyli się,
że nie mogli skorzystać z takiej promocji i że jest to przejaw jawnej dyskryminacji. Kierownictwo sieci Gamma dzielnie odpierało zarzuty ale na
wszelki wypadek w piątek pod koniec
dnia sklepy wycofały reklamy ze specjalnymi zniżkami dla kobiet. Koleje
Thalys promocyjnej oferty dla pań nie
wycofały nie widząc w niej niczego
dyskryminującego. Instytut ds. Równości nie wykluczył pozwu przeciwko nim.
Agencja AFP

Coraz więcej Belgów
dotkniętych kryzysem
Jak donosi portal voedselbanken.be
w wyniku postępującego kryzysu coraz więcej osób mieszkających w Belgii korzysta z tak zwanych Banków
Żywności. W 2012 roku odnotowano
około 120 tysięcy przypadków osób
znajdujących się w trudnej sytuacji
i zgłaszających się do Banków z prośbą o pomoc. Analitycy specjalizujący
się w badaniach rynku twierdzą, że
w tym roku będzie ich jeszcze więcej.
Co gorsza – kryzys w domowych budżetach nie dotyczy już tylko osób najbiedniejszych, ale i tak zwanej klasy
średniej, jak również emerytów. Jest
to związane z nieciekawą sytuacją na
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rynku pracy, jak również coraz częstszym bankructwem firm. Tylko
w styczniu tego roku upadło prawie
1150 firm, co oznacza 40-to procentowy wzrost w porównaniu ze styczniem roku ubiegłego. W całym 2012
roku ogłosiło upadłość aż 11 tysięcy
firm z czego najwięcej z nich było
w sektorze budowlanym i sprzedaży
detalicznej.
W roku ubiegłym belgijski rząd
wprowadził w życie pilotażowy projekt dotyczący podziału nadwyżek
żywności w super i hipermarketach.
Istnieją poważne przesłanki aby sądzić, że produkty żywnościowe przekazywane do belgijskich Banków Żywności będą zwolnione z podatku od
darowizn i VAT-u.
voedselbanken.be

Zaskakująca decyzja
flamandzkiego rządu
Podczas mszy inaugurującej pontyfikat papieża Franciszka I, nie byli
obecni przedstawicieli rządu Flandrii.
Belgię reprezentował premier rządu
federalnego Elio Di Rupo oraz król Albert II z królową Paolą. Przedstawiciele regionalnego rządu Flandrii również mogli uczestniczyć w tej
uroczystości. Zdecydowali jednak, że
zostają w domu a pieniądze które wydaliby w związku z wyjazdem do Rzymu przekażą na szczytny cel. Mowa
o 30 tysiącach euro. Najwyraźniej flamandzcy politycy wzięli sobie do serca słowa nowego papieża który zaapelował, aby zamiast wydawać
pieniądze na podróż do Rzymu, przeznaczyć je dla biednych i potrzebujących.
„IAR”
Opr. Karolina Morawska
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Z życia
zespołu
Nadeszła wiosna
i rozpoczynamy koncerty.
Najpierw jedziemy do Brukseli, aby wziąć udział w fantastycznej akcji „Motoserce”,
Potem Polonijna Majówka w Antwerpii i Brukseli.
Ale najpierw szlifowanie repertuaru i przymierzanie nowych kostiumów.
Przed nami okres intensywnych prób i przygotowań. A potem występy.
Fajne jest koncertowanie i występowanie na scenie, ale żeby pokazać publiczności
czego się nauczyliśmy, najpierw trzeba solidnie poćwiczyć.

Do zobaczenia koncertach!
Kontakt: tel. 0489.823.803
mail: info@childrenofeurope.be
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Belgia od kuchni

W

edług raportu Europejskiej
Federacji Konsumentów, Belgowie to bardzo wybredni
klienci, którzy cenią dobrą jakość
i wszelkiego typu nowinki kulinarne
oczywiście pod warunkiem że są zdrowe.
Uważa się, że ze wszystkich europejskich narodów to właśnie Belgowie należą do najbardziej wymagających klientów biorąc pod uwagę
wybór żywności. Liczy się dla nich nie
tylko smak, ale również ekologiczność
i naturalność produktów.

Belgijscy konsumenci
Wraz ze wzrostem poziomu życia,
na przestrzeni ostatnich lat zmieniły
się też nawyki żywieniowe Belgów.
Coraz częściej korzystają z dań gotowych i usług gastronomicznych. Jest
to ogromne wyzwanie dla przemysłu
spożywczego, aby gotowe dania i półprodukty były świeże i z jak najlepszych składników.
Kuchnia w tym kraju jest wyjątkowo różnorodna. Cechuje ją duża
otwartość na smaki z całego świata.
Na każdym kroku spotkać można potrawy rodem z Francji, Włoch, Grecji,
Hiszpanii czy Turcji. Dlatego belgijski przemysł spożywczy oferuje konsumentom wielki wybór dań z różnych regionów Europy i świata.
Podczas robienia zakupów spożywczych Belgowie kierują się przede
wszystkim świeżością, jakością i dopiero potem ceną. Według najnowszych badań jedzą więcej makaronu, ryżu i różnego rodzaju klusek
odstawiając na bok ziemniaki. Kupują więcej wołowiny, drobiu i ryb.
Znaczny wzrost następuje w przemyśle mleczarskim oferującym zdrową
żywność (na przykład jogurty probiotyczne).
W zakupie produktów organicznych
Belgia zajmuje czołowe miejsce w Europie. Dotyczy to przede wszystkim
ludzi o średnich i wyższych dochodach którzy nazywają ten segment
rynku „produktami etycznymi”.
Belgowie za dobry towar wolą zapłacić więcej i nie kupować żywności
z tak zwanej dolnej półki. Coraz bardziej zwracają uwagę na to, co jedzą.

Belgijski rynek kontrastów
Z jednej strony jest to otwarty rynek świeżych produktów. Belgowie
preferują gotowanie w domu ze świeżych i zdrowych produktów, co przemysł spożywczy im gwarantuje. Na
rynku coraz więcej jest gotowych warzyw na sałatki do wykorzystania

w domu, czy świeżych owoców będących symbolem zdrowej żywności.
Z drugiej zaś strony Belgia szczyci
się wyjątkowo rozwiniętą siecią gastronomiczną. Ma najwyższą na świecie ilość koncentracji restauracji, tzw
fast foodów i wszelkiego rodzaju kafejek. Jakość podawanych tam coraz
bardziej wyrafinowanych dań jest coraz wyższa.
Kontrasty dotyczą także poszczególnych regionów tego kraju.
Flandria, jako teren bardziej zamożny i aktywny biznesowo, jest jednocześnie trzecim najbardziej rozwiniętym regionem w Unii Europejskiej.
Jego mieszkańcy osiągają bardzo wysokie dochody, starają się prowadzić
jak najbardziej aktywny styl życia nie
tylko preferując sportowy model funkcjonowania ale również spożywając
zdrową, ekologiczną żywność.
Walonia, leżąca na południu kraju,
jest terenem biedniejszym. W tym regionie występuje wysoki wzrost bezrobocia, co ma oczywisty wpływ na jakość życia Walończyków i ich nawyki
zakupowe. Zdrowa żywność kosztuje,
a niewielu mieszkańców tego regionu na nią stać.
Osobnym ośrodkiem jest Bruksela
– polityczna stolica Europy, miejsce
w którym spotykają się różne kultury i smaki. Pracuje tu wielu wykształconych młodych ludzi zarabiających
niemałe pieniądze, których stać na
spełnienie nawet najbardziej wyrafinowanych zachcianek kulinarnych.

Zakupy po belgijsku
Handel detaliczny w Belgii, podobnie jak w innych krajach Europy, zdominowany jest przez duże sieci handlowe. Spora część mieszkańców tego
kraju regularnie robi zakupy za granicą (zwłaszcza w Holandii), korzystając z niższych cen za taką samą jakość.
Handlowcy wykorzystują każdy dogodny czas i miejsce aby zachęcić
klientów do skorzystania z ich oferty. Tradycyjne sklepy spożywcze często przejmowane są przez wielkie sieci handlowe lub starają się dostosować
do rynku zmieniając swój profil. Coraz więcej punktów handlowych
i usługowych oferuje produkty do
przygotowania w domu lub świeżo
przyrządzone kanapki, tortille i soki
– wszystko najwyższej jakości.
Belgia, w przeciwieństwie do większości krajów europejskich, jest bardzo otwarta w stosunku do wielkich
sklepów sieciowych. Dlatego nikogo

nie dziwi w tym niewielkim kraju
obecność hipermarketów wywodzących się na przykład z Francji czy Niemiec. Rząd belgijski dba o to, aby zagraniczne sieci handlowe miały
w swojej ofercie jak największą ilość
belgijskich produktów spożywczych.
W Belgii dominują dwie sieci handlowe mające ponad 50 procent rynku
– Delhaize i Colruyt.

Najwięksi belgijscy detaliści
Na taki tytuł bez wątpienia zasługuje Delhaize Group specjalizująca się
w sprzedaży samoobsługowej artykułów żywnościowych i przedmiotów codziennego użytku. Oprócz Belgii ma
swoje oddziały w Grecji, Rumunii, Słowacji, Indonezji, Stanach Zjednoczonych i Tajlandii.
Historia jej działalności sięga roku
1871, kiedy to Jule Delhaize – profesor nauk handlowych, zrewolucjonizował detaliczną sprzedaż żywności
w Belgii i stworzył sieć placówek handlowych. Ideą było cięcie kosztów i cen
na poszczególnych etapach dystrybucji i handlu. Symbolem nowej spółki
stał się Lew, który w oczach Belgów
jest synonimem siły i odwagi.
Delhaize planuje otwieranie dalszych placówek – istotnym elementem działalności grupy jest sprzedaż
internetowa z dostawą do domu – które z roku na rok przynoszą coraz większe dochody. Motto grupy to: „Pożywne, zdrowe, bezpieczne produkty
i po przystępnych cenach”.
Drugim gigantem rynkowym rodem
z Belgii jest Grupa Colruyt założona
w 1928 roku przez Franza Colruyta
z Lembeek. Początkowo była to mała
firma rodzinna specjalizująca się w imporcie kawy i przypraw, przekształcona później w sieć handlową. Obecnie ma około 350 sklepów w Belgii
i we Francji.
Jest to tania sieć oferująca po przystępnych cenach bardzo szeroki asortyment.
Mottem firmy jest hasło: „Niska cena gwarantowana”.
W Belgii coraz prężniej rozwija się
rynek ekologicznej i zdrowej żywności, który otworzył się na nieskażone
pestycydami produkty i wyroby spożywcze najwyższej jakości. Może jest
to dobry moment aby drobni polscy
wytwórcy wytwarzający smakowity
miód czy wyroby mleczarskie, podjęli wyzwanie i spróbowali podbić Belgię polskimi smakami i zapachami.
Karolina Morawska
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Wizyta w supermarkecie
Przewodnik po Belgijskich produktach żywnościowych

W

y jazd za gra ni cę wią że się
z wieloma zmianami. Nauka
jezyka, zmiana pracy i dowodu osobistego to dopiero początek.
Ten proces nie jest łatwy i nie każdy
jest gotów uczyć się wszystkiego od
zera. Sama przez to przeszłam. Wizyty w belgijskich supermarketach są
dla nas codziennością lecz czujemy
się w nich często ograniczeni z powodu bariery jezykowej. Oczywiście Ci
z nas, którzy mieszkają w Belgii kilka lub kilkanaście lat mają już swoje ulubione produkty żywnościowe
z Lidl, Carrefour i innych sklepów.
Niewielu ludzi (łącznie z samymi Belgami!) wie jednak, które produkty są
zdrowe, a które powinniśmy kupować rzadziej.
Stu diu ję ży wie nie i die te ty kę
w Szkole Wyższej Plantijn na wydziale Nauk Stosowanych. Postanowiłam
wiedzę naukową „przetłumaczyć” na
ję zyk zro zu mia ły dla każ de go, kto
chciałby dowiedzieć się jaki wpływ
żywność ma na nasze ciało. Poniższym artykułem rozpoczynam cykl
będący przewodnikiem po sklepach
z belgijskimi produktami żywnościowymi. Podpowiem czytelnikowi przede wszystkim jak dokonywać zdrowych wy bo rów oraz przed sta wię
zastosowanie produktów, które dla
przeciętnego Polaka sa czymś nowym.
W kolejnych numerach przybliżę infor ma cje m.in o pro duk tach mięs nych, nabiale i mrożonkach. Dziś bierzemy pod lupę produkty zbożowe.

Błonnik
Pomaga na zaparcia
Błonnik zostaje wydalony przez organizm
w niestrawionej formie. W trakcie
przesuwania pokarmu wzdłuż jelit błonnik
nasiąka woda jak gąbka i staje się miekki.
Wizyta w toalecie nie jest dzięki temu
problemem.
PAMIĘTAJ:
Njajlepszym przyjacielem błonnika jest
woda. Bez wody błonnik wysycha i wzmaga
zaparcia. Pij min. 1,5l wody dziennie.

Produkty zbożowe
Chleb jest podstawą zarówno polskiej jak i belgijskiej kuchni. Nic dziwnego – to właśnie z produktów zbożowych czerpiemy najwięcej tak

zwanych węglowodanów, dzięki którym organizm dostaje szybkie do przetworzenia źródło energii. Rozpoznanie zdrowego chleba to przecież nic
trudnego, zgadza sie?
Błonnik pokarmowy
Kluczem do sukcesu jest błonnik
pokarmowy (po niderlandzku „voedingsve zels”). Jest to nie zbęd ny
składnik pokarmowy, którego zalety zdrowotne są dziś dobrze znane
zarówno w środowisku medycznym
jak i wśród dietetyków. Zrównoważona dieta bogata w błonnik chroni
przed zachorowaniem na cukrzycę
oraz daje uczucie sytości, co pomaga w walce z nadwagą. Błonnik pochłania ponadto cholesterol oraz zapobiega zaparciom. Tak, chcę przez
to powiedzieć, że zaparć można pozbyć się na dobre.
Pieczywo – wybieraj ciemne
Błonnik pokarmowy znajduje się
miedzy innymi w łusce zboża. Łuskę
te niestety odrzuca się podczas przemiału, by w efekcie otrzymać śnieżnobiałą mąkę na lekkie wypieki. To
dlatego mówi się by wybierać ciemny
chleb. Im mniej oczyszczona z łuski
mąka, tym ciemniejszy ma kolor i tym
bogatsza jest w błonnik.

WYBIERAJ
n Chleb i bułki niepakowane (Delhaize i GB)
Kupuj te z dopiskiem: volkoren, rijk

aan vezels, bron van vezels, bruin,
meergranen, prokorn, zemelen.
n Chleb pakowany (m.in. Lidl i Colruyt).
Odczytaj na etykiecie zawartość
błonnika.
n Brązowy kolor o niczym nie świadczy. Kupując chleb nie sugeruj sie
tylko jego ciemnym kolorem. Producenci często „farbują” chleb słodem by wyglądał jak pełnoziarnisty. Dlatego czytaj etykiety.

OGRANICZ
n Bułeczki mleczne i „sandwich’e”
Są to miękkie bułeczki bez nadzienia pakowane po kilkanaście sztuk.
Zawierają więcej tłuszczu i mniej błonnika niż chleb pełnozbożowy dlatego
nie są dobrą alternatywą jako pieczywo do kanapek.

Słowniczek
Volkoren (pasta) – pełnozbożowy
(makaron)
Rijk aan vezels – bogaty w błonnik
Bron van vezels – źródło błonnika
(Licht) bruin – (Lekko) ciemny
Meergranen –wielozbożowy
Zemelen – otręby (czyli łuski zbóż)
Melkbroodjes – bułeczki mleczne
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Makaron, ryż i kasze
Ma ka ron i ka sze są pro duk ta mi
zbożowymi. Przy ich zakupie stosuj
te same zasady co przy zakupie chleba.

WYBIERAJ
n Makaron pełnoziarnisty marki Soubry można dostać m.in. w Carrefour (€1,50 za 0,5kg).
n Ryż pełnoziarnisty jest dostępny
w sklepach pod nazwą „zilvervliesrijst”, „volwaardige rijst” lub
„brown rice”. W sklepie Colruyt
można kupić go w dużej torbie po
3 euro za 2 kg. Specyfiką ryżu pełnoziarnistego jest jego twardawa
struktura oraz to że trzeba go gotować kilka minut dłużej niż biały
ryż. Jedzenie białego ryżu (np. Basmati) dostarcza bardzo niewiele
błonnika.
n Kasza gryczana, jaglana i jęczmienna są zwycięzcami wśród produktów
zbożowych. Są one bogate w błonnik, minerały i witaminy ale przede
wszystkim są pyszne. Są to jednak
produkty, w które musisz zaopatrzyć
się w polskim sklepie. W Belgii są to
zboża zapomniane, które powoli wracają na rynek lecz są sprzedawane
po wysokich cenach tylko w sklepach ze zdrową żywnością.
Płatki śniadaniowe
Na półkach sklepowych jest dzisiaj
tak ogromny wybór kolorowych opakowań z płatkami śniadaniowymi, że
bardzo łatwo się pogubić.

Jak czytać etykiety
Energie
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
Voedingsvezels

238kcal
9,5 g
45,0 g
2,3 g
4,3g
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spokojnie stanąć w dziale „słodycze”.
Ani dziecko, ani dorosły nie powinni
zaczynać dnia od takiej dawki cukru.
W roli głównej w kuchni Maizena
Maizena to po prostu skrobia kukurydziana. Używa się jej w Belgii do zagęszczania sosów oraz zastępuje się
nią część zwykłej mąki aby uzyskać
pulchne wypieki.

Wybieraj produkty zbożowe,
u których obok słowa voedingsvezels
widnieje co najmniej liczba 5.
Ta zasada nie dotyczy płatków
śniadaniowych. Wskazówki poniżej.

WYBIERAJ
Muesli, płatki różnych producentów z dopiskiem Fruit&Vezels, płatki
owsiane („havermout” np. marki Quaker), zwykłe płatki kukurydziane (najlepiej niesłodzone), Special K. Niezłą
alternatywą dla dzieci są kółeczka Honey Loops (nie Honey Pops!).

OGRANICZ
Mniej zdrowe płatki cechują się wysoką zawartością tłuszczu i cukru.
Rozpoznasz je między innymi po nazwie „Crunchy”. Cukier dodawany jest
do nich po to, by płatki ze sobą skleić
i otrzymać chrupiący efekt. „Poduszeczki” z nadzieniem i cała gama słodkich płatków śniadaniowych może

Małe kroczki
Zdrowe odżywianie kojarzy się wielu ludziom z zakazami, jedzeniem marchewek i chodzeniem o pustym żołądku. Wcale mnie to nie dziwi. Wynika to
jednak albo z braku wiedzy, albo z przekazywania wiedzy w niezrozumiały sposób. Postaram się pokazać, że ogromną różnicę zdrowotną osiągnąć można
nawet dzięki niewielkim zmianom kulinarnym. Powyższe wskazówki spełnią swoja rolę jeśli idąc do sklepu włożysz co najmniej jeden pełnoziarnisty
produkt do swojego koszyka. To jak,
jutro spagetti z „volkoren pasta”?
Joanna Czerniak
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Pytania bez odpowiedzi
Szacuje się,
że obecnie
w Belgii
mieszka ponad
600 tysięcy
muzułmanów,
z czego aż
300 tysięcy
w Brukseli.

W

wielu krajach Zachodu
coraz więcej mówi się
o fali islamu zalewającej Europę. W Belgii jest to najbardziej widoczne w szkołach,
na ulicach, jak również w wykonaniu partii Islam, która dziarskim krokiem wkracza na krajową
scenę
polityczną.
Niedawno na stronie internetowej PCh24 pl. ukazał się artykuł o wymownym tytule „Belgia
– gwałtowanie wzrasta strach
przed islamem”. Jest to nazwanie po imieniu zjawiska o którym od dawna mówi wielu polityków i zwykłych obywateli na
belgijskich ulicach.
W trakcie ubiegłorocznych
wyborów w Brukseli miejsca
w radzie dzielnicy zdobyli muzułmańscy radni. Obecnie członkowie nowo powstałej partii Islam zapowiedzieli, że zrobią
wszystko aby w Belgii wprowadzić prawo szariatu. Po takiej
deklaracji belgijskim posłom nie
pozostało nic innego jak złożenie w parlamencie projektu
ustawy uniemożliwiającej muzułmanom wcielenie w życie
swoich własnych praw i zabezpieczającej Brukselę i inne miasta belgijskie przed zakusami islamskich polityków.

Market. Źródło: http://www.filipdewinter.be

Muzułmanie w Belgii

reklamowa BBDO, po ponad 150
Szacuje się, że obecnie w Bel- napaściach rabunkowych lokalgii mieszka ponad 600 tysięcy nej młodzieży na pracowników
muzułmanów, z czego aż 300 ty- firmy, opuściła dzielnicę. Wesięcy w Brukseli. Ich liczba sta- dług statystyk, odsetek przele rośnie głównie ze względu na stępczości wśród młodzieży
wysoki przyrost naturalny w tej muzułmańskiej jest dziesięciogrupie. Społeczność muzułma- krotnie większy niż ma to miejnów w Belgii jest bardzo młoda. sce w innych społecznościach.
Blisko 40% Marokańczyków
Dziennik „Het Laatse Nieuws”
i Turków mieszkających w tym opublikował niedawno zaskakukraju ma mniej niż 18 lat, jące wyniki badań przeprowaa rdzenni Belgowie w podobnym dzonych przez Fundację Króla
wieku stanowią zaledwie 18 pro- Baudouina. W badaniach wzięcent. Bruksela jest najbardziej ło udział czterysta osób z mniejislamskim miastem w Europie, szości marokańskiej w Belgii.
a wyznawców islamu jest więcej Okazało się, że tylko 7% z nich
niż zadeklarowanych katolików. czuje się Belgami, reszta zaś muCo więcej, „islam mobilizuje zułmanami, chociaż znaczna
w Brukseli więcej ludzi niż
partie polityczne, związki
zawodowe i kościół katolicki razem wzięte”.
Władze miasta alarmują,
że wraz ze wzrostem ludności
muzułmańskiej
wzrasta przemoc. W Molenbeek, gdzie muzułmanie stanowią ponad jedną
czwartą społeczności, rosnąca niepewność zmusza
międzynarodowe przedsiębiorstwa do opuszczania
miejscowości. Dwa lata temu amerykańska agencja Kobiety w chustach islamskich. Żródło: www.euroislam.pl
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większość z nich posiada belgijskie
obywatelstwo.
Stałą pracę ma co trzeci obywatel
tej społeczności, a reszta pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Tak wysokie
bezrobocie wynika z ich niedostosowania się do rynku pracy. O wiele większe bezrobocie panuje wśród kobiet,
co niepracujące muzułmanki tłumaczą powodami rodzinnymi. Szacuje
się, że obecnie ponad 53% Marokańczyków żyje poniżej poziomu socjalnego, a dotyczy to zwłaszcza tych
mieszkających w Walonii.
A jak to wygląda w Antwerpii? „De
Antwerpse Volksgazet” podaje, że najczęściej nadawanym imieniem w tym
mieście jest Mohamed. Z dziesięciu
najpopularniejszych imion siedem jest
arabskich. W szkołach podstawowych
49,3% dzieci jest pochodzenia muzułmańskiego co oznacza, że na dwóch
uczniów jeden wywodzi się z rodziny
muzułmańskiej. Część radykalnych
muzułmanów nie posyła swoich dzieci do szkół uważając, że „powinny być
odizolowane od flamandzkiego społeczeństwa”. Według danych urzędu
miasta w latach 2007/2008 odsetek
dzieci muzułmańskich uczęszczających do szkół podstawowych w Antwerpii wynosił 33,6%, natomiast
w roku szkolnym 2012/2013 wzrósł
do 49,3%. To właśnie w Antwerpii powstał pierwszy w Belgii sąd szariacki, a na Merksem otwarto supermarket „Halal”, przeciwko czemu
demonstrowało wielu oburzonych
mieszkańców dzielnicy.
py”.
W Belgii islam uznawany jest za jedną z pięciu oficjalnych religii. Od 1999

roku rząd w Brukseli przeznacza co
roku od 25 do 30 milionów euro na
utrzymanie około 300 meczetów i opłacenie nauczycieli religii muzułmańskiej w szkołach.
Natomiast na świadczenia socjalne
państwo belgijskie wydaje rokrocznie
około 1 miliarda euro.
Na pytanie: Czy w obliczu zamykania lub przekształcania katolickich
kościołów w budynki świeckie, belgijscy katolicy będą mieli na tyle odwagi, by wyrazić stanowczy i ostry sprzeciw wobec prób „zawładnięcia” ich
krajem przez wyznawców religii Mahometa? – na razie nikt nie potrafi odpowiedzieć.

Szariat, a europejskie prawo
Już w 2003 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie
w którym stwierdził, że prawo szariatu, którego wprowadzenia chcą muzułmanie, jest „niezgodne z podstawowymi zasadami demokracji”.
Stwierdził, że prawo opierające się na
szariacie nie jest tożsame z europejską konwencją o ochronie praw człowieka. Dotyczy to przede wszystkim
ingerencji szariatu we wszystkie sfery życia publicznego oraz prywatnego i prawa do kierowania każdym aspektem życia obywatela.
Pochodzące z języka arabskiego słowo szariat oznacza „drogę prowadzącą do wodopoju”. Wikipedia wyjaśnia:
„szariat to prawo kierujące życiem wyznawców islamu […] Islam nie uznaje rozdziału życia świeckiego od religijnego, dlatego reguluje zarówno
zwyczaje religijne, organizację władzy religijnej oraz codzienne życie muzułmanina […] Opiera się na założeniu, że prawo musi dostarczać
wszystkiego, co potrzebne jest dla duchowego i fizycznego rozwoju jednostki […]. W tym miejscu warto dodać,
że jedną z odmian szariatu były rządy Talibów w Afganistanie.
Jak dwie zupełnie obce kultury mają się zintegrować aby stworzyć wielokulturową Europę? Z pewnością
ciężko jest zaadaptować na grunt europejski pewne normy i obyczaje, które nie wpisują się w naszą tradycję,
kulturę i zwyczaje.
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skiej i wyznawców islamu w całym
kraju”. Arouch dodał również, że
„chciałby wprowadzenia w Belgii prawa szariatu, opartego na Koranie i tradycji proroka Mahometa”, a on jako
muzułmański radny będzie w swoich
działaniach odwoływał się do Koranu. Dodał także, że islam jest religią
uniwersalną, a on „będzie pilnował,
aby wszystkie projekty i uchwały rady były zgodne z prawem szariatu”.
Powyższymi słowami wywołał ogromne oburzenie belgijskiego społeczeństwa. Belgowie odpowiedzieli, że muzułmanie przyjechali do nich, do ich
kraju i muszą się dostosować do ich
prawa, ich kultury i tradycji. Media
przypomniały, że to właśnie radny
Arouch był założycielem partii politycznej o nazwie Noor: Le Partilslamique, która promuje program oparty na prawie szariatu. Jej cele to
między innymi: przeprojektowanie
belgijskiego wymiaru sprawiedliwości aby uwzględniał prawo szariatu,
przywrócenie kary śmierci, zakaz
sprzedaży alkoholu i papierosów, promowanie nastoletnich małżeństw, segregację mężczyzn i kobiet w miejscach publicznych, zakaz hazardu
i loterii itp. Belgijskie gazety nie
omieszkały poinformować swoich czytelników o pewnym mało znanym fakcie z życia muzułmańskiego radnego.
Otóż w roku 2003 został on skazany
na pół roku więzienia za bicie swojej
niepełnosprawnej żony i znęcanie się
nad nią.
Drugi radny – Ait Jeddig L’Houcine
stwierdził, że islam z pewnością utoruje drogę dla pojawienia się nowej
europejskiej cywilizacji. Całkowicie
pominął w swojej wypowiedzi fakt, że
od wieków Europa opiera się na chrześcijańskich korzeniach, nie zapomniał
jednak dodać, że islam to wolność, demokracja, a belgijskie prawo trzeba
do niego po prostu dostosować.

Działania muzułmanów
i partii Islam

Meczet w Brukseli, źródło: www.euroislam.pl;

W 2012 roku, dwóch muzułmańskich samorządowców: L’Houcine Ait
Jeddig i Redouane Ahrouch zdobyli
mandaty w najbardziej zislamizowanych gminach Brukseli Molenbeek
i Anderlecht. Podczas konferencji prasowej natychmiast ogłosili, że „ich wybór jest kluczowy dla społeczności muzułmańskiej w Belgii, są bowiem
reprezentantami ludności muzułmań-

Muzułmańscy radni gminy Molenbeek i Anderlecht.
Źródło: www.wolnemedia.net,
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Partia Islam zamierza w przyszłym
roku uczestniczyć w wyborach na
szczeblu europejskim. Jej kampania
ma skupić się na trzech głównych
kwestiach: zapewnieniu w stołówkach
szkolnych posiłków halal (przygotowywanych zgodnie z tradycją islamską), uznaniu muzułmańskich świąt
religijnych i wprowadzeniu prawa legalizującego noszenie islamskich
chust w miejscach publicznych.
Muzułmańscy politycy twierdzą, że
są gotowi aby wyjaśniać mieszkańcom Belgii (nie muzułmanom) prawo
szariatu i wprowadzić je w życie, jak
tylko obywatele Belgii wyrażą na to
zgodę. Dlatego w przyszłości chcą referendum. W przyszłości, bo jak
stwierdził w jednym z wywiadów radny Ahrouch „przekształcenie Belgii
w państwo islamskie oparte na prawie szariatu będzie trwało wiele lat,
jednak już pierwsze kroki w tym kierunku zostały poczynione”.
Publicyści i eksperci szacują, że
w 2014 roku podczas europejskich
wyborów, kandydaci startujący z list
partii Islam osiągną znaczny sukces.

Kontrofensywa Belgów
Belgijscy politycy odpowiedzieli, że
„jest konieczne, aby ograniczyć władzę muzułmańskich posłów i samorządowców, których wierzenia są
sprzeczne z Europejską Konwencją

kwiecień 2013

Praw Człowieka”. Złożyli projekt ustawy, przewidującej pozbawienie mandatu wyjątkowo konserwatywnych
muzułmanów wybranych w głosowaniu na urząd publiczny.
Jeden z pomysłodawców ustawy
Alain Destexhe przemawiając do posłów w parlamencie mówił, że muzułmanie w Belgii tworzą całkowicie odizolowane społeczeństwo i zupełnie
odrębne wspólnoty. Nie garną się do
pracy, nie chcą się integrować i asymilować, a jedynym celem ich przywódców jest wprowadzenie w Belgii
islamskiego prawa.
Flamandzki poseł do Europarlamentu – Filip Claeys zdecydowanie sprzeciwiający się dalszej imigracji muzułmańskiej, powiedział: -”Jest bardzo
niepokojącym zjawiskiem tworzenie
przez islamistów własnej partii politycznej i chęć wprowadzenia prawa
szariatu oraz islamskiego państwa
w Belgii. Dotychczas muzułmanie
wspierali głównie partie socjalistyczne. Teraz czują się wystarczająco pewni, aby założyć własną partię”. Claeys wezwał do podjęcia zdecydowanych
działań ograniczających dalszą imigrację muzułmanów i wpływy wspólnoty w tym kraju.
Belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reynders, dostrzegając
zagrożenie stwarzane przez islamskich ekstremistów wezwał do ściślej-

szego monitorowania kazań imamów.
Zaproponował również, aby dotacje
na utrzymanie meczetów przyznawać
tylko tym świątyniom, w których propagowany jest umiarkowany odłam
islamu, a cofnąć je tym, które głoszą
radykalne poglądy i nawołują do przemocy oraz łamania praw człowieka.
Belgowie, którzy przez długi czas
byli zwolennikami otwarcia granic
i czerpania korzyści z pozytywnych
stron imigracji, mają dosyć. Widzą,
jak różnice kulturowe dzielą ich społeczeństwo. Coraz częściej głośno
przyznają, że na tym polu ponieśli całkowitą klęskę. Georges Jacob – belgijski ekonomista, bankier i przemysłowiec powiedział: „Obawiam się
o przyszłość Europy zachodniej […]
Istnieje ryzyko utraty równowagi spowodowane tym, że uciekamy, kiedy
tylko tamci stają się agresywni, jak
również tym, że oni zawsze chcą mieć
ostatnie słowo”.

Pisząc powyższy tekst opierałam się
tylko na informacjach prasowych,
chcąc przybliżyć Czytelnikom zaistniałe zjawisko. Przyszłość pokaże, jak
ta sytuacja dalej się rozwinie.
Anna Janicka

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając maila pod adres antwerpiapopolsku@gmail.com lub wysyłając sms z treścią ogłoszenia na nr 0489 823 803
% Szukam mieszkania/domu do wynajęcia, min.3 sypialnie,
0485152069
% Potrzebny transport mebli z Antwerpii do Kutna (1/2 busa)
w dniach 1 – 10 maja. Kontakt: 0493289243 Zbyszek.
% Firma szuka lokalu do wynajęcia, min. 2 osobne niewielkie pomieszczenia, tel. 0488416481
% Pilnie poszukuję dobrej kucharki lub kucharza. Kontakt:
0475.33.54.32
% Pilnie szukam pracy w budownictwie i pracach wykończeniowych w Antwerpii i okolicach – regipsy, szpachlowanie, malowanie, glazura, terakota, fugowanie, szalunki, wylewki, montaż paneli – drzwi – parapetów, ocieplenia i elewacja zewnętrzna
budynku. Posiadam druk A1. Łukasz: 0488069929
% 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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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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PROFESJONALNE KURSY PŁYWANIA
Nauka i doskonalenie stylu pływania przeznaczone są dla wszystkich.
Bez względu na wiek i stopień zaawansowania. Pływanie to nie tylko wspaniała
zabawa, ale również BEZPIECZEŃSTWO każdego dziecka. Okres dziecięcy jest
bardzo ważny dla rozwoju, gdyż właśnie wtedy przejmujemy różnorodne wzorce
zachowań – wprowadzamy nasze pociechy do świata sportu. Pływanie jest
przygodą, którą można rozpocząć już od najmłodszych lat. Poprawia ogólną
sprawność fizyczna, zwiększa wydolność serca i płuc, rozwija wszystkie mięsnie
i fantastycznie odpręża.
Ogłaszamy nabór na zajęcia w sezonie wiosna – lato 2013
ZAPEWNIAMY!!!
l Nowoczesny system szkolenia pływackiego
l Fachową opiekę szkoleniową. Zajęcia prowadzi instruktor z wieloletnim

doświadczeniem i odpowiednimi certyfikatami
l Bezpieczne trenowanie w małych grupach
l Życzliwą, pełną wzajemnego szacunku atmosferę

Pływać można całe życie już od najmłodszych lat

BE WAVE
Profesjonalne kursy pływania
Kontakt: be.wave@hotmail.com
Zajęcia prowadzone są w języku polskim

tel: 032 488 033 385
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków

Witold Pilecki
(ur. w 1901 roku w Ołońcu – stracony
w 1948 w Warszawie)
Żołnierz Wyklęty. Rotmistrz kaw alerii Wojska Polskiego, współzałożyciel
P odz iem n ej Ar mii Polsk iej, w ię zie ń
i organizator ruchu oporu w Auschwitz
B i r k e n a u . O s k a rż o n y i s k a z a n y n a
śmierć przez komunistyczne władze
Polski Ludowej. Autor pierwszych na
świecie raportów o Holokauście, tak
zwan ych Raportów Pileckiego. Uznany za jednego z sześciu najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej.
n Urodził się 13 maja 1901 roku w północnej Rosji, dokąd rodzina Pileckich została przesiedlona przez Rosjan w ramach represji za udział
w Powstaniu Styczniowym. Pochodził ze znanej i szanowanej rodziny
herbu Leliwa. Jego dziadek siedem
lat spędził na zesłaniu na Syberii.
n Ojciec – Julian Pilecki po ukończeniu studiów w Instytucie Leśnym
w Petersburgu przyjął posadę leśnika w Karelii. Matką była Ludwika
Osiecimska. Z tego związku przyszło
na świat pięcioro dzieci.
n W roku 1910 cała rodzina zamieszkała w Wilnie, gdzie Witold uczył się
w Szkole Handlowej. Od 1914 roku
należał do zakazanego przez Rosjan
harcerstwa, a dwa lata później założył swoją własną drużynę im. Adama Mickiewicza. Maturę zdał w roku 1921.
n W latach 1918 – 1921 podczas wojny polsko – rosyjskiej służył w Wojsku Polskim i walczył z bolszewikami. W szeregach 211 Pułku Ułanów
brał udział w bitwie warszawskiej

i wyzwoleniu Wilna. Pod Grodnem
ryzykował własnym życiem aby uratować ośmiu żołnierzy. Za zasługi na
polu walki został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Od tego czasu był podporucznikiem rezerwy przypisanym do 26 Pułku
Ułanów Wielkopolskich.
n Po wojnie, w roku 1922 rozpoczął
studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego. W tym samym okresie podjął studia na Uniwersytecie im. Stefana Batorego jako
nadzwyczajny słuchacz Wydziału
Sztuk Pięknych, lecz po krótkim czasie naukę przerwał. Powodem tej decyzji był brak środków materialnych
i ciężka choroba ojca.
n W latach dwudziestych rodzina Pileckich stała się właścicielem majątku Sukurcze wraz ze starym polskim
dworkiem, który Witold przejął
w 1926 roku. Zaczął go modernizować i rozwijać aby był przykładem
dla licznych właścicieli ziemskich
i osadników wojskowych.
n W 1929 roku poznał Marię Ostrowską, młodą nauczycielkę miejscowej
szkoły. Dwa lata później, we wrześniu Maria i Witold zawarli związek
małżeński i zamieszkali w Sukurczach, gdzie urodził im się syn a następnie córka.
n Jako właściciel majątku ziemskiego, żołnierz i obywatel aktywnie działał społecznie, wciągając w tę działalność przyjaciół i sąsiadów. Założył
kółko rolnicze i mleczarnię, której
był prezesem. Pisał wiersze i malował. Do dnia dzisiejszego w parafialnym kościele w Krupie wiszą dwa obrazy jego autorstwa. Zachowały się
również rysunki i baśniowe obrazy
dla dzieci oraz o tematyce religijnej.
n W sierpniu 1939 roku Witold Pilecki został zmobilizowany. W kampanii wrześniowej walczył jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii.
Pod jego dowództwem w trakcie prowadzonych walk, ułani zniszczyli 7
niemieckich czołgów oraz 2 nieuzbrojone samoloty.
n W październiku 1939 roku po rozwiązaniu swojego oddziału Pilecki
przedostał się do Warszawy i został
jednym z organizatorów konspiracyjnej organizacji Tajnej Armii Polskiej. Z żoną i dziećmi kontaktował
się telefonicznie, a dzieci widział zaledwie kilka razy.
n W 1940 roku wykonując misję zleconą przez dowództwo Związku Walki Zbrojnej podjął decyzję o dobro-

wolnym aresztowaniu i wywózce do
Auschwitz. Przedstawił swoim przełożonym plan przedostania się do
niemieckiego obozu koncentracyjnego w celu zebrania od wewnątrz
informacji wywiadowczych na temat
jego funkcjonowania i zorganizowania ruchu oporu.
n Przyjął nazwisko Tomasz Serafiński, nauczył się życiorysu tego człowieka i sam stworzył dla gestapo powód do wywiezienia go do obozu.
19 września tego samego roku
wszedł w kocioł łapanki przy al. Wojska Polskiego na Żoliborzu (gdzie
obecnie znajduje się pamiątkowa tablica) i za brak dokumentu potwierdzającego zatrudnienie został wywieziony do Auschwitz.
n Po przekroczeniu obozowej bramy
z napisem „Arbeit Mach frei” Pilecki przeżył szok. Był doskonale do tego zadania przygotowany, ale to co
zobaczył i koszmar jakiego doświadczył przewyższał jakiejkolwiek wyobrażenia. Jednak późniejsze obozowe przeżycia nie tylko go nie
załamały, ale mobilizowały do dalszej walki i działania.
n Otrzymał numer 4859 i od początku
pobytu był głównym organizatorem
konspiracji w obozie. Zorganizował
Związek Organizacji Wojskowej
(ZOW), który w ostatnich miesiącach
1942 roku przekształcił się w organizację na wzór wojskowy z podziałem na bataliony, kompanie i plutony posiadające wyznaczone rejony
działania. Taka struktura miała na
celu przygotowanie się do podjęcia
bezpośrednich działań przeciwko załodze SS.

Rotmistrz Witold Pilecki. Źródło: http://www.polandpolska.org
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n Przebywając w obozie opracował
pierwsze sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz i doprowadził do
wysłania ich do polskiego dowództwa w Warszawie oraz na Zachód.
Meldunki przesyłane były w różny
sposób także za pomocą ucieczek
z obozu, które pomagał organizować.
n Za swoją konspiracyjną działalność
przebywając jeszcze w obozie Witold
Pilecki został awansowany przez generała Stefana Grota – Roweckiego
do stopnia porucznika.
n 26 kwietnia 1943 roku w godzinach
nocnych Pilecki wraz z dwoma
współwięźniami uciekł z obozu.
Wzdłuż toru kolejowego doszli do
Soły, następnie do Wisły, potem
przez Tyniec do Bochni i Nowego
Wiśnicza. Tam Witold Pilecki odnalazł prawdziwego Tomasza Serafińskiego, który skontaktował go z oddziałami AK. Komenda Główna Armii
Krajowej nie zdecydowała się jednak
zaatakować obozu, ponieważ uznano, że siły polskiego podziemia są
zbyt słabe aby mierzyć się z Niemcami tam stacjonującymi.
n Po powrocie do Warszawy Pilecki
walczył w powstaniu warszawskim
dowodząc jednym z oddziałów zgrupo wa nia Chro bry II, a w la tach
1944-45 przebywał w niewoli niemieckiej w stalagu 344 Lamsdorf
w Murnau.
n W roku 1944 coraz wyraźniej zaczęto zdawać sobie sprawę, że tereny
kraju zostaną zajęte przez Armię
Czerwoną, która dobrowolnie ich nie
opuści. Wobec niebezpieczeństwa
okupacji Polski przez ZSRR zaczęło
powstawać konspiracyjne antykomunistyczne podziemie. Rotmistrz
od samego początku zaangażował
się w te działania.
n Po wyzwoleniu stalagu walczył
w 2 Korpusie Polskim we Włoszech,
jednak w październiku 1945 roku na
osobisty rozkaz generała Władysława Andersa wrócił do Polski, aby odtworzyć rozbite wskutek działań wojennych struktury wywiadowcze
działające dla Rządu RP na Obczyźnie.
n Zorganizował siatkę wywiadowczą
i rozpoczął zbieranie informacji wywiadowczych o sytuacji w Polsce,
w tym o żołnierzach AK i 2 Korpusu, którzy byli więźniami w radzieckich obozach NKWD i deportowani
przez Sowietów na Syberię.
n Nie zareagował na rozkaz generała
Andersa polecający mu opuszczenie
Polski w związku z zagrożeniem
aresztowaniem. Rozważał jedynie
skorzystanie z tak zwanej amnestii
w 1947 roku, jednak ostatecznie postanowił nie ujawniać się.
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n 8 maja 1948 roku został aresztowajął Senat RP „w sprawie przywróceny przez polską bezpiekę i okrutnie
nia pamięci zbiorowej Polaków botorturowany. W trakcie ostatniego
haterskiej postaci rotmistrza Witolwidzenia z żoną wyznał jej, że „Oświęda Pileckiego” czytamy: całe życie
cim to była igraszka”.
Witolda Pileckiego jest wzorem, jak
n Został oskarżony o działalność wyżyć i jak – jeśli trzeba – umierać za
wiadowczą na rzecz rządu RP na emiOjczyznę. Pamięć o nim powinna być
gracji. Trzeciego marca 1948 roku
jednym z elementów budujących
przed sądem rejonowym w Warszazbiorową tożsamość Polaków”.
wie odbył się proces tzw. „grupy Wi- n W 1990 roku prokuratorzy z Naczeltolda”. Rotmistrz Pilecki zarzuty odnej Prokuratury Wojskowej podjęli
rzucił gdyż uważał, że prowadził
rewizję procesu Pileckiego. Uniedziałalność wywiadowczą na rzecz
ważnienie wyroku nastąpiło 1 paź2 Korpusu, za którego oficera nadal
dziernika tego samego roku.
się uważał.
n W 2006 roku prezydent Lech Kaczyńn Prokurator i przewodniczący skłaski „w uznaniu zasług rotmistrza Widu sędziowskiego byli dawnymi ofitolda Pileckiego i jego oddania spracerami AK, którzy przeszli na strowom
Polski”
odznaczył
go
nę komunistów. Skład sędziowski
pośmiertnie Orderem Orla Białego.
(jeden sędzia i jeden ławnik) był niezgodny z ówczesnym prawem co
Rotmistrz Witold Pilecki był jedyoznacza, że do żadnych wymogów nym człowiekiem który dobrowolnie
prawa się nie stosowano.
poszedł do obozu w Auschwitz, wieln 15 marca 1948 roku Witold Pilecki ką i heroiczną postacią w naszej histozostał skazany na karę śmierci. Wy- rii. Jego osobowość kształtowała się
rok wykonano 25 maja w mokotow- w cieniu tragedii powstańczych
skim więzieniu na Rakowieckiej po- wspomnień, kultu dla walki o niepoprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą dległość narodu polskiego i głębokiewyroku był Piotr Śmietański zwany go patriotyzmu. Wartości które wy„katem z Mokotowa”.
niósł z domu rodzinnego wywarły
n Prośba o ułaskawienie rotmistrza decydujący wpływ nie tylko na jego
skierowana do prezydenta Bolesła- dzieciństwo, ale na całe późniejsze żywa Bieruta została przez niego od- cie.
rzucona. Odpowiedzią było stwierO tym co było mu drogie i jakie wardzenie, że Witold Pilecki jest wrogiem tości wyznawał, mówią słowa które
Polski Ludowej i dlatego powinien przekazał swoim dzieciom: „Kochajcie
ponieść najwyższy wymiar kary.
ojczystą ziemię. Kochajcie świętą wian Jego ciało komuniści wrzucili do wy- rę i tradycje własnego Narodu. Wyrośkopanego zbiorowego grobu gdzie nijcie na ludzi honoru, zawsze wierni
potajemnie chowano ofiary UB, by uznanym przez siebie najwyższym warpamięć w Polsce po nich zaginęła. tościom, którym trzeba służyć całym
Przez długie lata nie było wiadomo swoim życiem”.
gdzie znajduje się ciało rotmistrza.
Dzisiaj w niepodległej Polsce przyDopiero teraz dzięki badaniom In- wracana jest pamięć i prawda o rotmistytutu Pamięci Narodowej ustalo- strzu Witoldzie Pileckim którego kieno, że został pogrzebany przez dyś skazano nie tylko na śmierć, ale
komunistycznych oprawców w dzi- i na całkowite zapomnienie.
siejszej kwaterze „L” „Łączka” Cmentarza Wojskowego na Powązkach.
Han na Korcz
n Zofia Pilecka – Obtułowicz córka rotmistrza uważa, że
„miejsce ojca jest
obok mamy której
grób znajduje się
na
Powązkach
w Panteonie Polski Podziemnej.
Nie chce aby znów
byli rozdzieleni.
Zbyt długa zawierucha historyczna
sprawiła, że znaleźli się w różnych
miejscach i chciałabym wreszcie zakończyć tę rozłąkę”.
n W uchwale jaką
„Łączka” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
w tym roku przy- Źródło: http://polskie-kwiaty.flog.pl/wpis/6590105/
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Kącik historyczny
Żołnierze Wyklęci
Rok 1945 był dla znacznej części
Europy rokiem przełomowym. Hitlerowcy ponieśli klęskę, skończyła się
II wojna światowa i niemiecka okupacja. Ale dla wschodniej części naszego kontynentu rozpoczynał się kolejny, tragiczny okres w dziejach.
Jedna okupacja została zamieniona
na drugą. Polscy żołnierze i ich dowódcy zdawali sobie sprawę, że zaczyna się kolejny terror, tym razem sowiecki. Rzucili wyzwanie potężnemu,
komunistycznemu Związkowi Radzieckiemu.
Przez wiele dziesiątków lat nie mieli prawa do niczego. Nawet do pamięci. Polska upomniała się o nich dopiero teraz. Po zakończeniu II wojny
światowej przedstawiani byli jako bandyci, degeneraci, zdrajcy i odszczepieńcy. Chcieli służyć wolnej Polsce
a nie Polsce komunistycznej. Żołnierze Wyklęci.

Lata 1944 – 45
Już od sierpnia 1944 roku na terenie dzisiejszej Lubelszczyzny rozpoczęły się aresztowania polskich żołnierzy. Do końca 1944 roku w głąb
Związku Radzieckiego wywieziono
około 25.000 żołnierzy AK, innych organizacji konspiracyjnych, jak również inteligencji, ziemiaństwa, urzędników i wojskowych. Uznani oni
zostali przez Sowietów za wrogów socjalizmu i zagrożenie dla prawa i porządku który na ziemiach polskich zaczął
wprowadzać
Stalin.
Przy
całkowitej obojętności zachodniej Europy Polacy zostali okrutnie pacyfikowani. Rozpoczęły się masowe aresztowania,
wywózki
bydlęcymi
wagonami na wschód, masowe tortury i egzekucje strzałem w tył głowy.
Na przełomie 1944/45 roku na ziemiach tak zwanej Polski Lubelskiej
znalazło się blisko 2 miliony żołnierzy radzieckich z różnych jednostek
i z NKWD, których głównym zadaniem było oczyszczenie tych terenów
z wszelkiej maści „wrogów ludu”
i przeciwników komunistycznego porządku. W dniu 27 marca 1945 roku
pod pozorem rozmów, Sowieci podstępnie aresztowali 16 przywódców
Polskiego Państwa Podziemnego, których natychmiast przewieziono do
Moskwy. Tam w krótkim czasie zorganizowano im pokazowy proces, który przeszedł do historii jako „proces
szesnastu”.
Narodziło się polskie podziemie antykomunistyczne. Podziemie zbrojne

bazujące na strukturach
organizacyjnych
Armii
Krajowej, które we wrześniu 1945 roku przekształciło się, uformowało i nazwało WIN – Zrzeszenie
Wolność i Niezawisłość.
Działało również tak zwane podziemie narodowe
(NSZ) i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW).
W chwili, kiedy wydawać
by się mogło, że nie ma już
żadnych szans na walkę
o wolność, że Polska stała
Źródło: http://dzieckonmp.files.wordpress.com
się komunistyczną przybudówką Sowietów, Żołnierze
Wykleci rozpoczęli wielkie powstanie do Tymczasowego Rządu Jedności Naprzeciwko radzieckiemu okupantowi. rodowej (TRJN), w znacznej części
zdominowanego przez komunistów.
Walka
Otrzymał stanowisko wicepremiera
Żołnierze zgrupowani w polskim i część Polaków odebrało to jako możpodziemiu antykomunistycznym cze- liwość współdziałania z komunistakali na dogodny moment aby rozpo- mi.
cząć walkę z komunizmem. Pod koW lipcu tego roku TRJN uznany zoniec 1944 roku takiej możliwości nie stał przez mocarstwa zachodnie co
było. Na wschodnich terenach Polski oznaczało delegalizację polskiego podstacjonowało zbyt dużo wojsk radziec- ziemia. Ogłoszona została amnestia
kich aby polscy partyzanci mieli szan- dotycząca żołnierzy zgrupowanych
se na zwycięstwo. Sytuacja uległa w podziemnej strukturze, z której skozmianie wiosną 1945 roku, gdy so- rzystało ponad 30 tysięcy członków
wiecki front przesunął się na zachód konspiracyjnych organizacji.
bliżej Berlina. Wtedy polscy żołnierze
Ale nie wszyscy uwierzyli w obietpodjęli walkę. Do antykomunistycz- nice normalnego życia. Jesienią 1945
nego podziemia masowo napływali roku polskie podziemie zaczęło się odochotnicy. Mieli przeciwko sobie naj- radzać i rozpoczął się kolejny etap walpierw znaczne siły NKWD a potem pol- ki z komunistami. Ale przeciwnik był
ska bezpiekę. Podziemie się rozrasta- już inny. Siły zbrojne komunistycznej
ło i walki przybierały na sile. W całej Polski były na tyle silne, że to one
Polsce lasy zapełniły się ludźmi któ- przejęły ciężar walki z żołnierzami
rzy rzucili wyzwanie komunistom. podziemia. Brat stanął przeciwko braJedni wierzyli, że uda się pokonać So- tu. Specjalne grupy Służby Bezpiewietów. Jeszcze inni czekali na III woj- czeństwa tropiły i ścigały oddziały
nę światową, bo głęboko wierzyli w to, partyzantów dążąc do ich ostaże świat ich tak nie zostawi. Kolejni tecznego rozbicia.
Na po cząt ku 1947 ro ku zo sta ła
nie czekali na nic i nikomu nie wieogłoszona kolejna amnestia i z podrzyli. Walczyli.
Stalin był przekonany, że Polska ziemia wyszło ponad 50 tysięcy członpodda się bez większego oporu, ale ków różnych oddziałów. W ukryciu
były to błędne przypuszczenia. Żoł- pozostali nieliczni i z upływem czasu
nierze podziemia niszczyli partyjne było ich coraz mniej. Do roku 1956
komitety, posterunki Służby Bezpie- w całej Polsce w lesie pozostało już
czeństwa, rozbijali więzienia, atako- tylko sześciu antykomunistycznych
wali konwoje i wykonywali wyroki partyzantów. Ostatni z nich – sierśmierci na konfidentach, donosicie- żant Józef Franczak pseudonim „Lalach i najbardziej gorliwych aparat- lek” został zastrzelony w październiku 1963 roku na Lubelszczyźnie przez
czykach ówczesnego systemu.
SB i ZOMO.
Nie o taką Polskę walczyli
Żołnierze polskiego podziemia poW połowie 1945 roku sytuacja po- czątkowo odnosili sukcesy w walce.
lityczna w Polsce uległa zmianie. Sta- Ale czas nie okazał się ich sprzymienisław Mikołajczyk – były premier rzą- rzeńcem. Nie byli w stanie tej walki
du londyńskiego zdecydował o wejściu wygrać. Czekali na wybuch III wojny
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światowej, ale nie wybuchła. Armia
Czerwona nie tylko nie opuszczała
Polski, ale czuła się na tych terenach
coraz bardziej bezkarnie, a komuniści rośli w siłę i byli coraz bardziej
brutalni. Wyklęci nie mieli żadnych
szans.

Bohaterowie nieznani
i niechciani
Żołnierze polskiego podziemia byli
bohaterami, ale także ludźmi. Mieli
swoje skazy, słabości, zwątpienia,
a w życiorysie niechlubne epizody.
Oskarżani byli o niestworzone rzeczy.
Trzeba pamiętać, że przez antykomunistyczne podziemie przewinęło się
kilkaset tysięcy ludzi, z których nie
wszyscy mieli kryształowo czystą przeszłość. Często byli rozdarci jak legendarny Józef Kuras ps. „Ogień”. Ten
podhalański partyzant wsławił się wieloma brawurowymi akcjami przeciwko Niemcom. Po wkroczeniu Armii
Czerwonej w 1945 roku został szefem
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
w Nowym Targu. Jednak po trzech
tygodniach wrócił w góry i rozpoczął
walkę z komunistami. Dwa lata później gdy został okrążony przez SB, nie
poddał się i popełnił samobójstwo. Kiedy w 2006 roku ówczesny prezydent
RP Lech Kaczyński odsłaniał w Zakopanem pomnik poświęcony „Ogniowi” wywołało to wśród górali ogromne kontrowersje. Bo w czasie wojny
ciążył na nim wydany przez podziemie wyrok za niezbyt chlubne uczynki, a jego oddział kilkakrotnie podporządkowywał się różnemu dowództwu: AK, Batalionom Chłopskim i komunistom. Ksiądz Józef Tischner
w książce „Między Panem a Plebanem”
wspominał […] „Ogień” za dnia karczował las na Turbaczu, a nocami robił wypady – głównie na konfidentów.
Po której z akcji Niemcy zorganizowali na niego obławę. Spalili mu żonę i dziecko. Wtedy już poszedł na całość […]. Za okupacji jego żołnierze

Źródło: http://new.jdalodz.pl

przysięgali wierność Polsce Ludowej.
Kiedy ta Polska niby ludowa wkroczyła, poczuli się nie na swoim miejscu.
Zeszli z gór, żeby objąć władzę. I nowa Polska najpierw ich przyjęła, a potem zdradziła […].
Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami
z krwi i kości. Gdy wybuchła wojna
walczyli z Niemcami, a po jej zakończeniu z Sowietami. Dowódcy mieli
silne cechy przywódcze i ogromny autorytet u podwładnych którzy bez
mrugnięcia okiem wykonywali ich
rozkazy. Wszyscy walczyli do końca
dając potomnym przykład wielkiej odwagi. Ci którzy nie polegli i dostali
się w ręce UB zazwyczaj otrzymywali wyroki śmierci. Ale zanim wyrok
wykonano przez wiele miesięcy byli
wyjątkowo brutalnie torturowani,
hańbieni i poniżani. Odzierano z ludzkiej godności nie tylko ich, ale również ich rodziny, które nie wiedziały
nawet o miejscu ich pochówku.
Żołnierze antykomunistycznego
podziemia przez PRL-owską propagandę przedstawiani byli jako pospolici bandyci mordujący Polaków i Żydów. Skazani na niepamięć i okrutną
niesprawiedliwość. Dopiero pod koniec XX wieku tajne do tej pory akta
udostępnione zostały polskim historykom. Przejął je Instytut Pamięci Narodowej i uruchomił kompleksowe badania naukowe. Dzięki temu ich
historia została zapisana i ujrzała
światło dzienne.
Termin Żołnierze Wyklęci po raz
pierwszy pojawił się w 1993 roku, gdy
działacze Ligi Republikańskiej przygotowali na Uniwersytecie w Warszawie wystawę poświęconą żołnierzom
antykomunistycznego podziemia.
Z biegiem czasu określenie to coraz
częściej używane było przez historyków i dokumentalistów.
Polska upomniała się o nich dopiero teraz. Blisko 70 lat po śmierci odzyskują imiona, nazwiska i godność.
Łączy ich jedna, wspólna kwatera „L”
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tak zwana „Łączka” na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Na symbolicznym murze – pomniku widnieje 120 nazwisk, wśród nich te
najbardziej znane: generał Emil Fieldorf „Nil”, rotmistrz Witold Pilecki,
Stanisław Kasznica – ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych czy
major Zygmunt Szendzielarz – „Łupaszka”. Często Stalinowcy przebierali swoje ofiary w znienawidzone hitlerowskie mundury i wrzucali do
wykopanego dołu. Ostatnie ofiary komunistycznego terroru pochowane
zostały w tym miejscu w 1956 roku.
Potem „Łączka” została wyrównana
a ostatecznie stała się jednym wielkim śmietnikiem.
Przez wszystkie oddziały antykomunistycznego podziemia po 1944 roku przewinęło się około 200 tysięcy
partyzantów. W walce zginęło od 20
do 30 tysięcy. Komunistyczne sądy
orzekły ponad 8 tysięcy wyroków
śmierci na żołnierzach, z czego prawie 5 tysięcy zostało wykonanych. Ginęli po długich torturach zabijani
strzałem w tył głowy. W więzieniach
i obozach znalazło się około ćwierć
miliona „wrogów komunistycznego
ładu i porządku”.
Do tej pory, według historyków IPN,
w Polsce w bezimiennych mogiłach
spoczywa około 40 tysięcy żołnierzy
podziemia. Nadszedł czas, aby zostali zidentyfikowani i pochowani jak
prawdziwi polscy bohaterowie.
Od 2011 roku, 1 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to data
symboliczna, bowiem pierwszego marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu strzałem w tył głowy zamordowano siedmiu członków Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość. W tym dniu
pamiętamy i oddajemy hołd tym, których historia wyklęła na kilkadziesiąt
lat. Żołnierzom Wyklętym.
Anna Janicka
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Warto wiedzieć
SIS II rusza od kwietnia
Nowy System Informacji Schengen
po latach opóźnień wreszcie rusza.
9 kwietnia, SIS II zastąpi przeciążony i niedoskonały istniejący Schengen Informatoin System (SIS), którego możliwości kończą się z powodu
coraz większej liczby danych przesyłanych pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej. Jego następca ma zapewnić dostęp do stu
milionów danych (wydajność pięciokrotnie wyższa), w tym danych biometrycznych i podłączony zostanie do
Systemu Informacji Wizowej (VIS). Ma
ułatwić wymianę informacji pomiędzy instytucjami narodowymi krajów
członkowskich UE.
SIS II kosztował kilkadziesiąt milionów euro i początkowo miał być gotowy w 2007 roku. Termin oddania
go do użytku przesuwano jeszcze dwukrotnie, aż wreszcie wchodzi w życie.
System Informacyjny Schengen
– SIS II, jest europejską bazą danych.
Działać będzie na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, w tym na
wschodniej granicy Polski. Każde państwo należące do strefy Schengen
wprowadzi do tej bazy dane, do których dostęp będą miały służby odpowiedzialne między innymi za ochronę granic, a także policja i celnicy.
Dzięki SIS II odpowiednie służby
szybko będą mogły ustalić, czy dana
osoba jest poszukiwana, zaginiona lub
pozbawiona prawa wjazdu do Unii, albo np. czy samochód lub dzieło sztuki jest kradzione.
Opr. Karolina Morawska

Zmiana naliczania podatku
VAT
Od stycznia 2013 roku belgijskie Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe
przepisy regulujące wysokość podatku od
wartości dodanej (VAT). Dotyczą one odliczeń przewidzianych dla przedsiębiorców
za użytkowanie samochodów firmowych,
laptopów, telefonów komórkowych, czy też
tabletów cyfrowych. Według nowych przepisów, odliczenie podatku VAT od dóbr ruchomych ma zostać ograniczona do ich
rzeczywistego wykorzystania.
Celem wprowadzonych zmian jest
wyeliminowanie nadużyć jakich dopuszczają się przedsiębiorcy w Belgii,
co prowadzi do bardzo dużych strat
dla budżetu państwa.
Dla uniknięcia wielu niepotrzebnych kosztów administracyjnych
przedsiębiorstw, powstała odpowiednia regulacja dla towarów, które firma udostępnia swoim pracownikom
nieodpłatnie. Podatek będzie można

odliczyć tylko od tych rzeczy, które
w realny sposób wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celach służbowych, a nie prywatnych. Nowe przepisy
wyjaśniają
również,
że
wykorzystywanie komercyjne telefonów komórkowych, laptopów, smartfonów, czy tabletów cyfrowych pozwala odzyskać 75% podatku VAT.
Opr. Ewa Janik

http://m.wyborcza.biz/biznes

Przypominamy o iPolaku
Z inicjatywy polskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych działa bezpłatna aplikacja iPolak. Jest to niezbędnik w podroży, który ułatwi dotarcie
lub skontaktowanie się z polskimi placówkami dyplomatycznymi zagranicą i wskaże na mapie drogę do najbliższej z nich. W aplikacji iPolak
można również znaleźć publikowane
przez MSZ aktualne ostrzeżenia dla
podróżujących, porady dotyczące bezpieczeństwa, obowiązujących procedur wizowych, czy trudnych sytuacji
jakie mogą zaistnieć w trakcie podróży. Poradnik przybliży polskim turystom aktualne informacje dotyczące
ubezpieczeń, istotne dane dotyczące
państw świata, informacje walutowe,
demograficzno – geograficzne oraz
porady dla kierowców.
iPolak to mobilna wersja książkowego poradnika dla polskich turystów
przygotowana i uaktualniana przez
MSZ. Dostępna jest w wersji na Smartfony i tablety firmy Apple oraz w systemie Android. iPolaka można pobrać w Appistore oraz GooglePlay.
Działa również w wersji offline, ale do
pobrania najnowszych aktualizacji należy skorzystać z Internetu.
Opr. Ewa Janik

Nowe prawa dla pasażerów
autobusów i autokarów
w Unii Europejskiej

autokarowych i zarządców terminali
nałożono szereg obowiązków związanych z odpowiedzialnością wobec pasażerów.
Nowe prawo gwarantuje podróżnym:
n Przy przejazdach na trasach dłuższych niż 250 kilometrów pasażerowie mają prawo do odzyskania
pełnego kosztu biletu w przypadku
nadkompletu lub odwołania lub
opóźnienia przejazdu o ponad dwie
godziny (w stosunku do planowanej godziny odjazdu).
n Jeżeli przewoźnik nie zaproponuje
pasażerom wyboru pomiędzy zwrotem kosztu, a zmianą trasy – pasażerowie mogą żądać odszkodowania w wysokości 50% ceny biletu.
n W razie odwołania kursu lub spóźnienia wynoszącego ponad 90 minut
przewoźnik musi zapewnić pasażerom odpowiednią pomoc, np. przekąski, posiłki, napoje oraz ewentualne zakwaterowanie. Dotyczy to
jednak tylko i wyłącznie przejazdów
na trasach przekraczających 250 km.
n Pasażerowie mają również prawo
do odpowiedniej informacji przed
oraz w trakcie podróży. Przysługuje im również prawo do odszkodowania w przypadku śmierci, obrażeń bądź utraty lub uszkodzenia
bagażu, jeżeli ich przyczyną jest wypadek drogowy.

Od marca 2013 roku pasażerom autobusów i autokarów w całej UE przysługują podstawowe prawa takie jak:
zwrot kosztów zakupionych biletów,
odszkodowania, czy zapewnienie posiłków oraz napojów w sytuacji dużego opóźnienia. Mogą liczyć na lepszą
ochronę swoich praw.
Rzecznik Komisji Europejskiej uzasadniając wprowadzenie nowych praw
stwierdził, że każdego roku w UE autobusami i autokarami przemieszcza
się około 70 milionów ludzi. Nowe regulacje prawne przyznają im podobne prawa z jakich korzystają pasażerowie innych środków transportu
czyli lotniczego, kolejowego i wodnego. Na przewoźników autobusowych,

W przypadku zgłoszenia reklamacji
(przewoźnik zarejestrowany w jednym
z krajów Unii Europejskiej, Norwegii,
czy Islandii), bezpłatną pomocą w dochodzeniu roszczeń służy Europejskie
Centrum Konsumenckie:
mail: info@konsument.gov.pl
lub poprzez stronę internetową:
www.konsument.gov.pl
korzystając z formularza „złóż skargę”. W europejskim Centrum Konsumenckim dyżuruje ekspert, który bezpłatnie udziela porad w zakresie praw
pasażerskich (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00).
Numer telefonu: 0048 22 55 60 118.
Opr. Karolina Morawska
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COPERNICUS

D

zięki staraniom Polski, Komisja Europejska podjęła decyzję
o zmianie nazwy europejskiego programu monitorowania ziemi
GMES na Copernicus oddając tym samym hołd naszemu wielkiemu astronomowi Mikołajowi Kopernikowi.
GMES – Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa powstał
w 2008 roku, aby monitorować
stan naszego środowiska, zwiększać bezpieczeństwo i dostarczać dane o klęskach żywiołowych co umożliwia szybką
interwencję.
Copernicus obejmuje zestaw najróżniejszych usług:
od gromadzenia danych poprzez dostarczanie informacji z wykorzystaniem satelitów
i
czujników
naziemnych do monitorowania środowiska i zjawisk naturalnych występujących na
Ziemi. W ramach projektu
możliwy jest monitoring atmosfery, zmian klimatycznych, stanu środowiska, lądów i mórz a także
przewidywanie
zagrożeń
i wdrażanie skutecznego systemu zarządzania kryzysowego. Program
obejmuje także obserwację przestrzeni kosmicznej.
Copernicus ma być siłą napędową
dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, gdyż w latach 2015 – 2030 daje możliwość utworzenia około 85 tysięcy nowych miejsc pracy.
Nowa nazwa sprawi, że wiedza
o programie będzie miała większy zasięg geograficzny i społeczno – ekonomiczny. Duży nacisk zostanie położony na podmioty regionalne
i lokalne – zarówno organy publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne.
Copernicus nie zastępuje istniejących europejskich zasobów, lecz uzupełnia je zgodnie z zapotrzebowaniem
użytkowników.
Unijny komisarz ds. przemysłu
i przedsiębiorczości powiedział: „Zmieniając nazwę z GMES na Copernicus
składamy hołd wielkiemu europejskiemu uczonemu i astronomowi – Mikołajowi Kopernikowi. Tak jak on w XVI
wieku pomógł lepiej zrozumieć nasz
świat, tak i europejski program monitorowania Ziemi pozwala nam dogłębnie zrozumieć naszą zmieniającą
się planetę. Opracowana przez niego
heliocentryczna
teoria
budowy
wszechświata jest przez wielu uznawana za podwaliny współczesnej nauki. Kopernik rozpostarł przed człowiekiem nieskończony wszechświat,

wcześniej ograniczony obrotami planet i słońca wokół Ziemi – stworzył
świat, który nie ma granic. Ludzkość
skorzystała z jego mądrości i dzięki
temu narodził
się

duch badań naukowych, który pozwolił nam lepiej zrozumieć świat,
w którym żyjemy”.
Profesor Barbara Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa wyższego
stwierdziła: „Mikołaj Kopernik stworzył podwaliny nowoczesnej nauki,
która dziś pozwala przewidywać zagrożenia, oceniać stan środowiska
i wzmacniać bezpieczeństwo. To kolejny polski uczony, który stał się
patronem wielkiej europejskiej
inicjatywy. Dzięki niej potwierdzamy, że Polska wydała na
świat wielu naukowców, którzy swoimi odkryciami przyczynili się do postępu w nauce”.
Opr. Karolina Morawska
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Auto club
Diesel wspomagany
elektrycznie – Mazda 6
Japoński koncern samochodowy
rozpoczął produkcję nowego modelu
samochodu który ma być konkurencją nie tylko dla forda mondeo czy
volkswagena passata, ale także dla audi i BMW.
Mazda 6 – to diesel wspomagany
elektrycznie i zarówno wersja benzynowa jak i wysokoprężna umożliwi
kierowcom rozpędzenie się od 0 do
100 km/g w czasie poniżej 10 sekund.
Ten model będzie miał dwie wersje
nadwozia (sedan i kombi), a wszystkie diesle wyposażone zostaną w kondensator magazynujący energię elektryczną odzyskiwaną przez alternator
podczas hamowania, a oddaną podczas przyspieszania. Według projektantów, Mazda 6 będzie samochodem
wyjątkowo oszczędnym i chociaż jest
dłuższa od poprzednika, masa została zmniejszona o około 70 kilogramów. Warte uwagi jest to, że w dobie
światowego kryzysu finansowego, japoński koncern ubiegły rok zamknął
z zyskiem rzędu 300 milionów dolarów.

Niezawodna Honda
Brytyjska firma ubezpieczeniowa
Warranty Direct podała, że najbardziej niezawodne silniki ma Honda.
Firma opracowała specjalne zestawienie z którego wynika, że na 344 auta
tej marki psuł się tylko jeden silnik.

Porsche 911 GT3 RS. Żródło: www.ridelust.com

Na kolejnym miejscu
uplasowała się Toyota
(jeden silnik na 171 samochodów), następnie
firma Mercedes z jedną
awarią na 119 aut. Potem Volvo – zepsuty co
111 silnik i Jaguar z jedną awarią silnika na 103
samochody. Na ostatnim niechlubnym miejscu uplasował się MG
Rover, w którym silnik
psuł się w co trzynastym
samochodzie.

Nowy model Porsche
Podczas tegorocznego
salonu samochodowego
w Genewie, miała miejsce premiera nowego
Porsche 911 GT3. Jest
to prezent z okazji 50
urodzin Porsche 911.
Nowy model posiada
Nowy Jeep Grand Cherokee. Żródło: www.auto55.be
najnowsze rozwiązania
techniczne i jak mówią
konstruktorzy, trafi w gusta wielu fa- również po powiększonych wlotach
nów motoryzacji. Zbudowany został powietrza oraz poszerzonych nadkona płycie podłogowej obecnej gene- lach. Konstruktorzy zakładają, że ten
racji 911 i 991. Napędzany jest 450 właśnie model ma posłużyć w przy– konną jednostką typu noxer o po- szło ści do bu do wy au ta bio rą ce go
jemności 3,8 litra z podwójnym tur- udział w mistrzostwach świata FIA
bodoładowaniem. Samochód będzie w klasie GT3.
można rozpoznać przede wszystkim
po spoilerze na pokrywie silnika, jak Nowy Grand Cherokee
Również w Genewie odbyła się europejska prapremiera jeepa Grand
Cherokee MY 2014, który w europejskich salonach sprzedaży pojawi się
w III kwartale tego roku. Ten model
jest znacznie udoskonalony i unowocześniony pod kątem osiągów, stylu
i oferowanego komfortu. Nowością
jest ośmiostopniowa automatyczna
skrzynia biegów dostępna we wszystkich wersjach silnikowych, zapewniająca ograniczenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Konstruktorzy
zadbali również o ulepszenie systemu
zarządzania trakcją Selec – Terrain co
oznacza, że w połączeniu z pakietem
Off Road kierowca może lepiej kontrolować prędkość pojazdu. Na bardzo wysokim poziomie jest również
bezpieczeństwo. Zainstalowane będą
specjalne systemy ostrzegające kierowcę przed najechaniem na pojazd
będący przed nim, czy automatycznego hamowania w przypadku zagrożenia kolizją. Producent zapowiedział
także wprowadzenie na rynek luksusowej wersji Summit, oferującej kierowcom wyjątkowe elementy wystro-
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ju auta, czy 19 – to głośnikowy, 825
watowy system audio.

Kłopoty BMW
Końcówka ubiegłego roku nie była zbyt szczęśliwa dla niemieckiego
koncernu samochodowego. Do serwisów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie trafiło około 570 tysięcy samo cho dów tej mar ki, w któ rych
usterka złącza kabla akumulatora może spo wodować zgaś nie cie silni ka.
BMW „wezwało” posiadaczy tych aut
do zgłoszenia się do serwisów, w których bezpłatnie od początku marca
rozpoczęły się naprawy. To kolejne
niepowodzenie koncernu. Niedawno
bowiem na takiej samej zasadzie napra wia nych by ło po nad 30 ty się cy
SUV-ów, w których wyciek oleju mógł
spowodować awarię wspomagania hamulców.

Zmiany w koncernie Volvo
Szwedzki producent samochodowy
szykuje w tym roku sporo niespodzianek dla klientów. Aż sześć modeli: S60,
V60, XC60, V70, XC70 oraz S80 przejdzie zmiany stylistyczne, a z oferty

znikną modele C30 i C70. Jak zapewniają producenci, po zmianach stylistycznych samochody będą wyglądały o wiele bardziej klasycznie
i dostojnie. Wszystkie na nowo stylizowane modele otrzymają w swoim
wyposażeniu komputer pokładowy
Sensus Connected Touch z dotykowym ekranem. Nowe oprogramowanie umożliwi zmianę systemu w zależności od gustów i upodobań
właścicieli.

Skoda Yeti Adventure
Producent tej popularnej marki samochodów postanowił wprowadzić na
rynek ulepszony, bogato wyposażony
nowszy model Skody Yeti. Skoda Yeti Adventure będzie dostępna ze
wszystkimi oferowanymi w Yeti silnikami. Poza tym oferuje kierowcom
podgrzewane fotele przednie regulowane na odcinku lędźwiowym, tempomat, radio CD MP3 ze zmieniarką,
cztery głośniki z tylu, przyciemniane
szyby (również z tyłu) oraz komplet
dywaników. Auto ozdobią: tapicerka
ze srebrnymi przeszyciami, ozdobne
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progi, relingi dachowe, ochronne listwy boczne, srebrno – czarne 17 calowe felgi z lekkich stopów. Producenci mają nadzieję, że Skoda Yeti
Adventure odniesie sukces i będzie
się sprzedawać lepiej od poprzedniczki – Skody Yeti.

Alfa Romeo 4C Coupe
W tym roku trafi do sprzedaży model Alfa Romeo jakby żywcem przeniesiony z torów wyścigowych, wyposażony w centralnie umieszczony
silnik i napęd na tylne kola. Jego oznaczenia nawiązują do sportowych modeli 6C i 8C produkowanych w latach
30 i 40-tych XX wieku. Samochód posiada ładny, duży przód z wlotami powietrza, większym grillem przy logo
i trójkątnym przetłoczeniem maski.
Ma niespełna 4 metry długości, 2 m
szerokości 118 cm wysokości. Wnętrze w znacznej części wykończone
jest włóknem węglowym co nadaje mu
sportowy charakter. Model 4C Coupe
napędzany będzie turbodoładowanym
silnikiem o pojemności 1,75 l z bezpośrednim wtryskiem i podwójnym
sprzęgłem. Producenci nie podali jeszcze jakie samochód ma osiągi, można się jednak spodziewać, że nie będą gorsze niż w 33 Stradale, który
do 100 km/g rozpędzał się w 5,5 sekund, a jego prędkość maksymalna
wynosiła 260 km/godz. Jeżeli cena
nowego modelu Alfa Romeo 4C Coupe będzie chociaż trochę zbliżona
do wersji 33 Stradale, to trzeba się
liczyć z niemałym wydatkiem.

Powrót fiata Innocenti

Skoda Yeti Adventure. Żródło: www.auto55.be

Alfa Romeo 4C-. Żródło: www.firstsupercars.com

Eksperci przewidują, że tanie marki jak Datsun Nissana, czy Dacia będą się cieszyły coraz większym zainteresowaniem klientów. Do 2018
roku popyt na niedrogie auta wzrośnie, a znaczną ich część nabędą
Chińczycy i mieszkańcy Indii. Dlatego koncern Fiat przymierza się do
zawojowania rynku tanich samochodów modelem Innocenti, który mógłby skutecznie rywalizować z Dacią
reaktywowaną przed laty przez firmę Renault. Szef włoskiego koncernu w niedawno udzielonym wywiadzie prasowym stwierdził, że
chciałby mieć tanią markę, produkowaną poza Europą (ze względu na
niskie koszty produkcji), za którą
nabywca nie zapłaciłby więcej niż
7,5 tysiąca euro. Ta zapomniana
marka założona w roku 1933, produkowała słynne skutery Lambretta. Teraz – jak zapowiada Fiat – nastąpić ma wielka reaktywacja
Innocenti.
Opracował
Paweł Jeżewski
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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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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden

Copernicus
De Europese Commissie en het Europees
ruimtevaartagentschap ESA hebben in 2001 het
gezamenlijke initiatief gelanceerd voor
een mondiaal monitoringsysteem
ten behoeve van milieu en
veiligheid: Copernicus - The
European Earth Observation
Programme, voorheen
"Global Monitoring for
Environment and
Security” (GMES). Het
primaire doel van
GMES in het belang
van de Europese
burgers behelst het in
2008 tot stand brengen
van een duurzame
operationele Europese
autonome capaciteit voor het
produceren en aanbieden van
geo-informatie ten behoeve van de
uitvoering van het Europese beleid op
de terreinen van milieu en (civiele) veiligheid.
Daarmee kan ook Nederland adequater dan nu zijn
burgers beschermen tegen (de gevolgen van)

milieurampen zowel natuurlijk als door de mens
veroorzaakt (antropogeen). GMES moet voorzien in de
geo-informatiebehoeften van de (institutionele)
gebruikers. GMES moet de betrouwbaarheid en de
kwaliteit van de huidige geo-informatie aantoonbaar
verbeteren en meetbaar socio-economische baten
opleveren. Naast het inwinnen van gegevens vanaf land,
zee en vanuit de lucht (in-situ) levert gegevensinwinning
vanuit de ruimte (aardobservatie) voor monitoring op
mondiale schaal een belangrijke toegevoegde
waarde.
Op woensdag 16 juni 2010 heeft
het Europees Parlement ingestemd
met het voorstel van de
Commissie voor een regulering
van het Global Monitoring for
Environment and Security
(GMES) programma en de
operationele beginfase in
2011-2013. Het wetsvoorstel
van de Commissie is
goedgekeurd in de eerste
lezing van de
medebeslissingsprocedure. De
goedkeuring van het Parlement heeft
groen licht gegeven voor de
ontwikkeling van het GMES systeem.

Bron: http://www.spaceoffice.nl
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Poolse keuken
De Poolse keuken is een stijl van koken en van het
bereiden
van voedsel afkomstig uit Polen, maar is sterk
..
beţ nvloed door de culinaire tradities van de vele nationale
groepen die eeuwenlang in het land leefden, met name
de Joden, Oekraďners, Wit-Russen en Litouwers.
De Poolse keuken heeft zich in de loop van de eeuwen
ontwikkeld. Sommigen zullen zeggen dat een typisch Pools
gerecht bestaat uit gepaneerde varkenskotelet met
aardappelen en kool terwijl dat alleen in de 19de eeuw op
de Poolse tafel verscheen. In het oude Polen waren het
hert en graanproducten (kasza) de meest populaire voedsel
bestanddelen op tafel. In de tijd van de Volksrepubliek
Polen was de keuken erg eentonig en armoedig. Ze bestond
voornamelijk uit typisch Poolse ingredienten, met een
overdadig gebruik van vet, room en sausen. In het huidige
Polen ziet men een grote invloed van de mediterrane keuken.
De Polen eten meer rauwe groenten en hun gerechten zijn
meer gevarieerd. Niet zonder betekenis is de invloed van
het grote aantal culinaire programma’s op de Poolse TV.
(Aan de andere kant, als men door Polen reist, ziet men
tal van kleine restaurants reclamemaken voor hun „obiady
domowe” (huisgemaakte gerechten), bereid „op moeders
manier”, hetgeen de wat behoudende smaak van de
gemiddelde Pool toont.)
Hoewel de bereiding van de traditionele gerechten vaak
veel tijd eist, houden veel Polen ervan deze zelf te bereiden.
Vooral als ze gasten ontvangen is het gebruikelijk om die
zelf gemaakte gerechten op te dienen (en er trots op te
zijn). Niemand zal het zich in het hoofd halen om tijdens
pasen of kerst met gerechten uit de supermarkt te komen.
Aan de andere kant zal geen vrouw meer zestig eieren
gebruiken om het traditionele paasdeeg te maken! Maar
veel oudere vrouwen bereiden nog steeds graag allerlei
fruit en vruchten, zoals jam, ingemaakte komkommer (zeer
populair hier) of vruchtensap.
De typisch Poolse maaltijden bestaan uit ontbijt (‘s
ochtends vroeg), middagmaal (meestal op gediend tussen
13:00 en 16:00 uur) en het diner (‘s avonds).
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Ontbijt & middagmaal
De basis hiervan is brood met toevoeging van worst,
kaas (alle soorten), jam, eieren en ga zo maar door, naar
persoonlijke smaak (er zijn hierbij geen vaste regels).
Sommigen houden er van om brood te nemen met smalec
(druppels), gesmolten met varkensvlees snippers, stukken
vlees en ui, op smaak gebracht met peper en zout, vaak
ook met aromatische kruiden.
Het Pools brood verdient een paar woorden van
aanbeveling. Het belangrijkste ingrediënt van het Poolse
brood is tarwe of rogge, maar het kan ook gebakken worden
van andere granen en lekkere toevoegingen van extra
bestanddelen zoals bijvoorbeeld zonnebloempitten,
sesamzaad, reuzel, rozijnen, maanzaad pruim of honing.
Men heeft de keuze tussen wit en bruin brood. Bedenk
dat het smakelijkste brood uit de traditionele kleine
bakkerijen komt, die er nog steeds zijn! Die kunnen
financieel maar moeizaam concurreren met het goedkopere
(en slechtere) industriebrood. Het ontbijt en de
avondmaaltijd wordt vaak geserveerd met thee of koffie.
Dinner
De meest essentiële onderdelen van een typisch Poolse
maaltijd zijn de soep en het zogenaamde „tweede gerecht”:
vlees of vis, aardappelen en groenten. De aardappelen
kunnen vervangen worden door graan of noedels.

http://gospodarka.dziennik.pl/news/galeria-full/

http://gospodarka.dziennik.pl/news/galeria-full/

http://artykuly-spozywcze.net/wp-content/uploads/2012/04/wedliny.jpg//
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Soepen
Sommigen zeggen: er is geen soep, zo als de Poolse
soep en er is een grote keuze in. De populairste zijn:
l barszcz – rode bieten soep, meestal geserveerd met
bonen of „Uszka” (tortellinies dus deegwaren gevuld
met vlees of champignons).
l grochówka – gekookt van erwten, linzen en aardappels
met toevoeging van worst, stevig en voedzaam, vaak
opgediend in het leger.
l grzybowa – gemaakt van verschillende soorten
paddenstoelen, opgediend met noedels.
l kapuśniak – zuurkoolsoep met wat vlees.
l żur (żurek) – gemaakt van roggemeel en gekookt met
paddestoelen, geserveerd met aardappelen, in blokjes
gesneden worst en hardgekookte eieren, het was een
soep voor arme mensen, vaak geserveerd in de lente.
l krupnik – gerstesoep op basis van een rijke
kippenbouillon met groenten en stukjes vlees (en niet
te vergeten, gezoet met vodka! volgens oude recepten).
l ogórkowa – soep van zure, gezouten komkommer, vaak
met varkensvlees.
l pomidorowa – tomatensoep meestal geserveerd met
noedels, aardappel of rijst.
l rosół – Boullion van pluimvee- of rundvlees (of gemengd),
opgediend met noedels, meestal geserveerd op zondag.
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Een soepachtige schotel is flaki (ingewanden) – runderof varkensvlees stoofpot met marjolein, meestal geserveerd
met witte brood.
Vlees
Pools vlees wordt op verschillende manieren bereid:
geroosterd, gestoofd, gebakken of gegrild, vaak met wat
saus. Hier volgen enkele voorbeelden:
l kotlet schabowy – gebakken varkensvlees, gesneden
en gepaneerd, opgediend met aardappelen en kool.
l golonka (varkenspoot) – gebraden of gekookt – bij
voorkeur geserveerd met bier
l zrazy (rundvleesgerecht) geserveerd als gestoofde rollen
gevuld met een ingelegde komkommer, een stukje worst
en champignons, geserveerd met boekweitgrutten

Bron: www.polenvoornederlanders.nl

1

2

3

1. zrazy (rundvleesgerecht), bron:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zrazy1.jpg
2. golonka (varkenspoot), bron:
http://www.winiary.pl/przepis.aspx/75760/soczyste-golonki-zgrochem
3. Żur (żurek), bron:
http://www.winiary.pl/przepis.aspx/71805/zurek-z-bialakielbasa-i-jajkiem
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De draak
van Wawel
Op een duistere onweersavond met rollende donder en
flitsende bliksem, schuilden we met wat andere reizigers
onder een van de oude stadspoorten van Krakau.
Onverwacht en geruisloos was er opeens die oude
poortwachter. Hij ging gekleed in het oude kleurrijke
tenue van weleer. Toen hij bemerkte dat we vreemdelingen
waren bood hij ons aan de tijd te doden met een verhaal
uit oude tijden, toen Krakau gegrondvest werd. Wel
moesten we beloven het verhaal doorgeven opdat oude
kennis nooit verloren zou gaan. Na afloop was hij even
plots en geruisloos verdwenen als hij verschenen was.
Dus luistert naar dit verhaal!
De Krakauwers leefden gelukkig onder het bestuur van de
legendarische koning Krak die de stad gegrondvest heeft.
Tot op een zekere dag er een draak uit het grimmige noorden
kwam. Hij ging in een grot onder het kasteel Wavel bij de
rivier (Weichsel) wonen. Hij maakte daar een klein hol in het
zandsteen. Dat hol is vandaag nog steeds te zien: koel,
vochtig, donker en somber zoals draken dat prettig vinden.
Zeker de draken die uit het grimmige noorden komen vinden
dat fijn.
De moeilijkheid was dat dit vuurspuwende beest een heel
vreemd dieet had. Het at bij voorkeur maagden. Wel, soms
was een dozijn ganzen of een koe voldoende maar dat
verzadigde hem niet echt. Voor hem was een was één meisje
per dag de de kern van een voedzame maaltijd. De bevolking
was wanhopig maar de koning deed niets tot dat zijn eigen
dochter de enige overgebleven maagd was. Toen zij aan de
beurt was wist de koning bij Krak uitstel de bedingen en
vroeg om hulp van de dapperste ridders en prinsen van de
landen rond Krakau. De beloning voor het doden van de draak
was half zijn koninkrijk én de hand van de, natuurlijk
beeldschone, prinses. De ridders en de prinsen bleken echter
waardeloos.
Hen doden hield de draak slechts eventjes bezig (maar ze
maakten ook zijn maag van streek zodat hij steeds
ongeduldiger werd). Zoals eerder de maagden op raakten,
kwam men nu spoedig met een nijpend tekort aan jonge
edellieden, die bereid waren de draak uit te dagen, te zitten.
Na een slapeloze nacht van Krak (waarin de draak, beneden
in zijn hol, de laatste dappere strijder verteerde) kwam er een
jonge man „Dratewka” om de koning te spreken. Het was
maar een schoenmakertje met een plan. (Zijn naam was
Dratewka wat „kleine dratwa” betekent. Dratwa is
schoenmakersdraad; dus nomen est oomen?).
Het was een eenvoudig maar slim plan. Zijn voorstel was
een schapenvacht te vullen met zwavel en pek, het daarna
weer dicht te naaien en dan voor het dra-kenhol te leggen.
Dat deed de schoenmaker. Toen de draakenhol morgens
ontwaakte was zijn eerste gedachte: ontbijt! En hij verslond
het gehele schaap in één keer. Zijn bek werd gloeiend van

april 2013

de zwavel. Daarom rende de draak naar de rivier en dronk
… en dronk … tot de rivier half leeg was. Daardoor zwol zijn
maag zo erg dat hij barste. Dat was het einde van de draak.
Het vervolg is tamelijk duister. Kennelijk was de schoenmaker
niet in de beloningen geinteresseerd, noch in de prinses,
nog in het halve koninkrijk. Hij verliet de stad, waarom? Wie
zal het zeggen? Misschien is hij een wereldreis gaan maken,
dat zou in die tijd vele jaren gevergd hebben. Of was hij toch
een verhulde prins die met de prinses trouwde waarna ze
nog vele jaren gelukkig verder leefden. Voorspelbaar zijn nu
dus de huidige grappen: „Als de draak, echt alleen maagden
lustte, zou hij heden ten dage van de honger zijn omgekomen”.
Er zouden nu dus geen draken meer in Krakau kunnen leven.
Vergeet het! De draak is er nog, overal in de stad. Bij de rivier
waar zijn ijzeren standbeeld vuurspuwt naar de ingang van
de draken grot, in het kasteel waar de koperen goten versierd
zijn met drakenkoppen, de bek wijd open. Tijdens het
zomerfeest dansen (begin juni) grote kleurrijke draken door
de straten van Krakau, onschuldig, in een regen van vuurwerk.
Ook nu publiceren plaatselijke kranten nog afbeeldingen
van de draak. Dus hoera: Smok Wawelski leeft!
Voor de sceptici
De Draak van Wavel heeft echt bestaan! Misschien was
het niet het monster dat maagden als ontbijt had, maar feit
is dat de naam, in 2011, werd gegeven aan pre-historische
reptielen die, ongeveer 200 miljoen jaar geleden op het Poolse
grondgebied leefden. Volgens Wikipedia: „Deze bijzondere
draak is een uitgestorven geslacht van grote vleesetende
archosaur, die tijdens de laatste Trias (nieuwste Norian tot
begin Rhätische stadium, tussen 205-200 Miljoen geleden)
woonde in wat nu het dorp Lisowice, in het zuiden van Polen,
is. Het is groter dan alle andere bekende roofzuchtige
archosauriers uit de Late Trias of de Vroege Jura van MiddenEuropa”.
Bron: www.polenvoornederlanders.nl

Bron: http://telefoniamobilna.pl/turystyka/
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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.

WIOSENNY CHARYTYWNY KONCERT W NASZEJ SZKOLE
2 MARCA 2013 ROKU
W imieniu organizatorów wiosennego koncertu charytatywnego, serdecznie wszystkim gościom dziękujemy za udział w tej uroczystości
i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz restauracji dla bezdomnych ‘Kamiano” oraz naszej szkoły. Szczególne podziękowania składamy Panu Piotrowi Wojtczakowi Ambasadorowi tytularnemu,
Konsulowi Generalnemu RP w Brukseli za osobiste zaangażowanie i poparcie, bez którego koncert nie mógłby się odbyć. Licząc na dalszą Pana przychylność dla wielokulturowych projektów,
zobowiązujemy się do kontynuacji procesu kształtowania prawdziwego, nowoczesnego i najlepszego wizerunku Polski oraz integracji młodych Polaków we Flandrii.
Koncert odbył się 2 marca 2013 r. o godz. 11.00
w przepięknej sali Sint – Jan Berchmanscollege
w Antwerpii. Głównym celem naszego projektu
była promocja kultury polskiej i naszych partnerów z różnych krajów, oraz zbiórka środków na
pomoc najuboższym mieszkańcom Antwerpii. Cel
ten został osiągnięty w stopniu przekraczającym
najśmielsze oczekiwania organizatorów i uczestników. Artyści reprezentujący rożne kultury: polską (Marcin Kulesza-pianista), flamandzką (Charlotte Cromheeke- sopran), żydowską (Aaron

Wajnberg-pianista) i rosyjską Boris Poprawko
i Anna Lent – klarnet, fortepian) zapewnili bardzo profesjonalny poziom artystyczny koncertu.
Taką ocenę uzyskaliśmy od naszej wymagającej
publiczności skupiającej środowisko Polonii, ale
także przedstawicieli środowisk naukowych, politycznych, biznesowych i kościelnych Flandrii.
Opinia ta przełożyła się na konkretne propozycje dalszej współpracy dwustronnej, pomiędzy
szkołą a władzami miasta Antwerpia W najwyższym stopniu został osiągnięty także nasz cel wychowawczy. Młodzież zaangażowana w realizację tego projektu utrwaliła sobie najlepszy sposób
na pozytywną integrację i prezentowanie dorobku polskiego w środowisku w flamandzkim.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy naszym
darczyńcom, którzy hojnie wsparli zbiórkę na
rzecz „Kamiano” i naszej szkoły. Licząc na dalszą przychylność dla wielokulturowych projektów, zobowiązujemy się do kontynuacji procesu
kształtowania prawdziwego, nowoczesnego i najlepszego wizerunku Polski oraz integracji młodych Polaków we Flandrii.
z poważaniem
Monika Pruska

Koncert B.Poprawko A. Lent

Wielkanocne
pisanki
Czas przed Wielkanocą to jedna z wielu
okazji do kultywowania polskich tradycji
w naszej szkole. Nasi uczniowie przynieśli
więc wydmuszki i używając naturalnych
farb, świeczek i wosku przygotowali piękne świąteczne pisanki. Wraz z nauczycielami rozmawiali też na temat wielkanocnych zwyczajów i opisywali święta swoich
marzeń, życząc sobie wesołych świąt spędzonych w rodzinnym gronie.

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ (SPK)
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK
SZKOLNY 2013/2014

Szanowni Państwo,
Od dnia 1 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
mgr Monika Pruska, dyrektor szkoły
Tel. 03 2269212, GSM 0 475965159
mail- pruska@skynet.be
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Przegląd prasy polskiej
Plaga otyłości wśród dzieci
W zastraszającym tempie rośnie
w Polsce liczba dzieci otyłych.
Fundacja Ochrony Środowiska przeprowadziła niedawno badania z których wynika, że na nadwagę cierpi
prawie 20 procent chłopców i 15 procent dziewcząt w wieku od 7 do 15 lat.
Polska jest drugim krajem w Europie
po Wielkiej Brytanii w którym ilość
grubych dzieci stale rośnie. W ciągu
ostatnich dwudziestu lat liczba dzieci dotkniętych otyłością wzrosła w naszym kraju aż trzykrotnie. Specjaliści ds. żywienia i dietetyki alarmują,
że jeżeli nie zabierzemy się za rozwiązanie tego problemu to w krótkim czasie dogonimy Stany Zjednoczone
w których otyłość jest prawdziwą plagą.
Zdarza się, że otyłość ma podłoże
genetyczne, ale najczęściej jest ono
wynikiem niezdrowego odżywiania
się i niewłaściwej diety. Dlatego trzeba zadbać o to, aby nauczyć dzieci
a przede wszystkim ich rodziców wyrzucenia z jadłospisu niezdrowych
produktów zawierających niepotrzebne cukry i tłuszcze.
„Angora”

Polskie złomowiska
Średni wiek pojazdów zarejestrowanych w Polsce przekracza 15 lat z czego prawie 75 procent stanowią używane
samochody
sprowadzane
z zagranicy. Eksperci twierdzą, że Polska stała się jednym wielkim złomowiskiem Europy. Co roku z powodu
nieodpowiedniego stanu technicznego wyrejestrowywanych jest około
300 tysięcy aut i co roku ilość takich
pojazdów rośnie. Polacy często kupują używane samochody z zachodniej
Europy, a po polskich drogach jeździ
już ponad 18 milionów pojazdów osobowych co oznacza, że na każdy tysiąc mieszkańców przypada 471 aut.
Szkoda tylko, że znaczna część z nich
to używane, nieekonomiczne i często
niezbyt sprawne samochody.
„Wiadomości Jedynki”

Młodzi Polacy emigrują
na zachód
Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna” w ciągu ostatnich dwunastu lat
na stałe z kraju wyjechało więcej Polaków niż w latach 80-tych. Dotyczy
to zwłaszcza ludzi młodych i coraz lepiej wykształconych. W okresie 20002012 wymeldowało się około 300 ty-

sięcy osób, czyli średniej wielkości
miasto. Jak twierdzą demografowie,
liczba Polaków która wyjechała z kraju przekroczyła już dwa miliony. Są
to ludzie którzy już nie wrócą do Polski na stałe. Zagranicą założyli rodziny lub ściągnęli swoje z kraju, biorą
kredyt na mieszkanie, posyłają dzieci do szkoły, mają stałą pracę lub własny biznes. Do Polski przyjeżdżać będą tylko na wakacje lub ewentualnie
powrócą w wieku emerytalnym. Prognozy są takie, że wyjeżdżać z Polski
będzie coraz więcej młodych ludzi co
spowoduje, że w kraju zostanie ogromna ilość emerytów, na których nie będzie miał kto pracować.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Budowa domów bez pozwoleń
Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej zamierza znieść pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych. Obecnie cała
procedura uzyskania niezbędnego
pozwolenia trwa niekiedy wiele miesięcy. Prace nad nowelizacją prawa
budowlanego prowadzone są w trybie
pilnym i ma ono wejść w życie w drugiej połowie tego roku. Z pewnością
jest to bardzo dobra decyzja na której skorzystają wszyscy, a rynek nieruchomości wzbogaci się o około 50
tysięcy domów jednorodzinnych rocznie.
gazeta.pl

Koniec tanich wakacji?
Wiadomości Radia Zet podały, że tegoroczne zagraniczne wakacje będą
znacznie droższe niż w roku ubiegłym. Biura podróży wykończone reklamami i promocjami oraz zaostrzeniami wprowadzonymi po upadku
niektórych turystycznych firm, zamierzają podnieść ceny. Skończyły się
wczasy w Egipcie za tysiąc złotych.
Kupując bilety nawet w ostatniej chwili w tym roku za pobyt w tym egzotycznym kraju zapłacimy przynaj-

mniej dwa tysiące. Biura turystyczne
podnoszą ceny, a w zamian oferują bogatszy i urozmaicony program pobytu. Wiadomości przestrzegają przed
wszelkimi promocjami, bo mogą one
nie mieć przełożenia na rzeczywistość.
Wszystkie okazje zagranicznych wyjazdów za wyjątkowo małe pieniądze
są po prostu podejrzane. A eksperci
ostrzegają, żeby przed kupnem wycieczki bądź wczasów dokładnie sprawdzić wiarygodność biura podróży nawet, jeżeli jest bardzo znane na
turystycznym rynku.
Wiadomości Radia Zet

Polska turystyka
w niemieckim wydaniu
Gazeta „Do Rzeczy” poinformowała, że niemieckie wydawnictwo „Hofer Verlag” wydało i wypuściło na rynek dwujęzyczne turystyczne mapy
Polski. Nie byłoby w tym nic nagannego gdyby nie fakt, że niemieckie nazwy pochodzą z czasów II wojny światowej, czyli niemieckiej okupacji.
W związku z tym w Łodzi znalazły się
takie urocze miejsca jak Adolf Hitler
– Strasse, czy Hitler – Jugend Park.
Natomiast region Wielkopolski na tej
mapie nosi nazwę Wartheland.
Niemiecki wydawca tłumaczy, że jego mapy skierowane są do starszego
pokolenia, dokładnie do byłych żołnierzy, bądź ludności cywilnej zamieszkującej kiedyś w Polsce. Gazeta podsumowując te informacje
stwierdza, że „byli niemieccy żołnierze rozkoszować się będą wspomnieniami i szkoda, że tak rozkosznych
wspomnień z lat 1939 – 45 nie mają
Polacy”.
„Do Rzeczy”
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Przełomowe odkrycie
polskich naukowców
Uczeni z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego ustalili, jaka odległość dzieli Ziemię i Wielki Obłok Magellana – 163
tysiące lat świetlnych. Odkrycie w sensie naukowym jest bardzo ważne,
ponieważ właśnie ta odległość uznawana jest jako wzorzec we Wszechświecie. Naukowcy z całego świata od
wielu lat próbowali rozwikłać tę zagadkę, a do tej pory najbardziej dokładne i wiarygodne obliczenia nie były całkowicie dokładne. Prawidłową
odległość udało się ustalić dopiero polskim naukowcom.
„Uw ażam Rze”

Zwolnienia lekarskie
na cenzurowanym
Pracodawcy i ZUS zyskają narzędzie
do lepszej kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Wprowadzony zostanie specjalny elektroniczny system, który ma
umożliwić ukrócenie lewych zwolnień.
Zmiana polegać ma na lepszym przepływie informacji na linii lekarz – ZUS.
Od razu po wystawieniu zwolnienia
lekarz zobowiązany będzie drogą elektroniczną wysłać je do ZUS-u i pracodawcy, z czego oba podmioty są oczywiście zadowolone. Projekt ma na celu
uzyskanie ścisłej kontroli nad pracownikami pobierającymi tak zwane lewe
zwolnienia, ponieważ dotychczas obowiązujące przepisy nakazywały dostarczenie zwolnienia do zakładu pracy w ciągu siedmiu dni. I jak twierdzą
autorzy projektu, pracownik mógł
w tym czasie wyjechać na wakacje i nie
było możliwości sprawdzenia tego. Lekarzom zmiany niezbyt się podobają,
bo jak twierdzą znowu przybędzie im
dodatkowej pracy którą będą musieli wykonywać kosztem pacjenta.
onet.pl

medycyną rodzinną i pracować jako lekarze pierwszego kontaktu. Po niedawnej,
wstrząsającej
śmierci małego dziecka
które zmarło na skutek
nieudzielenia prawidłowej
pomocy i braku pediatry,
Ministerstwo Zdrowia ma
zamiar wydzielić nocne
przychodnie pediatryczne
specjalnie dla dzieci. Dzięki temu rodzice w różnych
przychodniach mieliby dostęp do specjalisty – pediatry przez całą dobę. Ministerstwo zapowiada też, że
na polskich uczelniach medycznych priorytetowe będą specjalizacje z pediatrii
i geriatrii.
„Rzeczpospolita”

Białka Tatrzańska. Żródło: http://turystyka.interia.pl

Bugatti po polsku
Paweł Czyżewski z Lublina zaprojektował komputerowy model samochodu Bugatti Gangloff, który opublikowały największe światowe portale
motoryzacyjne. Internauci z całego
świata chwalą projekt Polaka, a specjaliści nie mogą wyjść ze zdumienia,
ponieważ Paweł zawstydził zawodowych designerów. Jest samoukiem, nie
skończył studiów projektowania, nie
ukończył nawet wzornictwa przemysłowego, a jego supernowoczesne projekty samochodów powstają w domu.
Ma nadzieję, że firmy motoryzacyjne
zauważą jego talent i w przyszłości będzie mógł projektować samochody dla
któregoś ze światowych koncernów.
Projekt Polaka trafił do centrali firmy
Bugatti w alzackim Molsheim gdzie
oceniono go bardzo wysoko a autor ma
nadzieję, że jest to początek jego motoryzacyjnej kariery.
„Dzien nik Wschodni”

Zimowa stolica Polski
Zakopane przegrało z Białką Tatrzańską. W dawnej zimowej stolicy stoki Kasprowego Wierchu straszą pustkami,
a w pobliskiej Białce tłum narciarzy.
Krupówki pustoszeją, a pod Kotelnicą
w Białce nie można włożyć szpilki.
Noclegi pod Giewontem są tańsze
niż w Białce. To co było nie do pomyślenia stało się faktem. Zakopane utraciło tytuł zimowej stolicy Polski.
Białka – mała podhalańska wieś (niespełna dwa tysiące mieszkańców) postawiła na inwestycje. Obecnie na tym
terenie znajduje się siedem wyciągów
krzesełkowych, ponad 12 kilometrów
doskonałych tras narciarskich, termalny Aquapark i czterogwiazdkowy
hotel. Zakopane może spoglądać z zazdrością na małego sąsiada i uczyć się
od niego gospodarności.
RMF FM, Fakty
Opracowała, Katarzyna Frankowska

Pediatrzy pilnie
poszukiwani
„Rzeczpospolita” alarmuje, że na
polskim rynku usług medycznych brakuje pediatrów. Pod koniec 2012 roku liczba lekarzy specjalistów dla dzieci była mniejsza od rzeczywistego
zapotrzebowania o ponad 6 tysięcy co
powoduje, iż zdarzają się wypadki stawiania błędnych diagnoz przez lekarzy rodzinnych.
Ta wyjątkowo bulwersująca sytuacja wzięła się stąd, że Narodowy Fundusz Zdrowia za usługi pediatryczne
płaci znacznie mniej niż za kardiologiczne czy okulistyczne. Dla tego młodzi lekarze nie kwapią się do tego aby
robić taką specjalizację, wolą zająć się
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Paweł tworzy auta dla milionerów. Źródło: : http://superauto24.se.pl
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W oczekiwaniu na cud
Badania CBOS
pokazują,
że dwóch
na pięciu
studentów
i uczniów
planuje wyjazd
zagranicę,
czyli 34
procent ludzi
w wieku
18 – 25 lat
zamierza
pracować poza
krajem.

S

powolnienie polskiej gospodarki jest już faktem.
Odczuwają je wszyscy, ale
chyba najbardziej młodzi wykształceni ludzie którzy już teraz nazywają siebie „pokoleniem
straconym”.

Trochę statystyki
Europejski Urząd Statystyczny podaje, że co trzeci Polak poniżej 25 roku życia pozostaje bez
pracy. Sytuację ratują masowe
wyjazdy naszych rodaków zagranicę. Szacuje się, że w trakcie ostatnich lat ponad dwa miliony ludzi wyjechało z Polski za
chlebem i znaczna część z nich
do kraju już nie wróci.
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej podaje, że co ósmy
bezrobotny w Polsce posiada dyplom wyższej uczelni. Z każdym
kolejnym rokiem mury wyższych uczelni opuszcza coraz
więcej absolwentów z których
większość nie ma szans na jakiekolwiek zatrudnienie. Jest to
szczególnie dotkliwe w dużych
miastach, gdzie bezrobotnych
jest prawie 30 procent osób legitymujących się wyższym wykształceniem.
Według szacunków analityków rynkowych, tylko w tym roku pracę straci kilkanaście
tysięcy pracowników największych firm które do tej pory postrzegane były na rynku jako instytucje stabilne. Zwolnienia
przewidują takie giganty jak
TVP, LOT, PZU oraz kilka największych banków. Miejsc pracy będzie ubywać.

Brak perspektyw
Powyższy problem dotyczy
większości krajów Unii Europejskiej. Blisko połowa młodych ludzi w UE nie ma pracy. Wiceprezydent Centrum im. Adama
Smitha – Andrzej Sadowski uważa, że „rośnie nam pokolenie
młodych ludzi wychowanych na
socjalu”. Perspektywy są zatrważające. Każdego roku bezrobocie wśród młodych ludzi rośnie.
Według Eurostatu sytuacja na
rynku pracy przez dwa najbliższe lata nie ulegnie poprawie.
W krajach Unii najgorzej sytuacja przedstawia się w Hiszpanii i Grecji, gdzie bezrobocie
wśród młodych ludzi przewyższyło już 50 procent.

W Portugalii i na Słowacji bez
pracy pozostaje 35 procent osób
do 25 lat.
Unijny komisarz do spraw zatrudnienia Laszlo Andor twierdzi: „w tej sprawie nie ma szybkich recept na poprawę sytuacji,
a bezrobocie młodych ludzi podważa poczucie własnej godności i ich potencjał”.
Jednak w wielu krajach UE
poziom bezrobocia ludzi z wyższym wykształceniem jest niższy niż w przypadku osób z wy-

34 %
ludzi w wieku 18 – 25 lat
zamierza pracować
poza krajem

kształceniem podstawowym.
U nas jest odwrotnie.

Polskie realia
Pod koniec lat 90-tych w wyniku reformy szkolnictwa młodzi Polacy zostali pozbawieni
możliwości kształcenia zawodowego. Uznano, że kluczem do
osiągnięcia przez nich sukcesu
będzie nauka w szkołach ogólnych. Zlikwidowano szkoły zawodowe i technika, a na ich
miejsce wprowadzono tak zwane licea profilowane. W szkołach
uczących zawodu, które pozostały na rynku skrócono naukę
z trzech do dwóch lat czyli uznano, że dobrze można nauczyć się
zawodu w ciągu kilkunastu miesięcy.
W latach 2001-2010 zamknięto ponad 3,6 tysiąca średnich
szkół zawodowych i prawie 600
zawodówek. W wyniku tej reformy Polska znalazła się wśród
czterech europejskich krajów
o najniższym wskaźniku kształcenia zawodowego. W efekcie na
naszym rynku pracy brakuje wykwalifikowanych specjalistów:
ślusarzy, hydraulików, monterów czy piekarzy. Powstało mylne przekonanie, że tylko wyższe
wykształcenie umożliwia znalezienie dobrej i satysfakcjonują-

cej pracy. I co z tego wyszło?
Młodzież drzwiami i oknami
pcha się do wszelkiego typu wyższych uczelni i mamy najwyższy
w Europie wskaźnik studiującej
młodzieży (56 %). Dla porównania w Wielkiej Brytanii wynosi
on 28%, a w Niemczech 19%.
W Polsce na jednego absolwenta technikum czy zawodówki
przypada trzech lub czterech absolwentów szkół wyższych.
Co roku „wypuszczamy” na rynek największą ilość licencjatów
i magistrów w Europie. Wykształcenie jest obecnie na topie. I słusznie, ale po co nam tylu nauczycieli skoro wiadomo,
że w sektorze nauczycielskim
będą zwolnienia. Po co tylu specjalistów dla których nie będzie
pracy? Na to pytanie resort
szkolnictwa wyższego nie udziela odpowiedzi. A przecież to do
niego należy monitorowanie
rynku pracy dla absolwentów
i stwarzanie odpowiednich kierunków w szkołach wyższych.
W dalszym ciągu przyjmowani
są młodzi ludzie na kierunek
bibliotekarski, a bibliotek w naszym kraju jest jak na lekarstwo
i są w nie najlepszej kondycji finansowej i będą likwidowane.
Absolwenci niektórych kierunkach studiów nie maja niestety
kwalifikacji i umiejętności poszukiwanych na rynku. Co roku mury uczelni opuszczają
politolodzy, specjaliści od marketingu czy socjolodzy którymi
rynek pracy jest już nasycony.
Są tak zwane kierunki hobbystyczne, których absolwenci nie
mają obecnie żadnych szans na
znalezienie zatrudnienia. Studia i dyplomy nie dają gwarancji stałej pracy. Dlatego głównym problemem w tej kwestii
jest reforma systemu edukacji.
Jeżeli młodzi Polacy znajdą
w końcu zatrudnienie, często
otrzymują niższe pensje niż te
na jakie zasługują. Przyjmują
stanowiska niezgodne z ich wykształceniem i decydują się na
gorsze wynagrodzenie byleby
tylko otrzymać pracę. Ekonomiści zauważają, że osoby młode
które przez długi czas pozostawały na bezrobociu, często tracą pewność siebie, boją się ryzyka aby znaleźć lepszą pracę
i lepszego pracodawcę co ci ostatni skrzętnie wykorzystują.
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Młodzi wyjeżdżają
Badania CBOS pokazują, że dwóch
na pięciu studentów i uczniów planuje wyjazd zagranicę, czyli 34 procent
ludzi w wieku 18 – 25 lat zamierza
pracować poza krajem. Co się stanie
z polską gospodarką jeżeli ci młodzi
ludzie swoje plany wprowadza w czyn?
Mają dobrą pozycję startową.
Są młodzi, znają języki, a szlak przetarły im miliony rodaków którzy w ciągu ostatnich lat wyjechali z kraju.
W Polsce żyje obecnie około 4 milionów ludzi w wieku 18-25 lat. Jeżeli spora ich część opuściłaby nasz kraj,
czeka nas wielka luka, a właściwie wyrwa demograficzna. Na polski rynek
pracy wchodziłoby coraz mniej młodych ludzi. Ilość składek wpłacanych
do ZUS który finansuje wypłaty rent
i emerytur znacznie się zmniejszy, co
bardzo utrudni zbilansowanie się budżetu państwa. W ten sposób możemy stracić wykształconą, zaradną, najbardziej kreatywną i wartościową
część naszego młodego pokolenia. Te
straty będą nie do odrobienia.

pokrywały wynagrodzenia i składki
społeczne stażysty. Resort planuje także wprowadzenie specjalnego bonu
„na zasiedlenie, który ma pomóc młodemu pracownikowi w rozpoczęciu
pracy poza miejscem zamieszkania”.
Z kolei bony na szkolenia mają służyć
pracownikom w zdobyciu konkretnych umiejętności zawodowych.
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Programy pilotażowe wprowadzone będą w czerwcu i trwać przez cały
rok.
Czy zmniejszą liczbę bezrobotnych
młodych ludzi w Polsce – zobaczymy.
Karolina Tomczak

W lutym tego roku spadły realne
płace. Wprawdzie teoretycznie wynagrodzenia trochę wzrosły, ale „wchłonęła” je inflacja. Przewiduje się, że dochody budżetowe mogą być w tym
roku mniejsze o kilkanaście miliardów złotych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna pilotaż nowego
programu aktywizującego rynek pracy młodych ludzi. Mają być wprowadzone specjalne bony stażowe na podstawie których przez pierwsze pół
roku zatrudnienia urzędy pracy będą

Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803
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Czym jest dysleksja rozwojowa?

U dyslektyka
trudności
w czytaniu
mogą łączyć
się z kłopotami
w pisaniu,
czy/i
w liczeniu.

Gdy dziecko zaczyna gorzej
radzić sobie w szkole, w domu
stroni od odrabiania lekcji, bardzo niechętnie chodzi na lekcje,
rodzice zastanawiają się nad powodem takiego stanu rzeczy.
Czy ma jakieś problemy, czy coś
się dzieje, a może zachorowało?
– przechodzi im przez myśl. Jednym z wielu wyjaśnień trudności dziecka w nauce może być
dysleksja. Czym ona jest? Jakie
są jej wczesne symptomy? Jak
ją odróżnić od zwykłego lenistwa czy problemów innej natury? Odpowiedź na te pytania
znajdziemy poniżej.

Dysleksja cóż to jest?
Dysleksja to modne dziś pojęcie, nadużywane niemal tak często jak termin ADHD. Gdy zauważa się u dziecka trudności
w nauce języka czy matematyki, jeśli nie wie się, co je powoduje, daje się mu etykietkę
obiboka lub dyslektyka – w zależności od tego, ile czasu poświęca na naukę. Jednak trudności w nauce łatwo jest
odróżnić od zwykłego lenistwa.
Pamiętajmy, że dysleksją rozwojową nazywamy specyficzne
trudności w nauce czytania i pisania, a także liczenia u dzieci,
które okazują prawidłowy rozwój intelektualny, nie wykazują poważnych chorób neurolo-

gicznych czy dużych wad wzroku lub słuchu. Oczywiście dzieci te muszą być przy okazji otoczone odpowiednią opieką
dydaktyczną – stosowane powinny być wobec nich standardowe metody nauczania – oraz
wychowawczą,
zarówno
w szkole i w domu.
Dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:
n dysleksję – trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia
rozumienia treści;
n dysortografię – trudności
z opanowaniem poprawnej
pisowni (m.in. błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni);
n dysgrafię – niski poziom graficzny pisma (dziecko cały
czas, pomimo upływu czasu,
brzydko pisze koślawymi literami o różnej wielkości
i niewłaściwej wysokości);
n dyskalkulię – problemy w nauce matematyki (m.in. trudności w ocenianiu, co jest
mniejsze a co większe, porównywaniem liczebności zbiorów, pojęciem liczby, itd.).
Oznacza to, że u dyslektyka
trudności w czytaniu mogą łączyć się z kłopotami w pisaniu,
czy/i w liczeniu.

Czy można przewidzieć,
że dziecko może cierpieć
na dysleksję
Wiele osób myśli, że dysleksja
nie może dotknąć ich pociechy.
Gdy zauważają pierwsze problemy w nauce, zwalają winę na
lenistwo dziecka, jego przemę-

czenie, rozkojarzenie, ślamazarność czy po prostu nieharmonijny rozwój lub skłonności rodzinne (np. jest jak tata, dziadek).
Z tego powodu często przeocza
się pierwsze objawy dysleksji.
Wystarczy jednak odpowiedzieć sobie na kilka pytań mówiących, czy pociecha:
n urodziła się w wyznaczonym
czasie?
n miała właściwą wagę urodzeniową?
n przyszła na świat bez komplikacji?
n nie raczkowała lub raczkowanie wychodziło jej niezbyt dobrze?
n a może uczyła się chodzić
w chodziku?
n ile punktów w skali Apgar
przyznano jej po urodzeniu
– sześć lub mniej?
n niechętnie rysuje i rozwiązuje rebusy?
n łatwo nauczyła się jazdy na
rowerze?
n ma kłopoty z utrzymaniem
równowagi?
n zaczęła mówić później niż inne dzieci?
n ma brata, siostrę, rodziców ze
zdiagnozowaną dysleksją?
A później dokładnie obserwować rozwój naszego dziecka. To
pozwoli troskliwym rodzicom
wyłapać wczesne objawy dysleksji u dziecka.
Uwaga. Specyficzne trudności
w czytaniu i pisaniu ujawnią się
w całej okazałości dopiero po 10
roku życia – wtedy można postawić jednoznacznie diagnozę.
Jednak już w wieku przedszkolnym można dostrzec niektóre
objawy cechujące tzw. dzieci ry-
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zyka dysleksji. Dlaczego? Bowiem
w przedszkolu, na tle większej grupy,
ich osiągnięć plastycznych czy podczas wspólnej zabawy, wyraźniejsze
stają się wszelkie niedociągnięcia i odstępstwa od normy, np.:
n opóźniony rozwój mowy (przekręcanie słów, przestawianie sylab, mylenie spółgłosek, np. p – b, t – d.);
n mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych,
samoobsługi (nie umie zapinać guzików sweterka czy wiązać butów),
rysowania i pisania (brzydkie pismo);
n wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
n trudności z układaniem puzzli i prostych układanek, odtwarzaniem
wzorów graficznych, wykorzystywaniem w rysunkach figur geometrycznych (prosta, koło, kwadrat,
trójkąt);
n oburęczność;
n mylenie prawej i lewej ręki;
n trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
n trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane,
mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy
ortograficzne pomimo znajomości
zasad ortografii;
n problemy z wyróżnianiem rymów,
uczeniem się wierszyków, z zapamiętywaniem serii nazw – dni tygodnia, pór roku.
Pamiętajmy, że nie każde dziecko,
które ma te kłopoty, musi mieć dysleksję. To kwestia natężenia objawów.
Dlatego, gdy coś nas zaniepokoi, nie
stawiajmy sami diagnoz, lecz udajmy
się do specjalisty. Pamiętajmy, że na-
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sze gdybania swoją drogą, lecz to, czy
nasze dziecko ma dysleksję stwierdzić
można jedynie za pomocą specjalistycznych badań przeprowadzanych
przez pedagogów, logopedów i psychologów dziecięcych. Przed wizytą
u nich powinniśmy się udać z dzieckiem na kontrolę słuchu i wzroku. Powyższe symptomy mogą być zarówno
zapowiedzią dysleksji, jak i niedosłuchu lub wady wzroku.

Dlaczego tak ważne jest
wczesne wykrycie dysleksji
u dzieci? Dlatego, że im szybciej zostanie zdiagnozowana,
tym prędzej zacznie się jej przeciwdziałać. To nie choroba, którą
się da wyleczyć. Dziecko cierpieć będzie na to zaburzenie do końca swoich dni, jednak dzięki odpowiedniej
terapii pedagogicznej może nie odczuwać tego dyskomfortu zbyt mocno
w życiu codziennym.
Niestety ludzie, którzy nie zostali
jako dzieci rozpoznani jako dyslektycy, więc nie poddano ich odpowiedniej terapii mają w dorosłości problemy z czytaniem i zrozumieniem tekstu
(np. źle przeczytają nazwiska gości na
ważnym spotkaniu, nie zrozumieją zasad podpisywanej umowy) oraz z pisaniem (ich pisma odręcznego nie da
się przeczytać). Jeszcze więcej trudności dostarczają im kłopoty z zapamiętaniem oraz rozpoznawaniem dat
i godzin, wypełnieniem czeków, przelewów bankowych, korzystanie z komunikacji miejskiej (np. pojadą autobusem numer 18, a nie 81).
Mimo, że do końca nie wiemy, dlaczego ktoś cierpi na dysleksję – czy
winne jest dziedziczenie tego obciążenia, czy nieprawidłowościach rozwoju centralnego układu nerwowego
lub mikrouszkodzenia komórek mózgu w czasie ciąży lub porodu albo zaburzenia hormonalne – pewne jest jedno, im szybciej dostrzeżemy się
niepokojące objawy u dziecka tym
skuteczniejsza i łatwiejsza będzie pomoc.
Źródło:
Katarzyna Lewańska-Tukaj, Dysleksja, o co w tym wszystkim chodzi?, wydawnictwo-pwn.pl

Anna Jaroszewicz

Jeżeli myślisz, że Twoje dziecko ma problem

– nie czekaj
zgłoś się do specjalisty
Pedagog, logopeda i psycholog pomogą
zdiagnozować kłopoty Twojego dziecka.

www.centrumpomocyprawnej.be
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DOBRE OKNA
prosto z fabryki
Dobra jakość za dobrą cenę.

Kontakt: 0489.218.756
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Make life easier
By życie stało
się prostsze
i przyjemniejsze

M

ake life easier – brzmi
znajomo? Pewnie czytałeś bloga córki pewnego znanego polityka. Nie ma on
wprawdzie krzty wspólnego
z ułatwianiem życia, ale nazwa
jest na tyle chwytliwa (lub autorka na tyle popularna), że
przyciąga tysiące zbłąkanych
dusz, szukających sposobu na
góry brudnych naczyń i zimowo-wiosenną depresję. Jeśli
najnowsza kolekcja Diora, prezentowana na tej wysokiej blondynce, pożerającej kanapkę
z szynką i serem, oh przepraszam, z „prosciutto i gruyère”
nie rozwiąże tym razem wszystkich twoich problemów, przeczytaj ten artykuł. Może w nim
znajdziesz odpowiedzi na nurtujące cię pytania albo wskazówki na zaoszczędzenie czasu
i energii, którą będziesz mógł
spożytkować na przykład na piknik w parku (biorąc pod uwagę
pogodę, podejrzewam, że w planie będzie raczej lepienie bałwana niż wcinanie kanapek z prosciutto i gruyère, popijając
Beaujolais). Oto lista czterdziestu sposobów na zhakowanie
własnego życia, wpisanie kodu
i granie na poziomie ‘hard’ bez
większego trudu.
1. Zamroź winogrona i włóż je
do kieliszka z białym winem,
żeby je ochłodzić, ale nie rozcieńczyć.
2. Zamiast kroić pomidorki koktajlowe pojedynczo, rozłóż je
obok siebie, przykryj deską
i przekrój wszystkie naraz
jednym pociągnięciem noża.
3. Nie obieraj ziemniaków przed
gotowaniem! Kiedy będą już
ugotowane, zalej je zimną wodą i pozwól im poleżeć w niej
10-15 minut. Dzięki temu
skórka zejdzie z nich bez
problemu!
4. Posmaruj sobie stopy antyperspirantem przed intensywnym
chodzeniem lub bieganiem.
W ten sposób uchronisz się
przed odciskami, a zimą twoje stopy będą dłużej ciepłe.
5. Nicią dentystyczną idealnie
pokroisz ciasto i miękkie sery. Postaraj się wybrać nić
bezsmakową, chyba że jesteś
fanem miętowej mozzarelli.
6. Używaj pasty do zębów do mycia przednich świateł w samochodzie. Efekt niesamowity!

7. Sposób na błyskawiczne
schłodzenie trunku: owiń butelkę mokrym ręcznikiem papierowym i wstaw do zamrażalnika.
8. Rozpłaszcz maksymalnie mięso mielone przed włożeniem
go do zamrażalnika, szybciej
się odmrozi kiedy będzie potrzebne.
9. Posmaruj śrubki w okularach
bezbarwnym lakierem do paznokci. Dzięki temu nigdy nie
wypadną w najmniej oczekiwanym momencie.
10. Przyklej kawałek taśmy klejącej do ugryziena komara.
Swędzenie ustąpi.
11.Ewentualnie można też uciskać ugryzione miejsce by
zmniejszyć dopływ krwi, co
spowoduje mniejsze podrażnienie skóry.
12. By nie płakać przy krojeniu
cebuli zatkaj nos (na przykład wacikami).
13. Przytrzymaj gwóźdź klamerką do suszenia prania, dzięki temu obejdzie się bez bolących, poobijanych palców.
14. Użyj kolorowego lakieru do
paznokci, aby oznaczyć swoje klucze.
15. Suche szkła kontaktowe?
Zwilż lekko powieki wodą.
16. Połóż drewnianą łyżkę na
garnku z wrzącą wodą,
w ten sposób upewnisz się,
że żadna ciecz nie wykipi.
17. Robiąc naleśniki lub placki,
wlej ciasto do butelki po keczupie i wyciskaj je bezpośrednio na patelnię. Zero zacieków, mniej sprzątania!
18. Sposób na spłaszczone kanapki: włóż bułkę do pustego okrągłego pojemnika po
płytach CD. Nic się nie
zgniecie! (Najlepiej nadają
się do tego bajgle)

19. Zanim wyciśniesz sok z cytryny lub pomarańczy poturlaj nią o blat, a będzie to
o wiele łatwiejsze i bardziej
wydajne.
20. Nie hodujesz szczypiorku?
A powinieneś! Kiedy wykorzystasz już kupny pęczek,
włóż go do szklanki z wodą,
a po 12 dniach będziesz
mógł znów cieszyć się świeżą zieleniną!

21. Wiosenny przysmak dla miłośników żelków: do kubka
po jogurcie wlej Sprite, dodaj żelki, włóż drewniany patyczek i zamroź.

22. Problem z nawleczeniem nitki na igłę? Użyj lakieru do
włosów by utwardzić końcówkę nitki, pójdzie jak
z płatka.
23. By z łatwością zdjąć gumowe rękawiczki potrzymaj je
pod strumieniem zimnej wody przez kilka chwil.
24. Myj okna z jednej strony poziomo a z drugiej pionowo,
jeśli pojawią zacieki będziesz
wiedzieć która strona wymaga poprawki.
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25. Aby zmyć plamy soli ze skórzanych butów przetrzyj je szmatką
nasiąkniętą mieszanką jednej łyżki octu i jednej szklanki wody.
26. By od blo ko wać za cię ty su wak
potrzyj go ołówkiem. Grafit nawilży ząbki dzięki czemu łatwiej
się rozsuną.
27. Przypaliły ci się ciastka? Włóż je
na dobę do szczelnego pojemnika,
aby zmiękły. Po tym czasie będą
gotowe do jedzienia.
28. By pozbyć się gumy do żucia wplątanej we włosy wystarczy posmarować ją masłem orzechowym,
dzięki temu łatwo się zsunie.
29. By pozbyć się wosku ze świeczników włóż je do zamrażarki na 20
minut. Wosk zejdzie błyskawicznie.
30. Po krojeniu czosnku potrzyj dłońmi o kran ze stali nierdzewnej,
a nieprzyjemny zapach zniknie.
31. Jak odkleić oporne naklejki? Podgrzej je suszarką, dzięki temu klej
ustąpi.
32. Koniec marnowania świeżych ziół!
Potnij je na kawałki, włóż do silikonowej formy na kostki lodu, polej oliwą i zamroź. Kiedy będą potrzebne po prostu wrzuć ziołową
kostkę lodu na patelnię i ciesz się
świeżymi ziołami!

różne kolory cieni do powiek,
wsyp je do bezbarwnego lakieru,
zakręć, potrząśnij i gotowe!

36. By warzywa i owoce w lodówce zachowały swoją świeżość na dłużej,
wyłóż dno plastikowego pojemnika (w którym zazwyczaj trzyma się
warzywa) ręcznikiem papierowym,
który pochłonie nadmiar wilgoci.
37. Owoce cytrusowe przechowuj
w lodówce. Sok z wyciśniętych pomarańczy będzie od razu chłodny
i gotowy do spożycia, a owoce pozostaną świeże na długi czas.
38. Nie idź na zakupy spożywcze
jeśli chce ci się jeść – uczucie głodu sprawi, że zadziałasz impulsywnie i kupisz więcej niepotrzebnych produktów.
39. Jeśli musisz zapamiętać czyjś numer telefonu (albo jakikolwiek inny ciąg liczb) wyobraź sobie, że
oprowadzasz kogoś po swoim do-
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mu i w każdym miejscu które kolejno odwiedzasz umieść cyfrę, która ci się potem z czymś skojarzy (na
przykład ilość lamp, wiek osób na
zdjęciu, temperatura na termometrze albo numer strony, na której
otwarta była książka). To działa.
40. Wytnij tę listę i powieś ją w widocznym miejscu, abyś zawsze miał dostęp do tych prostych rozwiązań.
Jeśli zastosujesz się do tych reguł,
twoje życie stanie się o wiele prostsze
i przyjemniejsze. Będziesz miał więcej czasu na ważniejsze sprawy, takie
jak rozrywka, hobby czy spędzanie
czasu z bliskimi. Będziesz wyrzucał
mniej jedzenia, dzięki czemu zaoszczędzisz niemałą sumę pieniędzy i będziesz bardziej przyjazny dla środowiska. Czegóż chcieć więcej? Tak,
wiem, każdy zawsze chce więcej. Niektórzy chcą więcej miejsca na kanapie, więcej keczupu na kanapkach,
więcej płatnego urlopu. Inni z kolei
mniej: mniej kolejek, mniej porażek
polskiej reprezentacji i mniej śniegu
w marcu. Wszyscy jednak łakniemy
wiedzy, łatwych rozwiązań i pomocnych dłoni. Dlatego bierzcie klawiatury w dłonie i piszcie o tym wszystkim, czego chcielibyście się dowiedzieć
na an tw er piapopolsk u@g mai l.com
z dopiskiem: dla Magdaleny. Najbardziej błyskotliwi czytelnicy znajdą odpowiedzi na swoje pytania już w kolejnym numerze!
Źródło: www.pinterest.com, www.spryciarze.pl

Magdalena Gato Negro

33. Potraktuj ziarna kawy złotym lub
srebrnym sprayem i wypełnij nimi wazon dla dekoracji.
34. Pasta do zębów usuwa drobne rysy ze szkła, a orzechy włoskie
z drewna.
35. Chcesz sama skomponować kolor
lakieru do paznokci? Wymieszaj

Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły
języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego
i niemieckiego
GSM 0496 113 823
e-mail: stepien.maya@gmail.com
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Solenizantka Barbie

H

istoria tej lalki jest tak fascynująca jak kariera którą zrobiła. Co roku na wiosnę najbardziej rozpoznawalna lalka na świecie
obchodzi swoje urodziny.

Jak się to wszystko zaczęło?
W latach 50 – tych ubiegłego stulecia mieszkająca w Ameryce Ruth Handler mama kilkuletniej Barbary zaważyła, że córka nie bawi lalkami
– bobasami (tylko takie były dostępne na ówczesnym rynku), ale ubiera
papierowe lale przedstawiające dorosłe kobiety. Pomyślała, że warto by
stworzyć lalkę, którą dziewczynki
mogłyby przebierać i nadawać jej role dorosłych. Traf chciał, że mąż Ruth
był współwłaścicielem zabawkarskiej
firmy „Mattel”. Podsunęła mu ten pomysł, ale wizja stworzenia dorosłej
lalki dla dzieci nie wzbudziła w nim
entuzjazmu. W 1956 roku podczas rodzinnych wakacji w Europie, na wystawie sklepowej w szwajcarskiej Lucernie Ruth zauważyła lalkę – Lilli,
wzorowaną na komiksach dla dorosłych. Kupiła kilka takich lalek i zabrała je ze sobą do Stanów Zjednoczonych. I tak się wszystko zaczęło.

Lilly
Narodziła się na łamach niemieckiego tabloidu „Bil – Zeitung” w 1952
roku. Była elegancka, miała klasę,
wdzięk i modne stroje. Z niewinną
bu zią anioł ka i za dar tym no skiem
ociekała seksem Przez dziewięć lat
nie schodziła z łamów gazety, była
obiektem westchnień męskiej części
czy tel ni ków i po wo dem za zdro ści
damskiej. Jawiła się jako postać jak
na tamte czasy bezpruderyjna, wyzwolona i wyjątkowo inteligentna.
Aż wreszcie doczekała się swojego
odpowiednika w postaci lalki z długimi włosami związanymi w koński
ogon, mocnym makijażem i pomalowanymi na czerwono paznokciami.
Pro du ko wa no ją w dwóch roz mia rach: 30 i 19 centymetrów i obie wersje jak na tamte czasy były stosunko wo dro gie. Ja ko do da tek, czy
śmieszny prezent, sprzedawana była w barach i sklepach z tytoniem.
Tak było do czasu, gdy nie zainteresowały się nią małe dziewczynki. Wtedy rozpoczęło się szaleństwo pod hasłem Lilly. Sklepowe półki uginały
się od domowych mebelków, ubiorów
na każdą okazję od kostiumów kąpie lo wych po czą wszy, na stro jach
wieczorowych kończąc. Lalka stała
się zabawką numer jeden i była bezkonkurencyjna.

Barbie

Ikona pop kultury

Ale wróćmy do Barbie. Po powrocie
do domu z pomocą inżyniera Jacka
Ryana, Ruth rozłożyła Lilly na czynniki pierwsze, następnie opracowała
nowy image niemieckiej lalki i nazwała ją Barbie na cześć swojej córki Barbary. Prace nad amerykańską wersją
trwały kilka lat, a po ich zakończeniu
Barbie różniła się nieco od swojej poprzedniczki. Miała większy biust, włosy wyrastające z całej głowy oraz zdejmowane buty i kolczyki (w wersji
niemieckiej były one namalowane).
Jej debiut przypadł na dzień 9 kwietnia 1959 roku, kiedy to miały miejsce
Amerykańskie Międzynarodowe Targi Zabawek w Nowym Jorku. Firma
„Mattel” była pewna sukcesu i w bardzo krótkim czasie wykupiła prawa
do niemieckiej lalki o której dziś nikt
nie pamięta. Jednak niespecjalnie ten
debiut rynkowy się udał. Na filigranową lalkę ubraną w czarno – biały
kostium kąpielowy mało kto zwracał
uwagę. Sytuacja uległa radykalnej
zmianie, gdy w telewizji ukazała się
reklama Barbie i postać lalki stała się
sensacja. Lawina ruszyła, a sukces
rzeczywiście był oszałamiający.
Pierwsza lalka Barbie pojawiła się
w sklepach w dwóch wersjach – jako
blondynka i brunetka, ubrana w biało-czarny kostium kąpielowy i czarne
klapki. Dodatkowymi ozdobami były
plastikowe okulary słoneczne z niebieskimi szkiełkami. W ciągu pierwszego roku firma „Mattel” sprzedała ponad 350 tysięcy lalek a państwo
Handlerowie stali się milionerami.

Od początku swojej kariery Barbie
przeszła liczne metamorfozy, zawsze
na czasie i w zgodzie z trendami mody. Promowała model kobiety wolnej,
wykształconej, wykonującej najróżniejsze zawody. Była między innymi
astronautką, chirurgiem, archeologiem i stewardessą. Od czasu pierwszej produkcji dwa razy zmieniano
jej twarz. Początkowo lalka spoglądała w dół i dopiero w latach 70-tych
otworzyła całkowicie oczy i zaczęła
patrzeć prosto przed siebie. Pierwsze
lalki sprawiały wrażenie nieśmiałych
i zagubionych, jednak z biegiem czasu stały się coraz pewniejsze siebie.
Dzisiejsza Barbie to singielka, ma
zawód, dom, samochód i jest całkowicie samowystarczalna. To jeden z produktów masowej popkultury tak jak
Coca – cola czy Mc Donalds, jedyna
zabawka której świat oddaje takie honory.
W 1974 roku część Times Square
w Nowym Jorku na tydzień zmieniono na Barbie Bulwar.
Barbie gra w filmach i ma profil na
Facebooku, gdzie dzieli się swoją filozofią życiową ze słynnym powiedzeniem „marzenia się spełniają” na czele. Pod szyldem Barbie wydaje się
książki, gry komputerowe, akcesoria,
mebelki, samochody dla lalek, kosmetyki i ubrania a także filmy z których
obecnie najpopularniejsze to: „Barbie
Księżniczka i Piosenkarka”, „Wróżkolandia” i „Kolekcja Księżniczek”. Swoje 50 urodziny (w 2009 roku) lalka obchodziła wyjątkowo. Jak przystało na
gwiazdę, imprezę urodzinową uświetniło mnóstwo gości, a specjalny pokaz mody przygotowało 50 najsłynniejszych światowych projektantów.

Trochę faktów i statystyki

Lilli

Pierwsza lalka Barbie

n Nazywa się Barbie Millicent Roberts
i pochodzi z Willows w stanie Wisconsin, gdzie uczęszczała do szkoły.
n Ma trzy młodsze siostry: Skipper,
Stacie i Chelsea.
n Jej chłopak Ken swoje imię dostał
po synu Ruth i Elliota Handlerów
n Barbie i Ken zerwali ze sobą w Walentynki 2004 roku, po 43 – letnim
związku, ale od pewnego czasu
znów są parą.
n Od 1959 roku dla Barbie, Kena ich
przyjaciół i znajomych wyprodukowano ponad miliard kreacji, na co
firma „Mattel” zużyła około 100 milionów metrów materiału.
n Najlepiej sprzedającym się modelem Barbie była lalka Totally Hair
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Barbie z 1992 roku z włosami do
kostek.
Egzemplarz oryginalnej lalki z 1959
roku kosztuje ponad 27 tysięcy dolarów.
Kolekcjonowanie lalek Barbie jest
drugim po zbieraniu znaczków najpopularniejszym hobby w Stanach
Zjednoczonych.
Od momentu stworzenia Barbie lalki sprzedały się w ilości ponad miliarda egzemplarzy. Dostępne są
w 150 krajach na świecie.
Według producentów co trzy sekundy gdzieś na świecie sprzedaje się
jedna lalka Barbie.
Na stronie internetowej BarbieGirls.com zarejestrowanych jest ponad 18 milionów użytkowników
z całego świata.
Barbie ma 29,2 centymetry wzrostu, waży 198,5 gramów.
Pierwszym jej zwierzątkiem był koń
o imieniu Dancer, a oprócz tego lalce towarzyszyło 50 zwierzątek
w tym: psy, konie, kucyki, koty,
szympans, papuga, żyrafa i inne.
Do tej pory Barbie reprezentowała
50 różnych narodowości.
Aby stworzyć jeden model lalki wraz
ze strojem potrzeba 100 ludzi: artystów, projektantów, stylistów
i szwaczek.
Kostiumy dla Barbie przygotowywało ponad 70 sławnych projektantów mody.
Dziewczynki w wieku od 2 do 6 lat
posiadają średnio 12 lalek.

Kontrowersje i wpadki
Barbie jest kochana na całym świecie, ma jednak liczną grupę przeciwników. Jest uwielbiana przez dzieci
i nielubiana przez dorosłych.
Od początku jej kariery padały zarzuty, że jest za chuda i wpędza dziew-

Domek dla Barbie oraz filmy

czynki w anoreksję. Wyśmiewano jej
nienaturalnie cienką talię, chociaż
producent tłumaczył, że jest to spowodowane koniecznością ukrycia
w pasie wszelkich zapinek i guzików.
Sporym problemem były jej wymiary (36-18-33), które oznaczają, że gdyby lalka żyła, nie mogłaby samodzielnie stać i swobodnie funkcjonować.
W 1999 roku firma „Mattel” zmieniła
wygląd lalki tworząc postać o bardziej
naturalnych wymiarach.
W 1967 roku na sklepowych półkach znalazła się pierwsza lalka murzynka – Francie AA, która z miejsca
została uznana za objaw rasizmu. Nie
miała bowiem cech charakterystycznych dla tej grupy, czyli szerokiego
nosa i warg.
W 1997 roku firma „Mattel” wypuściła na rynek dwie – jak się później
okazało – bardzo nieudane lalki. Pierwszej z nich – czarnoskórej Oreo Afroamerykanie zarzucali, że „jest czarna
na zewnątrz, a w środku biała i cała ich
społeczność zbojkotowała ten wyrób.
Druga lalka Becky siedziała na różowym wózku inwalidzkim. Do jej klęski
przyczynił się pewien siedemnastolatek, który słusznie zauważył, że „nie
mieści się ona do windy Domku Marzeń Barbie”, na co producent zareagował natychmiast oświadczając, że tak
przeprojektuje domek, aby Becky mogła w nim wygodnie mieszkać.
Trzy lata później, media na całym
świecie zamieściły informację, że stare winylowe lalki mogą wydzielać niebezpieczne dla zdrowia chemikalia.
Wprawdzie naukowcy nie potwierdzili tych doniesień, jednak firma „Mattel” na wszelki wypadek postanowiła
produkować lalki z nowoczesnego plastiku, a ich głowy z PCV.
W Iranie za sprawą tamtejszej policji obyczajowej nie pozwolono sprze-
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dawać Barbie, ponieważ „jej ubiór, makijaż i wyzywający sposób bycia godzi w zasady islamu”. W 2003 roku na
arabski rynek wprowadzono muzułmańskie odpowiedniki lalki zaakceptowane przez władze, które jednak nie
spodobały się najmłodszym klientkom.
Od samego początku swojego istnienia Barbie była ostro krytykowana przez środowiska feministek które zarzucały jej, że jest zbyt idealna
i mieszka w zbyt idealnym świecie.
Nie sprząta, nie gotuje, za to ciągle
chodzi na zakupy, basen i spotyka się
z przyjaciółmi. Między jej światem
a światem rzeczywistym jest ogromna przepaść, a niestety ona jest wzorem dla wielu milionów dziewczynek
i to ona dyktuje modę oraz proponuje wzorce.
Czas działa na korzyść Barbie. Chociaż na rynku dostępne są wielkie ilości najróżniejszych zabawek, lalka nie
straciła swojej atrakcyjności i chyba
nic nie jest w stanie zachwiać jej pozycji. Zaczynała jako lalka z komiksu,
a teraz króluje na półkach z zabawkami i w mediach. Zawładnęła wyobraźnią milionów dziewczynek na całym
świecie.
Dzisiaj firma „Mattel” to ogromny
koncern sprzedający licencje innym
firmom, a Barbie to cały przemysł z firmowymi sklepami. Przez te wszystkie lata od momentu swojego rynkowego debiutu dzięki pomocy sztabu
specjalistów od marketingu i reklamy stała się wzorem do naśladowania
oraz symbolem równouprawnienia
i tolerancji. I jest to bez wątpienia jeden z największych rynkowych sukcesów na świecie.
Barbara Kamińska
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Ciekawostki
Sposób na złodzieja

Las Vegas w Europie

Właściciel sklepu z artykułami elektrycznymi na północy Włoch od siedmiu lat mieszka w swoim sklepie i towarzyszą mu bez przerwy dwa psy rasy
pitbul. Wcześniej, od wielu lat sklep
był obiektem wyjątkowo zuchwałych
włamań i kradzieży, a wszystkie środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia nic
nie dały. Nie pomogły nawet stalowe
drzwi. Gdy okazało się, że straty poniesione w wyniku kradzieży przekroczyły kwotę 50 tysięcy euro, właściciel
powiedział: basta i zamieszkał w sklepie. Od tego momentu ani razu nikt
nie próbował się do niego włamać.
I o to chodzi żeby osobiście doglądać swojego biznesu.

W Hiszpanii ma powstać Eurovegas
czyli europejskie centrum hazardu
i rozrywki. W Alcorcon pod Madrytem zbudowane zostaną kasyna, hotele, pola golfowe i centra kongresowe, a to wszystko na powierzchni 750
hektarów. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest amerykański magnat finansowy Sheldon Adelsdon, a jej koszt wynosi około 17 miliardów euro.
Burmistrz Alcorcon uważa, że jest to
najważniejszy i najambitniejszy projekt na świecie, a przy jego budowie
pracę ma znaleźć prawie 220 tysięcy
osób.
Może euro hazard to dobry sposób
na pokonanie kryzysu gospodarczego w Hiszpanii. Ale jeśli kogoś stać
na Vegas, to im dalej Las, tym mniej
drzew. Tam łatwiej schować głowę
w piasek.

Leczenie otyłości
Na całym świecie zjawisko otyłości
zwiększa się w zastraszającym tempie. Dotyczy to również kotów. Aby
wyjść ich kłopotom z linią naprzeciw,
w USA powstała pierwsza na świecie
klinika leczenia otyłości tych sympatycznych ssaków. Zwierzaki będą
przyjmowane przez lekarzy z amerykańskiego Tufts University którzy będą pomagać około 600 kotom rocznie.
Poza tym prowadzona będzie specjalna kampania uświadamiająca właścicielom zwierzaków, że otyłość u czworonogów jest tak samo groźna jak
u ludzi i prowadzi np. do cukrzycy.
Kiedyś kotki uganiały się za myszami, teraz objadają się karmami z supermarketów. Stopa rośnie, brzuch
rośnie, proporcje są jak były...

Reality show po chińsku
Rocznie przeprowadza się w Chinach tysiące egzekucji, bo prawo tego kraju przewiduje karę śmierci aż
za 55 rodzajów przestępstw. W prowincji Henan od pewnego czasu
ogromnym zainteresowaniem telewidzów cieszy się reality show w którym
autorka programu przeprowadza wywiady z ludźmi skazanymi na śmierć
tuż przed ich egzekucją. W samych
Chinach ogląda go ponad 40 milionów
ludzi. Do tej pory przeprowadzono już
ponad dwieście takich rozmów. Autorka twierdzi, że „nie jest ani aniołem
ani diabłem, po prostu zapisuje ich
stan ducha przed egzekucją”. Program
jest bardzo pozytywnie oceniany przez
chińskie władze które uważają, że jest
to dobry sposób na odstraszanie potencjalnych przestępców. Jak dotąd
nie stwierdzono jednak skuteczności
programu i ilość skazanych na karę
śmierci nie maleje.
Za mało reality...

Złodzieje z widelcami
i odkurzaczem
We Francji czterech rumuńskich
bandziorów (przepraszam uczciwych
obywateli), ukradło z bankomatów ponad milion euro za pomocą widelców.
Schemat był prosty. Najpierw złodzieje używali karty do bankomatu aby
pobrać niewielką sumę pieniędzy. Kiedy maszyna wydawała gotówkę panowie w powstałą szparę wkładali widelec i wyciągali z bankomatów znaczną
ilość pieniędzy.
Nie mniej pomysłowi byli złodzieje
okradający również we Francji sklepy jubilerskie, ale tych do tej pory nie
udało się ani namierzyć, ani zamknąć.
Pod wybrane sklepy z piskiem opon
podjeżdżał samochód, wyskakiwali panowie w kominiarkach, jednym ruchem młotka rozbijali szyby wystawowe i odkurzaczem wsysali wszystko
co znajdowało się na wystawie. Zanim
przyjechała policja, po złodziejach nie
było śladu.
A jednak wyrafinowana elektronika ciągle nie nadąża za prostym narzędziem. Może już ktoś planuje złamać kod młotkiem?

Włoski sposób
na oszczędzanie
Pracownicy kin we Włoszech wpadli na pomysł jak zarobić w dobie kryzysu. Wyliczyli, że w przypadku
dwugodzinnego filmu dzięki przyspieszeniu projekcji można zaoszczędzić
około 6-7 minut. Poprzez taki sposób
oszczędzania nie uda się wprawdzie
zorganizować w ciągu jednego dnia
dodatkowej projekcji, ale doskonale
można wypełnić tę lukę reklamami co

przekłada się na wymierne korzyści
finansowe. Po raz pierwszy sprawa ujrzała światło dzienne już przy premierze „Titanica” (czyli dawno temu) i jak
do tej pory włoskie zrzeszenie właścicieli kin nic nie zrobiło. Według niezbyt uczciwych operatorów, idealnym
filmem do szybszej projekcji jest
„Władca pierścieni”.
To jest dopiero kino akcji! A swoją
drogą, ciekawe ile przeciętnie kosztuje sześć minut filmu?

Dwuletni kierowca
W jednej z miejscowości na północy Włoch, dwuletni chłopczyk zabrał
mamie kluczyki od samochodu stojącego przed domem z zamiarem udania się na przejażdżkę. Wsiadł do auta, włączył silnik i spokojnie odjechał.
Po przejechaniu mniej więcej 50 metrów wpadł bokiem auta do rowu, ale
na szczęście nic mu się nie stało. Nie
odniósł absolutnie żadnych obrażeń.
Mama dziecka nie od razu zorientowała się co się stało. Szukała go w domu i okolicy gdy on tymczasem jechał
sobie autem jedną z ulic w porze porannego szczytu. Wezwani na miejsce
wypadku pracownicy pogotowia nie
wierzyli własnym oczom gdy ujrzeli
kto siedział za kierownicą.
Z takim CV łatwiej o karierę na torach Formuły 1.

Pakistańska dziewczynka
laureatką Nagrody Nobla?
Ponad 300 tysięcy osób na całym
świecie podpisało już petycję w której domagają się przyznania Pokojowej Nagrody Nobla 15-letniej Malali
Yousafzai. Dziewczynka mieszka w Pakistanie w dolinie Swat opanowanej
przez talibów, a jak wiadomo kobiety
nie mają według nich prawie żadnych
praw. Uczyć się mogą tylko chłopcy,
a Malali nie mogła się z tym pogodzić.
W wieku 11 lat rozpoczęła pisanie bloga na temat dyskryminacji dziewcząt
i kobiet w dostępie do edukacji. Islamiści postanowili nauczyć ją porządku i gdy Malali jechała szkolnym autobusem postrzelili ją w głowę.
Przeżyła cudem i dziś jest w Wielkiej
Brytanii, gdzie przeszła wyjątkowo
skomplikowaną operację i jest duża
szansa, że będzie zdrowa.
Trzymamy kciuki, aby wyzdrowiała i życzymy Nagrody Nobla. Może po
wielu
niefortunnych
wyborach
szwedzka akademia posłucha głosów
internautów.
Na podstawie informacji prasowych
opracowała Karolina Tomczak
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Kącik absurdu
Euro absurdy po polsku
Tygodnik „Wprost” przedstawił mapę marnotrawstwa, chciwości i wyjątkowo głupich pomysłów, jakie urzeczywistniły się w Polsce za unijne
pieniądze.
Poniższe przykłady idealnie pasują
do kącika absurdu, bo są tak absurdalne, że aż trudno uwierzyć.

Zimne Termy w Lidzbarku
Warmińskim
Miał być raj na ziemi. I to prawie za
darmo. Jaccuzi z ciepłą wodą, otwarte i kryte baseny, Spa i mnóstwo wodnych atrakcji. Wspólna inwestycja powiatu lidzbarskiego i gminy Lidzbark
Warmiński od początku budziła poważne wątpliwości, ponieważ istniało
duże niebezpieczeństwo, że podziemna woda wydobywana do powstających basenów nie jest wystarczająco
ciepła. Pierwsze odwierty rzeczywiście
pokazały, że nie jest. Ale obiekt już powstaje i w 2014 roku będzie można się
kąpać. Będą to z pewnością jedne z najzimniejszych term na świecie, albo zarządcy obiektu za horrendalne pieniądze
będą
wodę
podgrzewać.
Rozbrajająca jest wypowiedź starosty
lidzbarskiego który stwierdził: „A to,
że woda ma 21 stopni (powinna mieć
30 °) to dobrze, bo taniej jest ją podgrzać niż ostudzić”. Koszt całego
przedsięwzięcia to na razie 100 milionów złotych, z czego prawie 70 mln to
dotacja unijna, ale to już inna bajka.
Najważniejsze, że lokalni politycy są
z siebie bardzo zadowoleni.

nie fakt, że na oddanym już do użytku lotnisku ląduje jeden samolot
dziennie. W tym wyjątkowym obiekcie pracują 93 osoby, a 120 bezrobotnych skierowano na roczny kurs,
gdzie uczą się zasad obsługi lotniska.
Wojewódzki Urząd Pracy przeznaczył
na ten cel 750 tysięcy złotych. Decyzja urzędników godna pochwały, ale
jest jeden szkopuł. Po zakończeniu zajęć ci młodzi ludzie nadal pozostaną
bezrobotni i nikt nie otrzyma pracy
na lotnisku które obsługuje jeden samolot. Z unijnej dotacji za kolejne10
milionów złotych władze lotniska zamontują w Babimoście nowoczesny
system ILS ułatwiający lądowanie
w trudnych warunkach jednemu samolotowi. Następne sześć milionów
przeznaczą na nowe ogrodzenie, żeby lepiej obsłużyć wyjątkowo dużą
grupę pasażerów.
Całej sprawie pikanterii dodaje fakt,
że niedaleko od Babimostu, na terenie Niemiec powstaje gigantyczne
centralne lotnisko mające obsługiwać
cały teren Niemiec co oznacza, że Babimost na więcej samolotów nie ma
co liczyć. Ale lotnisko jest, a zarządcy obiektu już planują wydawanie kolejnych milionów na jego rozbudowę.
Oczywiście za unijne pieniądze.

Japońskie Spa w stodole

Ten obiekt jest doskonałym przykładem na potwierdzenie tezy, że marzenia się spełniają. Nawet te najdziwniejsze. Otóż pewien właściciel firmy
transportowej przewożącej towary tirami wymarzył sobie, że wybuduje lukLotnisko w Babimoście
susowe Spa. W ramach „poprawy konWładze regionu zielonogórskiego kurencyjności” wypełnił wniosek
wpadły na genialny w swojej prosto- i otrzymał dotację z UE w wysokości
cie pomysł, aby reaktywować nieczyn- 1,49 milionów złotych. Pierwszy krok
ne lotnisko w Babimoście koło Zielo- do realizacji marzenia miał już za sonej Góry. I nie byłoby w tym bą. Kolejnym było odkupienie od pewpostanowieniu nic nagannego gdyby nego rolnika starej stodoły, przeniesieniu
jej
w
inne
miejsce, a następnie zatrudnieniu najlepszych
architektów.
Energiczny przedsiębiorca postawił centrum
odnowy, w którym można wziąć suchą kąpiel
w gorącym sianie i cedrowych wiórach.
Teoretycznie dotacje
z Unii dla przedsiębiorców powinny uczynić
z naszego kraju Eldorado, albo przynajmniej
drugą Krzemową Dolinę. A tak mamy Spa
w stodole.
Lotnisko w Babimoście. Źródło: http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/

Łódzki Tramwaj Regionalny
Projekt, który dofinansowała Unia
Europejska przewidywał połączenie
Łodzi z Pabianicami i Zgierzem. Łódzki Tramwaj Regionalny już jeździ, ale
tylko w Łodzi. Miał skrócić czas przejazdu, a tramwaje jeżdżą kilka minut
dłużej. Co więcej, mieszkańcy miasta
twierdzą, że wszystkie tramwaje jeżdżą wolniej niż w 2001 roku. Przystanki miały być dostosowane do potrzeb
nie peł no spraw nych,
ale
uniemożliwiają samodzielne wjechanie do tramwaju bo są za niskie. Do
niektórych przystanków dotrzeć można jedynie podziemnymi schodami
z czym oso by nie peł no spraw ne na
pewno sobie nie poradzą. Koszt całego przedsięwzięcia to około 280 milionów złotych, z czego ze środków
uni j nych wła dze mia sta otrzy ma ły
103 miliony. Miało być szybko, komfortowo i wygodnie, a są spóźnienia,
utrudnienia, zły układ przystanków
i stare tramwaje. Czyli nowe po staremu.

Autostradowe bankructwo
To chyba najbardziej jaskrawy przykład nonsensu, absurdu i marnotrawstwa. Budowa autostrady A1 miała
być motorem napędowym dla polskich
firm. Tymczasem wiele z nich zbankrutowało, a na autostradowym biznesie wzbogacają się inni. Konkretnie wykonawcy z Niemiec, Hiszpanii
i Austrii. Na odcinku budowanej autostrady z Torunia do granicy z Czechami pracuje obecnie 14 zagranicznych wykonawców i to oni zgarniają
średnio 84 centy z każdego euro wydanego na tę inwestycję. Polskich firm
jest zaledwie trzy, bo reszta ogłosiła
upadłość. Budowa tej autostrady to
ciągłe odchodzenie wykonawców, bankructwa, kierowanie spraw do sądu,
a przede wszystkim ogromne marnotrawstwo unijnych środków. Każdy
kolejny kilometr jest droższy od poprzedniego, a końca nie widać. Czy to
tylko polska specjalność?
To niektóre z absurdalnych inwestycji które powstają w Polsce za pieniądze podatników i dotacje z Unii Europejskiej. Faktem jest, że nie tylko
w naszym kraju do takich nonsensów
dochodzi, ale nie jest to powodem dla
którego tak właśnie musi być. Do tej
pory władze w niektórych regionach
nie potrafią skorzystać z unijnego dofinansowania i inwestycji przekuć
w regionalny sukces. A szkoda.
Malwina Komysz
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Nowe przepisy w prawie belgijskim
o fałszywym samozatrudnieniu

P

odczas spotkania zorganizowanego przez Polsko-Flamandzką
Federację Budowlanych w dniu
7 marca br., dotyczącącego m.in. fałszywego samozatrudnienia, zasygnalizowano brak dostępnych w języku
polskim wiarygodnych informacji odnośnie do najnowszych zmian w prawie belgijskim w ww. kwestiach.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2012 (Wet
tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006,
wat de aard van de arbeidsrelaties betreft, B.S. 11.09.2012, zwaną dalej
Ustawą o fałszywym samozatrudnieniu), której przepisy weszły w życie
w dniu 01.01.2013, wprowadziła znaczne zmiany w zakresie kontroli stosunków pracy oraz samozatrudnienia.
Powyższe zmiany w prawie należy
umieścić w kontekście walki rządu
belgijskiego z oszustwami i nadużyciami w systemie ubezpieczeń społecznych i podatkowym. Ustawa ta ma pomagać demaskować fałszywe stosunki
samozatrudnienia, tj. ukryte stosunki pracy, a jej celem jest m.in. ustalenie podobnych zasad funkcjonowania
na rynku, a także pozbawienie przedsiębiorstw stosujących socjalny dumping korzyści wynikających z, zdaniem ustawodawcy belgijskiego,
z nieuczciwych praktyk.
Przepisy Ustawy o fałszywym samozatrudnieniu odnoszą się do sektora
budowlanego (bouw), sektora ochrony (bewakins- en/of toezichtsdiensten), przewozu osób oraz dóbr na
rzecz osób trzecich za wyjątkiem przewozu osób w zakresie pogotowia ratunkowego oraz przewozu osób upośledzonych (vervoer van goederen en
of personen), a także sektora sprzątania (schoonmaak).
Ustawa ta wprowadza wzruszalne
domniemanie stosunku pracy, przy
spełnieniu co najmniej pięciu z dziewięciu ustawowo wprowadzonych
kryteriów oraz wzruszalne domniemanie stosunku samozatrudnienia
przy niespełnieniu co najmniej pięciu
z tych kryteriów.
Wzruszalność tego domniemania
oznacza, że można je obalić przy użyciu wszelkich środków dowodowych,
między innymi w nawiązaniu do omówionych niżej ustawowo wprowadzonych kryteriów.

Kryteria stosowane przy ocenie czy
w danym przypadku chodzi o stosunek pracy czy samozatrudnienia
odzwierciedlają stosunek podrzędności czy zależności społeczno-ekonomicznej pracownika lub lub jego brak
w przypadku stosunku samozatrudnienia. Kryteria te odnośnie do osób
świadczących pracę/usługi są następujące:
1. Brak ryzyka finansowego oraz ekonomicznego, przy czym ustawa
wskazuje na brak takiego ryzyka
przykładowo w braku indywidualnej oraz znacznej inwestycji lub
braku osobistego oraz znaczego
udziału w zyskach i stratach przedsiębiorstwa;
2. Brak odpowiedzialności oraz zdolności decyzyjnej w zakresie środków finansowych przedsiębiorstwa;
3. Brak zdolności decyzyjnej w zakresie strategii sprzedaży przedsiębiorstwa;
4. Brak zdolności decyzyjnej w zakresie strategii cenowej firmy, za wyjątkiem sytuacji gdy ceny ustalone
są ustawowo;
5. Brak związania zobowiązaniem rezultatu odnośnie do świadczonej
pracy/usług;
6. Gwarancja stałego wynagrodzenia,
bez względu na wyniki przedsiębiorstwa lub zakresu prac/usług
świadczonych przez daną osobę;
7. Brak własnego personelu lub możliwości zatrudniania własnego personelu lub zastępstwa;
8. Brak samodzielności w kontaktach
z osobami trzecimi: brak pokazania się światu zewnętrznemu jako
osoba samozatrudniona/przedsiębiorstwo lub praca głównie lub wyłącznie dla jednego zleceniodawcy;
9. Praca w miejscach, których nie jest
się właścicielem lub najemcą, lub
praca przy pomocy materiałów udostępnionych lub finansowanych
przez partnera.
W razie stwierdzenia stosunku fałszywego samozatrudnienia możliwe
są znaczne sankcje za naruszenia. Sankcje te widoczne są na poziomie cywilno- oraz socjalno-karnoprawnym.
Na poziomie cywilnoprawnym m.in.
umowa łącząca fałszywie samozatrudnionego ze zleceniodawcą zostanie
stwierdzona za nieważną. Odnośnie
do pozostałych sankcji, zleceniodawca/pracodawca zostanie m.in. zobowiązany do zapłaty zaległych składek

na ubezpieczenie społeczne, powiększonych o odsetki w wys. 7% w skali rocznej, kary finansowe a także inne sankcje karne.
Jest zatem kluczowe, by rozważyć
wady i zalety związane z ukształtowaniem konkrentej relacji umownej
z usługodawcą czy pracownikiem.
Ważne by podjąć świadomy wybór
zgodny z obowiązującymi przepisami,
w świetle odpowiedzialności finansowej oraz karnej.
Joanna Kolber
Adwokat
Kancelaria A-Law Advocaten Antwerpen
oraz doradca Centrum Pomocy Prawnej
w Antwerpii
Kontakt:
info@a-law.eu
www.a-law.eu
03 232 68 88
Vlaamse Kaai 76
2000 Antwerpen

© 2013 A-Law Advocaten. Kancelaria
A-Law Advocaten nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą lub pozostającą w jakimkolwiek związku z powyższym
artykułem.
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CENTRUM
POMOCY PRAWNEJ
I ŻYCIOWEJ
DLA POLONII
Masz problem? Zgłoś się.
Nie czekaj aż będzie jeszcze większy!
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

48

Antwerpia po polsku

kwiecień 2013

Niewłaściwa organizacja podróży
na gruncie prawa polskiego.
Joanna B. zawarła z biurem podróży Travel sp.z o.o umowę o usługę turystyczną w postaci wycieczki do Meksyku na okres 2 tygodni. W trakcie
wycieczki nie odbyła się jedna z zaplanowanych i wliczonych wycieczek
na półwysep Jukatan, której celem
miało być zwiedzenie pozostałości po
miastach Majów. Impreza nie doszła
do skutku z uwagi na fakt, iż rezydent biura po całonocnej imprezie zapomniał o potwierdzeniu w biurze wynajmu autokarów chęci wynajęcia
autokaru, co było konieczne dla wywiązania się przez przewoźnika z umowy. W końcu jednak uzgodniono, że
wycieczka odbędzie się dnia następnego, a biuro podstawi własny autokar. Pani Joanna przygotowała się do
wycieczki, spakowała torbę i przekazała rezydentowi, aby ten zaniósł ją
do autokaru. Rezydent otworzył bagażnik i włożył tam torbę, nie sprawdzając stanu bagażnika. Okazało się,
że w bagażniku był wcześniej przewożony bardzo żrący środek, co spowodowało zniszczenie torby pani Joanny. Co więcej pani Joanna, wchodząc
do autobusu poślizgnęła się na pozostawionej na schodach mokrej szmacie, na skutek, czego złamała nogę
w kostce. Ponadto okazało się, że biuro zapomniało powiadomić przewodnika o tym, że wyjazd odbędzie się
z jednodniowym opóźnieniem, wobec
czego ten nie stawił się. Podróżująca
z Joanna koleżanka Katarzyna wniosła reklamację i zażądała odszkodowania w kwocie 1500 zł, argumentując, że jest to koszt, jaki musiała
ponieść w związku z tym, że z kilkoma osobami na własną rękę zorganizowała sobie sama ,,na szybko’’ taką
wycieczkę.
Na biurze podróży, jako na podmiocie zawodowym, ciąży obowiązek należytego zorganizowania wycieczki.
Bardzo często jednak zdarza się, że
nie wywiązuje się ono w sposób prawidłowy ze swoich obowiązków, wskutek czego klienci ponoszą straty, a samo biuro jest zmuszone odpowiadać
za straty poniesione z tego tytułu. Jako przykład niewłaściwej organizacji
wylicza sytuacje, gdy klient musi czekać zbyt długo na otrzymanie poszczególnych świadczeń, niektórych nie
otrzyma wcale, a niektóre inne lub
niższej jakości. Gdy dochodzi do złej
synchronizacji różnych świadczeń, np.
wycieczka przyjeżdża do hotelu wieczorem a pokoje są wolne od rana, albo gdy autokar zostaje podstawiony

z opóźnieniem, co powoduje, że zwiedzanie miasta odbywa się w pośpiechu i z pominięciem pewnych punktów programu. Niekiedy uczestnicy
wycieczki przyjeżdżają na dworzec,
przy którym powinien czekać autokar, aby ich odwieźć do hotelu, a autokaru jednak nie ma, wskutek czego klienci tracą czas. Zdarzają się
przypadki braku rezerwacji miejsc lub
niepotwierdzenie lotów w wycieczkach lotniczych, wskutek czego
uczestnicy spędzają długie godziny
na lotnisku. Należy jednak pamiętać,
że biuro będzie odpowiadało, w razie
gdy klient albo poniesie jakąś szkodę
majątkową, albo otrzyma inne gorsze
świadczenie w miejsce tego obiecanego czy też wreszcie gdy poniesie dodatkowe, nieplanowane wydatki.
W sytuacji przedstawionej powyżej, biuro podróży nie wywiązało się,
i to dwukrotnie, z należytej organizacji imprezy turystycznej, bez wątpienia, zatem klientki poniosły szkodę.
Nie ma, więc żadnych powodów do
przyjęcia, aby żądanie pani Katarzyny w przedmiocie poniesienia przez
biuro kosztów zorganizowanej przez
nią samą wycieczki było niezasadne.
Odnośnie odpowiedzialności za rozstrój zdrowia (śmierć, uszkodzenie
ciała), to stwierdzić należy, że biura
podróży w umowach często próbują
wyłączyć taką odpowiedzialność, co
jest sprzeczne z art. 385 ł pkt 1 KC,
zgodnie z którym do niedozwolonych
postanowień umownych należy zaliczyć te, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem
konsumenta za szkody osobie. Niezapewnienie zatem bezpieczeństwa będzie skutkowało powstaniem kontraktowej odpowiedzialności biura.

Zgodnie z art. 11a UsługTurU, organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług
turystycznych, chyba że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie jest
spowodowane wyłącznie:
n działaniem lub zaniechaniem
klienta,
n działaniem lub zaniechaniem osób
trzecich,
nieuczestniczących
w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych
działań lub zaniechań nie można
było przewidzieć lub uniknąć, albo
n siłą wyższą
W niemniejszej sytuacji biuro podróży odpowiada na zasadzie ryzyka za
złamaną nogę pani Joanny, jako że
samo było przewoźnikiem. Od osoby
poszkodowanej zależy zatem wybór
podstawy odpowiedzialności (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) biura podróży, które mogłoby się
zwolnić od odpowiedzialności tylko
wtedy, gdyby wykazało, że zaszły przesłanki z powołanego powyżej przepisu.
Odnośnie odpowiedzialności za bagaż stwierdzić należy, że biuro podróży odpowiada za powierzony bagaż
(nie ma znaczenie czy jest przewożony tym samym środkiem transportu
czy innym). Zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu drogowego (zapisy w umowie o wyłączeniu odpowiedzialności biura powyżej kwoty
ubezpieczenia czy o ograniczeniu odpowiedzialności tylko do winny umyślnej są traktowane jako niedozwolone
postanowienia umowne, zob. np. Nr
262 rejestru niedozwolonych klauzul,
zgodnie z którym za niedozwoloną
klauzulę uznano zapis:,, Przewóz bagażu należącego do uczestnika odbywa się na całkowitą jego odpowiedzialność i Organizator w żadnym
wypadku nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności za ewentualne
szkody, kradzież i zaginięcie mogące
mieć miejsce podczas wycieczki’’). Zatem w przypadku niewłaściwego wykonania umowy, a w tym przypadku
doszło do takiej sytuacji, biuro podróży zobowiązane jest do naprawienia szkody.
Dorota Kłoda
Prawnik – doradca w zakresie prawa polskiego
Artykuł ten nie stanowi konsultacji prawnej, oraz nie jest
wyczerpujący w przytoczonej materii.
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Co to jest PDOK/OPOC?

Od kwietnia 2013 roku nasza
federacja będzie miała w gazecie
„Antwerpia po Polsku” swój kącik
budowlany „INFOBUD”, w którym
znajdą się ciekawe artykuły
i informacje na temat pracy Polaków
w Belgii w branży budowlanej.
Mamy nadzieję, że „INFOBUD”
stanie się płaszczyzną wymiany
doświadczeń, źródłem wielu istotnych
informacji oraz miejscem spotkań tych
którzy szukają pracy i tych, którzy ją
oferują.
W naszym kąciku będą ogłaszać się
firmy belgijskie zainteresowane
współpracą z Polakami i polskimi
firmami, zamieszczać będziemy
również ogłoszenia osób
poszukujących pracy.
Postaramy się odpowiadać na
Państwa pytania i rozwiewać
ewentualne wątpliwości dotyczące
sektora budowlanego w Belgii.
Zapraszamy do współpracy.
Prosimy o kontakt na adres:
marzena@infobud.be

www.pfbv.be

- Elewacje wraz
z termomodernizacją
- Systemy oddymiana
- Systemy zabezpieczania klatek
schodowych przez zadymieniem
poprzez nadciśnienie
- Symulacje pożarowe
- Systemy Sygnalizacji Alarmu
Pożarowego
- Sterowanie oddymianiem
- Wizualizacja zagrożeń
- Montaż klap oddymiających
- Montaż klap upustowych
- Instalacje wentylacji
oddymiającej

Obowiązkowa rejestracja pracowników w PDOK/OPOC (dla firm budowlanych): system znaczków lojalnościowych
PDOK – jezyk flamandzki (Patronale Dienst voor organisatie en controle van de bestaanszekerheidsstelsels)
OPOC – jezyk francuski (Office Patronal d'Organisation et de Contrôle
des Régimes de Sécurité d’Existence),

Jest to instytucja, w której gromadzone są fundusze w postaci składek
przedsiębiorców w niej zarejestrowanych. Ze zgromadzonych środków,
PDOC/OPOC wypłaca pracownikom
zgłoszonym przez zarejestrowanych
przedsiębiorców roczne premie lojalnościowe.
Każdy przedsiębiorca prowadzący
działalność w branży budowlanej na
terenie Belgii ma obowiązek zarejestrować się w PDOC/OPOC. Po rejestracji, firmy mają obowiązek składania kwartalnych deklaracji oraz
odprowadzania składek. Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych
obowiązków przez przedsiębiorcę bę-

- Dźwiękowe systemy
ostrzegawcze
- Instalacja oświetlenia
ewakuacyjnego
- Montaż stolarki przeciw
pożarowej okiennej i drzwiowej
- Montaż ścianek w systemie
suchej zabudowy o żądanej
odporności p.poż.
- Montaż kurtyn p.poż.
- Bierne zabezpieczenia p.poż.
w technologii HILTI

www.bartimex.pl
Kontakt z firma również przez
POLSKO-FLAMANDZKĄ FEDERACJĘ BUDOWLANYCH

dącego podwykonawcą może powodować potrącenie stosownych kwot
przez inwestora lub wykonawcę dla
którego taki podwykonawca świadczy usługi budowlane.
Przedsiębiorca może zostać zwolniony od obowiązku odprowadzenia
składek tylko po spełnieniu pewnych
warunków. Jest możliwe napisanie
wniosku i prośby o ewentualne zwolnienie od płacenia składek. Polscy
przedsiębiorcy, wykonujący prace budowlane w ramach wolnego przepływu usług, legitymujący się ważnymi
deklaracjami E101 oraz LIMOSA nie
podlegają co do zasady belgijskiemu
systemowi ubezpieczeń społecznych.
Nie oznacza to jednak, iż nie mogą
posiadać zadłużeń z tytułu ubezpieczeń społecznych na terenie Belgii.
Przepisy dotyczące PDOK/OPOC stosowane są bowiem bez względu na
miejsce siedziby firmy.
Polskie firmy budowlane podlegają
zatem w praktyce również obowiązkowi potrąceniowemu jeśli posiadają
zadłużenia z tytułu PDOK/OPOC.
Dla samozatrudnionych obowiązek
PDOC/OPOC (rejestracji w funduszach) nie istnieje.

Opieka zdrowotna
w Belgii
Pomoc w języku polskim.
Informacja po polsku.
Publikacje w języku polskim

Zapisy przez Polsko-Flamandzką
Federację Budowlanych
Kontakt: marzena@pvbf.be
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OGŁOSZENIA
SZUKAM PRACY
Poszukuje pracy jako parkieciarz i glazurnik. Tel: 0032/0492 100 715
Ogłoszenie 001
Poszukuję pracy przy remontach, pracowałem w tej branży 1,5 roku w Belgii. Posiadam swój samochód. Pracę podejmę najchętniej w okolicach Brukseli.
Mogę w krótkim czasie wyrobić belgijską kartę identyfikacyjną. Może być
również praca na stanowisku kierowcy. Słaba znajomość angielskiego. Tel
0483 433 130.
Ogłoszenie 002
Firma działająca na rynku belgijskim
od 10 lat poszukuje zleceń. Dysponujemy 8 osobami i wykonujemy renowacje od podstaw. 0486565274.
Ogłoszenie 003
Technolog robót wykończeniowych. Jestem fachowcem w branży budowlanej.
Wykonywane prace: płytki, szpachlowanie, gładzie gipsowe, tapetowanie,
malowanie, panele podłogowe, podwieszane sufity.
Kontakt przez PVBF:
marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 004
Witam. Interesują mnie ceny za wymurowanie ścian z 1. silka. 2. pustak gipsowy. Oferty proszę wysyłać na Pvbf:
marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 005
Zlecę wyłożenie łazienki, ok. 28m2
w glazurze.
Zainteresowanych proszę o kontakt
z PVBF- marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 006

Polska Firma remontowo-budowlana
znajdująca się na rynku w Belgi od ponad 6 lat przygotowała dla Państwa
atrakcyjną cenowo ofertę! Stawiamy na
nowe rozwiązania oraz jakość! Nasza Firma wykonuje prace w zakresie: adaptacja i ocieplanie poddaszy, podwieszane
ścianki działowe, panele podłogowe
i ścienne, malowanie, gładzie, tynki dekoracyjne i strukturalne, glazura, terakota, instalacja elektryczna (z atestami).
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania,
służymy radą i pomocą w wyborze i zakupie materiałów. Na nasze prace dajemy gwarancje. Więcej o nas mogą się
Państwo dowiedzieć poprzez kontakt
z PVBF. Posiadamy wszystkie pozwolenia na pracę i jej wykonywanie w Belgii.
Ogłoszenie 009

DAM PRACĘ
Firma Belgijska poszukuje monterów
rurociągów. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie, dojazdy
do pracy i ubezpieczenie. Znajomość języka nie jest konieczna gdyż praca wykonywana jest pod opieką polskiego
personelu kierowniczego. Praca z wyjazdami na teren Niemiec i Holandii.
Kontakt przez PVBF.
Ogłoszenie 001 PVBF
Potrzebni spawacze TIG/MIG: Wymagania: Gotowość do pracy w nieregularnych godzinach. Brak przeciwwskazania do pracy na wysokościach.
Wynagrodzenie 13 euro brutto/h. Zakwaterowanie plus dojazd do pracy.
Ubezpieczenie. Opieka polskiego personelu. Praca maksymalnie na 6 miesięcy od daty zatrudnienia. Kontakt:
marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 002 PVBF

Potrzebny doświadczony spawacz. Szukasz nowych możliwości? Oferujemy ci
pracę w międzynarodowej firmie zgodnej z europejskimi standardami. Wymagania; aktualny certyfikat TIG 141,
Doświadczenie minimum 2 lata. (doświadczenie w spawaniu rur o średnicy wewnętrznej od 0,5 do 2 cali).
Kontakt: CV proszę przesyłać na: marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 005 PVBF
Zlecę wyłożenie łazienki, ok 28m2
w glazurze. Zainteresowanych proszę
o kontakt z PVBF- marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 006 PVBF
Dla naszego Belgijskiego partnera, jednego z największych w Belgii, poszukujemy pracowników na stanowisko: PRACOWNIK POMOCNICZY – hale,
magazyny, fabryki (miejsce: Belgia)
Kontakt przez marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 007 PVBF
Zlecę zrobienie tynków maszynowych
cementów-wapiennych i gipsowych
(około 9,000 tys. m2). Proszę o oferty
robocizny i ilość osób w ekipie. Oferty
proszę wysyłać na adres Polsko Flamandzkiej Federacji Budowlanych: marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 008 PVBF
Poszukuję firmy, która podejmie się
drugiego etapu budowy budynku usługowo – handlowego o konstrukcji żelbetonowej, ściany z betonu komórkowego. Tylko poważne firmy oficjalne
działające legalnie w Belgii. Możliwość
dalszej współpracy przy tego typu budynkach. Kontakt: Tylko przez PVBF.
Ogłoszenie 009 PVBF

Remont – szpachlowanie, malowanie
Oferuję tanio, profesjonalnie i solidnie
szpachlowanie, malowanie, montaż
ścianek k/g itp. kontakt: marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 007

Spawacze aluminium. Warunki do
uzgodnienia.
Kontakt: marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 003 PVBF

Zlecę budowę prostego domu z użytkowym poddaszem. Proszę o poważne
oferty z wyszczególnieniem zakresu robót. Planowany czas rozpoczęcia inwestycji około czerwca, okolice DiepenbeekHasselt.
Oferty
na
adres:
marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 010 PVBF

Instalacje grzewcze
Wykonawstwo zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania,
montaż kotłów gazowych, olejowych
(...)
Kontakt: przez PVBF
Ogłoszenie 008

Potrzebni malarze i tapeciarze. Wymagana znajomość języka na poziomie porozumiewawczym. Skończona szkoła
kierunkowa lub doświadczenie minimum 5 lat pracy. Oferujemy: umowa
z belgijskim pracodawcą. Wynagrodzenie 13 euro brutto/h. Zakwaterowanie.
Proszę CV przesłać na adres – marzena@pvbf.be
Ogłoszenie 004 PVBF

Szukam wykonawcy do budowy budynku produkcyjnego z częścią magazynową, socjalną i biurową wraz z infrastrukturą. Technologia tradycyjna.
Chętnie podejmę współpracę z firmą
która ma możliwość dostarczać materiały z polski. Szukam profesjonalistów.
Tylko poważne zgłoszenia na adres federacji.
Ogłoszenie 011 PVBF

Zainteresowanych ofertami prosimy o kontakt przez naszą federację na adres:
POLSKO FLAMANDZKA FEDERACJA BUDOWLANYCH, Flor Alpaertstraat 14R, 2600 Berchem, Tel. 0471 875 118
email: marzena@pvbf.be
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Życiem pisane

N

ie jestem jeszcze tak stary aby
mówić o starości, lecz młodość
mam już za sobą. Moment, kiedy człowiek uważa siebie za starego,
u każdego przychodzi w różnym czasie i nie tylko kalendarz o tym decyduje. Kiedyś ktoś mi powiedział, że
kiedy schylasz się aby zasznurować
but i w tym czasie rozglądasz się co
by tu jeszcze zrobić aby nie schylać
się po raz drugi, to już jest oznaką
starości. Ja mam około 50-ki. Podobno w tym okresie mężczyźni przechodzą kryzys (obojętne jak się zwie).
Ale to mogą stwierdzić inni, bo samemu raczej się tego nie zauważa.
Może fakt, że zdecydowałem się na
napisanie tych słów jest oznaką czegoś tam. Ale ja po prostu nie mam
z kim pogadać. Porozmawiać tak, ale
pogadać nie. Od wielu lat jestem sam.
Tak wyszło. Może to moja wina, a może tak miało być. Moi rozmówcy natychmiast przystępują do monologu
uważając, że tylko oni zasługują na
uwagę i tylko ich sprawy są ważne
lub godne uwagi. Owszem, umiem
słuchać, ale z dialogiem nie ma to nic
wspólnego. Chyba generalnie sposób
komunikowania się między ludźmi
mocno zubożał i faktycznie potwierdza swoją nazwę. Ludzie po prostu
nadają sobie komunikaty. Podobnie
jak SMS, czy eMa il, wszyst ko jest
krótkie i suche. A jeśli już ktoś dopadnie słuchacza, to zaczyna mówić
szybko i prawie bez oddechu, aby powiedzieć to co chce i kropka. W ten
sposób każdy żyje w swoim świecie
własnych przekonań, poglądów, zapatrywań oczekując, że cały świat będzie się kręcić wokół niego. To zjawi sko i ta ka po sta wa jest bar dzo
częsta i na dłuższą metę nikomu nie
wychodzi na dobre, ale tak już jest
i akceptuję to bez aprobaty.
Mam stałą pracę i pewnie pozostanę w niej do emerytury. O tyle mi się
poszczęściło, że nie muszę ciągle szukać kolejnych, nowych krótkoterminowych prac. To mi daje duży komfort i poczucie stabilizacji, które nie
jest udziałem wszystkich, tym bardziej to sobie cenię. A tę pracę dostałem w bar dzo szcze gól ny spo sób.
Chy ba o tym na pi szę, bo to nie co dzienna historia. Zacząłem o starości, ale to może będzie ciekawsze niż
moje osobiste refleksje.
Kiedyś pracowałem „na czarno” jako wolny strzelec. Zwykle pracowałem sam, gdyż jeśli umówiłem się sam
ze sobą, to byłem na czas i na nikogo nie musiałem czekać. Kiedyś do-

sta łem kolej ną pracę u Belgów. Ci
star si sym pa tycz ni lu dzie do sta li
w spadku dom który wymagał remontu. Miałem za zadanie całe górne piętro doprowadzić do stanu surowego
czyli zerwać sufit, skuć ściany, usunąć kominki i zerwać podłogi. Słowem totalna demolka. Pracowałem
jak zwykle sam, zresztą tym ludziom
było to na rękę. Nie śpieszyło im się,
chcieli mieć spokojną głowę i zero
problemów. W końcu zostały mi do
usunięcia tylko podłogi i jeden kominek w salonie.
Pamiętam jak dziś. Około południa
zo sta ła mi do sku cia pod mu rów ka
kominka. W pewnym momencie jedna z cegieł wyszła łatwiej niż pozosta łe, a pod nią by ła wol na prze strzeń. Wkrót ce aż mnie za tka ło
z wra że nia. W skryt ce by ły dwie
drewniane skrzynki które ostrożnie
wyjąłem. Pomyślałem że to może narzędzia, bo zwłaszcza jedna była dość
ciężka. Kiedy je otworzyłem, byłem
zszokowany. Mogę tylko powiedzieć,
że ich zawartość była bardzo wartościowa, do tego w jednej były jakieś
dokumenty i listy. W pierwszej chwili różne myśli przeleciały mi przez
głowę, ale w końcu usiadłem i zacząłem się zastanawiać. Miałem na to
czas, gdyż o tej porze nigdy nikt nie
przychodził a do tego właściciele tydzień temu wyjechali i mieli wrócić
za dwa dni. Po długim zastanowieniu pod ją łem de cy zję. Wło ży łem
skrzynki z powrotem do skrytki i narzu ci łem na wierzch ster tę gru zu.
Miałem przy sobie pieniądze więc posze dłem ku pić pro wiant i po pół
godzinie zainstalowałem się na parterze. Dom długo nie był zamieszkiwany, ale nawet kuchenka elektryczna działała. Do powrotu właścicieli
postanowiłem przekoczować w miejscu pracy aby pilnować znaleziska,
tak na wszelki wypadek. Przez dwa
dni nie zrobiłem nic, tylko spałem
i rozmyślałem na przemian.
Rano usłyszałem otwieranie drzwi
i półprzytomny, bo spałem niespokojnie, wyszedłem na korytarz. Czy
coś się stało? Nic złego, odpowiedziałem. Odebrałem od starszej pani karton i po pro si łem ich na gó rę. By li
zdziwieni, ale poszli. Zacząłem usuwać gruz i powiedziałem, że proszę
o chwilę cierpliwości. Wkrótce postawiłem na podłodze przed nimi dwie
skrzynki i otworzyłem je. Teraz dopie ro usia dłem na dwóch ceg łach
i wszystko ze mnie zeszło. Poczułem
się bardzo zmęczony. Oboje pochyli-

li się nad znaleziskiem. Właścicielka
pła ka ła, a wła ści ciel pa trzył to na
skrzynki, to na mnie. Potem powiedział: idź od po cząć i przyjdź ju tro
w południe. Wziąłem cięższą skrzynkę, właściciel lżejszą i zeszliśmy na
dół. Właścicielka płakała dalej, a on
tylko się uśmiechał.
Nazajutrz byłem tam znowu punktualnie o 12:00. Byli oboje i jeszcze
ktoś, jak się okazało – ich syn. Wszyscy przywitali mnie bardzo serdecznie i starszy pan powiedział mniej
więcej tak: jesteśmy ci coś winni. Co
chciałbyś od nas dostać. Masz do wybo ru na gro dę pie nięż ną al bo sta łą
pracę w firmie naszego syna. Przeleciały mi przez głowę wszystkie doryw cze pra ce, ciąg ła nie pew ność
o kolejne zajęcia i różne niemiłe sytuacje. Jeśli mogę wybrać, to poproszę o sta łą pra cę. Wszy scy się
uśmiechnęli a ich syn podszedł do
mnie i powiedział po angielsku, witam na po kła dzie. Fla man dzki był
jeszcze dla mnie zbyt trudny i on też
o tym wiedział. Jeszcze spytał: kiedy
ostatnio miałeś urlop? Taki planowany to dawno, a przymusowe urlopy
mam za często. Wobec tego zaczniemy od dobrego urlopu. Jednak dostaniesz od nas nagrodę finansową
jako dodatek do twojej decyzji. Jutro
dostaniesz pieniądze i zobaczymy się
za... ile potrzebujesz: miesiąc, trzy
tygodnie? Wybrałem trzy tygodnie.
A jak mieszkasz? Zawahałem się, a on
na to. Akurat zwolniło się przyzwoite studio blisko mojej firmy. Zamieszkasz tam, jeśli ci to odpowiada. Na
pewno mi się spodoba. Dziękuję bardzo. Zasłużyłeś na to – dodał. Każda
chwila tej rozmowy utwierdzała mnie
w przekonaniu, że moja decyzja co
do znaleziska była dobra. Nie miałem i nie mam rozterek, czy była to
głupota czy uczciwość.
W taki sposób dostałem moją pracę. Jestem traktowany bardzo dobrze
i mam się nie bać ewentualnego zwolnienia aż do emerytury. Robię co do
mnie należy i nikt w firmie nie wie
o tym co się wydarzyło.
Co do starości, każdy przeżywa ją
po swojemu a ja też mam to przed sobą. I jesz cze jed no. Osta t nio mam
z kim porozmawiać. Moja nowo poznana przyjaciółka jest wyjątkowa.
Wszystko wskazuje na to, że jednak
będę miał z kim pogadać. Ale nie poganiam czasu, bo do starości wcale
mi się nie śpieszy.
B e z p o d p i s u.
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Słowo o byle czym
Teraz się zacznie
Współzawodnictwo jest zjawiskiem
z założenia pozytywnym a nawet oczywistym. Nie trzeba nikogo przekonywać
o tym, że czyni człowieka aktywnym, napędza progres, jest motywacją dla jednostki i mniejszych czy większych grup
ludzi. Staramy się być lepsi od innych
we wszystkich dziedzinach życia aby
mieć z tego wymierne korzyści, satysfakcję, poczucie spełnionego obowiązku
lub czasem zaspokoić zwykłą próżność.
Zdarza się nawet, że myślimy o innych.
Pragniemy aby efekty naszego działania były na jak najwyższym poziomie
i służyły innym ludziom. Innymi słowy,
aby były społecznie użyteczne. Ale człowiek jest istotą już dawno wygnaną z raju, więc do wzniosłych, szczerych i dyktowanych miłością bliźniego motywacji
jest mu czasami daleko. Czy od tych intencji ciągle jeszcze się oddalamy, czy
też już się do nich zbliżamy, to zupełnie
inna sprawa. A może jesteśmy właśnie
w punkcie krytycznym, zwrotnym? Ale
indywidualne motywacje to jedno, a bardziej ogólny wizerunek ludzkości w tym
zakresie – to drugie. Lecz tego się nie
czepiajmy, gdyż może to wzbudzać podejrzenie chęci generalizowania sprawy, co nie zawsze jest mile widziane lub
uzasadnione.

zwierzęta zamieszkujące gospodarskie
obejście, przytaczając ich nazwy według nomenklatury nauk przyrodniczych uznanych co najmniej przez kuratora oświaty.
Przychodzi świnia do krowy i mówi:
– ty krowo! Krowa odpowiada: – ty świnio! Popatrzyły na siebie, świnia pyta:
no i co? – Wiadro, krowa na to.
Faktycznie, chce mi się pić a przy
studni stoi wiadro z wodą. Ruszyła pierwsza, ale świnia położyła się i mówi: do
twarzy ci z tym kolczykiem w uchu.
Krowa stanęła jak wryta a świnia podbiegła pierwsza do wiadra. Krowa podeszła do pustego już naczynia i mówi
do świni: wiesz co, jesteś złośliwa jak
człowiek.
To był klasyczny przykład podłożenia świni jako alternatywa dla bananowej skórki.
Twarz trzecia
Trzecia twarz rywalizacji może mieć
szarawo niebieskawy odcień i wyrażać
zwykły kaprys który wyrósł na znudzeniu: „tak mi się podoba i póki mnie to
bawi, zrobię to lepiej ale tak naprawdę
to mi to powiewa”.

Dwie twarze
Tą nieco krętą drogą dochodzimy do
kontekstu, że „bycie lepszym od innych”
ma dwa oblicza a nawet trzecie. Pierwsze – jasne, kiedy ktoś osiąga lepsze
rezultaty drogą wytężonej pracy, bez
oglądania się na innych, dąży do ideału lub granic własnych możliwości, a potem ktoś trzeci obiektywnie stwierdza:
– jesteś lepszy od innych lub najlepszy.
Jest i ciemniejsza strona mocy, kiedy ktoś chce być lepszy tylko w odniesieniu do kogoś innego i traktuje to
priorytetowo gdyż twarz pierwsza mu
nie leży. Pół biedy, kiedy akurat chodzi o sprint na setkę. Jeśli jednak ktoś
nie zwraca uwagi na podążanie naprzód
a widzi tylko dystans który go dzieli od
innych i knuje jak ów dystans zwiększyć na własną korzyść, to już inny
wymiar biedy. Zwłaszcza, kiedy sam
przyśpieszyć lub zwiększyć własnych
wysiłków zamiaru nie ma, lecz zaczyna się rozglądać za bananem aby dyskretnym ruchem podrzucić komuś złocistą skórkę.

Kocioł i gwizdek
Gdzie w obecnych czasach szukać szlachetnej rywalizacji, skoro problem
wspomnianego punktu odniesienia jest
dość powszechny a nawet nie stanowi
przedmiotu rozterek znacznej części
mieszkańców naszej planety? Zastrzegam, że ciągle unikamy generalizowania bo nie można dopuścić, aby te rozważania dotyczyły tylko nas. Choć
dowcip o piekle i jedynym kotle którego nie trzeba pilnować mówi o naszej
nacji, jest on jednak mocno przesadzony gdyż nie jest pozbawiony generalizowania a maki na Monte Casino czerwone są. Tak więc możemy być trochę
spokojniejsi, gdyż problem ma szerszy
zasięg i ciemniejsza strona rywalizacji
jest nawet przedmiotem zainteresowania kibiców międzynarodowych rozgrywek no i nagolenniki piłkarze nosić muszą. Ba! Nawet sędziowie mają pełne
ręce roboty. I to nie tylko ci na murawie ale nawet ci, którzy muszą dochodzić, czy aby na pewno dany mecz nie
został przegrany już przed pierwszym
gwizdkiem. Tak więc są to bardziej ogólne refleksje i nikogo tutaj się nie czepiamy.

Wtręt
Pozwólmy, aby wybrzmiało subtelne
echo poprzedniego artykułu, w którym
baba rozmawiała z wroną. Aby było
sprawiedliwie, dopuśćmy też do głosu

Twarze
Ale problem jest. Trzy oblicza rywalizacji kręcą się na szyi człowieczeństwa
i ukazują się nam niezależnie od tego,
które akurat chcemy oglądać. Które

z nich potrzebuje pudru i różu? Pewnikiem to drugie. A jeśli make up nie pomaga, właśnie ta twarz najchętniej kryje się za maską... dwulicowości. Pojęcie
trójlicowości nie jest jeszcze rozpowszechnione gdyż człowiek ciągle ma
tendencję do klasyfikowania rzeczy wg
kryterium białe – czarne i na stany pośrednie czasu nie ma.
Normalne normy
Jeśli pokusić się o stwierdzenie, że drugi styl rywalizacji jest aż tak powszechny że stał się już normą, nasze rozważania zaczynają się komplikować. Jeśli
bowiem ktoś się obruszy i krzyknie po
cichutku, że ten świat zupełnie zwariował, to przy założeniu iż druga twarz jest
normą, stanie w opozycji do większości.
Stąd już krótka droga do tego, aby sam
został nazwany wariatem gdyż jak powszechnie wiadomo, to większość narzuca normy czyli stanowi o tym, czy coś
jest normalne czy też nie. Na szczęście
słowo „wariat” w podręcznikach mniej
czy bardziej ścisłych nauk nie występuje, a nawet ma zabarwienie pobłażliwie
żartobliwe. Póki taki wariat nie zapadnie na jakąś chorobę psychiczną kwalifikującą go do zamieszkania w domu bez
klamek, może spokojnie chodzić po ulicach i rozpatrywać na własny użytek kwestie norm a także porozglądać się dyskretnie w poszukiwaniu normalności.
Głosy
Ale może on niespodziewanie zacząć
słyszeć głosy. Dla osoby chorej psychicznie takie głosy są częścią jej rzeczywistości i rzeczą normalną, choć jest osamotniona w swoim osądzie. Dlatego
z własnej woli do lekarza nie pójdzie. Jeśli jednak ktoś usłyszy głos własnego sumienia, może uznać, że ów głos do rzeczywistości nie pasuje. Wtedy nie przyzna
się do tego ani przed innymi, ani nawet
przed samym sobą i status osoby chorej
mu nie przysługuje.
Końcówka
Współzawodnictwo w zasadzie nie powinno stanowić tematu niniejszych rozważań, gdyż są one psu na budę, a temat był już wałkowany do cienkości
gazety w czasach, kiedy gazet jeszcze
nie było. A inkaustu napsuliśmy tutaj
tyle, że można by było napisać artykuł
o byle czym.
P.S. Dzięki za czas poświęcony na czytanie i za to, że starczyło Pani, Panu
cierpliwości aby to przeczytać do ostatniej kropki, którą niniejszym stawiam.
Michał Nowacki
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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 poprzednim numerze zaprosiliśmy czytelników
do wspólnego redagowania kącika kulinarnego
i poprosiliśmy o nadsyłanie autorskich przepisów.
Dziękujemy za wszystkie pomysły, a przede
wszystkim za tak duży odzew.
W tym numerze zamieszczamy propozycję pana
Arka.

W każdym numerze naszej gazety będziemy zamieszczać
przepisy czytelników.
Nadsyłajcie swoje propozycje, może być ze zdjęciem,
na adres redakcji:

antwerpiapopolsku@gmail.com

Czekamy na Państwa kulinarne receptury,
a najciekawsze z nich będziemy zamieszczać w naszej
gazecie.
Redakcja

Łopatka plus placuszki z cukinii
Łopatka w rękawie:
Placuszki z cukinii:
SKŁADNIKI: l 8 kawałków łopatki l 2 cebule l 1 główka
czosnku l 2 marchewki l 250 g pieczarek l oliwa z oliwek l sól l pieprz l przyprawa do karkówki l tymianek
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Łopatkę natrzeć przyprawą do karkówki, solą i pieprzem. Następnie włożyć mięso do miski
z odrobiną oliwy, wszystkie kawałki dobrze wymieszać
i wstawić do lodówki na jedną godzinę. W międzyczasie
obrać cebule, marchew i czosnek, pokroić w drobne kawałki, wsypać do miski, a na końcu dodać dwie łyżki tymianku. Część mieszanki warzywnej umieścić w rękawie
do pieczenia, położyć na nią kawałki mięsa, następnie znowu warzywa i mięso, a na górę warzywa. Następnie zawiązać rękaw, włożyć go do żaroodpornego naczynia (bez
pokrywki) i wstawić do nagrzanego do 190 stopni piekarnika. Łopatkę w rękawie piec godzinę i 50 minut.Pieczarki umyć, pokroić w cienkie plasterki i podsmażyć na oliwie. Kiedy mięso będzie już gotowe, wyjąć je z rękawa
z warzywami i ponownie umieścić w piekarniku żeby nie
wystygło. Natomiast warzywa i sos z mięsa dodać do pieczarek, chwilę pogotować, dodać śmietanę i ewentualnie
do smaku doprawić Vegetą.
Kiedy mięso będzie się piekło mamy czas na przygotowanie placuszków z cukinii.

SKŁADNIKI: l 150 g mąki l 2 roztrzepane jajka
l 2 cukinie (około – 350 g) l 50 ml mleka
l sól l pieprz

SP OSÓB PRZYGOTOWANIA: Mąkę wsypać do miski, na środek
wlać ostrożnie roztrzepane jajka i delikatnie wymieszać.
Stopniowo dodawać mleko i mieszając doprowadzić do
uzyskania ciasta o jednolitej konsystencji.Cukinie zetrzeć
na tarce na dużych oczkach i odcisnąć sok powstały po
starciu cukinii. Odciśniętą cukinię dodać do ciasta, następnie doprawić solą, pieprzem i wszystko dokładnie wymieszać. Ciasto wstawić do lodówki na pół godziny. Na
patelni rozgrzać olej i smażyć placuszki, nakładać ciasto
łyżką do zupy (tak jak placki ziemniaczane). Smażyć, aż
się zarumienią. Podawać gorące zaraz po usmażeniu i odsączeniu oleju na ręczniku papierowym.Placuszki wyśmienicie smakują z naszym sosem, a do tego mięciutka łopatka – po prostu palce lizać (można podać z korniszonami).

SMACZNEGO
Arek Lew
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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

