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Od Redakcji
Dwa lata temu w maju, ukazał się pierwszy numer „Antwerpii po polsku”. To już dwa lata, albo dopiero dwa,
„które minęły jak jeden dzień – można by powiedzieć parafrazując słowa znanej piosenki Andrzeja Rosiewicza.
Jakie były początki? Fantastyczne. Grupa pięciu osób, pasjonatów, a nawet szaleńców postanowiła, że w Antwerpii
powstanie polonijna gazeta. To szaleństwo polegało wtedy na porwaniu się z motyką na słońce. Pomysł był kuszący,
ale gazeta to nie przelewki. Musi być napisana, zredagowana, poddana korekcie, złożona, przyodziana w szatę
graficzną, wydrukowana, przywieziona, rozwieziona, no i najważniejsze – powinna być czytana. Mieliśmy świadomość
stopnia trudności, ale zaryzykowaliśmy.
Pierwszy numer miał 16 stron i muszę przyznać, że trwały wtedy wielogodzinne „Polaków rozmowy” nad
ostatecznym kształtem tego pierwszego wydania. O czym pisać, jakimi tematami się zająć, co pokazać i przybliżyć.
Dzisiaj, z perspektywy czasu, możemy powiedzieć: Warto było! Minęły dwa lata, a entuzjazm nie opadł, zapału do
pracy też coraz więcej. Dalej działamy prawie w niezmienionym składzie. Wprawdzie nie wszyscy z nas mają czas
aby co miesiąc pisać artykuły, ale generalnie jesteśmy razem i utrzymujemy ze sobą kontakt.
Jaką gazetą jesteśmy? Ocena należy do Państwa. Od początku staliśmy na stanowisku, że naszym Czytelnikom
należą się merytoryczne artykuły zawierające jak najwięcej przydatnych treści. Nie stronimy od lżejszych tematów
ale staramy się unikać takich, które poza sensacją niewiele wnoszą. Patronujemy wielu polonijnym wydarzeniom
w regionie, zwłaszcza tym, które łączą i integrują.
Czego powinniśmy sobie życzyć z okazji tego małego jubileuszu? Przede wszystkim nie słabnącego zapału
i wytrwałości w służeniu polonijnej społeczności, a także kolejnych jubileuszy.
Chciałabym bardzo podziękować całemu zespołowi redakcyjnemu i wszystkim czytelnikom. A ponieważ wszystkich
przyjaznych dusz wymienić tu nie sposób, dziękuje wszystkim!
Agata Kocińska
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii

S

chipperskwartier, którego sercem
jest Falconplein to bardzo ciekawa część miasta usytuowana pomiędzy historycznym centrum a Eiland.
Miejsce wyjątkowe pod każdym względem. Jako teren do życia i pracy wybrali je sobie na przykład architekci z belgijskiego biura architektonicznego
Sculp (IT) uważając, że jest to miejsce
niemal idealne z ich wyobrażeniami.

Sculp – IT (Huikstraat 47)
W wyjątkowo nietypowej lokalizacji zdecydowali się na ograniczenia
które dały im niezwykły impuls do
dalszych pomysłów. Pomiędzy dwiema zwykłymi kamienicami w dwu
i półmetrowej szczelinie wybudowali
czteropiętrową, całkowicie przeszkloną „plombę”, opierającą się na stalowym szkielecie przytwierdzonym do
sąsiadujących budynków.
Na fasadę i oświetlenie wnętrza niebagatelny wpływ miał charakter dzielnicy. Podłogi kolejnych kondygnacji
zostały wykonane z drewna.
Parter zajmowany jest przez biuro
będące jednocześnie główną siedzibą
Sculp (IT) w Antwerpii. Od drugiego
poziomu rozpoczyna się strefa prywatna. Znajduje się tam kuchnia połączona z jadalnią, a na kolejnym piętrze sypialnia. Spiralne schody łączą
otwory w sufitach gwarantując doskonałą akustykę pomiędzy piętrami.
W dach została wbudowana pełnowymiarowa wanna z jacuzzi co daje
wrażenie wielkiej, sięgającej przestrzeni łazienki.
Całkowicie przestronny budynek

iluminowany jest za pomocą kolorowych neonów
(każde piętro w innym kolorze) wywołując wyjątkowe wrażenia estetyczne.

Villa T (Verversrui
17/19)
Jeden z najbardziej ciekawych i intrygujących
B&B w Antwerpii nie tylko z powodu wyjątkowej
lokalizacji. Głównym atutem jest chyba ekscytujący widok z okna. Ale o tym
za chwilę. Villa T położona
jest w centrum dzielnicy,
a dokładniej przy jej głównej ulicy pełnej kobiet eksponujących swoje wdzięki.
Pracujące tu panie pochoSeamen Shop. Żródło: www.yelp.com
dzą ze wszystkich zakątków świata i reprezentują
różny przekrój społeczny oraz wiek. Przy Falconplein pod numerem 2 znajVilla mieści się na dachu jednego z naj- duje się jeszcze jedno ciekawe miejsce.
bardziej popularnych europejskich do- To Seamen Shop – Sklep Marynarza.
mów schadzek zaprojektowanego Miejsce wyjątkowo klimatyczne i nieprzez słynnego belgijskiego architek- powtarzalne, założone w 1895 roku przez
ta Arne Quinze.
byłego marynarza nazwiskiem Everset,
Dlatego widok z okna jest tak fascy- który po zejściu na ląd postanowił otwonujący. W tym przybytku wszystkie po- rzyć sklep oferujący żeglarskiej braci
koje (dokładnie 51) podłączone są do wszystko co potrzebne do morskich wysystemu alarmowego, na miejscu znaj- praw. Ludzie z różnych zakątków Euduje się również posterunek policji. Bo- ropy przyjeżdżają właśnie do Seamen
wiem w Villi T bezpieczeństwo jest prio- Shop, który słynie z legendarnej jakości nie tylko towarów, ale i obsługi. Tylko w tym miejscu można nabyć autentyczne bretońskie marynarskie swetry,
odzież, żółte płaszcze przeciwdeszczowe, kalosze, czy marynarskie czapki.
Sklep słynie także z oryginalnych angielskich kosmetyków i przyborów do
golenia legendarnej firmy Saint James
Breton.
Villa T. Żródlo: www.standaard.be/cnt

rytetem. Windą dostać się można do
czegoś przypominającego kosmiczny
statek który wylądował na dachu. Jak
mówią mieszkańcy dzielnicy, Villa T nigdy nie zasypia bowiem powietrze nasycone erotyzmem na to nie pozwala.

Cafe Bartilia i Seamen Shop

Sculp.
Żródlo: dirtyminimalism.files.wordpress.com

Przy Falconplein 43 jest modny ostatnio bar. To miejsce jak magnes przyciąga młodą i zdolną klientelę reprezentującą wszystkie narodowości świata.
Spotyka się tu antwerpska cyganeria,
najróżniejsi artyści, którzy emanują pozytywną energią podkręcaną przez ambitną jak na tego typu lokal muzykę.

Falcontinnenklooster
Dawny klasztor sióstr Falcon z Antwerpii którego pozostałością jest
obecnie monumentalna brama z 1671
roku (tak zwana Brama Falcon). Nazwa klasztoru i całego placu wywodzi
się od nazwiska Falco de Lampagne,
który w XIV wieku był zarządcą książęcej mennicy. W roku 1350 założył
kościół dla „młodych córek i wdów”.
Siostry Falcon żyły w domu bożym
zgodnie z regułami świętego Antoniego. Kilka lat później założyciel kościoła i zakonu zmarł pozostawiając
siostry z ogromnymi długami, przez
co musiały opuścić swoje domostwo.
W niedługim czasie jedna z sióstr Falcon otrzymała ogromny spadek co
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pozwoliło zakonnicom nie tylko odkupić klasztor, ale i nabyć nowe tereny na których zbudowano dom gościnny i kilka domów mieszkalnych.
W roku 1793 znaczna część klasztoru spłonęła, a to co pozostało zostało
zburzone przez żołnierzy Napoleona
w 1810 roku. Od 2007 roku na teren
dawnego klasztoru wkroczyli archeolodzy. Znaleźli fundamenty klasztoru, resztki murów oraz przedmioty
i rzeczy pochodzące z XIV wieku.
Obecnie Schipperskwartier staje się
coraz bardziej atrakcyjne. Władze miasta podjęły decyzję o zainwestowaniu
w te tereny dużych środków finansowyc, aby rejon stal się atrakcyjny dla
mieszkańców, inwestorów i turystów.
Z Schipperskwartier już niedaleko
do kolejnej architektonicznej perełki
miasta, czyli kościoła św. Pawła.

Kościół św. Pawła
(Sint Pauluskerk)
Jest to jedna z najbardziej dostojnych i najwspanialszych świątyń w Antwerpii. Wzniesiona została dla dominikanów w roku 1276 roku, a po
kasacji zakonu zamieniono ją na kościół parafialny. Bardzo poważnych
zniszczeń dokonał pożar który miał
miejsce w kwietniu 1968 roku. Zniszczeniu uległo wiele dzieł snycerskich.
W kościele znajdowały się kiedyś dwa
bezcenne obrazy Rubensa: „Wizja św.
Dominika” i „Nawrócenie św. Pawła”.
Pod koniec XVIII wieku zostały one zabrane przez wojska francuskie i nigdy
do Antwerpii nie powróciły.
Dominikanie bardzo konsekwentnie
zadbali o wystrój swojego kościoła.
Na północnej ścianie bocznej nawy zawiesili piętnaście obrazów przedstawiających tajemnicę różańcową.
W świątyni znajdują się dzieła najwię-

kszych antwerpskich mistrzów: Corneliusa de Vos, van Dycka czy Paula
Rubensa. Chór symbolizuje Kościół
Triumfujący a nawa i transepty Kościół Walczący.
Podziw budzą rzeźby i marmurowy
ołtarz. Warta obejrzenia jest XVI-to
wieczna drewniana rzeźba Matki Boskiej Różańcowej. Ta wyjątkowa figurka została wykonana na modłę
hiszpańską, bowiem to Hiszpanie
wprowadzili do flamandzkich świątyń
ubrane figury.
Kościół ma późnobarokowe wyposażenie. Ołtarz otaczają cztery wielkie posągi a w tle widnieje postać rozgrzeszającego Chrystusa.
Na zewnątrz pomiędzy wejściem a kościołem znajduje się Calvarieberg – sztuczna grota ozdobiona posągami Chrystusa, aniołów, proroków i świętych.
Przedstawiana jest jako „wstrząsający przykład religijnego fanatyzmu przekraczający granice dobrego smaku”.
Barokowa brama prowadzi na kościelny dziedziniec na którym znajduje
się XVIII – to wieczne barokowe dzieło
„Kalwaria”. Składa się na nie ponad 60
naturalnej wielkości postaci ustawionych wzdłuż drogi na cokołach i zgrupowanych w formie piramidy pod krzyżem. Jest to praca zbiorowa wielu
antwerpskich rzeźbiarzy.
Nie sposób omówić wszystkich wspaniałości architektonicznych i dzieł sztuki znajdujących się w tym kościele. Zachęcam aby udać się na spacer na
Paulusstrat, wejść do kościoła św. Pawła i na własne oczy zobaczyć zgromadzone tam zabytki. Naprawdę warto.

Rockoxhuis Museum
Z kościoła świętego Pawła wyruszmy na południe. Przecinając Zwartzustersstraat i Minderbroedersui docho-

Kościół św. Pawła. Falcontinnenklooster. Żródło: terminartors.com
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dzimy do Rockoxhuis Museum, które
mieści się przy Keizerstraat 10 w odnowionej XVII – to wiecznej kamienicy będącej kiedyś własnością burmistrza miasta Nicolaasa Rockoxa
Młodszego – przyjaciela Rubensa i mecenasa sztuki. Po śmierci właściciela
w 1640 roku powstało w tym miejscu
muzeum wypełnione stylowymi autentycznymi meblami i dziełami sztuki.
Znajdują się w nim obrazy najznakomitszych flamandzkich malarzy: Ouentina Matsysa, Joachima Pateniera
no i oczywiście Paula Rubensa. Na płótnie „Madonna adorująca śpiące Dzieciątko”, pierwowzorem Maryi była pierwsza żona malarza, natomiast Chrystus
ma rysy twarzy syna artysty. Warte
obejrzenia są dwa wspaniałe portrety
autorstwa van Dycka zatytułowane
„Dwa studia głowy mężczyzny”, jak
również „Targ rybny w Antwerpii” autorstwa Fransa Snydersa który znany
był również z tego, że od czasu do czasu domalowywał owoce i warzywa na
płótnach Rubensa. Nie można też nie
zauważyć wyjątkowego obrazu Pietera Bruegla Młodszego o zaskakującym
tytule „Niderlandzkie przysłowia”. Jest
to ciekawa mieszanina obrazów na tle
flamandzkiej wioski. A większość przysłów ukazana na tym płótnie jest nam
doskonale znana. Na przykład w lewym dolnym rogu mężczyzna uderza
głową w ścianę, co oznacza „głową muru nie przebijesz”. W prawym dolnym
rogu jest natomiast scenka przedstawiająca biedaka, który nie może sięgnąć po bochenek chleba, czyli „trudno związać koniec z końcem”.
Centralne miejsce na obrazie zajmuje
starszy człowiek w kapturze rogacza
i jego młoda żona. Przesłania tego właśnie rysunku chyba nikomu nie trzeba
tłumaczyć. Na tym kończymy dzisiejszy spacer. Za miesiąc zapraszam do
odwiedzenia kolejnych, ciekawych
i mało znanych miejsc w Antwerpii.
Anna Janicka

Rockoxhuis Museum. Żródło: panoramio.com
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
Policja skonfiskowała
fałszywe euro
W miejscowości Binche w zachodniej
Belgii, policjanci zarekwirowali tysiące podrobionych banknotów o wartości przekraczającej pół miliona euro.
Aresztowano dwóch fałszerzy z których
jeden próbował ratować się ucieczką
skacząc przez okno budynku w którym
drukowano fałszywe banknoty. Na swoje nieszczęście, podczas nieudanego
skoku złamał nogę, więc policja nie miała żadnych problemów aby zakuć go
w kajdanki. Podczas przeszukania lokalu zajmowanego przez przestępców,
funkcjonariusze znaleźli zaawansowany technologicznie sprzęt do podrabiania pieniędzy a także banknoty o nominałach 20, 50, 100, 200 i 500 euro.
Rzecznik policji powiedział, że „ilość
papieru znalezionego w kryjówce fałszerzy wystarczyłaby na wyprodukowanie banknotów o wartości siedmiu
milionów euro”. Pierwsze sygnały dotyczące krążących w obiegu fałszywych
pieniędzy dotarły do policji w czasie
słynnego karnawału w Binche.
Agencja Belga

Belgowie walczą z Al – Kaidą
W kwietniu burmistrzowie trzech belgijskich miejscowości: Antwerpii, Malines i Vilvorde spotkali się z belgijskimi i holenderskimi specjalistami od
spraw bezpieczeństwa aby omówić kwestię wyjazdów flamandzkich muzułmanów na wojnę do Syrii. Według dziennika „Gazet van Antwerpen”, coraz
więcej młodych w większości bezrobotnych mężczyzn (nie tylko pochodzenia
arabskiego) z Antwerpii, Brukseli i innych belgijskich miast, dołączyło do
islamskiej milicji w Syrii. Władze zastanawiają się jak ich przed tym powstrzymać.
Flamandzki tygodnik „Knack” podał
(opierając się na informacjach uzyskanych od społeczności muzułmańskiej
w Belgii), że w Syrii może obecnie przybywać nawet kilkuset Belgów wywodzących się ze społeczności arabskiej
oraz rodowitych Belgów, którzy przeszli na islam. Gazeta dodaje jednocześnie, że część z nich została zwerbowana do walki poprzez ekstremistyczne
organizacje muzułmańskie, ale spora
grupa udała się tam z własnej inicjaty-

wy. Najmłodsi z tych „bojowników
w imię świętej sprawy” mają zaledwie
15-16 lat. Burmistrz Vilvoorde Hans
Bonte zaproponował odbieranie dokumentów tożsamości tej części młodzieży, która chce wyjechać aby walczyć
w Syrii. Dziennikarzowi gazety „De
Standaard” powiedział: „Uważam, że lokalne władze powinny mieć możliwość
odebrania dowodów bojownikom dżihadu, którzy wyrażają pragnienie podróżowania do strefy wojennej lub zdradzają wyraźne sygnały świadczące
o radykalizacji poglądów”. Burmistrz
chce aby takie właśnie środki zostały
na razie wprowadzone na rok. Wskazuje również, że podobne rozwiązania
brane są także pod uwagę w Holandii.
Według dziennika „De Morgen” spośród państw europejskich to właśnie Belgia staje się „wiodącym dostawcą młodych ludzi, którzy udają się do Syrii aby
walczyć wspólnie z żołnierzami dżihadu”.
„Gazet van Antwerpen”

Obława na islamistów
Jednostki specjalne belgijskiej policji federalnej (ponad 200 policjantów) przeprowadziły w połowie kwietnia zakrojoną na szeroką skalę akcję
w środowisku radykalnych islamistów. Atak nastąpił jednocześnie
wczesnym rankiem w Antwerpii,
Brukseli, Vilvorde i kilku mniejszych
miejscowościach. W sumie policja
przeszukała 48 lokali osób podejrzanych o działalność terrorystyczną,
w stosunku do których istniały uzasadnione przypuszczenia, że są zamieszane w rekrutację zagranicznych bojowników do wojny w Syrii. Policja
podejrzewa ich również o prowadzenie walki ramię w ramię z bojownikami Al-Kaidy. Na razie zatrzymano
sześć osób (wg policji są to wojujący
muzułmanie) wśród których znalazł
się Fuada Belkacema – były rzecznik
radykalnego ugrupowania islamskiego Sharia4Belgium, który od dawna
wzywał do przekształcenia Belgii
w państwo islamskie. Jednym z zatrzymanych okazał się również weteran wojny w Syrii który powrócił do
Belgii na rekonwalescencję. Policja
przejęła komputery, telefony komórkowe i ponad 30 tysięcy euro.
„La Libre Belgique”.

Belgijska gazeta przeprasza
za polski obóz
Po raz kolejny flamandzkojęzyczny
dziennik „Het Nieuwsblad” zamieścił
na swoich łamach nieprawdziwe informacje dotyczące funkcjonowania w czasie II wojny światowej rzekomego polskiego
obozu
zagłady.
Dzięki
natychmiastowej reakcji Ambasady Polskiej w Brukseli, gazeta zamieściła sprostowanie. Polska placówka dyplomatyczna
otrzymała
również
list
z przeprosinami, ale niemiłe wrażenie
pozostało. Redaktor naczelny przyznał,
że użyto „stwierdzenia, które nie jest
prawdziwe. Auschwitz był niemieckim
obozem zagłady na terenie Polski, a nie
polskim obozem zagłady”. To już kolejna w tym roku interwencja naszej ambasady w związku z tekstem zamieszczonym w „Het Nieuwsblad”. Podobna
sytuacja miała miejsce na początku tego roku, kiedy w tekście z 26 stycznia
pojawiło się określenie „polski obóz zagłady”. Również w tym przypadku musiała interweniować polska placówka
PAP
dyplomatyczna z Brukseli.

Szkolne SMS-y do rodziców
Niektóre szkoły w Gent wprowadziły elektroniczny system rejestracji
uczniów. Polega on na bieżącym informowaniu rodziców o nieobecności ich
dzieci na zajęciach szkolnych. Jeżeli
w danym dniu ich pociecha nie pojawi
się na lekcjach, system to zarejestruje
a rodzice zostaną powiadomieni o tym
fakcie właśnie SMS-em. Wprowadzając
elektroniczną rejestrację nieobecności
dyrektorzy szkół mieli na względzie
fakt, że około 10% uczniów notorycznie nie chodzi do szkoły i ma po kilkanaście nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku szkolnego. Władze
oświatowe we Flandrii już zapowiedziały, że jeżeli powyższy eksperyment się
powiedzie, system zostanie wprowadzony do większej ilości szkół w różnych miejscowościach. Agencja Belga

Pracownicy w Belgii szpiegowani przez pracodawców
Agencja prasowa IAR donosi, że niektóre belgijskie firmy nader często korzystają z usług biur detektywistycznych aby monitorować a właściwie
szpiegować swoich pracowników. Co-
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raz częściej również zdarzają się sytuacje, że prywatni detektywi sami zgłaszają się do firm oferując swoje usługi
z czego one skwapliwie korzystają. Detektywi obserwują pracowników, wychwytują ich błędy, a potem donoszą
właścicielowi firmy który ma doskonały powód do zwolnienia pracownika.
Na te medialne doniesienia oburzyli się
związkowcy. Chrześcijański Związek
Zawodowy uważa takie procedury za
oburzające a jej rzecznik stwierdził, że
wiadomo przynajmniej o kilkunastu firmach które z powyższych ofert skorzystały. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało, że takie praktyki są
nieetyczne i budzące kontrowersje, ale
prawo nie zostało złamane.
IAR

Chrześcijańskie święta
znikną z belgijskiego
kalendarza
Z oficjalnych kalendarzy mają zniknąć takie święta jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych
i te określenia mają być zakazane
w belgijskich szkołach ponieważ… kojarzą się z chrześcijaństwem. Odtąd
dla części uczniów szkolne przerwy
w nauce będą feriami jesiennymi, wakacjami zimowymi, feriami dla roz-

rywki (zamiast dotychczasowego wolnego w okresie karnawału) oraz feriami wiosennymi. Zakaz ten dotyczy
na razie francuskojęzycznego obszaru Belgii. Stosowanie tych nowych
nazw było już zalecane od dawna, jednak teraz stało się normą. Radio Watykan podało, że „w Brukseli zrezygnowano w ostatnie Boże Narodzenie
z miejskiej choinki, aby nie ranić wrażliwości muzułmanów”. Zamiast tradycyjnego drzewka bożonarodzeniowego stanęła 24-metrowa świetlna
konstrukcja zbudowana z ekranów telewizyjnych, która wywołała fale emocji, ale jednocześnie wzburzyła sporą
część mieszkańców belgijskiej stolicy.
Agencja Belga

Palacze na cenzurowanym
Do Belgijskiego Stowarzyszenia Lokatorów (AES) wpływają skargi od osób
które czują się dyskryminowane przy
wynajmowaniu mieszkań. Coraz częściej podczas zawieraniu umów widnieje zastrzeżenie, że w danym apartamencie czy domu nie wolno palić tytoniu.
Dotyczy to szczególnie lokali nowych
i wyremontowanych. Zdarza się, że właściciele dysponujący mieszkaniami do
wynajęcia nie dopuszczają możliwości
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zamieszkania w nich osób palących.
AES twierdzi, że powyższa klauzula
ogranicza prywatność najemców a właściciele nie powinni w umowach zawierać tego typu zastrzeżeń.
PAP

Niepodległa Bruksela
Najnowsze badania opinii publicznej
pokazują, że jeżeli dojdzie do rozpadu
Belgii to Bruksela chce być samodzielna i niepodległa. Tak uważa 68 procent
jej mieszkańców. Tylko 6% myśli o przyłączeniu się do flamandzkojęzycznej
Flandrii, natomiast 26% chciałoby dołączyć do francuskojęzycznej Walonii.
Badanie zostało wykonane w związku
z coraz większymi różnicami dzielącymi Flandrię i Walonię, nieporozumieniami pomiędzy politykami różnych opcji politycznych, kryzysami w rządzie
oraz groźbą rozpadu kraju. Jednak pomimo wszystkich czarnych scenariuszy Belgowie wierzą w przyszłość kraju. Wielu z nich twierdzi wręcz, że to
politycy nie mogą się miedzy sobą porozumieć a zwykli obywatele nie mają
z tym problemu.
„La Libre Belgique”
Opracowała
Karolina Morawska
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Warto wiedzieć
Od stycznia 2013 roku obowiązują w Belgii dwa nowe znaki drogowe.

początek ruchu
z pierwszeństwem
dla rowerzystów

koniec ruchu
z pierwszeństwem
dla rowerzystów

Ruszyła już szósta edycja konkursu

„Polak Roku w Belgii”
Serdecznie zapraszamy do głosowania w kategorii
Nagroda Internautów.
Treść regulaminu oraz wszystkie informacje znajdują
się na stronie konkursu
www.polakroku.be
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„Dura lex sed lex”
– Twarde prawo lecz prawo
Nowa ustawa o obywatelstwie
belgijskim weszła już w życie.

W

szyscy wiemy, że Belgia jest
krajem słynącym z wielu rzeczy. Jest królestwem cykorii
i pralinek, producentem świetnego piwa nie tylko na rynki europejskie, ale
i światowe. Jest krajem małej powierzchni i wielkich paradoksów. Lecz nie
o belgijskich paradoksach chciałam
Państwu donieść, a o nowej ustawie,
która weszła w życie w styczniu tego
roku i jakie niesie ona ze sobą konsekwencje dla nas Polaków przebywających w Belgii.
System socjalny Belgii należy do jednego z najbardziej atrakcyjnych ze
wszystkich krajów Europy. To właśnie ten system stał się magnesem dla
tysięcy imigrantów. Ten fakt w połączeniu z bardzo łagodnym dotąd prawem o obywatelstwie belgijskim
spowodował, iż Belgia stała się popularnym kanałem wjazdowym do Europy z możliwością szybkiego otrzymania obywatelstwa. To obywatelstwo
dawało możliwość dalszej migracji do
krajów, do których posiadacz paszportu belgijskiego może wjechać bez
wizy. Według starego prawa tak zwanego „snel Belg worden” – przyznającego w krótkim czasie obywatelstwo,
należało czekać tylko trzy lata aby stać
się Belgiem. Osoby które mieszkały
poza granicami Belgii i nigdy się
w kraju nie pojawiły, mogły również
otrzymywać obywatelstwo belgijskie.
Ustawodawstwo tzw. szybkiej procedury stawania się Belgiem wprowadzone zostało przez rząd Verhofstad
I w roku 2000. Wystarczyło jedno decenium (10 lat), aby Belgia stała się
łatwym korytarzem wjazdowym do
Europy. I tak w latach 2000 – 2011,
568.574 osób przybyłych do Belgii
otrzymało obywatelstwo i stało się tak
zwanymi „Nowymi Belgami”. Stare
ustawodawstwo nie tylko było wyjątkowo łagodne, ale również niesamowicie rozbudowane i skomplikowane.
Obejmowało dwanaście kategorii, które definiowały przyznanie obywatelstwa. Prawo to należy jednak do przeszłości.
W październiku ubiegłego roku większością głosów w Belgijskim Parlamencie Federalnym przegłosowano
nową ustawę o obywatelstwie, która
oficjalnie weszła w życie w styczniu
tego roku. Jakie zmiany wnosi nowe
ustawodawstwo? Radykalne. Nowa
ustawa o obywatelstwie nie tylko bar-

dzo upraszcza starą ustawę, redukując 12 kategorii do 4, ale w przejrzysty sposób określa warunki które należy spełnić, aby stać się posiadaczem
belgijskiego paszportu. Otrzymanie
obywatelstwa przestaje być prezentem od belgijskiego rządu, mającego
działać jako zachęta do integracji. Odtąd belgijskie obywatelstwo można
otrzymać tylko pod warunkiem udowodnienia integracji ekonomicznej
i społecznej.
Obecnie, aby wystąpić z wnioskiem
o belgijskie obywatelstwo należy
spełnić następujące warunki:
n Trzeba być osobą pełnoletnią
n Przebywać oficjalnie w Belgii minimum 5 lat
n Udokumentować, iż oficjalnie podczas pięcioletniego pobytu przepracowało się w Belgii minimum 312
dni.
n Wykazać się wymaganą znajomością jednego z trzech oficjalnych języków Belgii i odbyciem kursów integracji społecznej.
n Złożyć pisemne oświadczenie o bezwarunkowej akceptacji wszystkich
fundamentalnych przepisów tego
kraju.
Osoby nie spełniające tych kryteriów nie mogą się starać o przyznanie obywatelstwa i muszą czekać 10
lat.
Nowa ustawa o obywatelstwie nie
tylko jest przejrzysta w swej formie,
ale również kosztuje. Każdy złożony
wiosek w urzędzie miasta kosztuje odtąd 150 euro. Do powyższych kosztów należy dodać tłumaczenia wszystkich
aktów
urodzenia,
aktów
małżeństwa zaprzysiężonych, zalegalizowanych i opatrzonych apostillą.
Operacja stawania się Belgiem nie jest
już taka tania.
Jak każda ustawa, również ta nie
jest idealna, zawiera bowiem wiele nieścisłości. Jeżeli chodzi o język, obowiązywać ma znajomość jednego z oficjalnych języków w Belgii. Czy
wystarczy znajomość tylko francuskiego, jeżeli dana osoba mieszka we
Flandrii? Należy udokumentować znajomość języka danego okręgu, czyli
w przypadku Flandrii – flamandzkiego. Jaki poziom jest wystarczający,
aby przekonać Dienst Vreemdelingen
Zaken (Belgijski Urząd Migracyjny)?
Czy wystarczy poziom 1.1. czy też 2.4?
A co z analfabetami, osobami przyjeżdżającymi i zamieszkującymi Belgię,

które nie tylko nie znają języka flamandzkiego, ale także nie potrafią pisać i czytać w języku ojczystym. Co
z osobami w podeszłym wieku, które
według prawa od 65 roku zwolnione
są z obowiązku uczęszczania na kursy języka oraz integracji społecznej?
Czy będą one również zwolnione z tego kryterium podczas składania wniosku o obywatelstwo, czy będą musiały zdać egzamin w Brukseli? Na te
i inne pytania nowa ustawa póki co
nie daje precyzyjnych odpowiedzi.
I wreszcie jak się ma nowa ustawa,
jeżeli chodzi o nas Polaków. Czy jest
ona przywilejem, czy raczej zbędnym
balastem. Jak podaje gazeta „Het Nieuwsblad” pod koniec 2012 roku Urzędy Miasta w Antwerpii zostały zalane
wnioskami o przyznanie obywatelstwa
belgijskiego. Statystyki podają, że 50
% więcej cudzoziemców złożyło wnioski o obywatelstwo. Przodowali w tej
grupie Turcy i Marokańczycy. Polacy, jak wynika z cyfr (około stu wniosków wpłynęło w ubiegłym roku w Antwerpii do Urzędu Miasta), nie są
szczególnie zainteresowani byciem
Belgiem na papierze. W roku 2008
Belgia podpisała obustronne porozumienie z wieloma krajami w tym również z Polską, na mocy którego zezwala się obywatelom Rzeczypospolitej
zachowanie podwójnego obywatelstwa. Polacy, od roku 2004 oficjalnie
obywatele Unii Europejskiej, mogą zachować swoje polskie obywatelstwo
i przyjąć podwójne w takich krajach,
jak: Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Grecja, Portugalia, Włochy, Holandia i nawet Szwajcaria. Jedynym
krajem, który absolutnie nie przyznaje swojego obywatelstwa, za wyjątkiem swoich etnicznych obywateli, są
Niemcy.
Tak więc posiadanie belgijskiego
obywatelstwa niekoniecznie jest dla
Polaków ułatwieniem, a w niektórych
prawnych kwestiach meldunkowych
nawet utrudnieniem.
Maya Stępień
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Kącik historyczny
Konstytucja 3 maja

K

onstytucja 3 Maja powstała kiedy Polska czasy swojej świetności miała już za sobą. Wspomnieniem były zwycięstwa Jana
Sobieskiego i potęga polskiego państwa. Polskę uważano za jeden z najbardziej zacofanych krajów ówczesnej Europy. Była państwem słabym,
uzależnionym od Rosji, Prus i Austrii,
które decydowały o naszej polityce
wewnętrznej. Z Polską kojarzyli się
przekupni posłowie, liberum veto,
szlachta która nader wszystko przedkładała prywatę, rządy magnaterii,
brak własnej armii i niezabezpieczone granice. Taki właśnie był nasz kraj
w końcu XVIII wieku.
3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni
(zwany również Wielkim) poprzez
aklamację przyjął rządową ustawę,
która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. W tamtym okresie była to pierwsza w Europie i druga na
świecie ustawa regulującą prawa
i obowiązki obywateli oraz organizację władzy państwowej. Dokument ten
stal się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Postanowienia Konstytucji 3 Maja ustanawiały trójpodział władzy. Władzę
ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy parlament składający się z sejmu i senatu, natomiast władzę wykonawczą powierzono królowi wraz
z Radą (tzw. Strażą Praw), złożoną
z prymasa i pięciu ministrów którzy
odpowiadali przed sejmem za podpisane przez siebie akty. Przewodniczącym Rady był król który miał prawo
nominować biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów,
a w razie wojny sprawował naczelne
dowództwo nad wojskiem. Konstytucja zniosła wolną elekcję oraz zasadę
liberum veto. Zmniejszyła wpływy polityczne magnaterii poprzez wykluczenie ze szlacheckich sejmików
szlachty nie posiadającej ziemi, czyli
będącej najbardziej podatną na wpływy i przekupstwo. Ta zmiana przeniosła się na prawo wyborcze, ponieważ
cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono cenzusem posiadania. Mieszczanie uzyskali prawo nabywania dóbr
ziemskich i uzyskiwania szlachectwa.
Poddaństwo chłopów zostało utrzymane, jednak pozbawiono szlachtę
prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych – ich bezpośrednim
zwierzchnikiem stało się państwo.
Konstytucja 3 Maja zniosła odrębność
pomiędzy Koroną, a Litwą. Wprowadziła jednolity rząd, skarb i wojsko.

cy, czyli 1 Maja. Po upadku komunizmu przywrócono obchody 3 Maja dopiero w roku 1990. W tym dniu obchodzimy również Święto Matki Bożej
Królowej Polski. Święto to zostało
ustanowione na pamiątkę obrania
przez króla Jana Kazimierza Matki
Boskiej Częstochowskiej Królową Polski. Miało to miejsce w 1656 roku,
w czasie Potopu Szwedzkiego po cudownej obronie Jasnej Góry.

Konstytucja 3 Maja. Źródło: http://www.dabrowatar.pl

Katolicyzm stał się oficjalną religią,
a państwo miało prawo uznawać także inne wyznania. Jednocześnie ustalono, że po śmierci króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego monarchia
będzie dziedziczna. Autorem Konstytucji 3 Maja (o czym nie wszyscy wiedzą) był król Stanisław August Poniatowski.
Wspólnie
ze
swoimi
doradcami, w ścisłej tajemnicy tworzył genialne zapisy ustawy. Wszystkie rozwiązania prawne są autorstwa
króla i jego doradców, natomiast ostateczne sformułowania tekstu zawdzięczamy Hugo Kołłątajowi.
W połowie 1792 roku Konfederacja
Targowicka oraz wojska rosyjskie które wkroczyły do Rzeczypospolitej, skutecznie zablokowały próby przeprowadzenia
reform
zapisanych
w Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęła się
wojna określana jako „wojna w obronie Konstytucji 3 Maja”. Polacy
mogli obchodzić rocznice tego wydarzenia dopiero po odzyskaniu niepodległości, czyli po 123 latach.
Rocznica konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku. Podczas trwania II wojny
światowej, święto Konstytucji ponownie zostało zakazane. W czasach Polski komunistycznej obchody 3 Maja
zastąpiło pierwszomajowe święto pra-

Nowoczesne ustalenia Konstytucji
3 Maja były jak na tamte czasy wyjątkowo nowatorskie i odważne, a ustawa była ostatnią próbą ratowania Polski przed utratą niepodległości
i najważniejszym dziełem polskiego
oświecenia. Genialność Konstytucji 3
Maja polega przede wszystkim na rozwiązaniach konstytucyjnych w których przywrócono zasady polityczne
Polski z czasów Kazimierza Wielkiego, dostosowując je ściśle do wymogów współczesnych, czyli czasów
Oświecenia. W polskiej historii jest to
bez wątpienia jeden z najbardziej znaczących aktów prawnych i nasz wspólny powód do dumy.
Anna Janicka

Król Stanisław II August Poniatowski. Źródło:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6
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Dzień Flagi – święto biało-czerwonej
maja obchodzimy
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Dlaczego właśnie tego
dnia? Geneza święta wywodzi się z czasów II wojny światowej. Właśnie
2 maja żołnierze 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki zdobywający Berlin zatknęli
biało-czerwoną
flagę na Siegessaule (Kolumnie
Zwycięstwa).
W czasach Polski komunistycznej, w maju obowiązywało
tylko
jedno
– pierwszomajowe święto
robotnicze. Ówczesne władze nie uznawały drugiej ważnej majowej daty czyli Konstytucji 3 Maja,
dlatego ściśle przestrzegano nakazu
zdejmowania flag po święcie pierwszomajowym, aby nic nie przypominało
obywatelom o 3 Maja. Ale Polacy zawsze pamiętali.
Polskie barwy narodowe wywodzą
się z naszej historii, a dokładnie z kolorów herbów Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W polskiej fladze biel pochodzi od bieli białego orła będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, czyli godła Litwy. Oba
te godła umieszczone są na czerwonych tłach. Na polskiej fladze biel znalazła się u góry, bowiem w naszej heraldyce ważniejszy jest kolor godła
niż tła. Polskie barwy kształtowały się
na przestrzeni wieków i jako nieliczne na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Polska biało – czerwona flaga po raz pierwszy (nieoficjalnie)
została uznana za barwy narodowe
w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Manifestujący w ten
dzień byli przepasani biało – czerwonymi szarfami. Oficjalnie, kolory biały i czerwony po raz pierwszy zostały uznane jako barwy narodowe
Uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego
z 1831 roku, w której czytamy: „Izba
Senatorska i Izba Poselska, po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych,
zważywszy potrzebę nadania jednostajnej odznaki, pod którą winni się
łączyć Polacy, postanowiły i stanowią:
Artykuł 1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
to
jest
kolor
biały
z czerwonym. Artykuł 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te
kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.
Według ustawy o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

2

z 31.01.1980 roku, barwami RP są kolory biały i czerwony, ułożone
w dwóch poziomych, równoległych
pasach tej samej szerokości, z których

górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Kolory te według
symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie:
n Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra.
Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie,
n Kolor czerwony jest symbolem
ognia, a z cnót oznacza odwagę
i waleczność.
Pierwotnie polską barwą narodową
był karmazyn, stanowiący symbol dostojeństwa i bogactwa, a zarazem uważany za najszlachetniejszy z kolorów.

Z uwagi na cenę barwnika
(mało kto mógł sobie pozwolić na jego zakup), był
on wykorzystywany jedynie przez najbogatszą
szlachtę i dostojników państwowych. W 1927 roku decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej karmazynowy
odcień czerwieni zmieniono na cynober. Na pierwszych flagach i sztandarach
reprezentujących
Królestwo Polskie widniał
biały orzeł w koronie na
czerwonym tle.
Od 1955 roku w Polsce
dwa rodzaje flagi nazywane są „flagą państwową”’. Oprócz flagi biało – czerwonej istnieje jeszcze
flaga z godłem Polski na białym prostokącie nazywana „flagą państwową
z godłem” (od 1 sierpnia 1919 r.). Początkowo przeznaczona była dla polskich przedstawicielstw dyplomatycznych oraz statków handlowych.
W latach 1928 – 38 była tylko banderą handlową. Wynikało to z faktu, że
flaga biało – czerwona była i jest do
dziś jedną z flag Międzynarodowego
Kodu Sygnałowego używanego do sygnalizacji na morzu (flaga biało – czerwona to flaga „H” oznaczająca jako
sygnał jednoliterowy: „Mam pilota na
statku”), zatem aby odróżnić od niej
polską banderę, dodano godło.
Modyfikacja flagi państwowej z godłem jest banderą wojenną. W Rzeczypospolitej przedrozbiorowej polska bandera wojenna przedstawiała
Orła Białego na czerwonym tle, natomiast statki handlowe nosiły czerwoną banderę z wizerunkiem ramienia
trzymającego pałasz.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej został
pierwotnie uchwalony przez Senat RP
jako
„Dzień
Orła
Białego”
(12.02.2004). Kilka dni później Sejm
RP specjalną ustawą zmienił jego nazwę na Dzień Flagi RP (20 lutego 2004
roku).
Anna Janicka

12

Antwerpia po polsku

maj 2013

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Źródło: http://kurierwilenski.lt/wp-content
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maja, zarówno w kraju jak i we
wszystkich środowiskach polonijnych na świecie obchodzimy
Dzień Polonii i Polaków za Granicą,
ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą w 2001 roku.
Wyraża uznanie dla Polonii i Polaków
za dorobek i wkład w odzyskanie przez
Polskę suwerenności, jest także wyrazem jedności wszystkich Polaków
bez względu na miejsce zamieszkania.
Wkład Polonii w odzyskanie niepodległości jest bezdyskusyjny, nie ulega również wątpliwości wierność
i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. Dzień Polonii i Polaków za
Granicą, to uznanie i potwierdzenie
jedności wszystkich Polaków na całym świecie, a także umacnianie poczucia polskiej wspólnoty narodowej.
Przypomina rodakom żyjącym na obczyźnie o ich korzeniach i pomaga
w zachowaniu świadomości narodowej.
Szacuje się, że poza granicami kraju mieszka około 21 milionów Pola-

ków i osób pol- nych spoczywa jakże trudny obowiąskiego pochodze- zek nie tylko budowania, ale przede
nia (czyli około wszystkim kształtowania wizerunku
35%).
Polska Polski poza jej granicami. Jest to bardiaspora jest pią- dzo trudny, długi i czasochłonny prota co do wielkości ces. To my musimy przełamywać niena świecie, a więc sprawiedliwe stereotypy tyczące
jedną z najwię- Polaków, jakże często odbiegające od
kszych w stosun- rzeczywistości. W przeszłości nasi
ku do liczby oby- przodkowie walczyli nie tylko o niewateli żyjących podległość Polski, ale także o wolność
w kraju. Najlicz- innych narodów na wielu wojennych
niejsze skupisko frontach. Teraz na obczyźnie swoją
Polonii znajduje wiedzą, doświadczeniem, zaradnością
się w Stanach i pracowitością budujemy przyszłość
Zjednoczonych
innych krajów, własną i wspólną.
(ok. 10 mln), duCzego powinniśmy sobie życzyć
że ośrodki polo- w tym dniu? Chyba przede wszystkim
nijne są w Kana- tego, by rodacy w kraju o nas pamiędzie i Brazylii. tali. Żeby nam w tej drugiej, nowej OjRównie
dużo czyźnie było dobrze, żebyśmy nie czuosób pochodzenia polskiego żyje za li się zagubieni, bo przecież dla
naszą wschodnią granicą. Na Ukrai- każdego z nas decyzja o emigracji bynie jest to około miliona osób, na Lit- ła wielkim wyzwaniem. I żebyśmy powie ponad 300 tysięcy, a w Federacji trafili się odnaleźć w tej nowej rzeczyRosyjskiej około 350 tysięcy. Od 1 ma- wistości oraz nigdy nie zapominali
ja 2004 roku, czyli od momentu przy- o naszych polskich korzeniach.
stąpienia Polski do Unii Europejskiej,
Anna Janicka
duża rzesza rodaków wyemigrowała
do krajów Wspólnoty. Szacuje się, że
do chwili obecnej,
do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Belgii czy
Holandii wyjechało nawet do 2 miJezeli masz ważną sprawę do załatwienia
lionów Polaków.
np: w banku, u lekarza, w urzędzie
Na
wszystkich
kontynentach po(gmina, ACV, urząd skarbowy, policja...),
wstają nowe skugdziekolwiek gdzie wymagane jest
piska emigracyjdokładne porozumienie się
ne
–
według
szacunków
na
a nie znasz języka.
świecie
działa
około 10 tysięcy
polonijnych organizacji. Na ośrodkach emigracyj-

j. Niderlandzki – pomoc

Zadzwoń 0487 705 721

Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły
języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego
i niemieckiego
GSM 0496 113 823
e-mail: stepien.maya@gmail.com
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków

Jan Czochralski – zapomniany geniusz

Jan Czochralski. Źródło: www.poland.gov.pl

go pasją
była chemia.
W domu
Jan Czochralski z rodziną. Źródło: http://bialczynski.files.wordpress.com/2013/03/jan-czochralskirodzin6.jpg
nym eksperymenało kto wie, że obok Marii Cu- tował z różnymi chemikaliami
rie-Skłodowskiej i Mikołaja dostępnymi w drogeriach i aptekach
Kopernika to właśnie Jan i często wywoływało to niepożądane
Czochralski jest najbardziej znanym skutki. W rodzinnej miejscowości nie
polskim uczonym na świecie. Bez je- widział dla siebie przyszłości dlatego
go dokonań wszystkie cuda obecnej zdecydował się na wyjazd zapowiadatechniki: telewizory, komputery, czy jąc, że „wróci do Kcyni kiedy będzie
smartfony po prostu by nie powstały. sławny i bogaty”.
Pierwszą przystań w swoim doroKrótki rys biograficzny
słym życiu znalazł w Krotoszynie
Jego życie obfitowało w liczne wzlo- gdzie pracował jako pomocnik w apty i upadki i można by na tej podsta- tece. Tam za zgodą i aprobatą właściwie nakręcić doskonały sensacyjny ciela bez przeszkód oddawał się swofilm. Był samoukiem bez matury i ge- im pasjom.
nialnym wynalazcą który na swojej
W roku 1904 zamieszkał w Berlinie
pracy zbił pokaźny majątek.
i rozpoczął pracę w aptekach. Dwa laUrodził się 23 października 1885 ta później przyjął stanowisko analityroku w Kcyni w Wielkopolsce na te- ka w przemysłowym laboratorium firrenach ówczesnego zaboru jako ós- my Kunheim&Co, a w roku 1907
my syn ubogiego stolarza. Ojciec był zaczął pracować w laboratorium AEG
cenionym w okolicy rzemieślnikiem (Allgemeine Elektricitat Gesellschaft).
kontynuującym wielopokoleniową roGdy jego kariera zaczęła nabierać
dzinną tradycję. Dla każdego z sy- rozpędu okazało się, że z powodu branów wybrał jakieś zajęcie na przy- ku wykształcenia nie może wyżej
szłość. Jan miał zostać nauczycielem awansować. Zdaje więc eksternistyczdla te go został wysłany do se mina - nie egzaminy do Wyższej Szkoły Techrium nauczycielskiego w Kcyni. We- nicznej w Berlinie, w której w 1910
dług rodzinnych opowieści zdał ma- roku uzyskuje tytuł inżyniera chemitu rę,
ale
po darł
świa dec two ka ze specjalnością metalurgiczną.
dojrzałości krzycząc, że „nigdy nie
W tym samym roku bierze ślub z piawy da no bar dziej krzyw dzą cych nistką Margueritą Hasse – Niemką z hoocen”.
lenderskimi korzeniami wywodzącą się
Inna wersja mówi, że ojciec wyrzu- z szanowanej i bogatej berlińskiej rocił go z domu, gdyż nie podobały mu dziny. Dzięki majątkowi żony ma zasię chemiczne eksperymenty syna. pewnione zaplecze finansowe i bez przeFaktem jest, że matury nie miał a je- szkód oddaje się pracy naukowej. Ale

M

szacunek i uznanie w środowisku naukowym zawdzięcza swojej ciężkiej pracy i wybitnym zdolnościom.
W roku 1916 został szefem głównego laboratorium badania żelaza i stali
w AEG i ten rok można uznać jako przełomowy w jego naukowej karierze.

Geniusz wynalazczości
Na całym świecie znana jest metoda Czochralskiego, która wraz z upływem czasu nie straciła nic ze swojej
aktualności i nadal w ten sam sposób
wytwarza się prawie cały światowy
krzem z którego robione są tranzystory i układy scalone.
Swojego największego odkrycia naukowego Jan Czochralski dokonał zupełnie przypadkowo.
Pewnego dnia 1916 roku po wyjątkowo długim i wyczerpującym dniu
zmęczony zasiadł w fotelu aby sporządzić niezbędne notatki. Wziął do ręki
pióro i zamiast w kałamarzu pomyłkowo zanurzył je w tygielku ze stopioną cyną. Kiedy wyciągał pióro zauważył, że „za stalówką ciągnie się
cieniutki jak włos drucik cyny”. Zaczął analizować przypadkowe odkrycie i stwierdził, że otrzymał monokryształ cyny. Sposób produkcji
monokryształów odkryty przez Czochralskiego wyprzedził swoją epokę
o kilkadziesiąt lat. Dopiero pod koniec II wojny światowej amerykańscy
naukowcy pracujący nad wynalezieniem tranzystora przypomnieli sobie
o odkryciu polskiego profesora.
W 1924 roku, pracując w laboratorium we Frankfurcie nad Menem,
Czochralski opatentował skład nowego stopu łożyskowego (zwanego metalem B) o wysokich parametrach śli-
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zgowych, który okazał się bezcenny
dla ówczesnej gospodarki Niemiec.
Patent na stop natychmiast zakupiła
niemiecka kolej, potem między innymi Stany Zjednoczone, ZSRR i Polska.
Profesor był konsultantem największych światowych koncernów i bardzo bogatym człowiekiem.

Polskie realia
Jan Czochralski dużą część swojego życia spędził w Niemczech. Miał
tam ugruntowaną pozycję zawodową
i społeczną. Jednak po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę powrócił
do wolnej ojczyzny aby jej służyć. Namówił go do tego prezydent Ignacy
Mościcki. Wielu naukowców było zdziwionych, nie rozumieli dlaczego wybrał Polskę i zaczynał wszystko od
początku. Miał znane nazwisko, szacunek ludzi nauki, majątek i mnóstwo
zawodowych propozycji. Odmówił nawet koncernowi Forda. Zostawił doskonale wyposażone laboratorium
i przyjechał do Polski. Niektórzy historycy twierdzą, że Czochralski zawsze podkreślał, iż czuje się Polakiem
i z powodów czysto patriotycznych nawiązał współpracę z polskim wywiadem wojskowym. Ale wtedy nikt o tym
fakcie nie wiedział.
Na początku 1929 roku jako profesor kontraktowy kierował Katedrą
Metalurgii i Metaloznawstwa na wydziale chemii Politechniki Warszawskiej. W tym samym roku otrzymał
tytuł doktora honoris causa tej uczelni, a potem mianowanie na profesora. Był to wyraz uznania dla jego naukowych osiągnięć gdyż formalnie nie
miał matury, doktoratu ani habilitacji.
Kolejną przeszkodą było niemieckie
obywatelstwo profesora które budziło wiele kontrowersji i którego Czochralski nie pozbył się od razu po przyjeździe do Polski. Niektórzy uważali,

że zachowując je mógł stale czerpać
dochody ze swych niemieckich wynalazków. W chwili otrzymania tytułu
profesorskiego podpisał stosowne
oświadczenie o zrzeczeniu się niemieckiego obywatelstwa i przyjęciu polskiego. W niemieckiej ambasadzie nikt
nie chciał załatwić tej sprawy i aż do
wybuchu wojny profesor posiadał podwójne obywatelstwo. Czochralski był
cenionym w Niemczech konsultantem, miał dostęp do wielu wojskowych
tajemnic i w interesie ówczesnych niemieckich władz z pewnością nie leżało pozbywanie się tak „drogocennego” obywatela.
Państwo Czochralscy wiedli w Warszawie życie na wysokim poziomie.
Przyjaźnili się z prezydentem Mościckim, prowadzili salon literacki. Przez
ich dom przewinęli się najwybitniejsi i najbardziej znani ludzie kultury
i nauki. Profesor był człowiekiem bardzo zamożnym, sponsorował sztukę,
fundował stypendia biednym artystom, sfinansował wykopaliska w Biskupinie i odbudowę dworku Chopina.
To wszystko stało się powodem wielu przykrości i zawiści ze strony kolegów którzy nie mogli przeboleć, że
Czochralski w odróżnieniu od innych
naukowców miał do dyspozycji cały
instytut z inżynierami, technikami
a przede wszystkim tak doskonałe warunki do pracy naukowej. Zarzucali
mu, że nie jest Polakiem tylko Niemcem, że nie czuje ducha polskości i dlatego nie powinien kierować tak ważnym
strategicznie
dla
Polski
wydziałem na politechnice. Tego typu pomówienia były na porządku
dziennym, co miało swój finał w sądzie. Główny adwersarz Czochralskiego profesor Witold Broniewski, jak
i dwóch dziennikarzy skazani zostali
na karę grzywny i areszt w zawieszeniu. Tym procesem żyła cała Polska
zwłaszcza, że w obronie Czochralskiego stanął prezydent Ignacy Mościcki. Kilka tygodni po ogłoszeniu wyroku
zmarł profesor Broniewski. Jego uczniowie obciążyli za tę śmierć Czochralskiego i nigdy mu tego nie
wybaczyli.

II wojna światowa

Kryształ krzemu uzyskany metodą Czochralskiego. Fot. Twisp
Źródło: http://www.poland.gov.pl/

Po klęsce wrześniowej
Niemcy zamknęli wyższe
uczelnie w Warszawie
i wielu naukowców pozostało bez środków do życia. Na prośbę współpracowników
prof.
Czochralski rozpoczął starania aby na terenie instytutu stworzyć prywatną
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firmę na co okupanci wyrazili zgodę.
Powstał Zakład Badań Materiałów
i kilkanaście firm wykonujących zlecenia dla niemieckich i polskich zakładów. W czasie wojny taka inicjatywa nie była mile widziana przez
Polaków. Część środowiska naukowego rozpoczęła nagonkę na Czochralskiego. Nie wiedzieli jednak, że spora grupa polskich naukowców w ten
sposób została uchroniona przed nędzą i represjami ze strony Hitlerowców. Uczeni mieli autentyczne dokumenty i pomimo swojej działalności
w strukturach podziemnego państwa
polskiego byli bezpieczni. Zarzuty wobec Czochralskiego dotyczyły również
wykonywania zleceń dla Wermachtu.
Wtedy również nikt nie wiedział, że
profesor współpracował z polskim
podziemiem. Prowadził bardzo niebezpieczną grę. Z jednej strony pod
pozorem wykonywania zleceń dla Wermachtu wyciągał dla instytutu pieniądze od Niemców, z drugiej zaś zaopatrywał w broń polskie podziemie.
Dom państwa Czochralskich odwiedzali w czasie wojny wysocy rangą oficerowie niemieccy. Po wielu latach
okazało się, że dzięki profesorowi wielu naszych rodaków uniknęło Pawiaka i obozów koncentracyjnych. Podczas prywatnych spotkań i rozmów
z Niemcami profesorowi udało się uratować wielu ludzi.

Niesłusznie oskarżony
Po zakończeniu drugiej wojny światowej Czochralski był wielokrotnie
oskarżany o współpracę z Niemcami.
W 1945 roku został aresztowany z powodu wojennej współpracy z okupantem, działania na szkodę Polaków
i państwa polskiego. Po trzech miesiącach śledztwa i zeznaniach ludzi
których uratował został uniewinniony, a o tym fakcie powiadomiono władze Politechniki Warszawskiej. I tutaj wróciły dawne upiory. Uczniowie
profesora Broniewskiego nie przyjęli tego faktu do wiadomości i pod koniec I945 roku senat uczelni zdecydował że Czochralski nie jest uważany
przez grono naukowców za profesora PW i jego dalsza praca jest tam niemożliwa.
Obecnie część historyków jest zdania, że powyższa uchwała senatu skreślająca Czochralskiego z grona naukowców politechniki i podważająca
wszystkie dotychczasowe osiągnięcia
była w rezultacie próbą jego uratowania. Gdyby bowiem ówczesne komunistyczne władze dowiedziały się
o współpracy naukowca z podziemną
Armią Krajową byłby skończony.
Profesor powrócił do rodzinnej Kcyni i otworzył tam firmowane przez zięcia zakłady chemiczne BION wytwa-
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rzające mydło, artykuły drogeryjno
– kosmetyczne i zaopatrzenie dla aptek.
Długo nie mógł udowodnić swojej
niewinności. Szykanowany i bezpodstawnie oskarżany zmarł na zawał serca po rewizji którą przeprowadzili
u niego w domu funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Stało się to 22
kwietnia 1953 roku.
W tym samym czasie amerykańscy
uczeni odkryli jego prace na temat hodowli kryształów i nazwali ją „metodą Czochralskiego”.
Badania historyków udowodniły, że
Czochralski współpracował z polskim
wywiadem wojskowym i Armią Krajową. Pomógł wielu ludziom i wielu
uratował. Przez wiele lat próbowano
szkalować jego imię, ale od pewnego
momentu o prawdziwych dokona-

Cieplna przewodność (W/mK: Cu 401. Ag 429 grafen około 5000. Źródło: lubczasopismo.salon24.pl
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niach profesora robiło się coraz głośniej. Uznawano jego zasługi również
na polu nauki. Odbywały się konferencje poświęcone profesorowi a wielu uczonych podejmowało próby jego
rehabilitacji. Tylko Politechnika Warszawska nie zmieniała swego stanowiska.
Z biegiem czasu umarli wszyscy oponenci profesora i w 2011 roku Senat
uczelni przyjął ustawę o przywróceniu mu dobrego imienia i upamiętnieniu wszystkich jego dokonań.
Jan Czochralski był cenionym naukowcem który osiągnął sukces nie tylko na polu nauki, ale również finansowy. Posiadał niezwykłą umiejętność
odejścia niekiedy od wielkich naukowych wynalazków i zajęcie się bardziej przyziemnymi i wyjątkowo opłacalnymi wynalazkami. To on
wynalazł płyn do trwalej ondulacji
i skonstruował prototyp obecnego mikroskopu skaningowego
Bez odkryć Jana Czochralskiego nie
byłoby tak wielkiego rozwoju dzisiejszej elektroniki. Nie powstałyby żadne urządzenia zawierające układy
z krzemu: telewizory, komputery, telefony, roboty, kuchenki mikrofalowe czy zegarki kwarcowe. Jego wynalazek jest dzisiaj wykorzystywany
przy produkcji półprzewodników
przez największe światowe koncerny
produkujące elektronikę: Motorola,
IBM, Samsung czy NEC.

Rok Jana Czochralskiego – oficjalne logo

Na świecie uznawany jest za jednego z największych uczonych.
W Polsce jego nazwiska nie wymieniają podręczniki, nie ma ulic, placów czy par ków na zwa nych je go
imieniem. Ale w światowej nauce zawsze będzie miał miejsce wśród tych
największych.
Ustawą Sejmu RP, rok 2013 jest
rokiem poświęconym Janowi Czochralskiemu, jak również Julianowi Tuwimowi i Witol dowi Lutosławskie mu.
Hanna Korcz

maj 2013
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AUTO CLUB
Autosegment C, czyli kompakty
Jest to niższa lub średnia klasa samo cho dów osobo wych cha rak te ry zujących się zwartą, kompaktową budo wą za pew nia ją cą jed no cześ nie
względ ny komfort jazdy i w mia rę
dużą przestrzeń bagażową. Te samochody przeznaczone są do jazdy po
mieście oraz w trasie i są modelami
przej ścio wy mi po mię dzy sa mo cho dami małymi i dużymi. Jest to najliczniej szy i najbardziej popularny
segment rynku samochodów osobowych.
Wśród kom pak tów pa nu je sil na
kon ku ren cja. Ton po py tu na da ją
głównie klienci z Europy, którzy mają coraz większe wyma ga nia. Konstruk to rzy o tym wie dzą, dla te go
w klasie tych samochodów dzieje się
dużo dobrego. Auta są coraz lżejsze,
ich poziom bezpieczeństwa większy,
a zużycie paliwa coraz mniejsze. Dwie
wielkie firmy samochodowe Peugeot
i Mazda wprowadzają w tym roku na
rynek nowości: Peugeot 308 i Mazda
3. Oba koncerny starają się nowe modele trzymać w jak najściślejszej tajemnicy i przecieków do prasy jest na
razie niewiele. Zacznijmy od Peugeota.

Peugeot 308
Nowy model 308 charakteryzuje się
stylistyką nawiązującą do studyjnego
super samochodu Onyx. Sprawia wrażenie większego auta niż jego poprzednik, co nie oznacza wzrostu jego
masy. Jest autem pomiędzy hatchbac-

Mazda 3. Źródło: http://www.tflcar.com/wp-content/uploads/2013/03/2012-Mazda3-5dr-with-SKYACTIVext02-_US_.jpg

kiem a sedanem i nie będzie miał już
wyraźnie wystającego tyłu. Ma większy rozstaw osi, a długość nadwozia
4,4mm. Charakterystyczny wlot powietrza do silnika został zaczerpnięty z zaprezentowanego w 2012 roku
modelu 208. Od strony technicznej
Peugeot 308 będzie bazował na nowej
platformie EMP2, na której zbudowany został między innymi Citroen C4
Picasso. Dla wyjaśnienia: EMP2 to Efficient Modular Platform 2 dzięki któ-

rej silnik będzie niżej osadzony, a cała maska i cały przód znajdą się „bliżej ziemi”. Peugeot 308 będzie kompaktem z trzycylindrowym silnikiem
THP. Turbodoładowana jednostka
benzynowa 1.2 THP występować będzie w kilku wariantach mocy, a jej
górna granica to prawdopodobnie
135 KM. Pod maską 308 znajdą się
zmodernizowane wersje silników 1.6
HDi oraz 2.0 HDi. Pojawić się ma również wersja hybrydowa z systemem
wykorzystującym silnik benzynowy.
Prawdopodobnie nie będzie wykorzystany drogi silnik Diesla. Oprócz pięciodrzwiowego hatchbacka koncern
planuje również stworzenie kombi,
odmiany trzydrzwiowej i Coupe-Cabrio. Każda z trzech wersji nadwoziowych wyposażona będzie w przednie
światła przeciwmgłowe w technologii
LED. Premiera nowego modelu Peugeot 308 jest planowana na wrzesień
podczas Salonu Samochodowego we
Frankfurcie. Nie zmieni się nazwa tego modelu, ponieważ wszystkie następne Peugeoty z oferty standardowej będą miały na końcu „8”.

Mazda 3

Peugeot 308. Źródło: http://clubpeugeot.ro/wp-content/uploads/2012/11/nouvelle-308-2013.jpg

W tym roku Mazda zaprezentuje nowy model Mazda 3, na niektórych rynkach znany pod nazwą Axel. Wyciek
zdjęć nowego modelu może przyspieszyć wprowadzenie go na rynek. Pierwsze zdjęcia potwierdzają, że nowa
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„trójka” rozwija styl designerski Kodo znany z modeli CX-5 i najnowszej
generacji Mazdy 6. Kodo to filozofia
stylistyki Mazdy tłumaczona jako „dusza ruchu”, czerpiąca inspiracje z piękna i dynamiki przyrody. Na pierwszy
rzut oka „trójka” jest proporcjonalnie
zmniejszoną „szóstką” z obciętym bagażnikiem. Nowy model ma być lżejszy i bardziej wydajny niż obecny. Pod
maską spodziewać się można między
innymi jednostki 1,6 l oraz silnika wysokoprężnego 2,2 l SKYACTIV o mocy 148 KM i mniejszej emisji CO2. Samochód będzie dostępny na rynku
jako 5-drzwiowy hatchback i 4-drzwiowy sedan. Jego premiera także zapowiadana jest na wrześniowy salon samochodowy we Frankfurcie.

Kompaktowy SUV
– przebój wśród kompaktów?
SUV – samochód sportowo-użytkowy (z angielskiego: Sport Utility Vehicle), rodzaj samochodu który łączy
cechy luksusowego samochodu osobowego i terenowego. SUV od samochodu terenowego różni się tym, że
może radzić sobie w terenie i jednocześnie zapewnia wysoki komfort podróżowania, w przeciwieństwie do typowych aut terenowych.

Chevrolet Trax
W tym ro ku na sa mo cho do wym
rynku zadebiutowało wyjątkowo ciekawe auto, które ma wszelkie zadatki aby stać się przebojem wśród kompak to wych
SUV-ów.
Mo wa
o Chevrolecie Trax który oceniany

jest ja ko sa mo chód dy na micz ny,
komfortowy i bezpieczny. Zastoso wano w nim sporo nowoczesnych rozwiązań, a wnętrze zostało bogato wypo sa żo ne.
We dług
wszel kich
prognoz, jazda tym samochodem zarówno po utwardzonych drogach, jak
i w terenie będzie autentyczną przyjemnością. Chevrolet Trax to model
o spokojnej i uniwersalnej stylistyce, który jest typowym przedstawicielem klasy kompaktowych SUV-ów.
Pomimo typowej sylwetki dla SUVa, wyraźnie można zauważyć najnowszą osłonę chłodnicy będącą znakiem fir mo wym tej mar ki, któ ra
znana jest z takich modeli jak Cruze
i Malibu. Samochodowi eksperci uważają, że jest to auto bardzo funkcjonal ne i wy po sa żo ne w du żą ilość
schow ków, któ re kon struk to rzy
umieścili zarówno pod podłogą bagaż ni ka jak rów nież pod fo te la mi
i w środkowej konsoli. Auto posiada
358 l pojemności, ale po rozłożeniu
tylnej kanapy powiększa się. Maksymalna przestrzeń ładunkowa Chevroleta Trax, to 1370 l. Samochód został wy po sa żo ny w skła da ny na
płasko fotel pasażera z przodu, co daje duże możliwości dodatkowego zagos po da ro wa nia wnę trza. Osta tecznie au to ma osiem róż nych
możliwości ustawienia siedzeń. Mały SUV Chevroleta oparty został na
płycie podłogowej GM Gamma II i dostępny będzie w wersji z napędem na
przednią oś lub na wszystkie koła.
W gamie jednostek napędowych będzie turbodoładowany silnik benzy-
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nowy 1.4 l, wolnossący silnik benzynowy 1.6 l oraz turbodoładowany silnik wysokoprężny o pojemności 1.7
l. Benzyniak 1,4 współpracuje z 6-cio
biegową przekładnią manualną, ma
140 KM mocy i 200 Nm maksymalnego momentu obrotowego. System
napędu na wszystkie koła jest dostępny w wersjach z turbodoładowanym
silnikiem benzynowym 1.4 l lub wysokoprężnym 1.7l. Diesel 1.7 l generuje 130 KM i 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Wszystkie
opcje z automatyczną skrzynią biegów będą wyposażone w technologię
Start&Stop. Sze ścio bie go wa prze kładnia automatyczna dostępna będzie w połączeniu z turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1.4 l lub
wysokoprężnym 1.7 l. W droższych
wersjach samochód korzystać będzie
z technologii Chevrolet My Link, pozwalającej wyświetlać zawartość smartfona na 7-calowym wyświetlaczu doty ko wym. Fun kcja ta umoż li wi
dostęp do nawigacji poprzez aplikacje BringGo oraz z internetowego radia Tuneln. Użytkownicy iPhone 4S
oraz z systemem iOS6 będą mogli za
pośrednictwem radia Tuneln My Link
korzystać z funkcji Siri i zlecać jej
wykonywanie różnych zadań. W standardowym wyposażeniu potencjalny
nabywca znajdzie miedzy innymi: systemy ESC, TCS, BAS, 6 poduszek
powietrznych, system audio z 6 głośnikami oraz łączami Bluetooth, USB,
Aux-in. Każda z wersji wyposażona
jest w gniazdko zasilania 230V.

PODSTAWOWE DANE:
Chevrolet Trax
Inne nazwy:
Producent:
Okres produkcji:
Segment:
Typy nadwozia:
Silniki:
Benzynowe:
Wysokoprężne:
Skrzynia biegów:

Rodzaj napędu:
Długość:
Szerokość:
Wysokość:
Rozstaw osi:

Holden Trax,
Chevrolet Track
Chevrolet (GM)
Od 2012 roku
Crossover
5-drzwiowy SUV
R4 1.4 turbo,
R4 1.6
R4 1.7 TD
5-biegowa manualna,
6-biegowa manualna,
6-biegowa automatyczna
przedni/AWD
4248 mm
1766 mm
1674 mm
2555 mm
Opracował:
Paweł Jeżewski

Chevrolet Trax. Źródlo: http://dreamcarfans.blogspot.be/2012/10/2013-chevrolet-trax-small-suv.html
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Drogocenna gwiazdka
Jedna
gwiazdka
określa bardzo
dobrą
restaurację
w swojej
kategorii,
dwie oznaczają
rewelacyjną
kuchnię wartą
odwiedzenia,
a trzy
– wyjątkową
kuchnię,
w której trzeba
się znaleźć.

G

wiazdka przewodnika kulinarnego Michelina jest
tym dla kucharza czym
Oskar dla aktora. W Polsce nie
było do tej pory ani jednej restauracji z gwiazdką (w Paryżu
jest ich ponad 80). Tego zaszczytu dostąpiła niedawno warszawska restauracja Atelier Amaro
i jej szef, Wojciech Modest Amaro.

Początki
Jak sam mówi, na ten moment
czekał 20 lat. Z kuchnią i gotowaniem związany jest od dawna. Mając 21 lat, w przerwie studiów wyjechał do Londynu. I ku
rozpaczy rodziców, którzy widzieli w nim przyszłego absolwenta politologii, postanowił,
że nie wraca. Trafił do pracy
w kuchni, ale najpierw ubarwił
nieco swoje CV zamieszczając
w nim informację, że ma doświadczenie w gastronomii.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej przekonał znanego szefa
kuchni, że wprawdzie nie ma
wielkiej praktyki, ale „zrobi
wszystko, żeby szef był z niego
zadowolony”. Kocha kuchnię
i jak przyznał w którymś z wywiadów, „uwielbiał jak mu dawali do pokrojenia cebulę albo
30 kg parmezanu do starcia”.
W Wielkiej Brytanii pracował
dziewięć lat. Wszystko co zarabiał wydawał na inwestowanie
w siebie. Gotowania uczył się

Wojciech Modest Amaro, twórca i szef kuchni Atelier Amaro.
Źródło: www.naszawarszawa.com/2012/02/atelier-amaro.html

u najlepszych światowych mistrzów. Po powrocie do Polski
miał już renomę doskonałego
kucharza, w zeszłym roku wziął
udział w polskiej edycji prestiżowego spotkania najlepszych
szefów kuchni na świecie z cyklu „Cook It Raw” (w wolnym
tłumaczeniu „Gotowanie u źródła”). Po otrzymaniu gwiazdki
Michelina, Amaro powiedział, że
„przyznawanie gwiazdek polega na utrzymaniu standardu restauracji. Nie ma tu miejsca na
poprawki, gorsze dni, nieuwagę, albo podanie produktu niższej jakości”. Dla mnie dostanie
tej gwiazdki było sprawą narodową i udało się”.

Atelier Amaro
Je sie nią 2011 ro ku Ama ro
otworzył w Warszawie swoją restaurację, a w ubiegłym roku
Atelier Amaro otrzymała symbol Wschodzącej Gwiazdki. Inspektorzy Michelin byli pod dużym wrażeniem wykorzystania
w re sta u ra cji lo kal nych, pol skich produktów. Ujął ich innowacyjny styl gotowania i wyjątkowo oryginalnego połączenia
smaków. W restauracji Amaro
można skosztować najdziwniejszych potraw, na przykład piany z czarnego bzu, tatara z sarny czy lo dów z czer wo nej
kapusty. Najlepszy polski kucharz sięga po składniki które
nie były dotąd wykorzystywa-

ne. W jego restauracji Natura
spotyka się z Nauką. Atelier odkrywa na nowo polską kuchnię
za pomocą kalendarza natury
i reaktywuje na talerzu cztery
pory roku. Rok podzielony jest
na 52 tygodnie ze zmieniającym
się se zo no wo me nu, a Ama ro
wy ko rzy stu je
no wo czes ny
sprzęt i badania molekularne do
„świadomego gotowania”. Jego
kuchnia molekularna uzyskuje
czyste smaki często niespotykanymi metodami i za pomocą zaskakujących zestawień. Właściciel ser wu je wy ra fi no wa ne
po tra wy nie mal wy łącz nie
w oparciu o lokalnych producentów ofe rujących produkty
najwyższej jakości. Codziennie
penetruje rozsiane po całym Mazowszu targi rybne, gospodarstwa rolne, ale spora część zao pa trze nia po cho dzi z je go
własnego gospodarstwa położo ne go kil ka dzie siąt ki lo me trów od Warszawy. Są tam dwie
ogrze wa ne przez ca ły rok
szklarnie, sady, hodowla świń,
przepiórek, perliczek i kaczek.
Każ de go dnia ra no Woj ciech
Amaro zbiera w pobliskim lesie
igły sosny, świerku, zioła i przeróżne kwiaty. Te naturalne produkty dają gwarancję wyszukanego smaku i doskonałej jakości
po traw. Mi ni mal ny ze staw
trzech dań na osobę kosztuje
w Atelier Amaro około 200 złotych.

Źródło: http://mmintafood.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-15-12-02-19.jpg
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Właściciel restauracji wizyty inspektorów Michelina spodziewał się w każdej chwili. Siedem dni po otwarciu zjawił się w restauracji przeciętnie
wyglądający klient, zamówił obowiązujący tego dnia posiłek, zapłacił i dopiero wtedy przyznał się kim jest.
Przeprosił właściciela, że pojawił się
tak wcześnie – zaledwie kilka dni po
otwarciu lokalu. Na co Modest Amaro odpowiedział: „Ależ nic nie szkodzi
– czekałem na to 20 lat”. Inspektor
Michelina zamówił i zjadł pięć dań: tatar z jelenia, zupę borowikową z cielęcą grasicą i owocami aronii wzmocnioną ekstraktem z leśnego mchu.
Oprócz tego sandacza z wędzoną kosztelą i chutney z porzeczek i kopru morskiego, polędwicę z łosia na palonym
sianie z korą dębu, a na deser ciastko z wędzonej gruszki z lodami jałowcowymi i sosnowymi.

Drogocenna gwiazdka
Gwiazdka Michelin to marzenie
wszystkich restauratorów na całym
świecie. Jest ogromnym wyróżnieniem, dlatego zasady jej przyznawania są bardzo restrykcyjne. Decyzję
o jej przyznaniu podejmuje aż trzech
inspektorów Michelin, którzy najpierw rekomendują, a potem opiniują daną restaurację. Wizyty niczym
nie wyróżniających się inspektorów zawsze są anonimowe. Po
skończonym posiłku i uregulowaniu rachunku inspektor może się ujawnić, ale wcale nie musi.
Gwiazdki Michelin inspektorzy przyznają kolegialnie, natomiast decyzję o umieszczeniu danej restauracji w przewodniku
może podjąć tylko jeden z nich.
Jedna gwiazdka określa bardzo
dobrą restaurację w swojej kategorii, dwie oznaczają rewelacyjną kuchnię wartą odwiedzenia, a trzy – wyjątkową kuchnię,
w któ rej trze ba się zna leźć.
Gwiazdki są przyznawane według pięciu następujących kryteriów: jakości oferowanych dań,
sma ku, spo sobu ich po da nia,
stylu kuchni, stosunku jakości
do ceny oraz stałości poziomu
kuchni lokalu. Gwiazdki oceniają tylko i wyłącznie to, co znajdu je się na ta le rzu klien ta.
W przewodniku „Main Cities of
Europe” restauracjom przyznawane są następujące wyróżnienia:
n Sztućce (Łyżka & Widelec), za
wystrój wnętrza lokalu, jakość
obsługi (ilość kelnerów), atmosferę lokalu (inspektorzy mogą przyznać od jednego do pięciu sztućców).

n Bib Gourmand (uśmiechnięty ludzik), za stosunek jakości do ceny.
n Gwiazdki Michelin, za walory smakowe potraw (od jednej do trzech
gwiazdek).
Lokale wybierane są obiektywnie,
tylko i wyłącznie dla dobra klientów.
Zawarte w nich dane są na bieżąco
ak tu a li zo wa ne. Te go rocz na edy cja
„Main Cities of Europe” opisuje ponad 2154 restauracji reprezentujących różnorodne style, skale i zakres
cenowy.

Firma Michelin, czyli opony,
kuchnia i turystyka
Z pewnością wszystkim czytelnikom
firma Michelin kojarzy się z produkcją opon. Mało kto jednak wie, że
wydaje także słynne mapy oraz przewodniki kulinarne (czerwone) i turystyczne (zielone). Czerwony Kulinarny Przewodnik Michelina istnieje na
rynku od ponad 100 lat i jest uznawany za najważniejszy kulinarny przewodnik na świecie. Nazywany bywa
„Biblią Smakoszy” i opiera się na rozbudowanym systemie symboli opisujących każdy lokal. Pierwsza gwiazdka została przyznana restauracji
w 1926 roku, a już cztery lata później
został wprowadzony system trzygwiazdkowy. Od tego czasy stały się
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symbolem i znakiem rozpoznawczym
Przewodników Michelina, które oferują najlepszy wybór restauracji i hoteli w każdej kategorii i na każdą kieszeń. Jest to możliwe dzięki
stosowaniu na całym świecie tych samych kryteriów i metod oceny. Restauracja w Europie wyróżniona trzema
gwiazdkami jest na takim samym poziomie, jak restauracja z taką samą
ilością gwiazdek na przykład w USA.
Przy restauracjach oznaczonych
gwiazdką umieszcza się wykaz ich specjalności kulinarnych.
Zielone Przewodniki Michelina powstają z myślą o podróżnych i nie dotyczą restauracji i hoteli w danym regionie. Trzy gwiazdki oznaczają
miejsce które bezdyskusyjnie trzeba
odwiedzić. Dwie podpowiadają miejsca warte zobaczenia, natomiast jed-
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t'Zilte - MAS. Żródło: http://www.zone03.be/wca_digi/resto_detail/53/195021/t-Zilte.html

na – interesujące. W przypadku Zielonego Przewodnika recenzenci biorą pod uwagę dziewięć kryteriów czyli: pierwsze wrażenie danego miejsca,
renomę i popularność, liczbę zabytków, nagrody i wyróżnienia, wartość
historyczną i artystyczną danego miejsca, piękno i walory estetyczne, autentyzm i spójność, wygodę dla podróżnych oraz ogólne wrażenia
z podroży. Pierwszy Zielony Przewodnik „Zamki nad Loarą” został opublikowany w 1937 roku i od tego czasu
wydawnictwo Michelin poszerzyło
ofertę aż do 309 pozycji w 9 wersjach
językowych. W 1900 roku na francuskich drogach pojawiły się pierwsze
automobile. Andre Michelin założył
we Francji sieć biur informacji turystycznej, które wskazywały podróżnym gdzie można przenocować i dobrze zjeść, a kierowcom wskazywały
najdogodniejsze trasy. Sześć lat później te wszystkie dane zostały zebrane w jednym przewodniku. Wszystkie
informacje zawarte w przewodnikach
są sprawdzane i aktualizowane. Ich
autorzy jeżdżą po całym świecie poszukując doskonałych restauracji i turystycznych ciekawostek.
Co roku około stu inspektorów Michelina odwiedza anonimowo restauracje i hotele, a wszyscy posługują się

tym samym systemem oceny i przestrzegają kodeksu etycznego. Dlatego przyznawane przez nich gwiazdki
są symbolem wyjątkowo wysokiej jakości i wiarygodności. Wszyscy restauratorzy na całym świecie marzą
o trzech gwiazdkach Michelina, niestety w tym roku przyznano je tylko
26 restauracjom. Gwiazdek nie otrzymuje się na zawsze. Co roku weryfikowane są sposoby ich przyznawania
i często zdarza się, że restauracja nie
tylko nie otrzymuje dodatkowej
gwiazdki, ale traci tę którą posiada.
Wojciech Modest Amaro jest obecnie najbardziej
uznanym i najpopularniejszym restauratorem
w Polsce. Podejmuje ciągłe wyzwania i wyznacza sobie kolejne
cele. Jego kuchnia jest kuchnią
nowoczesną i kreatywną – kuchnią
XXI wieku. Jego
najbliższe plany,
to otwarcie kulinarnego laboratorium i delikatesów.
Znając

determinację i dążenie do celu szefa
Atelier Amaro z pewnością zrealizuje
on swoje kolejne marzenia.
Sylwia Jaworska
Wszystkim spragnionym kulinarnych rozkoszy, podaję nazwy antwerpskich lokali utytułowanych gwiazdkami Michelin:
n Dwie gwiazdki Michelin: t’Zilte.
n Jedna gwiazdka Michelin: Bij
Lam & Yin, Dome, Het Gebaar,
Kommifoo, t’Fornuis.
Smacznego!
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Wizyta w supermarkecie
Przewodnik po belgijskich produktach żywnościowych
Mięso
Mięso jest przede wszystkim źródłem
białka i tłuszczy. Dostarcza także wiele żelaza, cynku oraz takich witamin
jak A, D, B1, B3, B6 i B12. Z anatomicznego punktu widzenia człowiek
jest mięsożercą. Spójrz w lustrze na
dwa kły w swojej górnej szczęce – one
są tego wskaźnikiem. Badania naukowe dowiodły, że bez mięsa także da się
żyć w dobrym zdrowiu, trzeba tylko robić to z głową. Wybór należy więc do
Ciebie. W kuchni polskiej nie ma problemu z niedoborem produktów mięsnych. Jesteśmy narodem przywiązanym do tradycji więc jeśli moja mama
smażyła schabowe, to i ja smażę schabowe. Wiele z tych zakorzenionych
zwyczajów utrzymujemy przy życiu nie
bez powodu. Kuchnia polska jest po
prostu pyszna. Nie będzie dla czytelnika niespodzianką, że wtrącę w tym
momencie małe „ale”...

ko co zdrowe jest niesmaczne. Gdy
przyjrzymy się bliżej „magii” tłuszczu,
zrozumiemy skąd to przekonanie. Specjaliści z przemysłu żywieniowego zauważyli że z jakiegoś powodu cząsteczki tłuszczu w kontakcie z językiem
i podniebieniem wywołują przyjemne
uczucie. Nic na to nie poradzimy – tłuste mięso i maślane ciasteczka mają
„to coś”. I tego czegoś szukamy też
w naszych daniach. Zrezygnować
z tłustej kiełbasy i panierowanych
schabowych? Nie jest to coś co zrobilibyśmy z wielkim entuzjazmem. Ale
wyobraź sobie, że wcale nie musisz rezygnować z tłuszczu i wciąż cieszyć
się dobrym zdrowiem... Jak? Zastąp
niezdrowy tłuszcz zdrowym tłuszczem
nienasyconym.
Najlepszym co możemy w tej sytuacji zrobić jest kupowanie chudego mięsa i smażenie go w zdrowych tłuszczach.

W sklepie
Tłuszcz
Człowiek potrzebuje do życia trzech
podstawowych składników odżywczych. Są to węglowodany, białka
i tłuszcze. Witaminy i minerały są również niezastąpione, ale o tym w innym
artykule. Jakie skojarzenia przynosi
słowo „tłuszcze”? Może „masło, smalec i nadwaga...?” Jeśli tak, to proszę
czytać dalej, bo jest to bardziej skomplikowana kwestia.
Istnieją dobre i złe tłuszcze. Niestety w mięsie znajdują się przede wszystkim te złe. Słyszę często, że wszystko
co smaczne jest niezdrowe, a wszyst-

Złe tłuszcze
Są to tak zwane tłuszcze nasycone.
Nie chcesz mieć problemu z cholesterolem?
Ogranicz wiec spożycie tłuszczy nasyconych,
ponieważ Twój organizm przetwarza je
od razu w cholesterol. Gdy nagromadzi się
go wystarczająco dużo w układzie
krwionośnym, dochodzi do
niespodziewanego zatoru (zatkania się żył)
i ataku serca.
W mięsie?
Tak. Mięso zawiera przede wszystkim
tłuszcze nasycone.
Jak rozpoznać?
Twardnieją w temperaturze pokojowej.
Np. grudki tłuszczu pływające w zimnym
rosole albo te prawie przezroczyste kawałki
w upieczonych żeberkach.

Mięso wołowe. Praktycznie każda
jego część zalicza się do grupy chudych mies.
Drób. Pierś z kurczaka i indyka jest
mile widziana w kuchni. Tak samo
udka z kurczaka. Wiedz jednak, że
tzw. „soepkip” (kurczak do zupy) zawiera więcej niż 10% tłuszczu, co klasyfikuje go do mięs półtłustych.
Cielęcina. Używaj wszystkich jej części w kuchni.
Wieprzowina.
Kupuj: varkenshaasje, mignonette, varkenskotelet, varkensgebraad.
Verkensgebraad to duży ponad pół kilowy kawałek przeznaczony do przyrządzania pieczeni.
Ogranicz: varkenscarbonade (schab),
spek i mager spek (boczek), ribbetjes
(żeberka)
Jagnięcina lub baranina
Kupuj: lamsboutlapje, lamsfilet,
lamskotelet
Ogranicz: lamsschouder, lamskarbonade, lamsbout

Słowniczek
Mager/halfvet/vet
– chudy/półtłusty/tłusty
Rund – wołowina
Varken (s) (vlees) – wieprzowina
Kip/Kalkoen – kurczak/indyk
Gevogelte – drób
Kalf – cielęcina
Lams – jagnięcina/ baranina
Paard – konina

n prawie wszystkie podroby. m.in.
nerki i wątróbka

W zdrowych proporcjach
Trzeba nie tylko wiedzieć co najlepiej jeść, ale także w jakich ilościach.
W zdrowej zrównoważonej diecie 100
gram mięsa dziennie w zupełności wystarczy. Ile to jest w praktyce? Np.
jedna pierś z kurczaka waży średnio
160g. Nie potrzebujesz więc więcej
niż około połowy z tego, żeby dostarczyć organizmowi bardzo wiele żelaza, cynku i witaminy B12.
A co z tym dobrym tłuszczem do
smażenia? 1 łyżka stołowa oleju roślin nego n a osobę dzienn ie stanowi
optimum. Myślisz teraz, że w jednej
łyżce oleju nigdy nie usmażysz steka
wołowego? Użyj wiec mniejszej patelni. Im mniejsza powierzchnia, tym
mniej tłuszczu potrzebujesz.
Joanna Czerniak

Powtórka z błonnika
Pamiętasz jeszcze czego dotyczył
poprzedni artykuł? Postaraj się
zapamiętywać najważniejsze informacje
i wcielaj je w życie!

Kto jest najlepszym przyjacielem
błonnika?
ODPOWIEDŹ: woda.

Zbyt tłuste
Zapamiętaj poniższą listę. Te produkty zawierają wiele tłuszczy nasyconych (niezdrowych) i cholesterolu:
n kiełbasa i parówki
n żeberka
n mięso mielone kupowane w sklepie
(dodawany jest do niego m.in.
tłuszcz i sól)

Ile wody należy pić dziennie?
ODPOWIEDŹ: minimum 1,5l dziennie
(= 3 małe buteleczki lub ok. 7 szklanek).
Na co pomaga błonnik?
ODPOWIEDŹ: Błonnik pomaga
m.in. na zaparcia
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Wiosenne rewolucje

W

reszcie nadeszła! Dlługo wyczekiwana, ukazała się nam
przez utytłane szyby pachnąc
niespodziankami spod topniejącego
śniegu, niosąc lek na zimową depresję i gwarantując tłok w lodziarniach
i kawiarniach na Groen Plaats. Mówią na nią Lente, Printemps, Spring,
Primavera, Frühling, Awiw... Malował ją Botticelli, śpiewał o niej Grechuta, pisał o niej Mickiewicz. Jest
bohaterką staropolskich przysłów,
związanych głównie z ornitologią (ponoć jedna jaskółka jej nie czyni, ale
powrót bocianów to znak, że się zbliża). Sprawia, że ludzie wcielają w życie teorię względności (w październiku, przy 15°C wszyscy otulają się
płaszczami, za to w kwietniu, przy tej
samej temperaturze paradują w bluzkach z krótkim rękawem). Natura budząca się do życia zapowiada pierwsze
komary, pierwsze motorowe leśne
drifty, pierwsze zakrapiane imprezy
w plenerze, pierwsze kompleksy związane ze zbliżającym się sezonem bikini (który uniemożliwia chowanie fałdek
pod
wielkimi
swetrami)
i koniecznością zmiany zimowych
opon na letnie, pierwsze gruntowne
porządki od Bożego Narodzenia i pierwszy stres przed zbliżającymi się nieubłaganie egzaminami. To właśnie
esencja Wiosny!

Ekologiczne naczynia
Kilka dni temu, próbując kultywować zimowy brak życia siedziałam
przed komputerem i oglądałam zdjęcia kotów przemierzających wszechświat na keyboardzie, kiedy nagle,
przez uchylone okno wparował podmuch wiosennej bryzy, który (niczym
w kreskówkach) ciągnął za sobą woń
pieczonego na grillu kurczaka. Zazdrość wobec sąsiadów, którzy mają
kawałek „ogródka” w którym mogą
bezkarnie praktykować drobiowe solarium zainspirowała mnie do przygotowania czegoś, co sprawi, że zapomnę o niezliczonych „zaletach”
mieszkania na czwartym piętrze bez
balkonu. Tym razem postawiłam na
ekologiczne czarki do deserów. Większość z nas dostaje drgawek na
dźwięk słowa „ekologiczne” – kojarzy
się nam to często z produktami bez
zapachu (ekologiczny płyn do mycia
naczyń), czy smaku (ekologiczna cola), a przede wszystkim ze słoną ceną, którą musimy za nie płacić. Warto jednak pamiętać, że tylko dzięki
takim produktom wiemy dokładnie
czym dokładamy do pieca maszyny
zwanej ciałem. W dodatku, dzięki tym

ekologicznym pucharkom przekonacie się, że naturo-przyjazne produkty
wcale nie muszą być gorsze od tych
„zwykłych”, a w tym przypadku są nawet o wiele lepsze! Do rzeczy... Aby
wykonać te JADALNE talerzyki, potrzebna nam będzie czekolada i kilka
małych balonów. Jeśli akurat odżywasz po wczorajszej imprezie i ostatnią rzeczą na jaką masz ochotę jest
dmuchanie balonów, albo nie wiesz
dokładnie ile powietrza do nich wpompować, poproś o to latorośl (swoją lub
cudzą – by przekonać dziatwę do pomocy, obiecaj, że po skończonym zadaniu balony będzie można perfidnie
przedziurawić). Wielkość balonów,
które uda im się nadmuchać powinna być wystarczająca (chyba że wychowujesz młodych saksofonistów,
wtedy zastopuj ich, kiedy balon przerośnie ich głowy). Pamiętaj, że dziurawienie musi być kontrolowane i nastąpi dopiero w następnej fazie! Kiedy
balony będą gotowe, przejdź do roztopienia czekolady. Można włożyć ją
do metalowej miski, umieszczonej nad
garnkiem z gorącą wodą (bain-marie),
lub po prostu roztopić ją w rondelku
na małym ogniu. Następnie przygotuj dużą tackę (możesz przykryć ją
papierem do pieczenia by nic nie przywierało) i rozpocznij proces kreatywny: łyżką nabierz trochę płynnej czekolady i wylej ją na papier, umocz
jedną trzecią balona w czekoladzie
i umieść go na uprzednio przygotowanej czekoladowej plamie. Balon powinien leżeć nieruchomo (jeśli okaże
się to niemożliwe, zaprzęgnij do pracy swych małych pomocników, poproś
ich o potrzymanie balonów i zagraj
z nimi w „kto pierwszy się poruszy,
ten sprząta po jedzeniu”). Kiedy czekolada zastygnie (po ok. 5-10 minutach), odwołaj grę i rozpocznij kolejną, na przykład „przebij balony bez
używania rąk”. Po ukończonej grze,
poinformuj zwycięzcę, że w nagrodę
może posprzątać resztki balonów (zależnie od wieku: albo cię uściska ze
szczęścia, albo rzuci nienawistne spojrzenie i się obrazi). Teraz wystarczy
tylko naładować do czekoladowych
pucharków cały asortyment pobliskiej
lodziarni/cukierni (i przy okazji zamówić wizytę u dentysty/dietetyka) i cieszyć się wiosną! Te czekoladowe pyszności można przechowywać w lodówce
i zabrać ze sobą na przykład na piknik lub MAJÓWKĘ. Mam nadzieję, że
przekonałam cię do ekologicznych pucharków. Jeśli powyższe racje do ciebie nie przemawiają, pomyśl o tym, że
po skończonym deserze nie musisz

myć absolutnie żadnych naczyń (naturalnie, po tym argumencie nie ma
sensu kontynuować sporu).
Smacznego!
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I Ty możesz zostać
kreatorem mody
Maj to nie tylko czas, w którym natura budzi się do życia. To też czas,
kiedy panom coraz trudniej udawać,
że to „coś” pod koszulką to sześciopak (no chyba że piwa), a paniom wypada odpalić kosiarkę i pozbyć się
owłosienia z dolnych kończyn, co by
nie straszyć biednych, niczego nie podejrzewających przedstawicieli płci
brzydkiej. Po pomyślnym ukończeniu
tego zadania, aż się chce założyć mini albo szorty i poleżeć w majowym
słońcu, nabierając koloru. Co prawda
za modą trudno nadążyć, ale jeszcze
się nie spotkałam ze stylem pt. krótka spdódniczka + zimowe buciory.
Dlatego też warto omyśleć o zamianie ogumienia na bardziej adekwatne do pory roku. W tym sezonie królują buty DIY, czyli wykonane
w domowym zaciszu, oryginalne, niepowtarzalne, budzące zazdrość u szafiarek, idealne na wiosnę i lato (da da
dam...) sandały! Pewnie powiesz zaraz „przecież nie jestem szewcem, skąd
mam wiedzieć jak się robi buty?!”. Nic
prostszego! Po pierwsze musisz zaopatrzyć się w bazę, czyli pospolite japonki za 5 euro albo i mniej. Dostęp-

ne w sieciówkach lub gdzieś na dnie
twojej własnej szafy. Po drugie, przygotuj kawałek materiału o kolorze
i wzorze twoich wymarzonych sandałów (możesz oczywiście kupić nowy
materiał, ale wycięcie paska ze starej
sukienki okaże się tańsze i bardziej
ekologiczne, recykling to podstawa!).
Zależnie od gustu, na jednego buta
potrzebny ci będzie pasek o szerokości ok. 5cm i długości od 40cm do
80cm. Złóż taki równo ucięty pasek
wzdłuż i w poprzek, a następnie przewlecz go przez górną część japonek
(jak pokazane na zdjęciu). Owiń gęsto boczne części paskiem materiału
tak, aby baza była całkowicie zakryta. Twoje nowe sandały są gotowe do
użycia! Wystarczy tylko owinąć pozostałe części paska wokół kostki i zawiązać z tyłu (lub z przodu) na kokardkę. Takie sandały są gotowe
w dosłownie 5 minut, możesz więc nabyć kilka różnych tkanin w dowolnych kolorach, by twoje buty zawsze
pasowały do reszty odzienia. Ta sama
sztuczka przyda się jeśli chcesz spersonalizować buty na koturnach, czy
obcasach, klapki na plażę, na grilla,
czy na MAJÓWKĘ! Własnoręcznie wykonane sandały to także idealny prezent na Dzień Matki... Do dzieła!
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próbowania moskitiery domowej roboty, która będzie nie tylko równia
skuteczna jak ta przemysłowa, ale
i bardziej estetyczna i dostosowana
do twojego gustu. Podstawowym surowcem, który można wykorzystać do
tego projektu jest koronkowy materiał – na przykład z firanki. Po dokładnym zmierzeniu ramy wycinamy prostokąt o wymiarach nieruchomej
części okna. Następnie przyklejamy
do krawędzi materiału kawałki dwustronnej taśmy klejącej (lub innego
kleju – zależnie z czego zbudowane są
twoje okna) i mocujemy moskitierę
z zewnętrznej strony okna. Teraz możesz spokojnie spać z otwartym oknem, podczas gdy komary rozbijają
swoje maleńkie mordki o twoją nową,
sprytną moskitierę. Dla lepszego efektu wizualnego możesz potraktować
materiał sprayem lub zwykłą farbą
(postaraj się zrobić to PRZED zamontowaniem moskitiery). Tym sposobem
przechytrzyłeś komary, pszczoły, muchy, osy i wszystkie inne szkodniki
łase na zawartość twoich żył. Teraz
możesz spokojnie delektować się deserem z czekoladowych pucharków,
podziwiając własnoręcznie wykonane
sandały i nie martwiąc się owadzim
bzyczeniem za otwartym oknem.
Wiosna, ach to ty!

Broń mug`owego rażenia*
Niestety wraz z wiosną i ciepłymi
wieczorami wracają do nas bezduszni predatorzy żądni krwi. Trzepot ich
skrzydeł stawia nas na równe nogi,
a wrogie bzyczenie sprawia, że pulsująca na skroni żyła jest bliska eksplozji. Nie wiadomo skąd się biorą, gdzie
się zagnieżdżają i jak je wypłoszyć...
Podobno nie lubią dymu papierosowego, ale uwielbiają banany. Jedno
jest pewne: ewolucja musiała być na
sporym rauszu kiedy pozwoliła przetrwać komarom. W poprzednim numerze można było znaleźć wskazówkę jak zabezpieczyć miejsce komarzej
zbrodni (dla zapominalskich: ugryzienie trzeba zakleić taśmą klejącą lub
posmarować bezbarwnym lakierem
do paznokci), jednak lepszym rozwiązaniem jest zapobieganie! Jak się
uchronić przed tą wiosenno-letnią klątwą? Jak zabezpieczyć dom i uchronić domowników od komarzej plagi,
zachowując jednocześnie minimum
zdrowego rozsądku i gustu? Rozwiązanie jest proste: trzeba uniemożliwić
im przedostanie się pomiędzy nasze
cztery ściany. Innymi słowy – czas zainstalować moskitierę. Oczywiście banalnym, kupnym, szarym i smutnym
moskitierom mówimy stanowcze NIE.
Jak już pewnie zdążyłeś się przekonać, jestem wielką fanką domowych
rewolucji i niepowtarzalnych projektów. Dlatego też zachęcam cię do wy-

Źródło: http://www.365slojd.se
http://www.reddit.com
http://www.joybx.com

Magdalena Gato Negro

* [1] mug (nl) – komar
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden

1 Mei – Dag van de Arbeid
Deze dag wordt, sinds 1890, in Polen georganiseerd
door de communistische en de socialistische organisaties
en hij kreeg de vorm van demonstraties van de arbeidersklasse. Tijdens de annexatie werden ze onderdrukt door
de tsaristische overheid en tijdens de Tweede Republiek door de Poolse politie. In
de tijd van de Volksrepubliek Polen (19451989) was de viering van 1 mei een heel
grootse staatsgelegenheid die gepaard
ging met een uitgebreide socialistische
propaganda. Vertegenwoordigers van verschillende gevestigde instellingen en organisaties waren erbij betrokken. Ook studenten namen deel aan marsen die de
socialistische verworvenheden toonden
met de politieke leuzen die ondersteuning
waren van het toen gebruikelijke poltieke
beleid. Ondanks de vele veranderingen in
de politiek na 1989, bleef de 1 mei een
officiële feestdag, maar dan bescheidener
van invulling. Nu worden zowel de optochten als de plechtigheden georganiseerd
door linkse partijen en vakbonden, nu met
de nadruk op de verdediging van de rechten van werknemers en sociale vraagstukken. Ook is de 1 mei een kerkelijk feest,
dus worden op deze dag speciale missen
voor „Josef de Arbeider” gehouden.
Bron: polenvoornederlanders
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2 Mei – Dag Van de Poolse Vlag

De Poolse Dag van de Vlag werd voor het eerst gehouden op 2 mei 2004. De dag werd ingesteld om het Poolse volk kennis bij te brengen over de geschiedenis en het
belang van de nationale symbolen. De datum is om praktische redenen gekozen: aangezien 2 mei tussen twee langer bestaande vlagdagen in ligt, kan de vlag op drie achtereenvolgende dagen uitgehangen blijven. De Dag van de
Vlag is in tegenstelling tot de dag ervoor en de dag erna
geen vakantiedag, hoewel veel mensen een vrije dag nemen.
Vlag van Polen

Handels- en dienstvlag te water

Oorlogsvlag ter zee

De Poolse vlag heeft geen specifieke symboliek anders
dan dat ze het Poolse volk en land symboliseert. De reden
hiervoor is dat de vlag is gebaseerd op de middeleeuwse
Poolse wapens en banieren (zie onder Geschiedenis) en
dus de historische Poolse kleuren vertegenwoordigt.
De kleuren en andere specificaties van de vlag zijn beschreven in twee wetteksten: de Poolse Grondwet van 1997
en de Wet op het Wapen, de Kleuren en het Volkslied van
de Republiek Polen en de Staatszegelwet (korte naam:
„Wapenwet”) van 1980 met bijbehorende amendementen.
De wetgeving rond de nationale symbolen is niet sluitend. De Wapenwet is een aantal keer geamendeerd en
verwijst uitvoerig naar verordeningen die amper gebruikt
worden. Bovendien bevat de wet fouten, nalatigheden en
tegenstrijdigheden die de wet verwarrend maken en ruimte geven voor verschillende interpretaties.
Hoofdstuk I, Artikel 28, paragraaf 2 van de Grondwet
stelt dat:
De kleuren van de Republiek Polen zijn wit en rood.
De grondwet spreekt niet over een nationale vlag. Verdere specificaties over de vlag zijn wel te vinden in de wapenwet:
De kleuren van de Republiek Polen zijn wit en rood in
twee horizontale, parallelle strepen van gelijke breedte,
waarvan de bovenste wit is en de onderste rood.
In dezelfde wet staat dat indien de vlag verticaal wordt
gehangen, de witte streep links moet hangen (van voren
gezien).
De rode kleur is in de geschiedenis enkele malen veranderd, zoals in de tabel hiernaast te zien is. Voor het laatst gebeurde dat in1980, toen het Poolse parlement de
kleur volgens het CIELAB-systeem specificeerde. De witte kleur is niet echt wit, maar een beetje grijzig.:
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Primair gebruikt de overheid als dienstvlag de versie
met het wapen, die ook door burgers (en de overheid) te
water gebruikt moet worden (als handelsvlag). De oorlogsvlag ter zee is de versie met het wapen, maar dan met
een zwaluwstaart en een hoogte-breedteverhouding van
1:2.
Eeuwenlang bestond de Poolse vlag uit een rood veld
met daarop een witte adelaar. Ten tijde van hetPools-Litouwse Gemenebest (1569-1795) was de vlag van deze personele unie een rode vlag met het gecombineerde wapen
van Polen en Litouwen, hoewel er in feite geen sprake was
van een staatsvlag in de moderne betekenis. De meeste
militaire eenheden gebruikten vlaggen van hun streek of
hun oprichters, meestal doeken met een wapen erop. Sommige eenheden gebruikten echter vlaggen met rode en witte strepen, maar de vorm hiervan was steeds verschillend.
In de negentiende eeuw kwam hier verandering in. Tijdens de Poolse delingen wilden Poolse patriotten een makkelijk herkenbare vlag, zowel ter identificatie van de eigen
troepen als voor het gebruik als nationaal symbool. Op 7
november 1831, tijdens de mislukte Novemberopstand,
besloot de Sejm dat de nationale kleuren van Polen de kleuren van het Pools-Litouwse wapenschild zouden moeten
worden, dat wil zeggen wit boven rood.
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Toen Polen uiteindelijk in 1918 pas weer onafhankelijk
werd, bestond er geen eensgezindheid over welke vlag het
land zou moeten krijgen. Over het wapen ontstond minder
onduidelijkheid: dat was al eeuwen in gebruik. Op 1 augustus 1919 keurde de Sejm de vlag van Polen in zijn huidige wit-rode vorm officieel goed. Daarbij werd besloten
dat de handelsvlag (en de vlag die gebruikt wordt voordiplomatieke missies in het buitenland, met uitzondering van
de periode tussen 1928 en 1938) het nationale wapen in
het midden van de bovenste band moet hebben, omdat
havenautoriteiten en sleepboten vaak ook een wit-rode
vlag gebruiken.
Sindsdien is de vlag vrijwel altijd hetzelfde gebleven. Een
kleine verandering vond plaats in 1927, toen de adelaar
in het wapen iets veranderd werd. Het wapen werd na de
communistische machtsovername weer veranderd: de kroon werd weggehaald en in de vleugels van de adelaar werden sterren verwerkt. In 1990 werd de kroon weer op de
vlag geplaatst en werden de sterren verwijderd. Naast de
wijzigingen aan het wapen, is sinds 1921 (toen de kleuren gespecificeerd werden) de rode kleur van de onderste
band ook tweemaal veranderd (zie de tabel in de eerste
paragraaf).
J.K.
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3 Mei – Nationale 3 Mei Feestdag
Gevierd om de verjaardag van de vaststelling „grondwet
van 3 mei” (van het Pools-Litouwse Gemenebest, opgericht
in 1791) te herdenken. Het was de eerste moderne
grondwet van Europa en de tweede in de wereld, na de
Amerikaanse. Het was een belangrijk resultaat van de
denkers tijdens de Poolse Verlichting en ontworpen tot
hervorming en gezond making van het politieke systeem,
maar kwam te laat om de ineenstorting van de Poolse
staat te voorkomen. Na de drie Poolse delingen (1791,
1793 en 1795) hield de staat Polen zelfs formeel op te
bestaan!
Toen Polen haar onafhankelijkheid herkreeg, (1919) werd
3 mei de feestdag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
deze feesten door de Duitsers verboden en in de
Volksrepubliek Polen in 1951 zelfs officieel afgeschaft en
verboden, omdat de feesten een platform boden voor anticommunistische en anti-regerings protesten en
demonstraties.

Sinds 6 april 1990 wordt de 3 mei dag opnieuw gevierd
als een officiële en is het wettelijk een vrije dag in Polen.
Er worden dan officiële herdenkingen gehouden bij het Graf
van de Onbekende Soldaat op het Pilsudskiplein in
Warschau. Vertegenwoordigers van de regeringstop, militaire
autoriteiten vertegenwoordigers van het corps diplomatique,

veteranen, geestelijkheid, scouts en vele duizenden
inwoners van de stad Warschau brengen een hommage
aan de nagedachtenis van de eminente Polen. Het gaat
dan om een ceremoniële aflossing van de wacht, het leggen
van kransen, gevolgd door een militaire parade. Maar de
3 mei is vooral een zeer vrolijke dag. In heel het land worden
er voorjaarse evenementen, concerten en familiepicknicks
gehouden.
Bron: polenvoornederlanders
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka
przy
Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii.

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

Szanowni Państwo,
Od dnia 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, ostateczny termin
możliwości zapisania ucznia upływa z dniem 30 maja 2013 r. Nie przyjmujemy zgłoszeń w innej formie niż elektroniczna, tj. wyżej opisana.
z poważaniem

Słodkie wspomnienia
z fabryki czekolady
Szkolne wycieczki do Halle w Cote d'or pozostawiły „słodkie” wspomnienia u naszych uczniów. W swoich relacjach z wizyty w fabryce czekolady podkreślali frajdę, jaką sprawia zrobienie własnej tabliczki tego smakołyku.
„Moje pierwsze wrażenie bylo niesamowite, bo ja jeszcze nigdy nie byłam w tego typu fabryce. Zapach czekolady można było poczuć już przy samym wejściu”
– napisała Aleksandra. „Tyle ton czekolady i wszystko w zasięgu ręki.
Mmmmm....”. Wycieczka była bardzo
pouczająca, ponieważ w fabryce dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na
temat produkcji czekolady.
Ubrani w czepki i fartuszki,
obserwowaliśmy cały proces
powstawania czekolady. Od
ziarenek kakao do gotowej
tabliczki.”- relacjonowała Magdalena. „Byliśmy w pomieszczeniach, w których się ją rozpuszcza. Było tam bardzo
gorąco. Później przeszliśmy
tam, gdzie czekoladę się pakuje i rozwozi do sklepów. Ale
najfajniejszy był moment,
w którym mogliśmy sami zrobić czekoladę. W czasie gdy
się mroziła, przygotowaliśmy
własne opakowania. Czekolada własnoręcznie przygotowana była przepyszna!”

mgr Monika Pruska
dyrektor szkoły
Tel. 03 2269212, GSM 0 475965159
mail: pruska@skynet.be
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Przegląd prasy polskiej
Wyjątkowo drogie
dobranocki
Gazeta „Rzeczpospolita” alarmuje,
że telewizja publiczna sporą część programów dla najmłodszych widzów
traktuje niepoważnie, a co gorsza nieuczciwie. Rzecz dotyczy przede
wszystkim „Wieczorynek” których
czas emisji jest od lat stopniowo skracany. Okazuje się że wieczorne programy dla dzieci trwają obecnie od
siedmiu do dziewięciu minut czyli krócej niż powinny. Prezes TVP Juliusz
Braun zapytany o taki stan rzeczy odpowiedział, że emisja „Wieczorynki”
w przeliczeniu na jednego widza jest
znacznie droższa niż na przykład Teatr Telewizji. Władzom telewizji publicznej zupełnie nie przeszkadza fakt
wydawania pieniędzy na nieudane pod
względem edukacyjnym i wychowawczym programy. Szkoda, że oszczędzają właśnie na najmłodszych – dodaje gazeta.
„Rzeczpospolita”

Katastrofalne testy
Jak donosi tygodnik „Wprost”, wyniki próbnych testów przeprowadzonych wśród tegorocznych maturzystów wska zu ją, że na wet po ło wa
z nich mo że ten eg za min „ob lać”.
Równie pesymistyczne są przewidywania dotyczące testów gimnazjalistów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne przygotowały i przeprowadziły
on-li ne prób ne egza mi ny uczniów
ostatniej klasie gimnazjum i liceum.
W dwóch edycjach w styczniu i w marcu wzięło udział ponad 40.000 młodych ludzi, którzy rozwiązywali zadania jakie mogą ich czekać podczas
wiosennych egzaminów. Opublikowane wyniki są zatrważające. Prawie
60% ma tu rzy stów nie zda ło te stu
z matematyki, a 40% miało bardzo
poważne problemy z zaliczeniem języ ka pol skie go. Ze wszyst kich
uczniów liceów tylko 18% zdobyło
więcej niż 60% punktów. Jeżeli chodzi o gimnazjalistów, wypadli niewiele lepiej. Aby uzyskać wynik uprawnia ją cy do na uki w re no mo wa nym
liceum potrzeba ponad 60% punktów.
Ten wy móg speł ni ło oko ło 40%
uczniów. Najgorszą punktację młodzi ludzie uzyskali z matematyki i historii. Na egzaminie sprawdzającym
umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu można było zdobyć 40
punktów – średnia wyniosła zaledwie
18. „Wprost” podsumowując wyniki

tych ba dań pod kre śla, że wszy scy
uczniowie rozwiązywali testy w domu przed własnym komputerem. Jeżeli do podanych wyżej wyników dodamy stres związany z prawdziwym
egzaminem, to wyniki mogą niestety być o wiele gorsze.
„Wprost”

Nowe samochody dla posłów
Gazeta „Fakt” pochyla się nad losem naszych parlamentarzystów. Okazuje się, że kancelaria Sejmu przeznaczyła 600 tysięcy złotych na zakup
nowych taksówek dla posłów. Dziennik wyjaśnia, że istnieje coś takiego
jak Korporacja Sejm Taxi co oznacza,
że posłowie mogą z sejmowych samochodów korzystać jak z taksówek. Zakupione zostały cztery nowe samochody: bus i trzy auta osobowe które
zasilą i tak już dużą flotę sejmowych
pojazdów (60 samochodów), które obsługiwane są przez 52 kierowców. Powyższy zakup ma poprawić komfort
podróży polityków którzy w trakcie
niedawnej Komisji Regulaminowej żalili się miedzy innymi na tłok w sejmowych autach a dokładniej, że samochodem
przeznaczonym
dla
czterech osób muszą jeździć w...
czwórkę. Nie mogą w miarę przyzwoitych warunkach dostać się na lotnisko czy dworzec. Do normalnej, zwyczajnej taksówki nie wsiadają bo
musieliby zapłacić za to z własnej kieszeni. „Fakt” stwierdza ironicznie, że
podatnicy jak zwykle bez słowa dali
pieniądze na kolejne wymagania posłów naszego Sejmu.
„Fakt”

Polska odstrasza podatkami
i drogami
Na stronie forsa.pl czytamy, że w globalnym rankingu konkurencyjności
biorąc pod uwagę stan dróg i podat-

ki, na tle innych krajów Polska wypada fatalnie. Organizacja Word Economic Form zbadała konkurencyjność
142 krajów świata pod względem zróżnicowanych wskaźników pogrupowanych w kilku kategoriach ukazujących
stan rozwoju społeczno – gospodarczego od opieki zdrowotnej po stan infrastruktury. Biorąc pod uwagę ułatwienia dla rozwoju biznesu, Polska
znalazła się na szarym końcu zestawienia. Okazuje się, że aby założyć
w naszym kraju firmę potrzeba do tego co najmniej 32 dni. Taki wynik daje nam 103 miejsce na świecie. Na
przykład w Wielkiej Brytanii można
to zrobić w ciągu 30 minut, a w Nowej Zelandii cała procedura trwa godzinę. Kolejną przeszkodą w uzyskaniu przez Polskę wyższej pozycji
w rankingu okazał się nasz wyjątkowy system podatkowy. Według danych
WEF skomplikowane regulacje podatkowe w naszym kraju są główną przeszkodą w rozwoju przedsiębiorczości.
Dostało się nam również za rozrośniętą biurokrację i skalę opodatkowania.
Z realną stopą opodatkowania rzędu
42% (podatki dochodowe, opodatkowanie pracy i inne) jesteśmy poniżej
połowy światowego rankingu pod
względem ilości pieniędzy oddawanych
do państwowej kasy. Nie lepiej wypada stan naszej infrastruktury. Jakość
polskich dróg zasługuje tylko na 134
miejsce. Za nami, na samym końcu,
jest tylko 8 państw a wśród nich m.in.
Timor Wschodni, Ukraina, Mongolia,
Mołdawia czy Haiti. Z oceny WEF wynika iż kraje afrykańskie mają znacznie lepsza infrastrukturę drogową niż
Polska.
forsa.pl
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Cuda a bezrobocie
Na tym samym portalu możemy dowiedzieć się, że według nowej ustawy przygotowanej przez rząd, urząd
pra cy wy kre śli oso bę bez ro bot ną
z ewidencji od razu na okres dziewięciu mie się cy. To znacz nie po pra wi
statystyki pośredniaków ale niestety zafałszuje rzeczywisty obraz sytuacji. W marcu tego roku liczba bezro bot nych w Pol sce wy no si ła 2
miliony 315 tysięcy osób. Nastąpił
jed no cześ nie spa dek bez ro bo cia
z 14,4% do 14,3%, co trudno uznać
za sukces. Na koniec 2013 roku eksperci prognozują wzrost bezrobocia
do 15 procent. Jednak na papierze
będzie to wyglądało o wiele pozytywniej. To skutek rządowego projektu
nowelizacji ustawy o zatrudnieniu.
Zmia ny spo wo du ją, że bez ro bot ni
którzy odmówią współpracy z urzędem zostaną wykreśleni z rejestru aż
na 270 dni, a nie jak obecnie na 120
dni. Wydłużenie tego okresu sprawi
iż oficjalne statystyki będą o wiele
lep sze. Po przez ta kie roz wią za nie
wiele osób nie będzie mogło liczyć na
pomoc państwa. A przecież już teraz
zasiłku dla bezrobotnych nie otrzymuje prawie 85% osób zarejestrowanych w pośredniakach. Według nowe go pra wa, na dzie więć mie się cy
z ewi den cji wy pad ną oso by dłu go trwale bezrobotne którymi zajmowanie się jest dla urzędników pośredniaków najbardziej pracochłonne. Ale
statystyki będą lepsze, a urzędnicy
i tak zarobią swoje.
forsa.pl

Koniec żartów
z abonamentem RTV
Dłużników, którzy nie płacą abonamentu radiowo-telewizyjnego ściga Poczta Polska i urzędy skarbowe
– informuje „Gazeta Wyborcza”. W całej Polsce poczta wysyła upomnienia
w których domaga się uregulowania
za leg ło ści za abona ment się ga ją cy
pięciu lat wstecz. Gdy zadłużenie nie
zostanie uregulowane, następuje egzek wo wa nie na leż no ści na pod sta wie tytułu wykonawczego przekazanego do urzędu skarbowego. Gazeta
podaje, że takich tytułów wykonawczych jest już około 9 tysięcy. Zaległe zobowiązania z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV przedawniają
się w tym samym czasie co należności podatkowe, czyli po pięciu latach
od koń ca ro ku ka len da rzo we go
w którym upłynął termin płatności.
Oznacza to, że jeżeli ktoś nie płacił
abonamentu od 2008 roku, to obecnie wraz z odsetkami ma do uregulo wa nia kwo tę 1585,25 zł. Za nim
spra wa tra fi do ko mor ni ka Po czta

Pol ska wy sy ła do zo bo wią za nych
osób upomnienia. Po siedmiu dniach
od daty odbioru ponaglenia i nie uregulowania należności do akcji wkracza urząd skarbowy. Poborca może
zająć na przykład środki na koncie
bankowym dłużnika, jego wynagrodzenie za pracę lub emeryturę. Może się nawet zdarzyć zajęcie nierucho mo ści. Prob le my z eg ze ku cją
za leg ło ści ma ją prze de wszyst kim
oso by, któ re kie dyś pła ci ły abo na ment ale przestały i nie wyrejestrowały odbiorników.
„Gazeta Wyborcza”

Chcesz być zdrowy?
To zapłać!
„Fakt” donosi, że szpitale wyłudzają pieniądze z Narodowego Funduszu
Zdrowia. Skala nieprawidłowości do
jakich dochodzi w placówkach medycznych w całej Polsce jest zatrważająca. Gazeta podaje jeden ze sposobów, dzięki któremu szpitale dostają
z funduszu spory zastrzyk finansowy.
Jest to mianowicie tak zwana „metoda na trupa”. W skrócie chodzi o to,
że NFZ finansuje bardzo kosztowne
leczenie starszego pacjenta, którego
nie ma w szpitalu, bo już nie żyje.
Pozostając w temacie
medycznym, „Gazeta Polska Codziennie”
informuje, że coraz częste są przypadki, iż w tym samym szpitalu, na
ten sam zabieg
trzeba czekać ponad pół roku albo
tylko
tydzień.
Wszystko zależy
od tego, czy jest to
wizyta refundowana czy prywatna. Jeżeli ta ostatnia, to nic nie stoi
na przeszkodzie
aby pacjent od razu był przyjęty do
szpitala i odpowiednio leczony.
Wszystko
jest
kwestią ceny.
„Fakt”
„Gazeta Polska
Codziennie”

Kosztowne
promocje
Dzien nik „Pol ska The Ti mes”
in for mu je,
że
w wie lu du żych
sieciach sklepów

33

za niektóre towary klienci muszą płacić więcej zwłaszcza wtedy, gdy są
one (przy naj mniej te o re tycz nie)
w promocji. Również tak zwane „gratisy”, czyli artykuły dodawane bezpłatnie, wcale bezpłatne nie są. Inspektorzy handlowi ocenili łącznie
265 produktów nieżywnościowych,
w tym 183 z gazetek promocyjnych.
W wyniku przeprowadzonych badań
zakwestionowano ponad 30% z nich.
Okazało się iż w wielu przypadkach
cena promocyjna była wyższa od normal nie obo wią zu ją cych. Rów nież
w przypadku towarów gratisowych
zauważono wiele uchybień. Na przykład przy zakupie produktów sprzedawanych w zestawie, z których drugi miał być darmowy okazywało się,
że trzeba za niego zapłacić więcej niż
wynosi jego normalna cena. Kierownicy placówek najczęściej tłumaczyli te nieprawidłowości ludzkimi błędami lub narzuconymi przez dyrekcje
instrukcjami.
„Polska The Times”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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FESTIWAL
PIOSENKI
I TAŃCA
ANTWERPIA 2013
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Pod hasłem

„Polskie przeboje
z lat 80-tych”

6 października 2013 roku

W dniu
odbędzie się
druga edycja Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca w Antwerpii.
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy chętnych: pasjonatów
piosenki i tańca, solistów oraz zespoły wokalne i taneczne. Celem
festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży
polonijnej, promowanie talentów i rozpowszechnianie polskiej
muzyki rozrywkowej w Belgii.
Popisy konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury, a na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, do 31 sierpnia 2013.

Wszystkie informacje znajdują się na
www.festiwalantwerpia.be
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Z życia
zespołu
Koncert w Brukseli
W niedziele 21 kwietnia w Brukseli odbyła się akcja charytatywna „Motocykliści
Dzieciom”. Pogoda dopisała, nie zawiodła
też Polonia. Podczas trwania imprezy po
raz pierwszy miała miejsce aukcja na rzecz
Fundacji „Mam Marzenie”, a dzieckiem
którego marzenia chciano spełnić, była
12.letnia Natalka z Polski (zebrano kwotę
2110 euro). Również, jak co roku odbyła się
akcja zbiórki krwi, a do punktów krwiodawstwa zgłosiło się ponad 130 osób. Zorganizowano również wiele konkursów i zabaw, pokazy motocykli oraz przejażdżki
dla chętnych wspaniałymi maszynami.
Występ naszego zespołu spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem. Zaprezentowaliśmy repertuar złożony z polskich tańców i piosenek oraz hip-hopu.
Następny koncert odbędzie się w trakcie
Polonijnej Majówki w Antwerpii 12 maja.
Serdecznie zapraszamy

Kontakt: tel. 0489.823.803
mail: info@childrenofeurope.be
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Włada słowem jak samuraj mieczem…
rozmowa z Mistrzem Mowy Polskiej Dariuszem Bereskim
wartego w nich piękna, konieczności
szacunku do prezentowanego tekstu
i słowa. Język jest naszym największym darem, jest naszą tożsamością
narodową, zachowaniem tradycji i kultury. A miedzy innymi gazeta w Antwerpii integruje i popularyzuje język
polski, zbliża Polonię, która jest rozsiana po całym świecie.

Żródło: lubniewice.pl

D ar i us z Ber e ski (ur. 29 grudnia
1965 roku we Wrocławiu) – polski aktor teatralny i telewizyjny. Absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu/1984-88/.
Debiutował na scenie wrocławskiego Teatru Kalambur. Pierwszą pracę
w zawodzie aktora podjął w Jeleniej
Górze, w Teatrze im. C.K. Norwida
/1987-1997/. Kolejną rozpoczął w Toruniu, w Teatrze W. Horzycy /19972011/.
Od 2012 roku występuje gościnnie
na wielu scenach w Polsce. Pracuje
w kilku rozgłośniach radiowych,
współpracuje z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta Torunia.
Moderator gal i jubileuszy, koncertów i programów poetycko-muzycznych. Reżyser i poeta. Laureat kilku
nagród publiczności. Laureat Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Słowa
„Verba Sacra’’ 2003 w Poznaniu – Nagroda Główna im. R. Brandstaettera.
Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi
2012, Kawaler Brązowego Medalu
Gloria Artis – Zasłużony Kulturze Polskiej 2012 – nadanego przez Ministra
Kultury i Sztuki.
YVETTE P’M: - Proszę o słowo wstępne dla gazety w Antwerpii,, Antwerpia Po Polsku’’
DARIUSZ BERESKI: Między językami
otwierają się obrazy. W każdym języku są inne „oczy w słowach’’ Ponieważ od 25 lat jestem aktorem, miłośnikiem poezji i jej interpretatorem,
poetą, rozumiem znaczenie słów i za-

- Podejmujesz wyzwania aktorsko
– pisarskie, czy jest to wysoka poprzeczka?
Każde takie wyzwanie jest dla mnie
wysoką poprzeczką, ponieważ wiem,
że robię to nie tylko dla siebie, ale
przede wszystkim dla widowni oraz
czytelników. W rodzinnym domu
otrzymałem solidne podstawy, we
wrocławskim liceum humanistycznym
– pierwsze szlify, w teatralnej szkole
– elementy warsztatu. W teatrach,
przez ćwierć wieku zmagałem się
z techniką emisji, impostacją głosu,
poszerzaniem skali i wymową. Jestem
zdania, że błąd w mowie, to jak wypieranie się ojczyzny. W świecie poezji,
zwłaszcza jeśli chodzi o dorobek wciąż
czuję się jeszcze „niemowlęciem” i długa droga przede mną. Ważne, że określiłem kierunek i mam nadzieję, że
wiem, dokąd zmierzam. Dopiero dzisiaj stawiam pierwsze kroki tam, gdzie
powinienem był je stawiać przed dziesięciu laty. Ale jestem szczęśliwy, że
nie czekałem kolejnych dwudziestu.
- Jaki jest dla ciebie wzorzec językowy w przekazie poetyckim?
W różnych okresach czasu zmieniał
się, co wydaje się dość naturalne. Dość
powiedzieć, że wróciłem do swoich
poetyckich fascynacji osobą C.K. Norwida, Adama Mickiewicza, czy Juliusza Słowackiego, do ich języka. Fascynuje mnie również język Herberta,
Miłosza, ale i wielu innych współczesnych poetów.
- Czy język, mowa polska jest najwyższym stopniem zaangażowania
w promowaniu polskiej kultury
i sztuki?
Człowiek uczy się mówić bardzo
wcześnie, milczeć – bardzo późno.
Więc skoro przez większą część swojego życia przychodzi mu mówić – niechaj to robi jak najlepiej potrafi. Niechże ma w pamięci fakt, że język jest
nośnikiem ojczystej kultury. Wyraża
się w nim, bowiem jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, jako synteza war-

tości narodowych stanowi podstawę
tożsamości narodu. Literatura mnie
fascynuje. Fascynują mnie ludzie, dla
których poezja jest domem, koniecznością, drogą z wyboru, spełnianiem
skrytych marzeń, ucieczką w „lepszy
świat”. Promowanie polskiej kultury
i sztuki, zwłaszcza na obczyźnie, poprzez bogactwo języka polskiego
i „czystość” jego wymowy to dla mnie
priorytet.
- Jesteś laureatem wielu nagród
i wyróżnień, w tym ostatnio Mistrzem Mowy Polskiej Vox Populi
2012, a także odznaczony brązowym
medalem Gloria Artis. Czy według
ciebie, takie nagrody mobilizują, czy
są tylko zwieńczeniem twojej działalności na rzecz promocji kultury?
Myślę, że w życiu należy też zachować rozsądek i rozwagę, umiar i powściągliwość. Ale od czasu do czasu
należy sobie pozwolić na szaleństwo,
bo wówczas zachowujemy wewnętrzną równowagę. Wyznaczanie sobie
nowych celów, interesujące spotkania z ludźmi, pęd do świata podpowiadają mi intuicyjnie, że nie powinno się spoczywać na przysłowiowych
laurach. Oczywiście nagrody, czy wyróżnienia zaspokajają próżność, ale
też motywują. Mam przed sobą jeszcze wiele nowych wyzwań. Nawet, jeśli popełnię sporo błędów, wciąż wierzę, że wśród wielu zagranych przeze
mnie ról i napisanych wierszy znajdą się takie, które będą godne zapamiętania.
- Co sądzisz o języku polskim w przekazie i w piśmie?
Życzyłbym sobie, aby posługiwanie
się na co dzień pięknym językiem polskim i przelewanie mądrych, a więc
pięknych myśli na papier stało się troską nas wszystkich. I poetów, i mówców, i czytelników, i słuchających.
Najbliższe jest mi przesłanie i apel Cypriana Kamila Norwida „O! Żar słowa
i treści rozsądek i niechaj sumienia
berło, w muzykalny łączą się porządek, słowem każdym jak perłą”. I jeszcze jedno – poezja i jej język jest szczególnym darem, który nas dotyka,
wszystkich nas piszących, recytujących lgnących do tego „mikrokosmosu makrospraw”.
- Będąc aktorem, jakie role lubisz,
czy zagrałeś już tą wymarzoną? Jak
pracujesz nad rolą, co ci w tym pomaga?
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W teatrach zagrałem kilkadziesiąt
premier, w tym sporo ról w sztukach
klasycznych, ale także i we współczesnym repertuarze. Zdarzały się również i role główne. Ale i epizod może
być wielkim wyzwaniem. Co pomaga
mi w przygotowaniu roli? Cisza, skupienie, lektura i spacer. To chyba dla
mnie najważniejsze.
- Masz duże aspiracje zawodowe, czy
wymienisz jakiegoś aktora, którego osiągnięcia są dla ciebie jakimś
wzorem, przykładem, który motywuje ciebie do najwyższych osiągnięć?
Krzysztof Kolberger, Jerzy Stuhr,
Jerzy Trela, Janusz Gajos, Igor Przegrodzki, Marek Kondrat, Jerzy Zelnik, Gustaw Holoubek i jeszcze wielu, wie lu in nych mi strzów sło wa
i emocji.
- Jesteś posiadaczem wyjątkowego
głosu, którym, zwłaszcza w poezji,
czarujesz jego barwą, mistrzowsko
operując tembrem, wprowadzając
słuchaczy w magię słowa. Czy to
efekt treningu, a może sentymentu
do poezji?
Myślę, że jedno i drugie. Tembr głosu to oczywiście,, Matka natura’’, choć
ulega on modyfikacjom pod wpływem
częstego używania na scenie. Niezbędny był i jest okres szkolenia głosu, tj.
impostacji, artykulacji, wymowy, poznanie technik mówienia, wieloletnia
praca nad emisją i świadomość prawidłowej artykulacji. A w moim zawodzie uczę się tego każdego dnia. Przez

lata ćwiczyłem systematycznie. Na
scenie mogę potem wyrażać emocje
prozą bądź wierszem. Zamiłowanie do
poezji ułatwia mi poruszanie się w tym
obszarze.
- Czy obcowanie z literaturą z racji
zawodu ma jakiś wpływ na twoją poezję?
Ogromny. Daje natchnienie, często
inspiruje. Niektóre z moich wierszy
bezpośrednio odnoszą się do konkretnych dzieł literackich.
- Niedawno wyszedł twój debiutancki tomik wierszy „Alienacje”. Jak
czujesz się w roli poety prezentując
go na swoich wieczorach autorskich?

To dla mnie poważna sprawa. Pisząc i dając wiersze do publikacji czuję na barkach odpowiedzialność za słowo. Słowo, które dzięki czytelnikom,
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wydawcom i dzięki autorskim spotkaniom zaczyna „żyć”. Spotkania autorskie, to już tylko radość z możliwości rozmowy z publicznością
i czytelnikami. Ponieważ zawodowo
zajmuję się interpretacją różnych tekstów mam świadomość, że potrafię
skupić uwagę widza. To z pewnością
ułatwia mi prezentację własnych wierszy.
- Jaki odczuwasz rezonans, po spotkaniu na scenie Teatru Kalambur
(w naszym Wrocławiu)?
Prezentacja,, Alienacji” dała mi wiele radości. Kontakt z publicznością zawsze mnie uskrzydla. Spotkanie przygotowała bardzo profesjonalnie
psycholog – Danusia Grabowska. We
Wrocławiu wspólnym mianownikiem
dla nas jest Teatr Kalambur – bo i Ty
Yvette i ja mamy zapisaną tu swoją historię.
- Czy chciałbyś coś od siebie dodać?
Żyjemy w czasach głębokiej przemiany współczesnego świata. Wydaje mi się, że nigdy wcześniej nie
byliśmy tak blisko centrum rzeczywistości. I jednocześnie nigdy dotąd idea
humanizmu nie wydawała się tak pusta i bezwartościowa jak dziś. W odpowiedzi na rozum często gloryfikuje się instynkty, sens – wypierany jest
przez nonsens. Ale współczesny świat
i myślę współczesna poezja daje też
ogromną szansę pozostania sobą. Czego sobie i wszystkim z całego serca
życzę.
Rozmawiała: Yvette P’M

Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803
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Czy moje dziecko może mieć
dysleksję?
Wiek poniemowlęcy
(2-3 lata)

D

ysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu
i pisaniu. W całej okazałości
ujawniają się dopiero w szkole podstawowej (około 9 roku życia), jednak
już od niemowlęctwa uważny rodzic
może zauważyć pewne objawy sygnalizujące
możliwość
wystąpienia
w przyszłości dysleksji. Spójrzmy, jakie symptomy powinny nas zaniepokoić na poszczególnych etapach życia
naszej pociechy i skłonić do zastanowienia się: Czy moje dziecko może
mieć dysleksję?

Wiek niemowlęcy
(0-pierwszy rok życia)
Rozwój ruchów dziecka wydaje się
nam opóźniony lub uważamy, że przebiega nietypowo. Co to oznacza? Nic
innego niż to, że nasze dziecko nie raczkuje lub robi to słabo, niezbyt sprawnie wychodzi mu siedzenie czy stanie.
Zauważać też możemy występowanie
obniżonego tonusu mięśniowego lub
utrzymujące się nadal pierwotne odruchy wrodzone. Pamiętajmy, że powinny one zaniknąć do końca pierwszego roku życia.

Zauważamy, że nasza pocie cha póź niej niż in ne
dzieci zaczyna chodzić czy
biegać. Dodatkowo, podczas wy ko ny wa nia tych
czyn ności, ma ona prob lem z utrzymaniem równowagi i automatyzacją ruchów.
Opóźniony zdaje się także być rozwój mowy – pierwsze słowa dziecko wypowia da
póź niej
niż
ró wieś ni cy.
Nato miast
w czasie zabaw czy wykonywania czynności samoobsługowych maluch cechuje się nieporadnością
i niezręcznością.
Zauważyć też możemy,
że nasze dziecko niezbyt
chętnie rysuje, a gdy już
to robi, ma duże problemy
podczas wykonywania tej
przy jem nej
czyn no ści.
Przykładowo w wieku 2 lat
nie potrafi narysować linii, a w wielu 3 lat koła.
Trudność sprawia mu także naśladowanie w czasie
rysunku kierunku poziomego czy pionowego.

Wiek przedszkolny (3-5 lat)
Gdy nasz maluch przebywa wśród
dzieci, dostrzegamy, że nasza pociecha niezbyt dobrze biega i nie radzi
sobie podczas zabaw ruchowych.
Opornie idzie mu także nauka jazdy
na hulajnodze czy rowerku, a nawet
zapinanie guzików czy wiązanie sznurowadeł butów. Ma też wyraźne kłopoty, gdy prosimy, aby pokazało nam
właściwą rękę (prawą czy lewą).
Co więcej, dziecko jawnie nie lubi
rysować czy malować, a gdy już wykonuje te czynności niezbyt dobrze
mu one wychodzą (np. źle trzyma ołówek czy kredkę, za mocno lub za słabo przyciska je do kartki, tworząc rysunki używa jedynie prostych form
– np. nie umie narysować koła).
Dodatkowo trudno mu jest ułożyć
puzzle, obrazek według wzoru czy
układankę.
Również mowa naszego dziecka pozostawia wiele do życzenia. Ma ono
trudności z artykulacją wielu głosek.
Wypowiadając się, używa przeważnie

równoważników zdań lub jedynie zdań
prostych. Problemem jest dla niego
także zapamiętanie nazw pór roku,
dni tygodnia czy krótkich wierszyków
lub piosenek.

6 lat
Wyżej wskazane symptomy ulegają
nasileniu się. Dziecko ma już nie tylko problemy z bieganiem, skakaniem,
jazdą na rowerze czy z innymi czynnościami wymagającymi utrzymania
równowagi ciała, ale także z wykonywaniem zwykłych czynności dnia codziennego wymagających precyzji ruchu rąk (np. z jedzeniem widelcem,
posługiwaniu się nożyczkami, rzucaniem czy łapaniem piłki). Dostrzec
możemy, że w czasie malowania czy
rysowania szlaczków dziecko nadal
niewłaściwie trzyma ołówek lub kredkę. Ogólnie opornie idzie mu odtwarzanie wzorów (np. szlaczków czy prostych
figur
geometrycznych)
i kreślenie kresek (robi to w odwrotną stronę – linie pionowe rysuje od
dołu do góry, a poziome od prawej do
lewej strony).
Rozmawiając z dzieckiem, możemy
dostrzec, że niewłaściwie wymawia
ono trudniejsze wyrazy i źle różnicuje podobnie brzmiące głoski (s-z, p-b,
k-g). Nadal nie jest też ono w stanie
zapamiętać ciągów wyrazów (takich
jak: nazwy dni tygodnia, miesięcy, liter alfabetu). Zauważyć możemy też,
że dziecko ma duże problemy ze wskazaniem na sobie części ciała czy z określeniem pory roku i pory dnia. Poproszone o znalezienie szczegółów
różniących dwa rysunki, nie potrafi
tego zrobić.

Wiek wczesnoszkolny
(7-9 lat)
Sprawność naszego dziecka w zakresie ruchów całego ciała jest bardzo niska. Nasza pociecha nadal słabo biega, ma problem z utrzymaniem
równowagi, jazdą na rowerze i wyraźnie nie lubi zabaw ruchowych czy igraszek na placu zabaw.
Dostrzec możemy ponadto, że nasze dziecko z niezgrabnością i niechęcią wykonuje czynności samoobsługowe – najczęściej prosi nas byśmy za
nie wiązali sznurowadła czy zapinali
guziki. Obniżona sprawność rąk
i trudności z opanowaniem prawidłowych nawyków podczas rysowania
i pisania (np. nieprawidłowy chwyt,
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zły kierunek kreślenia linii pionowych
i poziomych, umiejętność pisania w liniaturze, zbyt mocne przyciskanie
ołówka/długopisu do kartki) sprawia,
że nasza pociecha niechętnie wykonuje te czynności i robi to wolno.
Nie tylko poziom graficzny pisma
dziecka pozostawia wiele do życzenia.
Mimo powolności tekst zapisywany
jest miało czytelnie, niestarannie i roi
się od błędów, nawet gdy był on przepisywany ze wzorca. Spowodowane
jest to tym, że nasza pociecha ma problemy z rozróżnieniem wyglądu liter:
n podobnych do siebie (np.: l-t-ł, mn, u-y, o-a-e, a-ę, e-ę),
n identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. p-b-d-g,
m-w, n-u).
W czasie nauki pisania i czytania
dziecko może mieć także trudności
z zapamiętaniem kształtu skomplikowanych wielkich liter (np: H, F, Ł, G).
Często pisze też litery i cyfry zwierciadlane, opuszcza, dodaje, przestawia, podwaja litery czy sylaby, a także odwzorowuje wyrazy, zapisując je
od strony prawej do lewej. Dodatkowo, z racji na to, że dziecko za mocno trzyma i przyciska ołówek czy długopis w czasie malowania lub pisania,
jego ręka szybko się męczy, co zniechęca go do tych czynności.
W czasie rozmów z pociechą rodzice mogą dostrzec, że dziecko nadal ma
problem z wymową trudniejszych wyrazów czy z różnicowaniem głosek (sz, p-b, k-g). Mimo ćwiczeń nie wychodzi mu zapamiętywanie różnych nazw,
liter alfabetu czy materiału uszeregowanego w sekwencje (np. dni tygodnia, pory roku, nazwy miesięcy).
Nie łatwiejsze niż pisanie okazuje
się dla dziecka także czytanie. Wykonuje ono tę czynność:
n powoli (głoskując lub sylabizując),
słabo rozumiejąc czytany tekst
lub
n bardzo szybko, popełniając wiele
błędów wynikających z tego, że bardziej domyśla się treści z kontekstu niż ją rzeczywiście odczytuje.
Gdy zauważymy występowanie powyższych symptomów u swojego
dziecka, pamiętajmy, że nie determinują one jeszcze diagnozy. Dysleksję
można bowiem stwierdzić na przełomie drugiej i trzeciej klasy szkoły podstawowej – około 9 roku życia. Niemniej jednak dzieci z poniższymi
objawami zalicza się do tzw. grupy ryzyka dysleksji, ponieważ opisane nieprawidłowości są bardzo często pierwszymi zwiastunami zbliżających się
trudności:

Wiek 10-12 lat
W późniejszych klasach szkoły podstawowej możemy dostrzec, że nasze

dziecko nie lubi czytać, a gdy już to
robi:
n czyta niemal bezbłędnie, jednak
bardzo wolno (sylabizując czy głoskując) i bez zrozumienia
albo
n czyta bardzo szybko z wieloma błędami, wynikającymi ze zgadywania treści na podstawie kontekstu.
Dodatkowo pisownia dziecka roi się
od błędów nawet podczas przepisywania tekstów ze wzoru. Pociecha pisząc,
myli litery podobne do siebie pod
względem kształtu (np. l-t-ł, m-n, uy, o-a-e, a-ą, e-ę, p-b-d-g) i podwaja,
dodaje, opuszcza czy przestawia litery lub całe sylaby. Ogólnie pismo
dziecka wygląda na niestaranne. Litery są niekształtne, mało czytelne
i nieprawidłowo połączone ze sobą.
Z racji na większą ilość nauki i więcej przedmiotów szkolnych jasnym
problemem staje się również zapamiętywanie znaczenia i brzmienia nowych
słówek, dat, definicji czy nazwisk,
określanie liczb (dziecko odczytuje je
od prawej do lewej strony), mylenie
znaków nierówności, tabliczka mnożenia i liczenie wspak.
Zauważywszy powyższe problemy
u swego dziecka, powinniśmy się zastanowić, czy nie warto skonsultować
się ze specjalistą w celu zdiagnozowania problemu. Ćwiczenia korekcyjne
i udoskonalające pamięć oraz koncentrację pomogą bowiem naszej pociesze w lepszym funkcjonowaniu
w szkolnej ławie.

Czas gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej (13 –...)
Także u dziecka starszego, nastolatka możemy zaobserwować objawy
świadczące o możliwości dysleksji.
Uwagę powinniśmy zwrócić na symptomy opisane powyżej, ale też na nowe zachowania.
Przede wszystkim, odnotujmy fakt,
że dziecko mimo wielu godzin poświęconych na naukę rzadko odnosi sukcesy w szkole. Co to oznacza? Nic innego niż sytuację, w której wyniki
testów czy sprawdzianów, mimo nauki i starań, są niższe niż możliwości
dziecka. Uważajmy na to!
Kolejne
niepowodzenia
szkolne, efekty nierównomierne do wysiłku wywołać mogą bowiem u niego
frustrację, spowodować obniżenie poczucia jego wartości czy utratę wiary w siebie i zniechęcenie do nauki.
Niezdiagnozowany nastolatek cierpiący na dysleksję będzie przejawiał
problemy w nauce wielu
przedmiotów szkolnych.
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Czytając jakikolwiek tekst, nie będzie
on w stanie zrozumieć go i zapamiętać, o czym on był. Ogólnie głośne czytanie sprawiać mu może wiele problemów – nie tylko będzie szło mu ono
wolno, ale też będzie robił podczas niego wiele błędów.
Nie lepiej będzie wychodziło dziecku pisanie. Pomimo znajomości reguł
gramatycznych czy ortograficznych
nasza pociecha będzie wykonywała
wiele błędów różnego typu. Dodatkowo jej pismo odręczne będzie brzydkie, nierówne i trudne do odczytania.
Dziecko wykazywać też może problemy w nauce języków obcych. Może
mu być trudno pisać w nich poprawnie, mimo że jego odpowiedzi ustne
będą dobre. Lub odwrotnie. Nie będzie umiał stworzyć składnej wypowiedzi ustnej. Kłopotem będzie także
zrozumienie oraz zapamiętanie nowych słówek czy tekstu pisanego lub
mówionego, a także mylenie wyrazów
wyglądających podobnie.
Tak jak w szkole podstawowej tak
i w gimnazjum, zauważyć możemy, że
dziecko ma problem z zapamiętywaniem nazwisk, dat, opanowaniem terminologii używanej podczas poszczególnych przedmiotów szkolnych (np.
chemii), nauką tabliczki mnożenia czy
liczeniem w pamięci, itp.
Dodatkowo możemy także zauważyć, że nasze dziecko w ogóle nie lubi uprawiać sportów, wymagających
biegania i użycia piłki (np. koszykówka, siatkówka) lub dobrego poczucia
równowagi.
Oczywiście nie wszystkie te objawy
muszą wystąpić jednocześnie. Jeżeli
nasze dziecko zostało zdiagnozowane
wcześniej i brało udział w ćwiczeniach
terapeutycznych i korekcyjnych u pedagoga, dysleksja wyrażać się może
wyłącznie trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni. Z tego powodu przeprowadzenie diagnozy tuż po
zauważeniu niepokojących objawów
jest tak istotne.
Bibliografia:
M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów

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

Jesteśmy firmą działającą na terenie Antwerpii od 2010 roku.
Do naszego grona dołączyło już kilkadziesiąt zadowolonych Pań, których staramy sie nie zawieść pod wzgledem rzetelnej
obsługi, przyjaznej atmosfery a przede wszystkim respektowania przepisów i praw pracownika.
Naszym pracownikom oferujemy wszystkie świadczenia socjalne, czeki żywnosciowe już od pierwszego dnia pracy, roczny
abonament komunikacji miejskiej, pomoc w sprawach administracyjnych oraz roczne rozliczenia podatku dochodowego.
Szukamy nowych klientow dla Pań, których klienci zrezygnowali, lub które chcą zwiększyć wymiar czasu pracy.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom o informowaniu o prawach
i obowiązkach, jakie posiadają nasze pracownice.
Wspólnie omawiamy belgijski system podatkowy i możliwosci odpisów od
podatkow dla każdej z Pań, informujemy o prawie do urlopów
okolicznościowych (edukacyjnym, seniora, wychowawczym,...) oraz
pomagamy w wypełnianiu potrzebnych dokumentów z tym związanych.
Doceniamy ciężką pracę naszych pracownic, dlatego nie zapominamy
o premiach i prezentach świątecznych. Aby poznać sie z innej strony
i dobrze bawić w gronie koleżeńskim, organizujemy regularnie imprezy
firmowe dla Pan i naszych najmłodszych pociech.
Wspólnie bawiłyśy się już do póżnych godzin wieczornych w restauracji
„Avanti”, poznawałyśmy tajniki gry w kręgle a następnie ucztowałyśmy
przy suto zastawionym stole a naszych najmłodszych porwałyśmy na Mikłlajkową wyprawę do bajkowego świata
w „Plopsaland”.
Także w tym roku przewidujemy wiele atracji – pierwsza już podczas Polonijnej Majówki 12 maja. Dla naszych pracownic i ich
rodzin przewidujemy piknik z pysznym grillem, zimnymi napojami oraz ciastami własnego wypieku. Przewidziałyśmy także
tombolę z losowaniem wielu atrakcyjnych nagród, a dla naszych najmłodszych różne atrakcje.
Wspieramy również polską kulturę – byliśmy jednym ze sponsorow Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca w Antwerpii.
Wszystkie Panie zainteresowane dołączeniem do naszego grona zapraszamy serdecznie do naszego biura przy Osystraat
9 w Antwerpii, lub do naszego stoiska na Polonijnej Majówce. Na pewno warto – dla zainteresowanych przewidziane jest
losowanie cennych nagród. Zapraszamy!

Quality of Service,
Osystraat 9, parter,
2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)
Tel: 0485 81 69 60
e-mail: info@qualityofservice.be
Czynne:
od wtorku do piątku od 12.00 do 17.30
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Kraina marzeń

F

irma LEGO to największy producent klocków na świecie. Duńska rodzinna firma jest dzisiaj
światowym potentatem. A wszystko
zaczęło się tak skromnie…

Przykazania Ole
Christiansena
Cieśla z małego duńskiego miasteczka Billund nazwiskiem Ole Kirk Christiansen, w latach 30-tych ubiegłego
wieku rozpoczął produkcję zabawek.
Były to czasy wszechobecnego kryzysu, upadały światowe giganty i małe
rodzinne firmy. Duński stolarz w przydomowym warsztacie rozpoczął produkcję zabawek z drewna. Miało to
miejsce w 1932 roku. Nazwę LEGO firma przyjęła dwa lata później, a jej skrót
utworzony został z duńskiego zwrotu
„Leg godt”, co oznacza „baw się do-

brze”. Rodzinny interes prosperował
nieźle, przychody były regularne i stabilne a klienci bardzo zadowoleni. Jednak z biegiem czasu przedsiębiorca zaczął rozmyślać nad zwiększeniem skali
działalności. Wiedział, że musi postawić na nowe materiały. Wybrał plastik.
W 1958 roku syn stolarza – Godtfred
Kristiansen opatentował znany dziś system łączenia klocków.
Od początku istnienia firmy obowiązywał w niej spisany przez Christiansena kodeks honorowy którego główne zasady to:
n Będziesz produkował mądre i kreatywne zabawki, a nie pistolety,
broń i żołnierzy
n Najważniejsza będzie dla ciebie jakość, dlatego nie przeniesiesz
swojej produkcji do tanich Chin
n Szanuj klienta swego jak siebie
samego, baw się razem
z nim i spełniaj jego marzenia.
Natomiast motto brzmiało: „Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre”.

Wzloty i upadki

Pierwsze drewniane zabawki.
Źródło: www.ladnebebe.pl/news/141/n/784

Dzieci Godtrfreda bawiace sie LEGO – po prawej Kjeld – obecny wlaściciel
firmy. Źródło: trinebaadsgaard.dk/wordpress/wp-content/uploads/2011/07

W latach 80-tych kierowanie firmą przejął wnuk
założyciela Kjeld Kirk Kristiansen, który był prezesem do końca XX wieku.
Pisownia jego nazwiska
przez „K” zamiast „Ch” była wynikiem błędu w jego
świadectwie urodzenia.
Kristiansen uważał, że
„rodzice i dziadkowie będą
kupować dzieciom i wnukom klocki jakimi sami bawili się w dzieciństwie”.
Nie przewidział jednak, że
klocki LEGO nie należały
do tanich i może być problem z rynkiem zbytu. Firma coraz bardziej oddalała się od dzieci i stanęła
w miejscu bazując na tradycji i przywiązaniu klientów. Tymczasem na rynek
zabawkarski wkroczyli tacy potentaci jak Mattel
i Hasbro a wraz z nimi postacie z bajek Disneya i innych telewizyjnych produkcji.
Światem
zawładnęły lalki Barbie,
Transformersy, samochody Playskool i gry planszowe. Kjeld Kristiansen uważał wyroby konkurencji za
niezbyt kreatywne, a ich
promocje i reklamy na ryn-

Źródło:
mattsbrickgallery.tumblr.com/post/2447634407/jerkoff
-called-darwin-ole-kirk-christiansen

ku za tani chwyt marketingowy. To
właśnie wtedy padły jego znamienne
słowa: „Chodzi o to, że LEGO ma kreować wyobraźnię dzieci, a nie odtwarzać narzucony scenariusz. Nie chcemy, aby nasze zabawki były jedynie
pożeraczami czasu. Gwiezdne wojny?
W żadnym wypadku! LEGO ma swoje zasady i będzie się ich trzymać”. Obrana strategia nie przyniosła niestety przełożenia na wzrost dochodów.
Kosztujące kilkadziesiąt euro zestawy klocków nie wytrzymały rynkowej
konkurencji z tanimi wyrobami. Jeszcze większym zagrożeniem okazały
się gry komputerowe, (Lego wyprodukowało pierwszą grę komputerową dopiero w 1997 roku). Zarząd firmy został postawiony pod ścianą
i trzeba było sprzedać pakiet akcji parków rozrywki Legoland. Był to koniec
prezesa Kjelda Kirka Kristiansena,
który musiał podać się do dymisji. LEGO prostą drogą zmierzało do bankructwa. Duńczycy tak bardzo uwierzyli we własny pomysł na biznes, że
stwierdzili, iż nie ma go co zmieniać.
Wyznawali zasadę, że zabawki są po
prostu do zabawy i nie zwrócili uwagi na to, jak bardzo rynek zabawek
uległ zmianie.

Dryblas z przedszkola
Właściciele firmy stanęli przed dylematem kogo wybrać na stanowisko
prezesa. Czy stery firmy ma przejąć
kolejny potomek założyciela, czy powinna zająć się tym osoba z zewnątrz.
Zdecydowali się na niezwiązanego
z rodziną Kristiansenów „dryblasa
w okularach z potarganymi włosami”,
który kiedyś pracował jako opiekun
w przedszkolu. I jak sam stwierdził,
to właśnie praca z dziećmi sprawiła,
że doskonale rozumie potrzeby i oczekiwania rynku. Kiedy firma LEGO stała na skraju bankructwa, Jorgen Vig
Knudstorp (doktor ekonomii po Harvardzie) przekonał współpracowników, że najważniejsza i najlepsza dla
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firmy jest multimedialność, lifestyle
i tworzenie wspólnoty fanów. I nad
tym trzeba pracować. A przede wszystkim należy wsłuchiwać się w oczekiwania klientów. Nowy prezes rozpoczął od usprawniania produkcji. Nie
przeniósł jej do Chin co w znacznym
stopniu obniżyłoby koszty, ponieważ
chciał być wierny idei założyciela.
Zainwestował w nowe fabryki w Meksyku, Czechach i na Węgrzech. Powiększył i rozszerzył asortyment produkowanych klocków przeznaczając je
dla różnych grup wiekowych. Pojawiły się gry planszowe, serie używane
do gier podwórkowych (np. Lego Ninja), serie dla dziewczynek (Lego
Friends), gry konstrukcyjne, filmy
i inne nowe projekty (dzieci na stronach internetowych same wymyślają
schematy budowy). Dzięki „dryblasowi w okularach” (jak go nazywają
Duńczycy), LEGO to już nie tylko klocki, ale również gry komputerowe, animacje, maskotki, gadżety i parki rozrywki. Knudstorp zadbał również
o fanów. Obecnie na świecie jest ponad 300 tysięcy dorosłych fanów LEGO, którzy regularnie spotykają się
na zjazdach hobbystów. Koncern wykorzystuje także internet aby umożliwić zaprojektowanie własnego zestawu klocków. Produkuje roboty

Jorgen Vig Knudstorp, obecny prezes Lego.
Źródło: www.trinebaadsgaard.dk/wordpress
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i zestawy Mindstorms, gdzie klocki
można łączyć i programować na domowym komputerze. Dla Duńczyków,
dla których LEGO jest narodowym
skarbem, Jorgen Vig Knudstorp jest
zbawcą i wybawicielem. Po kilku latach od objęcia przez niego stanowiska prezesa firmy okazało się, że przyjęcie go na to stanowisko było
doskonałym posunięciem. W ciągu
ostatnich trzech lat zysk netto zwiększył się prawie 4-krotnie, do 560 milionów euro.

n

n

Ważne daty i ciekawe fakty
n W roku 1947 zaprojektowano oryginalną kostkę LEGO w kształcie
w jakim znamy ją do dziś, powstało również 200 wzorów plastikowych elementów.
n W roku 1949 w Danii sprzedano
pierwsze zestawy LEGO.
n Sześć lat później firma wprowadziła na rynek serię „Lego System
Play”. W tym samym roku po raz
pierwszy klocki trafiły na rynek
zagraniczny.
n W 1958 roku wypuszczono na rynek klocki dla dzieci w wieku
przedszkolnym.
n W roku 1962 powstał prywatny
pas startowy w Billund i prywatne linie lotnicze LEGO, co w znaczącym stopniu ułatwiło eksport,
a do zestawów klocków po raz
pierwszy dołączono drukowane
i ilustrowane instrukcje.
n Pierwszy pociąg LEGO pojawił się
w sprzedaży w 1966 roku. W tym
czasie firma produkowała już 57
zestawów i 25 pojazdów, a na rynku pojawiła się seria DUPLO. Kolejny rok firma zamknęła rekordową sprzedażą 18 milionów
klocków.
n W 1968 roku powstał park rozrywki Legoland w Billund w Danii, który w pierwszym roku dzia-

Klockowy testament.
Źródło: www.thebricktestament.com/genesis/the_garden_of_eden/15_gn02_25.jpg

n

n

n

n

n

n

łalności odwiedziło ponad 600 tysięcy osób z całego świata.
Początek lat siedemdziesiątych,
to wprowadzenie do sprzedaży
małych pojazdów w niskiej cenie,
aby zachęcić nowych klientów do
kupowania zestawów Lego. Wprowadzono również koła zębate
o różnych wielkościach, które były początkiem serii Ekspert Budowniczy i Technic.
W roku 1974 w sklepach pojawił się
zestaw Rodzina LEGO, który był
najlepiej sprzedającym się modelem
od czasów rozpoczęcia produkcji.
Pierwsze ludziki LEGO – ruchome mini figurki pojawiły się
w 1978 roku. Wtedy opatentowano również unikalną na skalę światową technologię łączenia klocków. W pustym dotąd wnętrzu
klocków umieszczono specjalne
rurki, które wzmocniły łączenia.
Rok później rozszerzono serię zestawów kosmicznych, które w bardzo krótkim czasie stały się sukcesem na całym świecie. Można
także było kupić nowe klocki FABULAND. Wkrótce firma LEGO
wprowadziła dla klocków DUPLO
oficjalne logo z królikiem.
W roku 1984 w sprzedaży znalazły się pierwsze komplety z serii
Zamek. Zawierały rycerzy, konie
i wiele tematycznych elementów.
W kwietniu 1985 roku powstała
Nagroda LEGO. Przyznawana jest
co roku dzieciom, które osiągnęły wyjątkowe sukcesy. Początkowo wynosiła 750.000 duńskich
koron, później zwiększona została do kwoty miliona DDK.
W roku 1985 wypuszczono na rynek plastikowe wiaderka z podstawowymi klockami LEGO i DUPLO.
W latach 1989-91 powstała seria
Piraci (11 kompletów) na potrzeby której po raz pierwszy zmie-

Taj Mahal. Źródło: http://uncrate.com/stuff/lego-taj-mahal/
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niono nadruki na twarzach ludzików z uśmiechniętych na bardziej
odpowiadające osobowości postaci, użyto także zupełnie nowych
elementów jak kadłuby statków
czy żagle. Do zestawów z pociągami dołączono transformatory
i regulatory szybkości, co powodowało poruszanie się pociągów
w przód i w tył oraz kontrolowanie ich szybkości.
W roku 1994 wypuszczono na rynek serię dla dziewczynek BELVILLE, natomiast kilka miesięcy
później w sklepach znalazły się
zestawy AQUAZONE.
Rok 1996 to powstanie serii Dziki Zachód w której wprowadzono
brązowe, pofalowane klocki.
W Carlsbad w Kalifornii nastąpiło otwarcie pierwszego Parku Legoland w USA (1999r.).
Istnieje 4 tysiące oryginalnych figurek i jeżeli weźmiemy pod uwagę możliwość zmieniania elementów, to można z nich stworzyć
ponad miliard różnych postaci.
Najdroższą figurką jest postać robota C3PO z 14-karatowego złota. Wykonano zaledwie 10 tysięcy takich ludzików i każdy jest
wart około 200 dolarów.
Pasjonaci LEGO obliczyli, że gdyby ułożyć obok siebie klocki sprzedawane w ciągu roku na całym
świecie, to można by nimi opleść
pięciokrotnie naszą Ziemię.

n Grupa artystów zbudowała z klocków projekt zatytułowany „Klockowy Testament”, czyli słynne
biblijne wydarzenia widziane
z perspektywy małych, żółtych,
klockowych ludzików.
n Klocki LEGO są też inspiracją dla
artystów. W 2002 roku amerykański zespół The White Stripes teledysk do swojego kolejnego singla
„Fell In Love With a Girl” nakręcił w wersji LEGO, który okazał
się wielkim sukcesem.
n Najbardziej charakterystycznym
dziełem z LEGO jest praca Zbigniewa Libery, który z klocków
stworzył obóz koncentracyjny.

Najdroższa figurka. xxŹródło: http://wmbf.pl/nowa/wpcontent/uploads/2012/07/14-karat.jpg
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Z klocków LEGO można zbudować
prawie wszystko – wieżę Eiffla, Tadż
Mahal, czy Big Bena. Są w nich postacie z Gwiezdnych Wojen, Harrego
Po tte ra, Nin ja, Wład cy Pier ście ni,
Hob bi ta, Toy Sto ry czy Aven gers.
Obecnie duński potentat przymierza
się do wprowadzenia na rynek serii
za ba wek z te le wi zyj ne go se ria lu
o Simpsonach.
Dziś kon cern LE GO jest naj wię kszym pro du cen tem za ba wek na
świecie. Według statystyk, na każdego mieszkańca Ziemi przypadają
62 klocki i ich liczba cały czas rośnie. Kon cern posiada 70% udziału
w światowym rynku co oznacza, że
około 400 milionów ludzi na świecie
bawi się jego produktami. To oczywiście przekłada się na obroty firmy, które sięgają miliardów dolarów
rocznie.
Psychologowie twierdzą, że dzieci
które budują z klocków LEGO mają
doskonałą wyobraźnię przestrzenną
i rozwijają nie tylko zdolności manualne ale również wizualne. Nieograniczona i uniwersalna możliwość łączenia elementów sprawia, że LEGO
można dowolnie kompletować tworząc najbardziej wymyślne budowle.
Pośród miliona innych zabawek, to
właśnie klocki LEGO są najbardziej
rozpoznawalne, fascynujące i nieprzemijające. I niech ta dobra passa trwa
dalej.
Aleksandra Dobiecka

Lato 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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Ciekawostki
Ospa party
Przybywa rodziców świadomie zarażających swoje dzieci ospą podczas
imprez ospa party. Mechanizm jest
prosty. Mamy wpadają ze swoimi pociechami w miejsca w których panuje ospa, aby ich maleństwa się pozara ża ły, a one mia ły to z gło wy.
Lekarze komentują takie przypadki
tylko jednym słowem: idiotyzm. Głośno mówią, że zdrowe dzieci uczestnicząc w takich spotkaniach mogą
nabawić się groźnych powikłań. Można nabawić się zapalenia mózgu, które często kończy się padaczką, zaburze nia mi za cho wa nia, czy na wet
upośledzeniem rozwoju umysłowego.
A więc drodzy rodzice, ostrożnie
z ospa party. W życiu wszystko ma
swój czas i swoje miejsce.

Cukromania
Naukowcy alarmują, że wpadamy
w kolejne uzależnienie. Tym razem
od cu kru. Sto lat te mu prze cięt ny
mieszkaniec Europy zjadał 5 kg cukru rocznie. Obecnie – około 42 kilogramów. Nawet nie zdajemy sobie
sprawy z tego, że cukier jest wszędzie: w napojach, wędlinach, chlebie
a na wet le kach. Zja da my go co raz
wię cej i co raz czę ściej cho ru je my.
Liczba cukrzyków na świecie rośnie
w zastraszającym tempie, jest ich dzisiaj prawie 340 milionów. Nadmierne spożywanie cukru łączy się także
z otyłością (zwłaszcza u dzieci). Lekarze alarmują aby zakazać sprzedaży sło dzo nych na po jów dzie ciom.
Znaczna część środowiska lekarskiego jest zdania, że w przypadku cukro ma nii po win no się wpro wa dzić
regulacje podobne do tych na jakie
zdecydowano się w przypadku alkoholu i nikotyny.
A mówi się, że „cukier krzepi”.

Mali telemaniacy
Zespół naukowców z University of
Otago w Nowej Zelandii przez kilka
lat przeprowadzał interesujący ekspe ry ment na gru pie oko ło ty sią ca
dzieci. Między piątym a piętnastym
rokiem życia co dwa lata pytano je
ile czasu dziennie zajmuje im oglądanie telewizji. Wyniki badań były
zaskakujące. Okazało się bowiem, że
dzieci które przez wiele godzin wpatrują się w ekran telewizora w dorosłym życiu o wiele częściej narażone
są na popadnięcie w konflikt z prawem. Mali telemaniacy będąc już dorosłymi ludźmi znacznie częściej niż
ich rówieśnicy mieli na koncie wyro-

ki skazujące, bywali bardziej agresywni i wykazywali postawy antyspołeczne.
A może by tak konkurs na najbardziej kryminogenną bajkę?

Polak czyta książki?
Odpowiedź: – nie czyta. Według badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową i TNS Polska, aż 61
procent Polaków nie przeczytało w roku 2012 ani jednej książki. Tylko 11%
naszych rodaków w roku ubiegłym
przeczytało siedem lub więcej książek, czyli tyle samo co w roku 2011.
Warto nadmienić, iż powyższy wynik
czytelnictwa jest o wiele gorszy niż
dwa lata temu. Statystyk nie poprawiają e-booki, ponieważ kontakt
z książką elektroniczną miało zaledwie 2% z nas.
Wychodzi na to, że czytanie książek
odchodzi do lamusa. Im mniej czytania, tym więcej drzew.

Gotowanie po angielsku
Władze oświatowe Wielkiej Brytanii
znalazły sposób na zwiększenie ilości
zdrowego jedzenia w jadłospisie
uczniów. Już wkrótce obowiązywać
będzie zakaz przynoszenia posiłków
z domu i nakaz jedzenia w szkolnych
stołówkach. Oprócz tego w każdej
szkole wprowadzone zostaną obowiązkowe lekcje gotowania dla dzieci
w wieku od 7 do 14 lat. Stołówki szkolne oferować będą tylko zdrowe i wartościowe posiłki. Pomysłodawcy mają nadzieję, że w ten sposób już małe
dzieci nabędą nawyków zdrowego jedzenia.
Nauka gotowania na pewno wyjdzie
na zdrowie.

Ortograficzny długopis
Niemcy skonstruowali długopis
o nazwie Lernstift wykrywający
błędy ortograficzne. Piszący mają do
wyboru dwie opcje. Pierwsza, to tryb
kaligraficzny wskazujący błędy w czytelności i kształcie liter. Natomiast
druga dba o korektę ortografii i błędów gramatycznych. Zasada działania
jest prosta. Długopis buczy, gdy tylko zarejestruje jakąkolwiek nieprawidłowość. Niestety na razie dostępny
jest tylko wersji językowej niemieckiej i angielskiej. A propos wynalazców. Okazało się, że ten ortograficzny pisak wymyśliło niemieckie
małżeństwo, którego syn miał wielkie problemy z opanowaniem podstawowych zasad gramatyki i ortografii.
Uczniowie już czekają na długopis
matematyczny.

Dyscyplina po koreańsku
Władze Korei Południowej wyjątkowo dbają o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. W szkołach
działających na zasadzie akademii wojskowych panuje niesamowita wprost
dyscyplina i rygor. Wprowadzono całkowity zakaz kontaktów chłopców
z dziewczynami, lekcje trwają kilkanaście godzin dziennie, a o komórkach, telewizji i internecie można tylko pomarzyć.
Do takich placówek uczniowie trafiają na 9 miesięcy, by poprawić wyniki egzaminów. W tym czasie powtarza ją ca ły ma te riał do te stów
z wszystkich obowiązujących przedmiotów. Każda minuta pobytu w tej
„wyjątkowej” szkole poświęcona jest
tylko i wyłącznie na naukę. Zajęcia
roz po czy na ją się o go dzi nie 6:30
i trwają prawie do północy. I tak jest
każdego dnia. Młodym ludziom nie
wolno przegapić ani jednej sekundy
obo wią zu ją cej na u ki, zresz tą ca ły
czas monitorowani są przez czujne
kamery obserwujące ich dniem i nocą. Doskonale działa system tak zwanych „żółtych kartek”, które młodzież
może otrzymać za najmniejsze przewinienie, co w konsekwencji może
doprowadzić do wyrzucenia ze szkoły.
Jak wiadomo Koreańczycy, to naród ambitny. Co roku 82% absolwentów szkół średnich rozpoczyna studia. Ciekawe, kiedy odrabiają pracę
domową!

Latający samochód
Marzenia stały się rzeczywistością.
Wreszcie skonstruowano latający samochód. Dokonali tego naukowcy
z firmy Terrafugia, którzy zaprezentowali swoje dzieło na wystawie New
York International Auto Show. To cudo techniki nosi nazwę Transition
i jest dwuosobowym wehikułem, który ulicą jeździ jak auto, a po rozłożeniu skrzydeł (zaledwie w pół minuty),
może oderwać się od ziemi. Na drodze rozwija prędkość 105 kilometrów
na godzinę, natomiast w powietrzu
185 km/godz. Auto-samolot trafi do
sprzedaży jeszcze w tym roku, a jego
cena to 279 tysięcy dolarów. Chętnych
nie brakuje.
Ale żeby jeździć takim samochodem,
trzeba mieć drogi... kurs pilotażu i sieć
odpowiednich znaków drogowych
tam, gdzie trzeba.
Na podstawie informacji prasowych opracowała
Karolina Tomczak
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Kącik absurdu
Made In England
Brytyjczycy twierdzą, że jak świat
światem z ich przepisami BHP jeszcze
nikt nie wygrał. Jest to o tyle ciekawe
stwierdzenie, że instytucja firmująca
te nakazy i zakazy czyli HSE działa na
Wyspach Brytyjskich od wielu lat i powołana została aby chronić i bronić
obywateli. Jednak znaczna część z firmowanych przez nią przepisów jest tak
absurdalna że aż śmieszna.

sto wywołujących politowanie i sprawiających, że codzienne życie Anglików jest pełne absurdów z których
najwyraźniej ktoś nie zdaje sobie sprawy.
W Wielkiej Brytanii nad życiem,
zdrowiem i bezpieczeństwem obywateli czuwa rządowa agencja Health
and Safety Executive (HSE). Instytucja potężna, wszechwładna i niezmordowana, której odpowiednikiem
w Polsce jest Państwowa Inspekcja
Pracy. Brytyjska agencja jest obiektem kpin zarówno mediów jak i mieszkańców którzy mają dość bzdurnych
i często utrudniających życie przepisów.

BHP w angielskim wydaniu

Źródło: www.blog.acornsafety.co.uk/wpcontent/uploads/2012/11/health-and-safety-executive.jpg

Oto kilka przykładów.

Nie wolno!!!
W Zjednoczonym Królestwie oficjalnie nie zezwala się na:
n rzucanie przez dzieci śnieżkami,
gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą zrobić sobie
krzywdę,
n podróżowanie świętego Mikołaja
saniami, ponieważ w saniach nie
można zapiąć pasów,
n wykładanie przed drzwi wejściowe wycieraczek, gdyż mogą one
stanowić ogromne utrudnienie
w trakcie ewakuacji pożarowej,
n sprzedawania cytryn emerytom,
ponieważ może zaistnieć niebezpieczeństwo, że będą się nimi rzucać ich wnuki co może zakończyć
się śmiercią lub kalectwem,
n tworzenie przez dzieci na lekcjach
ludzików z kasztanów, jeżeli nie
mają
założonych
okularów
ochronnych,
n wieszaniu na jednej ścianie kilku
obrazów, ponieważ więcej niż dwa
obrazy mogą stworzyć śmiertelne zagrożenie.
n sprzedawanie dzieciom kredek,
jeżeli opakowanie zawiera również temperówkę, czyli przedmiot
niebezpieczny.
To tylko niektóre z niezrozumiałych
i co najmniej dziwnych przepisów czę-

Hi sto ria an giel skie go od po wied nika naszej inspekcji pracy jest długa. Instytucja powstała jak to często by wa w do brym ce lu i ta ko we
spełniała. Problem jednak w tym, że
roz ro sła się do gra nic ab sur du
i przepisy przez nią wydawane są coraz częściej oderwane od rzeczywistości.
W drugiej połowie XIX wieku powołano do życia angielskie BHP którego celem była ochrona górników oraz
dzieci pracujących często w nieludzkich warunkach. Instytucja, która powstała by chronić prawa pracownicze,
zaczęła wnikać we wszystkie dziedziny życia powodując w nich spory chaos i zamieszanie. Bez względu na przykład na pogodę, która często
weryfikuje różne zagrożenia, HSE od
lat o tej samej porze i w taki sam sposób ostrzega Brytyjczyków przed tym
co może nastąpić.
Jak wiadomo, na Wyspach deszcz
jest na stałe wpisany w krajobraz.
I pewnie dlatego megafony od rana
do wieczora ostrzegają o śliskiej nawierzchni. Nawet wtedy kiedy tego
deszczu nie ma lub są jego śladowe

Źródło:
cllrandrewjames.files.wordpress.com/2011/11/slipstrips-falls.jpg

ilości. Jeżeli zaświeci słońce, też powstaje problem ponieważ można się
odwodnić. Liście spadające na tory
kolejowe powodują znaczne opóźnienia pociągów (oczywiście według
HSE), bo aż tak tragicznie nie jest.
Metrem nie należy jeździć w lecie ponieważ można zemdleć. Jeżeli spadnie śnieg (nawet trzy centymetry), to
na pewno będzie klęska żywiołowa.
Uczniowie nie pójdą do szkoły, a dorośli do pracy. To wszystko dzieje się
w ramach ochrony zdrowia i życia ludzi w wysoce rozwiniętym kraju w XXI
wieku.

Przeszkolenia, ostrzeżenia
Głośno było o HSE w 2010 roku,
kiedy to w Londynie miała miejsce
wielka wystawa w Hali Turbin w Galerii Tate Modern. Jeden z artystów
przez dwa lata w porozumieniu z kuratorami wystawy pracował nad swoim projektem.
Na tysiącu metrów kwadratowych
rozsypał miliony porcelanowych ziarenek słonecznika. Zwiedzający mieli po nich chodzić, siadać – czyli brać
czynny udział w ekspozycji. Każde ziarenko wykonane zostało ręcznie przez
chińskie dziecko. Artyście chodziło
o to, aby odwiedzający przechodząc
się po rozsypanych ziarenkach mogli
zastanowić się, kto i za jaką cenę te
ziarenka wykonał, jaka jest cena i wartość ludzkiej pracy. Zaczęło się pięknie, a skończyło jak zwykle gdy wmieszała się HSE. Wystawę natychmiast
zamknięto motywując, że przy częstym pocieraniu porcelana może wydzielać pył szkodliwy dla zdrowia. Komentarza nie będzie, tylko drobna
uwaga. Nie można było pomyśleć
o tym wcześniej?
Ostrzeżenia, a zwłaszcza przeszkolenia są mocną stroną tej inspekcji
pracy. Doszło do sytuacji, że w Wielkiej Brytanii wszyscy zaczęli być specjalistami w jednej wąskiej dziedzinie
i nie ma możliwości, aby uczynili coś,
co poza tę specjalizację wykracza. Nie
można się schronić z dzieckiem przed
deszczem nigdzie, gdzie mogą przebywać tylko osoby dorosłe. Kolejarz
nie może pomóc kobiecie wstawić wózka do pociągu, ponieważ nie jest do
tego przeszkolony i za to nie odpowiada. I tak dalej i tym podobne. Zakazuje się często rzeczy które w społeczeństwie funkcjonowały od dawna i miały
się dobrze.
Przy kład? Ostrze żo no nie daw no
mieszkańców miasteczka w którym
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od daw na do tra dy cji na le żał bieg
z na leś ni ka mi, że w trak cie bie gu
może przytrafić się im coś złego. Zamiast tego zalecono im marsz. Za bro nio no stu den tom pod rzu ca nia
czapek do góry, ponieważ „może to
grozić poważnymi urazami czaszki,
jeżeli czapka spadnie komuś na głowę”.

Wielka odnowa
HSE doszła do takich granic absurdu, że stanęła w miejscu. Brytyjski
rząd zapowiedział w tej kwestii rewolucję, ale jak na razie wiele z tych bezsensownych i często absurdalnych nakazów i zakazów funkcjonuje nadal.
Obecne przepisy działają od roku
1974, ale nigdy opinia publiczna nie
oceniała ich tak nisko i tak krytycznie. Okazało się również, że znaczna
ich część daje szerokie pole do popisu tym wszystkim, którzy domagają
się i dostają bardzo wysokie niekiedy
odszkodowania za niespotykane wręcz
wypadki w pracy.
Biura specjalistów HSE też nie są
wolne od absurdów które sami wymyślają i zalecają. Nie mogą oni na przykład samodzielnie przesuwać mebli
w biurze, bo mogą ulec wypadkowi
w pracy. Istnieją również zakazy wywieszania ozdób świątecznych w biu-
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rach wynikające oczywiście
z troski o pracowników.
HSE broni się argumentując,
że wszystkie przepisy które
wcielają w życie mają na celu
tylko i wyłącznie ochronę ludzi i ich praw. Twierdzi,
że realizuje jedynie
wytyczne
brytyjskiego
rządu
a także Unii Europejskiej.
Przy zna je
jednocześnie,
że
często istnieje duża
rozbieżność
dotycząca
prawnych zapisów
i wcielania ich w życie.
Ale jak przyznają
sami pracownicy, propozycje zmian przyjęli z ogromną ulgą. HSE uruchomił specjalny formularz on-line, dzięki któremu
każdy może na bieżąco kontrolować
stan bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Nowe przepisy mają być bardziej
rozsądne i ułatwiające życie obywatelom.

Prawo jest prawem, ale często podejście do prawa bywa niezbyt z prawem zgodne. Brytyjczycy nie mogą
się już doczekać, kiedy z ich urzędniczego krajobrazu znikną absurdy
utrudniające im życie.
Malwina Komysz

ZASIŁKI
EMERYTALNE
W BELGII
SESJA INFORMACYJNA
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Super niania
czyli guwernantka

K

tóra z nas po urodzeniu dziecka nie korzystała z usług niani czy opiekunki? Jest to problem znany wszystkim kobietom
i często powód do nieprzespanych nocy i wyrzutów sumienia. Bo jak tu oddać swoje dziecko w ręce obcej kobiety, gospodyni, opiekunki czy pomocy
domowej? Czasy w których żyjemy
wymuszają na rodzicach dbanie o jak
najwcześniejszy dostęp pociechy do
zdobyczy cywilizacji. Krótko mówiąc
– już od najmłodszych lat powinniśmy zadbać o prawidłowy rozwój, wychowanie i edukację naszych dzieci,
co wiąże się z odpowiednio fachową
pomocą. Okazuje się, że problemem
nie jest znalezienie niani, tylko odpowiedniej niani. Do łask wraca zawód
guwernantki.

Wyuczona niania
Guwernantki bardzo różnią się od
zwykłej niani, tym bardziej od opiekunki czy pomocy domowej. Przede
wszystkim posiadają odpowiednie
kwalifikacje, są odporne na stres, zdecydowane i konsekwentne. Ich praca
koncentruje się wyłącznie wokół nauczania i wychowywania dzieci.
Aby guwernantka uczyła nasze
dziecko musi posiadać odpowiednie
kompetencje, czyli sama musi dużo
umieć. Preferowane jest wyższe wykształcenie pedagogiczne, a jeszcze
lepiej psychologiczne. Wskazane są
również takie kierunki studiów jak filologie i kierunki artystyczne. Znajomość języków obcych obowiązkowa.
Poza tym powinna doskonale znać zasady dobrego wychowania czyli tak
zwanego savoir – vivre'u.
Pożądana jest umiejętność gry na
jakimś instrumencie (preferowane pianino). oraz ukończony kurs pierwszej
pomocy i samoobrony (tak na wszelki wypadek). No i oczywiście odpowiednie referencje.
Guwernantka to osoba o wysokiej
kulturze osobistej, nienagannych manierach oraz zaangażowaniu w wychowanie i kształcenie dziecka.

Dzień z życia super niani
Jeżeli guwernantka opiekuje się
dzieckiem w wieku szkolnym, dzień
pracy rozpoczyna w momencie odebrania go ze szkoły. Zawozi je do domu, po czym oboje zjadają przygotowany wcześniej posiłek i zaczynają
wspólnie odrabiać lekcje. Kiedy uporają się ze szkolnymi zadaniami nad-

chodzi czas na kino (wybór filmu absolutnie nie może być przypadkowy),
teatr, muzeum i czytanie książek. Po
drodze jest jeszcze nauka angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego czy francuskiego. W rozkład zajęć wpisany
jest również sport. Ostatnim punktem
codziennego programu jest wspólne
zjedzenie kolacji, jeżeli rodziców nie
ma jeszcze w domu. I do zobaczenia
do następnego dnia. Super niania nie
kąpie dziecka, nie kładzie go spać,
kończy swoją pracę i wraca do domu.
Ma obowiązek dbania o rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Swoje przyszłe decyzje konsultuje z rodzicami
dziecka, a gdy trzeba przeprowadza
z nimi rozmowy wychowawcze.
Na każde spotkanie z dzieckiem jest
perfekcyjnie przygotowana z konspektem i dokładną rozpiską czasową. Nic
nie jest dziełem przypadku.
Jeżeli dziecko jest małe, rodzice
oczekują że guwernantka będzie je
rozwijać poprzez zabawę, nauczy samodzielnego zjadania posiłków, prawidłowego zachowywania się przy stole, odzwyczai je od smoczka czy
przygotuje do egzaminów do dobrego przedszkola. Jej dzień pracy trwa
osiem godzin, potem dzieckiem zajmują się rodzice, ewentualnie dziadkowie. Nie jest uzasadnione dłuższe
przebywanie dziecka z nauczycielką
ponieważ po ośmiu godzinach to rodzice powinni przejąć nad nim opiekę.

Skąd wziąć super nianię?
Na pewno nie z przypadkowego
ogłoszenia. Rekrutacją zajmują się
wyspecjalizowane agencje sprawdzające swoje podopieczne. Każda z nich
legitymuje się odpowiednim wykształceniem i musi spełniać bardzo wysokie wymagania. Są to na ogół młode,
wykształcone kobiety które świadomie wybierają taki zawód. Każda
z nich przed przyjęciem do pracy przechodzi rozmowę kwalifikacyjną i specjalne testy psychologiczne.
Tak zwana edukacja domowa jest
coraz bardziej popularna, a rodzice
świadomie inwestują w dzieci już od
najmłodszych lat. Dlatego jak przysłowiowe grzyby po deszczu na rynku pracy pojawiają się specjalistyczne agencje oferujące rodzicom
odpowiednie guwernantki. Żadna
przypadkowa osoba nie mająca odpowiednich predyspozycji i kwalifikacji
nie ma szans na otrzymanie tego ty-

pu pracy. Ponoszą dużą odpowiedzialność za wychowanie i naukę dziecka
ale i nieźle zarabiają. Miesięczny koszt
zatrudnienia super niani waha się
w granicach od 4 do 6 tysięcy złotych.
Dlatego coraz częściej pracę w tym zawodzie rozpoczynają absolwentki nie
tylko pedagogiki czy psychologii, ale
również szkół muzycznych, baletowych, a także tak nietypowych kierunków jak sinologia czy skandynawistyka.
Właściciele
agencji
zatrudniających guwernantki twierdzą, że wzrasta liczba pań zainteresowanych podjęciem pracy w tym zawodzie.

Inwestowanie w dzieci
Coraz więcej rodziców zdaje sobie
sprawę, że edukacja dzieci zaczyna się
bardzo wcześnie i warto w swoje pociechy inwestować.
Nauka zaczyna się już od lat przedszkolnych. Jeżeli pociecha nie dostanie się do żłobka lub przedszkola, rodzice decydują się na zatrudnienie
fachowej nauczycielki. Rozpoczyna się
domowa edukacja w trakcie której poprzez zabawę guwernantka uczy i wychowuje dziecko. Odbywają się zajęcia językowe, muzyczne i plastyczne,
co w przyszłości zaowocuje dostaniem
się do doskonałej podstawówki, najlepszego gimnazjum i liceum, a potem na odpowiednio prestiżowy kierunek studiów.
Wykształceni i obyci rodzice coraz
częściej wymagają od guwernantek
nauki czytania, zabaw wspomagających rozwój, nauki języków obcych,
obycia w sztuce i kulturze. Inwestują w dzieci bo zdają sobie sprawę, że
jest to najlepszy kapitał na przyszłość.

Super niania na podsłuchu
Rodzice płacą, rodzice wymagają
i rodzice sprawdzają. Niestety często
sprawdzanie guwernantek przybiera
niezbyt sympatyczne formy. Zainstalowane kamery, włączone dyktafony,
częste i niespodziewane wizyty a właściwie kontrole. Z jednej strony spra-
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wa jest jasna. Rodzice chcą wiedzieć
jak osoby odpowiedzialne za wychowanie i rozwój ich dzieci wywiązują
się z nałożonych obowiązków. Z drugiej strony taki brak zaufania nie rokuje dobrze na przyszłość. Właściciele agencji rekrutujących guwernantki
twierdzą, że wszystkie przyjęte przez
nich panie są dokładnie sprawdzane,
posiadają odpowiednie kwalifikacje
i swoje zadania wykonują na sto procent. Biorąc pod uwagę wynagrodzenie jakie otrzymują można się zgodzić, że każdej z nich zależy na pracy
i nie pozwoli sobie na kompromitację.

maj 2013

Dla rodziców najlepszym sposobem
sprawdzenia umiejętności nauczycielki jest obserwowanie własnego dziecka. Po jego odpowiednim rozwoju
i wychowaniu rodzice ocenią, czy guwernantka spełnia swoje zadania.
Wraca moda na wychowanie w starym stylu. Zatrudniając guwernantkę
rodzice liczą na to, że ich dzieci oprócz
doskonałej i fachowej opieki, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.
Można powiedzieć, że nadeszły czasy na niestandardową edukację dzieci i zmianę trendów wychowania. Na-

leży się cieszyć, że coraz więcej rodziców rozumie jak istotna jest prawidłowa edukacja i wykształcenie dziecka. Ważne żeby w tym wszystkim
zachować umiar i nie zapomnieć, że
dziecko ma swoje prawa i nie jest robocikiem który można dowolnie zaprogramować.
Najlepsza super niania nie zastąpi
rodziców. Zawsze najważniejszy jest
emocjonalny rozwój maluchów i rozsądek w oczekiwanych rezultatach takiej edukacji. Czyli umiar przede
wszystkim.
Aleksandra Dobiecka

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając maila pod adres antwerpiapopolsku@gmail.com lub wysyłając sms z treścią ogłoszenia na nr 0489 823 803
% Szukam pilnie pracy jako glazurnik i inne prace wykonczeniowe. Antwerpia tel. 0032492469718 Marek.
% Mam 47 lat, bez nałogów, jestem po rozwodzie (rozwód nie
z mojej winy). Poznam kobietę samotną, może być z dzieckiem,
panna lub wdowa, rozwódka lub mężatka. Kontakt: 0485.108.044
% Mam na imię Janusz, mam 41 lat i jestem stanu wolnego. Poznam panią w podobnym wieku, w Antwerpii. Kontakt:
0486.825.192
% Kucharka z wieloletnim stażem i doświadczeniem poszukuje
pracy. Kontakt: 0489.296.079
% Szukam mieszkania, minimum 3 sypialnie lub domku do wynajęcia, od 01.07 w Antwerpii, okolice Deurne, Berchem. Kontakt:
0498.620.791
% Kobieta po 40 poszukuje pracy: opieka nad dziećmi, opieka nad
starszymi osobami oraz prasowanie. Mogę pracować legalnie
lub na czarno.Kontakt: 0485.108.04
% Poszukuję studio/apartamentu do wynajęcia w Antwerpii, max.
do 500 euro. Kontakt: 0499.907.672
% Witam, mam 28 lat, szukam pracy w stajni, najlepiej w okolicach Boom, choć rozważę też inne propozycje. Posiadam 10-lenie doświadczenie w pracy z końmy. Posiadam własne konie,
które ułożyłam od podstaw, sama jeżdżę od dziecka. Ukończyłam Technikum Rolnicze w Polsce. Poszukuję pracy w charakterze osoby do prowadzenia w stajni, pomocy w stajni, objeżdżania koni itp. Znajomość języka angielskiego w stopniu
komunikatywnym. Kontkat: Magdalena Loch, magdalenaloch@wp.pl. Tel.0489.505.646, tel.PL: +48 608.366.932
% Masz problem z komputerem, oprogramowaniem, siecią czy internetem? Oferuję dojazd do klienta z własnymi narzędziami
diagnostycznymi i sprzętem zamiennym, bezpłatny dojazd w okolicach Antwerpii. Oferuję również wgrywanie oprogramowania
do wszelkiego rodzaju urządzeń nawigacyjnych (niekoniecznie
dedykowanego), a także zmianę oprogramowania telefonów
komórkowych. Ponadto wykonuję strony internetowe dla osób
prywatnych bądź firm, z wykorzystaniem PHP/SQL/JAVA.
kontakt: tel; 0494925892, email; capcom@telenet.be
% 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
% 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
% Nederlandstalige geeft bijles Frans aan jongeren, tot en met
de tweede graad van het secundair onderwijs, bij hen thuis.Ik
kan nog enkele uren vrijmaken. Heb ervaring met lesgeven.
Regio Antwerpen, Edegem en Mortsel.
GSM 0475/ 20 31 25 na 17 u.
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Poszukujemy Polskich Firm chcących
współpracować na zasadzie podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych.
Kontakt: POLSKO FLAMANDZKA FEDERACJA BUDOWLANYCH. Flor.Alpaertstraat 14R. 600 Berchem
marzena@pvbf.be, tel: 0471 875 118

n Prawo, któremu podlegają te umowy (w szczególności umowy, na podstawie, których pracownicy zostaną oddelegowani),
n Obroty osiągnięte przez przedsiębiorstwo w określonym czasie (w szczególności obroty osiągnięte w Państwie, do którego pracownicy zostali oddelegowani).

Oddelegowany
Odpowiedzi na często zadawane pytania.

DRUK – E101 czy A1?
Od 1 maja 2010 r. według nowych przepisów unijnych,
obowiązujący do tej pory formularz E101 został zastąpiony przez nowy, tak zwany A1. Trzeba jednak zaznaczyć,
że formularze E101 które zostały wydane przed 1 maja
2010 pozostają ważne o ile ich czas obowiązywania nie
wygasł. Idea stosowania formularza pozostaje jednak ta
sama. Poświadcza on fakt, że składki na ubezpieczenie
społeczne pracownika są wpłacane do właściwej instytucji w kraju zatrudnienia i w związku z tym pracownik jest
tam ubezpieczony. Posiadanie takiego dokumentu zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kraju, do którego jest delegowany pracownik. Pracodawca
powinien zwrócić się do właściwego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o wydanie formularza A1 dla każdego z pracowników delegowanych zagranicę.
Najważniejsze zmiany w oddelegowaniu pracowników
Wydłużony jest maksymalny okres oddelegowania (z
12 na 24 miesiące). Trzeba jednak pamiętać, że obowiązują w dalszym ciągu przepisy rezydencji w sensie prawa
podatkowego (w tym podatki pracowników od wynagrodzeń). Zatem po 183 dniach pracy w danym kraju pracownik staje się rezydentem tego kraju i powinien w nim
płacić podatki. Nowe rozporządzenie zakłada jeden, 24miesięczny okres oddelegowania. Nie przewiduje się możliwości przedłużenia delegowania ponad te dwa lata.
Zasadą jest, że pracownik oddelegowany musi, bezpośrednio przed oddelegowaniem, podlegać ustawodawstwu
państwa, z którego ma być oddelegowany. Pracownik musi przynajmniej miesiąc przed oddelegowaniem podlegać
polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego.

Definicja pracodawcy
Istnieją kryteria, które musi spełnić przedsiębiorstwo
chcące oddelegować swoich pracowników do innego państwa członkowskiego. Są to:
n Kraj, gdzie przedsiębiorstwo jest zarejestrowane.
n Liczba personelu administracyjnego.
n Miejsce, gdzie pracownicy delegowani są rekrutowani,
n Miejsce, gdzie zawierana jest większość umów z klientami,

Pracownik oddelegowany to osoba, która jest wysłana
przez swojego pracodawcę do innego państwa członkowskiego w sytuacji, gdy nadal istnieje bezpośredni związek pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Istnienie tego związku opiera się na takich kryteriach jak:
odpowiedzialność za rekrutację, umowa o pracę, odpowiedzialność za wynagrodzenie, zwolnienie pracownika
z pracy, określenie rodzaju pracy.

Przerwy w oddelegowaniu
Według nowych regulacji, przerwy spowodowane na
przykład urlopem, chorobą, szkoleniem itp. nie powodują przerwania delegowania.
Przerwa dłuższa niż 2 miesiące może spowodować, że
okres delegowania pracownika u tego samego pracodawcy, do tego samego kraju, będzie zliczany na nowo.
Zarówno formularz A1 jak i Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego mają jednakową formę dla wszystkich krajów objętych koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego.

Płace w Belgii
W czasie wykonywania prac na terenie Belgii, oddelegowani pracownicy muszą otrzymywać takie same płace
jak belgijscy pracownicy z sektora budowlanego. Wobec
nich muszą być również zastosowane warunki i czas pracy według belgijskiego kodeksu pracy.
Pracodawca nie może potrącać z wypłaty oddelegowanych pracowników kosztów związanych z transportem
pracowników do Belgii, pobytem pracowników na terenie Belgii, kosztów narzędzi pracy oraz ubrań roboczych.
W przypadku osób prowadzących własną działalność
gospodarczą, nie obowiązują przepisy dotyczące płac minimalnych oraz umów o pracę.
Pracownicy zagraniczni otrzymują takie samo wynagrodzenie jak pracownicy belgijscy.
Kwartalnie, tj.1 stycznia, 1 kwietnia, 1 czerwca i 1 października, po rokowaniach pomiędzy organizacjami pracodawców belgijskich a związkami zawodowymi z sektora budowlanego, zmienia się wysokość godzinowych
stawek brutto jeśli wystąpiła inflacja – następuje wtedy
tzw. indeksacja płac
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Nowe stawki płacy w sektorze budowlanym
Od 1.04.2013 r. obowiązują w Belgii nowe stawki płacy

Klasyfikacja stanowiska

Brutto
na
godz inę

Krótki opis stanowiska pracy

KAT.I – robotnik
niewykwalifikowany

13,214

Pomocnik rozpoczynający karierę zawodową, pracownik
bez dyplomu ukończenia edukacji w zakresie budownictwa.

KAT.II -

13,873

Pracownik, który należy do grupy I, który wocenie pracodawcy
wykazuje wyższe kwalifikacje.

KAT.II – wykwalifikowani

14,087

Pracownik posiadający umiejętności zawodowe ogólnobudowlane.

KAT.IIA

14,790

Pracownik należący do kategorii II, który w ocenie pracodawcy wykazuje wyższe kwalifikacje.

KAT.III – wykwalifikowani pierwszego stopnia

14,981

Pracownik wykwalifikowany, Monterzy, pracownicy obsługujący urządzenia mechaniczne.

KAT.IV – wykwalifikowani drugiego
stopnia

15,902

Pracownik, który w ocenie pracodawcy przewyższa kwalifikacjami pracowników kategorii III.

Brygadzista A pierwszego stopnia

16,497

Brygadzista to robotnik, któremu podlegają robotnicy nadzorujący realizację pracy.

Brygadzista B drugiego stopnia

17,492

Brygadzista, który w ocenie pracodawcy przewyższa kwalifikacje brygadzisty A

Kierownik zespołu

19,082

Pracownik z kwalifikacjami pracujący na stanowisku kierownika zespołu prac, którymi kieruje

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do reklamowania swoich firm
Ogłoszenia zamieszczone poniżej są wystawiane przez firmy belgijskie, które są zainteresowane współpracą
z polskimi podwykonawcami oraz zatrudnianiem pracowników z drukami A1.
Poszukujemy podwykonawców z doświadczeniem projektowym oraz fachowców w branży budowlanej.
W OFERTACH PROSIMY ZAZNACZYĆ NUMER OGŁOSZENIA.

Ogłoszenie 01
Poszukuję podwykonawców do dociepleń budynków jednorodzinnych z okolic Antwerpii. Docieplenia na styropianie lub wełnie mineralnej. Jeden domek
o powierzchni ok. 350m2. Stała współpraca. Oferty proszę wysyłać na adres
Federacji
marzena@pvbf.be.
Ogłoszenie 02
Witam. Poszukuję firmy do wykonania
tynków maszynowych. Tynki gipsowe
i cementowo-wapienne. Zlecenie na pracę planujemy na wrzesień – październik 2013r.
Kontakt przez: marzena@pvbf.be.
Ogłoszenie 03
Nawiążę współpracę z polskimi firmami zajmującymi się remontami mieszkań, mam sporo zleceń i szukam pod-

wykonawców do pomocy. Interesują
mnie głównie: – gładzie, – sufity podwieszane, – malowanie, – kafelkowanie,
– tapetowanie.
Kontakt: marzena@pvbf.be.

Ogłoszenie 06
Fachowców, ze znajomością elektryki,
hydrauliki i glazurnictwa.
Kontakt:
marzena@pvbf.be

Ogłoszenie 04
Poszukujemy murarzy z doświadczeniem
przy murach kamiennych (piaskowiec,
kamień polny itp.). Proszę o oferty
– marzena@pvbf.be.

Ogłoszenie 07
Belgijska firma budowlana pilnie poszukuje podwykonawców, brygad, pracowników na tynki agregatem. Stałe
częste zlecenia, praca od zaraz. Tylko
poważne oferty od poważnych legalnych firm.
Kontakt:
marzena@pvbf.be

Ogłoszenie 05
Poszukuję ekipy do wykonania malowania elewacji wraz z drobnymi naprawami. Powierzchnia elewacji: około
3700 m2. Do wykonania również obróbki blacharskie, jak również wymiana rynien. Termin rozpoczęcia prac: od
zaraz. Oferty przez Polsko Flamandzką
Federację Budowlanych
– marzena@pvbf.be

Ogłoszenie 08
Zatrudnimy malarzy szpachlarzy: praca na budowie, stany deweloperskie...
Kontakt:
marzena@pvbf.be
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DOBRE OKNA
prosto z fabryki
Dobra jakość za dobrą cenę.

Kontakt: 0489.218.756
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Słowo o byle czym

B

ylejakość, jako spersonifikowany byt, zaszczycała już nas tutaj swoją ulotną obecnością. To,
że w pisowni jest rodzaju żeńskiego,
nie ma żadnego znaczenia gdyż żadnych innych cech żeńskich ani męskich nie posiada. Może z tym wyjątkiem, że ma jaja. Bo przecież trzeba
je mieć aby tak wszystkim dawać popalić („dokuczać” nie oddaje skali zjawiska). Tak sądzą niektóre ofiary jej
subtelnych zabiegów.
Może niektórzy dlatego tak twierdzą, bo upierają się iż za tak energiczną aktywność odpowiedzialny jest testosteron. Jednak inni sądzą że
adrenalina, jeszcze inni, że zła wola
lub inne przyczyny. Tak więc trudno
określić płeć bylejakości, a wszystko
przez pisownię.
Po tym zawiłym wstępie który zawiódł nas donikąd, możemy przejść
do jeszcze bardziej rozlazłych rozważań bez obaw, że zostaniemy posądzeni o stronniczość w zakresie on – ona,
lub inne stany skonfliktowania z samym sobą bądź bliźnimi.
Ludzkość już różne rzeczy wypisywała na murach, między innymi sformułowanie: „Powinni tego zabronić”.
– Przepraszam, właśnie usłyszałem
szklano–metaliczny szept: „zapal”.
Przypominam, że bylejakość (dalej:
„B”) potrzebuje dymu papierosowego
aby zamanifestować się na planie naszego świata materialnego gdyż
oprócz wspomnianych jaj, żadnych
cech cielesności nie posiada. Zresztą
przypisywanie jaj komu popadnie, wyświechtane już znacznie, można doprowadzić jeszcze bliżej do granic absurdu. Bowiem jedno jajo jest rodzaju
nijakiego. Dlaczego więc dwa nijakie
jaja mają sugerować określone cechy?
Jeśli już jesteśmy u granic absurdu,
kontynuujmy.
Tak więc „B” przyszła i mówi: piszesz o mnie w rodzaju żeńskim. Jeśli stoi napisane „Powinni...” to znaczy, że zabraniać mogą tylko oni. Jacy
oni? – spytałem zdezorientowany. „B”
szeptała dalej: Gdyby było „Powinny
tego zabronić” to zabraniałyby one,
ale jest „oni”. To jest jawne odsuwanie mnie od prawa do zabraniania a ja
nie mogę pozwolić na to żeby mnie
tak olewać, bo przecież ja to ona a nie
on. Sam tak napisałeś. Szczęka mi opadła.
Po dłuższej chwili odzywam się niepewnie: tak się po prostu mówi i nikt
nie zwraca na to uwagi. – Z tego wnio-

sek, że nie zwracasz uwagi na to co
piszesz, a to jest nieprecyzyjne i dla
mnie krzywdzące. Z drugiej strony
w to mi graj bo im więcej niejasności,
tym więcej bylejakości. Niech będzie
„oni”, ale one dopiero dadzą wam popalić kiedy zechcą nadrobić zaległości w zakresie zabraniania. Jeszcze
bardziej przyparty do muru, odezwałem się nieśmiało: może napisać „To
powinno zostać zabronione”? – Co ty
na to? Jakoś się wyślizgałeś – odpowiedziała „B”, ale to już nie to.
Odetchnąłem z ulgą i mówię: Jestem
tylko człowiekiem i daleko mi do twojej przenikliwości w rozumowaniu.
„B” nic nie odpowiedziała więc nie wiedziałem, czy mój akt uniżoności jej się
spodobał. Wreszcie odzywa się: czy ty
umiesz słuchać? Sądzę, że tak. Przed
chwilą sam powiedziałeś, że jesteś
człowiekiem. Owszem. Znowu szept:
Człowiek jest rodzaju męskiego. A co
z żeńską częścią waszej populacji?
O kurczę! – myślę sobie. Ale krzaki!
Jeśli wyjdzie na to, że kobieta to nie...,
ale bym miał przechlapane! A ja przecież tylko chciałem przyjrzeć się pisowni. Z wrażenia zapaliłem. Różne
myśli przebiegły mi przez głowę.
Ratunek przyszedł z mojej lewej półkuli. To może „istota ludzka”? Istota
jest rodzaju żeńskiego. Może być? Tak
trzymaj, to cię zlinczują – usłyszałem.
Dlaczego? Spytałem na granicy załamania.
Napisałeś: człowiek, potem istota
ludzka. Czyli on, potem ona. Z tego
wynika, że istota ludzka jest człowieko-podobna. Zachciało mi się wyć
z bezsilności, a „B” szeptała dalej. Słowo „ludzka” wskazuje na niepełność
słowa „istota” i musi je uzupełnić. Dopiero „ludzka” precyzuje „istotę” gdyż
słowo „istota” nie określa jednoznacznie człowieka, bo może dotyczyć np.
istoty pozaziemskiej która człowiekiem nie jest. Zgadza się?
To co ja mam teraz zrobić? – Skierowałem pytanie w przestrzeń i w moim wzroku pojawiła się tęsknota za
rozumem, który uciekł mi w pięty. „B”
na to: jeśli nie uważałeś co robisz, to
rób jak uważasz. Totalnie się załamałem.
Ale przecież jestem tylko człowiekiem który... – „B” przerwała mi mówiąc: Właśnie tu jest problem. Wszystkim rządzą prawa które dopóki nie
muszą czegoś doprowadzić z powrotem do stanu równowagi, po prostu
są. Ale między wami – ludźmi, żadne
prawa niczego nie są w stanie doprowadzić do stanu równowagi, bo człowiek czego się nie dotknie to spapra

(i w to mi graj), a potem rozgląda się
na kogo zwalić winę a w międzyczasie zabiera się do czegoś innego. Ale
są wyjątki... wtrąciłem nieśmiało. Ach,
spadaj – usłyszałem – jeśli w ogóle
wiesz gdzie jest dół i dlaczego.
Byłem tak wyczerpany, że głowa
opadła mi na stół i zasnąłem. Kiedy
się obudziłem, postanowiłem dojść do
porozumienia sam ze sobą, bo „B” już
nie było.
Zacząłem kombinować. Ziemia jest
zaludniona mniej więcej w połowie rodzajem męskim i żeńskim. Ten podział
jest szczególny, bo bardziej łączy niż
dzieli. Obie części się uzupełniają, czego udowadniać nie trzeba.
Znowu przyszła! Szept: A co z żebrem Adama? Odpowiedziałem resztkami sił: dopiero bym sobie narobił
bigosu. Z drugiej strony, jeśli symbole są traktowane symbolicznie, problemu nie ma. Ale jeśli ktoś upiera się
przy dosłowności, może napytać sobie biedy. O kurczę! Bieda jest rodzaju żeńskiego! Napiszę kłopot, aby było na rodzaj męski. Tak więc kłopot
wyłazi nie wiadomo skąd i trzeba się
z nim borykać. A borykanie się łatwo
prowadzi do uwikłania, czego potwierdzenie znajdujemy na każdym kroku
i w niniejszych słowach. Pozostaje
mieć nadzieję, że każda inność jest po
to, aby poprzez wzajemne uzupełnianie się tworzyła harmonijną całość.
„B”: Kiedy ktoś z inności robi wielki problem, jest jak gdyby siedział między muzykami grającymi szlachetną
muzykę i raptem zaczął rżnąć tępą piłą pięciomilimetrową sklejkę. Harmonię trafia szlag a publiczność zaczyna szemrać zniesmaczona lub jest
ciekawa co będzie dalej, i w to mi graj.
Ja no to: Jeśli jesteśmy świadkami takiego koncertu, czasem pomaga wyłączenie telewizora. Jeśli nie pomaga,
to znaczy, że koncert jest na żywo.
„B”: Sam widzisz, że harmonię – misterną konstrukcję niekoniecznie będącą wynikiem działania waszego logicznego umysłu – łatwo spaprać,
a moich zasług w tym zakresie pominąć się nie da.
Więc może dążymy do bardziej doskonałego stanu rzeczy a na razie mamy prawo do błądzenia jak dziecko
we mgle? Może to dobre wytłumaczenie dla naszego zagubienia na drodze
do... oj, przepraszam, ja tylko tak...
o byle czym.
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 dzisiejszych Kulinariach przedstawiamy jeden
z przepisów serwowanych w Atelier Amaro, jedynej
w Polsce restauracji z gwiazdką Michelin.
Czekamy na Państwa kulinarne receptury,
a najciekawsze z nich będziemy zamieszczać w naszej
gazecie.
Redakcja

Śledzie w śmietanie
z chutneyem z cebuli
Chutney:
SKŁADNIKI: l 4 cebule l 1 łyżka kaparów z zalewy l 1/3
szklanki suszonych żurawin l 70 ml akacjowego miodu
l 2 goździki
ŚL E D Ź: l 6 filetów matjasów l 1 litr mleka l 150 g
kremówki l cukier puder do smaku l 3 pokruszone owoce
jałowca l kilka igiełek jałowca l skórka otarta z 1/2
cytryny

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Robimy chutney. Posiekane cebule
mieszamy z resztą składników. Podgrzewamy powoli, aż
cebula się zeszkli. Chutney pasteryzujemy, wkładamy go
do wyparzonego słoika, słoik zakręcamy, wstawiamy do
garnka z rozłożoną na dnie szmatką. Garnek napełniamy
ciepłą wodą do wysokości ¾ słoika. Doprowadzamy wodę
do wrzenia i gotujemy 25 minut.
Moczymy śledzie przez kilka godzi n w poł ow ie mleka.
Resztę mleka wylewamy na głęboką teflonową patelnię
i powoli podgrzewamy, aż na powierzchni utworzy się
kożuch. Zdejmujemy go i układamy na folii spożywczej
posmarowanej odrobiną śmietany. Przykrywamy drugim
kawałkiem folii. Robimy kilka kożuchów. Do zawinięcia
śledzi potrzeba przynajmniej dwóch na porcję.
Śmietankę ubijamy, doprawiamy odrobiną cukru pudru,
roztartymi igłami jałowca i jagodami jałowca oraz skórką
z cytryny. Wkładamy do śmietany majtasy. Wstawiamy
do lodówki na kilka godzin.

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

antwerpiapopolsku@gmail.com

Wyjmujemy śledzie ze śmietany, rozwijamy kożuchy
mleczne z folii. Na dwóch ułożonych na sobie kożuchach
umieszczamy śledzia.
Na talerz kładziemy chutney i delikatnie pozostałe
składniki.
Smacznego!
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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
100
Policja
101
Europejski numer alarmowy w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
112
Telefon zaufania dla dorosłych 107
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna
wobec dziecka „Child focus”
110
Pomoc drogowa
0703 44 777
Szpitale oraz kliniki w Antwerpii
i okolicach:
Strona internetowa poświęcona
szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be
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, SintVincentiusstraat 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
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

Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć na
„wachtdiensten apothekers” i wpisać
swój kod pocztowy, 0900/10.500.
Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Gen . St. Maczka przy
Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii.
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
Tel. 03 2269212, GSM 0475965159
mail: pruska@skynet.be
www.szkolapolska.be
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

