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Od Redakcji
Każdy kolejny numer naszej gazety odmierza miesiące naszego życia na emigracji i bez względu na
porę roku zachęca – mamy nadzieję – do uśmiechu lub zadumy, bądź też najzwyczajniej informuje
o tym co, gdzie, kiedy i jak. Wszyscy przez cały czas uczymy się, jak być coraz bardziej efektywnym
w działaniu i jak lepiej rozumieć siebie i innych. Jeśli mowa o gazecie: w tym numerze nie ma wyjątkowo
dodatku niderlandzkiego, ponieważ niedawny Dzień Dziecka nie pozostaje u nas bez echa. Polecamy
uwadze wyjątkowy dodatek przygotowany przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im.
Gen. Stanisława Maczka w Antwerpii.
Jednak nie wszystkie dzieci mają beztroskie dzieciństwo. Pamiętajmy więc i o tych, które mają mało
powodów do radości. Artykuły „Dzieci, które nienawidzą siebie” i „Nikt by jej tak nie kochał” z pewnością
poruszą każdą wrażliwą duszę.
W tym numerze po raz pierwszy pojawiają się „Polonijne wiadomości sportowe”. Każda sportowa
inicjatywa warta jest wspierania, dlatego z największą przyjemnością będziemy informować państwa
o tym wszystkim co z polonijnym sportem jest związane.
Zapraszamy do lektury.
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Dzieci
krzywdzone
żyją w ciągłym
smutku
i strachu.
Mają
przygaszone
oczy,
uciekają
w świat
fantazji,
a nawet
stronią od
innych dzieci.

czerwiec 2013

Dzieci, które nienawidzą
siebie

D

zie ciń stwo nie za wsze
smakuje lodami czekoladowymi czy goframi z bitą śmietaną. Nieraz jego ostry
smak pali w gardło, a gorzka
ślina poniżenia jest nie do przełknięcia przez całe życie.
Jaś chowa się za czerwoną kotarą – tatuś znów przyszedł pijany i krzyczy na mamę. Znów
kil ka no cek nie bę dzie spał.
Znów trzeba będzie siedzieć cicho, by le tyl ko nie wpaść
w szpony taty. Sześcioletni chłopiec bojaźliwie spogląda na swoją o dwa lata młodszą siostrzyczkę – jeszcze ma przed oczami
wydarzenia ostatniej niedzieli.
Cały czas widzi skuloną, zapłakaną Małgosię i stojącego nad
nią groźnego i rozkrzyczanego
ojca. Chciałby żeby tata gdzieś
so bie wy szedł i zo sta wił ich
w spokoju. Wtedy mogliby się
po ba wić. Być mo że po szli by
z mamą do parku. Ale nie…. Mama cały czas płacze i nie zwraca na nich uwagi. Jej też są niepo trzeb ni. Jaś co raz bar dziej
zamyka się w sobie…
19 sierpnia 1982 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 4 czerwca dniem dorocznych
obchodów Międzynarodowego
Dnia Dzieci Będących Ofiarami
Agresji. Na tę decyzję bezpośredni wpływ wywarł los ogromnej liczby palestyńskich i libańskich dzieci zabitych pod czas
izraelskiej ekspansji. Jednak to
nie podczas wojen, ale w domu
i w najbliższym otoczeniu najmłodsi najczęściej doświadczają przemocy. W tym dniu świat
powinien pochylić się nad dziećmi i ich dotąd nierozwiązanymi
problemami. Nawet najmłodszy
nie zasługuje na upokorzenie,
cierpienie i nienawiść. To nieprawda, że bite dziecko staje się
bardziej posłuszne. Pomimo szeregu aktów, które mają stać na
straży wolności, równości i godno ści dziec ka, współ czes ny

świat i współczesne prawo nie danie dzieci z różnych związumie poradzić sobie z tak dużą ków.
liczbą pobitych i upokorzonych
Stosowanie przemocy powomłodych osób.
duje cierpienie i ból, upokarza
Przemocy często towarzyszy i rodzi nienawiść. Niszczy jedal ko hol, nar ko ty ki oraz in ne nost kę za równo fi zycz nie jak
środki uzależniające. Wyjątkiem i psychicznie. Przemoc fizyczna
jest nikotyna, która (jak wyni- jest stosowana wobec dzieci, bez
ka z badań eksperymentalnych) względu na wiek ofiary. Małopowoduje spadek agresji. Poza letni są bici zwłaszcza wtedy,
używkami, przyczynami mogą gdy potrzebują wsparcia i blibyć: niedojrzałość, brak wiedzy skości rodziców czyli wtedy gdy
i umiejętności wychowawczych, czegoś chcą, bądź płaczą (niby)
nie re a li stycz ne ocze ki wa nia, bez powodu. Rodzice często naniezaspokojone potrzeby emo- wet nie starają się ich zrozucjonalne rodziców, trudne do- mieć tylko reagują agresją. Weświadczenia z dzieciństwa, sy- dług ba dań so cjo lo gicz nych
tu a cje kry zy so we a tak że najczęstszą formą przemocy roizolacja społeczna. Anna Piekar- dziców wobec swoich dzieci są
ska (pedagog, autorka poradni- klapsy (ponad 80%), bicie ręką
ków) wyznaczyła grupy ryzyka (ponad 60%), bicie pasem bądź
oznaczające, że bezpieczeństwo kablem (około 40%). Rzadziej
dziecka jest zagrożone w wyso- jest to szarpanie, ciągnięcie za
kim stopniu: choroby i zaburze- ucho i policzkowanie.
nia psychiczne oraz zła sytuaTrudniejsza do zdiagnozowacja eko no micz na. Po nad to nia jest przemoc emocjonalna.
wymienia czynniki ryzyka w od- Do tej kategorii zaliczamy taniesieniu do matki, m.in.: pier- kie zachowania jak ubliżanie,
wszy poród przed osiemnastym groźby, poniżanie, krytykowarokiem życia, poród pierwsze- nie. Nawet wtedy, gdy rodzice
go dziecka przed zawarciem ślu- odbierają dziecku poczucie bezbu z ojcem dziecka, znaczna róż- pieczeństwa i miłości, przez co
ni ca wie ku po mię dzy mat ką narażają go na samotność, lęk
a ojcem (8 i więcej lat) oraz ak- i rozpacz, możemy już mówić
tualny, nieudany i niesatysfak- o przemocy psychicznej. Szczecjonujący związek z mężczyzną. gólnie drastycznie karze się nieBiorąc pod uwagę właściwości powodzenia dziecka, gdzie dysrodziny, powoda mi krzyw dze nia dzie ci
mo gą być: al ko ho lizm jed nego lub obojga ro dzi ców,
prob lem z za gospodarowaniem bu dże tu
domowego,
przewlekła
cho ro ba bądź
inwalidztwo,
zaburzenia
psychiczne
Żródło: www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/854003,Bicie-dzieci-Niea tak że po sia - znamy-innych-metod-wychowawczych
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cyplina przeradza się w tresurę. Poprzez takie zachowanie deptana jest
jego godność. Niektóre formy znęcania się psychicznego mogą doprowadzić do depresji a nawet do myśli samo bój czych u nie let nich. Ist nie ją
pewne objawy, które pozwalają domyślać się, że dziecko jest krzywdzone psy chicz nie: za bu rze nia mo wy,
moczenie się, bóle brzucha i głowy,
niska samoocena, nieufność do innych oraz problemy w nauce. Przemoc emocjonalna jest o wiele groźniej sza od fi zycz nej – zo sta wia po
sobie trwalsze siniaki. Złe doświadczenia z dzieciństwa dają często o sobie znać w życiu dorosłym. Przeszkadza ją
do ro słej
oso bie
w funkcjonowaniu rodzinnym i zawodowym. Jest to trwały ślad w psychice człowieka.
Mały Jaś może wyjść z ukrycia. Ma
dziesięć minut, może kwadrans dla
sie bie. Ta ta po szedł do noc ne go.
Przed wyjściem obiecał kupić swoim
pociechom jakieś słodycze. Może on
jednak nie jest aż taki zły? On nas kocha, inaczej nie przynosiłby nam czekoladek. To pewnie moja wina, dziś
byłem niegrzeczny i nie zjadłem obia du – chłopiec gubi się w cha osie
własnych uczuć.

Dzieci krzywdzone żyją w ciągłym
smutku i strachu. Mają przygaszone oczy, uciekają w świat fantazji,
a na wet stro nią od in nych dzie ci.
Psychologowie podkreślają, że takie
osoby żyją wśród sprzecznych komuni ka tów otrzy my wa nych od ro dzi ców: „Kocham cię i dlatego cię biję”.
Świat, w którym żyją maltretowane
dzie ci jest nie spój ny, jed ne sło wa
i zachowania przeczą innym. Właśnie ci, którzy na co dzień doznają fizycznego i psychicznego bólu, najbar dziej tęsk nią za praw dzi wym
ro dzi ciel skim za in te re so wa niem
i czułością. Codziennie walczą o przetrwa nie. Po ni ża ją się, wal cząc
o względy „oprawcy”- o jego chwilowe zainteresowanie i poczucie bezpieczeństwa. Te zachowania, upokarza ją ce pró by prze trwa nia jesz cze
bar dziej po zba wia ją ich god no ści
i poczucia własnej wartości. Myślą
o so bie tak źle jak ich ka ci my ślą
o nich. Te dzieci nie szukają nigdzie
pomocy, nie mówią o swoich dramatach. Są przekonane, że tak samo jest
w innych domach. To co się dzieje
w ich rodzinie, uznają za normalne.
Pewnie w przyszłości będą powielać
za cho wa nie oj ca czy mat ki, bo nie
będą znać innego wzorca zachowań.

5

Nie będą wiedzieć, że można inaczej,
bo niby skąd?
Tata już wrócił. Zapomniał o obiecanych słodyczach. Otwiera szafkę,
wyjmuje kieliszek. Pije. Na razie jest
spo kój, ma peł ną bu tel kę. Ale Jaś
wie, że to już niedługo. Jeszcze chwila i rozpęta się piekło. Znów skulony stanie za kotarą albo schowa się
za starym, opartym o ścianę materacem. Nie będzie już myślał o nowym samochodziku czy gierce kompu te ro wej. To zo sta wi na póź niej.
Jedyne marzenie – kolacja, ciepłe łóżko i spokojny sen. Jego szczęściem
będzie dobry humor mamy i milczenie ojca. Jaś obiecuje sobie, że gdy
dorośnie uratuje swoją siostrzyczkę
i mamę. Wierzy, że, jeśli kiedyś będzie miał włas ne dzie ci, ni gdy nie
pozwoli ich skrzywdzić. Za kilka lat
jed nak Jaś sta nie się Do ro słym
Krzywdzonym Dzieckiem.
Ag nieszka Jaskiewi cz
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Nikt by jej tak nie kochał
Gdzieś tam
na górze jest
mądrość
absolutna.
Jedni nazywają
ją Bogiem, inni
po prostu
energią.
Lenka musiała
się pojawić,
a my
z Mariuszem
byliśmy
odpowiednimi
ludźmi, żeby ją
przyjąć.

27 marca 2009,
wpis ze strony
www.wadytwarzoczaszki.fora.pl
nick: ula
Witam
Moja Lenka urodziła się z wadami wrodzonymi. Ma m.in.:
Zespół Cantrella, nie posiada gałek ocznych, ma zniekształconą
stopę, rozszczep noska i wargi
górnej, które zrosły się w płodzie. Ma wadę mózgu, brak ciała modzelowatego. Powiedziano
nam, że Lena nie będzie się dobrze rozwijać. Dziś ma 7 tygodni. Od dwóch dni mamy ją w domu. Je bardzo mało. Jest na
etapie rozkarmiania. Boję się,
bo nie wiem jak sobie poradzę.
Jest to nasze pierwsze dziecko
i taki dramat. Jeśli ktoś ma podobną sytuację, to proszę o kilka słów.

Czerwiec 1980
Miły, ciepły dzień. Pani Monika wydaje na świat swoje czwarte dziecko. Dziewczynka. Kosmyk czarnych włosów zawija się
maleństwu za ucho. Urszula będzie ładnie...Po 4 miesiącach na
głowie niemowlęcia pojawiają
się czyraki. Lekarze wróżą mu
kilkutygodniową przyszłość.
Wbrew ich zaleceniom i wedle
swojego instynktu matka zabiera córkę do domu. Babcia-znachorka sporządza miksturę
z wosku święconej gromnicy,
masła i żywicy świerka. Smaruje nią niemowlęcy łepek. Wrzody znikają. Dziecię zdrowieje.

Babiska
10 lat później Ula potrafi wydoić krowę i matkować młodszemu rodzeństwu. Szkoła, obiad,
zagroda, lekcje- i tak dzień po
dniu. Na zabawę nie starcza już
czasu. Chyba, że są wakacje. Latem z młodszymi siostrami penetruje pobliskie lasy w poszukiwaniu najlepszego miejsca na
„babisko”. W tych skrzętnie
ukrytych „dziuplach” nikomu
niepotrzebne przedmioty zaczynają drugie życie. Są tam telewizory z kamieni i telefony z masy błotnej – wszystko napędzane
siłą wyobraźni.
W szóstej klasie Ula czuje się
już całkiem dorosła. Uważa, że
dobro tego świata mieści się

w „dużym pokoju”, gdzie mieszkają
starsze
dziewczyny,
a „smarkacze” mają zakaz wstępu. Można w nim puszczać muzykę i przyjmować kolegów. Ula
oczyma wyobraźni widzi jak razem z Adamem – klasowym przystojniakiem, słucha tam kaset
Milli Vanilli. Bogobojne dziewczę składa co wieczór ręce w modlitwie do Przenajświętszej
Panienki, błagając, by chłopak
zwrócił na nią uwagę. Prośby te
są gorliwe i nieustające. Być może dla świętego spokoju Matka
Boska sprawia, że ten całuje Ulę
w szkolnym korytarzu...

81 – pokój zła
Za namową rodziców Ula idzie
do Technikum Odzieżowego
w Katowicach. W internacie dołącza do pokoju swojej starszej
siostry – Iwony. Pierwszego dnia
postanawia zwiedzić miasto. Dla
dziewczyny, która całe swoje
krótkie życie spędziła w Mularzowie, Katowice to niemalże
Nowy Jork. Chłonie wszystko
jak gąbka. Wraca późnym wieczorem. Wścieka się na wieść
o tym, że szukają jej wszyscy,
włącznie z policją. Po kilku miesiącach udaje jej się zmienić pokój. Przez kolejne trzy lata dzieli lokum z Aśką. Dziewczyny
świetnie się rozumieją. Dwie
buntowniczki, słuchające ciężkiego brzmienia i mające gdzieś
wszelkie konwenanse, szybko
zaczynają cieszyć się złą sławą.
Ich „komnata” nr 81 zyskuje
miano „pokoju zła”. Na suficie
wielki napis NO FUTURE, na
ścianach cytaty z Markiza de Sade. Ulka wszystkie pieniądze wydaje na koncerty i piwo w Marcello – katowickiej mekce metali.
Długa, czarna suknia ze sklepu
indyjskiego robi za mundurek,
dres a niekiedy i za piżamę.
17-nastoletnia Ula marzy o miłości i ramonesce.
W ostatniej klasie dziewczyna
zalicza swoją pierwszą porażkę.
Nie zostaje dopuszczona do matury. Czuje, że zawiodła rodziców. Wie, że zawiodła siebie. Kolejny rok spędza w domu
rodzinnym rzadko wytykając
nos poza książki. Opłaciło się.
Dyplom obroniony, matura zaliczona. Co dalej?
Dostaje list od kolegi, którego
poznała przy zbiorze truskawek.

Jest we Wrocławiu. W mieszkaniu ma wolny pokój.
Ula pakuje plecak, do kieszeni chowa 50 złotych, które dostała od mamy i jedzie „na stopa” zacząć nowy rozdział życia.

Od zmierzchu do świtu
Ula jest piękną dziewczyną.
Wszyscy jej mówią, że wygląda
jak Maja Ostaszewska, choć chyba jest od niej ładniejsza. Czarne, błyszczące oczy. Szeroki
uśmiech z powodzeniem mógłby reklamować super wybielającą pastę do zębów. W nosie mały kolczyk. Energia aż kipi.
Mariusz wypatruje ją w klubie „Od zmierz chu do świtu”.
Prosi o numer telefonu. Chłopak ma długie włosy i poczucie
humoru, więc może coś z tego
będzie. Po dwóch miesiącach
wychodzą na pierwszą randkę.
– Co mnie w nim urzekło? Miał
w sobie dużo ciepła. Był trochę
jak z innej planety... – wspomina Ula.
Na wieść o ciąży nie strzelają
korki od szampana. Oswajanie
nowej sytuacji chwilę trwa. Dopiero na widok zdjęcia z USG do
oczu Mariusza napływają łzy...
to pewnie przez te pyłki...
Ciąża idealna. Ula czuje, że
może przenosić góry. W okolicach dwudziestego tygodnia
stwierdzono, że płód ma „dziwną stópkę” i mało przybiera na
wadze. Miesiąc przed rozwiązaniem lekarz prowadzący postanawia położyć Ulę w szpitalu.
Z ciepłego, bezpiecznego świata, w którym wyobrażenia o macierzyństwie krążą wokół obrazków z kolorowych magazynów,
Ula trafia na patologię ciąży.
Pierwsze badanie- USG. Grupa panów w białych kitlach wpatrzona w monitor rozpoczyna
dyskusję, okraszając ją dosadnymi komentarzami. Jakby
w badaniu uczestniczył sam
brzuch, bez człowieka. Nikt nie
przejmuje się tym, że przyszła
matka słyszy i analizuje każde
słowo...
Ula dostaje miejsce w pokoju.
Dwadzieścia parę metrów kwadratowych, kilka kobiet. W takich warunkach trudno się do
siebie nie zbliżyć. Zacieśnić więzy pomaga też szalejący wirus,
który skutecznie ogranicza odwie dzi ny świa ta z ze wnątrz.
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Różne historie, podobne obawy. Marta, z którą Ula przyjaźni się do dziś,
idzie
zro bić
kon trol ną
ultra sonografię. Po kilkudziesięciu minutach wraca machając radośnie zdjęciem Emila. Jest w szóstym miesiącu
ciąży. Następna w kolejce do badania
jest Ula. Gdy wra ca Mar ty nie ma
w pokoju. Rodzi. Kilka dni później do
dziewczyn docierają strzępki informacji o nieciekawym stanie chłopca.
Ula szuka koleżanki, żeby podtrzymać ją na duchu...

9 lutego 2009
Lenka jest punktualna. Akcja rozpoczyna się w terminie. Ula zachowuje spokój. Nie boi się porodu. Gdy około dziewiątej rozpoczynają się skurcze,
bierze pod pachę biografię Ala Pacino i dziarskim krokiem rusza na porodówkę. Położne – anioły stanowią
mocną grupę wsparcia. Doping jest
efektowny, lecz mało efektywny. Po
zmianie pielęgniarek lekarz dyżurny
widząc coraz większe zmęczenie „pierworódki”, podejmuje decyzję – cesarskie cięcie. Ula dostaje znieczulenie
i... zaczyna się bać. Mariuszowi cudem udaje się do niej dostać i złapać
za rękę. Zapewnia, że będzie dobrze.
Po chwili zabierają ją na salę operacyjną. Ula zerka na zegar. Jest prawie dwudziesta....
Uczucie porodu Ula opisuje jak wiele innych kobiet, które przeszły przez
„cesarkę”: – Jakby mi to dziecko wyrywali.
Wszystko działo się szybko. Nagle
ktoś krzyknął: O, dziewczynka!
Ula usłyszała zdrowy, mocny płacz
dziecka.
– Wszystko w porządku? – zapytała
właściwie tylko po to, by utwierdzić
się z tym przekonaniu.
Na sali zapanowała cisza. Tylko
płacz Lenki nie ustawał. Ula wciąż nie
otrzymała odpowiedzi na zadane pytanie....
– Wszystko w porządku? – zwróciła się tym razem bezpośrednio do pani
anestezjolog, która nie przestawała
głaskać jej po głowie.
– Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy...
Po chwili pojawia się lekarz.
– Z dzieckiem nie jest dobrze. Żyje, ale bierzemy ją na Erkę- oznajmia.
Ta sama informacja trafia do Mariusza, który czeka przed salą, dzierżąc w dłoniach pampersy dla małej...
Po chwili dołącza do Uli. Siedzą bezradnie w pokoju wypełnionym półmrokiem i ciszą. W końcu pojawia się
neonatolog i... zaczyna strzelać. Słowa potrafią ranić jak kule. Na szczęście nie zabijają.
Otwarta klatka piersiowa z sercem
bijącym na zewnątrz, uszka umiejsco-

wione niżej, zdeformowana stopa, nosek zrośnięty z... Mówi bez przerwy.
Ilość wad, z jakimi urodziło się dziecko jest niezliczona.
Trudno opisać uczucie, jakie ogarnia rodzica w takiej chwili. Gdyby to
był film obraz spowolniłby tempo. Usta
pani doktor wciąż się poruszają, ale
ktoś wyłączył fonię...
Po jej wyjściu pojawia się lekarz dyżurny. Dość brutalnie i oschle informuje o procedurach. Jego ton wskazuje na totalny brak empatii lub
zaburzenia emocjonalne. Ula i Mariusz
godzą się na chrzciny. Pielęgniarka
nadaje dziewczynce imię Lena Gabriela...
Rano Ula nie czuje bólu. Wstaje
i idzie. Chce w końcu zobaczyć swoją
córkę. W korytarzu spotyka Martę.
Siedzi na ławce obok męża. Jest szara. Jak papier pakunkowy.
– Wszędzie Cię szukałam. Gdzie byłaś?
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ło mówiło się o uczuciach. A teraz? Te
rozmowy przynoszą jej ukojenie. Czuje się bezpiecznie. Może dlatego, że
mama przeszła podobną historię,
a może po prostu dlatego, że jest mamą.
Tu, w szpitalu przy ul. Dyrekcyjnej
Ula zalicza swój właściwy egzamin
dojrzałości. W tych korytarzach odbywa sie prawdziwy rytuał „przejścia”.
Katastrofa i katharsis w jednym. Intensywny kurs nadziei, przyspieszona lekcja z życia. Tu nie ma poległych....
– Wtedy naprawdę dorosłam. Stałam się bardziej dorosła niż moi rodzice – stwierdza Ula.
– Oczywiście, że zadręczałam się pytaniami. Dlaczego ja? Co takiego zrobiłam, że mnie to spotyka? – Wtedy
ktoś podsunął mi namiary na Kasię,
której dziecko urodziło się bez gałek
ocznych i to ona pomogła mi zrozumieć... Gdzieś tam na górze jest mądrość absolutna. Jedni nazywają ją
Bogiem, inni po prostu energią. Lenka musiała się pojawić, a my z Mariuszem byliśmy odpowiednimi ludźmi,
żeby ją przyjąć. Nie ma przypadków.
Nikt inny by jej tak nie kochał. Teraz
uważam, że jest najpiękniejszą historią jaka mi się w życiu przytrafiła.
Połowę urlopu macierzyńskiego Ula
spędza przy Lenie, w szpitalu. Po
dwóch miesiącach zabiera dziecko do
domu. Cieszy ją ten moment. W końcu z dala od aparatury, kabli, płaczu
innych dzieci. Wreszcie ich „babisko”...

Zabieram Cię nad morze
Marta ucieka wzrokiem. Nie odpowiada. Potem Ula dowiaduje się, że
Emilek zmarł. Dokładnie w dniu,
w którym jej szukała.
Erka. Pomieszczenie jest małe.
Sześć inkubatorów podłączonych do
aparatury. W jednym z nich Lena.
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to fakt,
że oddycha samodzielnie. Ma delikatne, białe ciałko spowite niemal przezroczystą skórą. Za chwilę ma zostać
przewieziona do kliniki i tam poddana operacji. Ula dostaje plik papierów
do podpisania. O nic nie pyta, godzi
się na wszystko. Lenka odjeżdża. Za
nią, jak cień i dobry duch jedzie jej tato. Znowu ta sama sceneria. Korytarz
i on. Czeka. Tylko Mariusz zna myśli,
z którymi wtedy zostaje.
Po wielu godzinach może wrócić do
Uli jako posłannik wcale nie najgorszych wiadomości. Operacja się udała. Stan Lenki, choć wciąż krytyczny,
jest stabilny.
Ula często dzwoni do mamy. Woli
otwierać się przed nią niż przed psychologiem, który rozmawia z nią głównie o śmierci. W domu rodzinnym ma-

Dziś Lenka ma 4 lata. Swoją wolą
walki i determinacją zadziwia wszystkich wokół. Przeszła szereg operacji.
Kolejne przed nią. Ula i Mariusz walczą dla niej o normalne życie.
Któregoś dnia, kiedy mała była jeszcze na oddziale, przyszła do niej Ula
i powiedziała:
– Musisz się szybko pozbierać, bo
zabieram Cię nad morze.
Trzy miesiące później chodzili we
trójkę po sianożęckiej plaży. Nareszcie sami. Wolni od spojrzeń i pytań.
– Najbardziej pragnę tego, żeby Lena mogła chodzić – mówi Ula
– Co byś oddała za marzenia?
To trudne pytanie. Ula ma się zastanowić. Umawiamy się na telefon za
kilka dni.
– No i jak? Wiesz już jak z tymi marzeniami?
– Wiem. Oddałabym za nie życie…
Profil Leny na facebooku:
https://www.facebook.com/LenkaZiolkowska? ref=stream

Aleksandra Nasz-Kuflińska
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii
Zuid ma
w swoim
charakterze
coś niepowtarzalnego;
specyficzny
klimat
i elegancję.

D

zisiaj wyruszymy z Groenplaats w kierunku dzielnicy ciągnącej się od Italielei,
po przez
Fran krij klei,
Britselei aż do Amerikalei. Po
drodze mamy Zuid – południową dzielnicę Antwerpii. Najłatwiej dotrzeć tam idąc prosto
z Groenplaats ulicą Nationalestraat.

„Le Petit Paris”
Zuid ma w swoim charakterze
coś niepowtarzalnego; specyficzny klimat i elegancję. Jako miejsce do życia i pracy wybrała je
sobie antwerpska bohema, dlatego tętni życiem praktycznie
przez całą dobę. Zuid przypomina Paryż nie tylko ze względu
na niepowtarzalną atmosferę.
Również układ ulic w kształcie
gwiazdy, szerokie aleje, tarasy,
pałacyki, rezydencje i secesyjne
kamienice do złudzenia kojarzą
się ze stolicą Francji. Prawdopodobnie architekci projektując
Zuid wzorowali się właśnie na
Paryżu. „Le Petit Paris” (Mały
Paryż) – artystyczne centrum
miasta, skupia artystów, aktorów, pisarzy. Pełne jest muzeów, galerii, kawiarni literackich,
sklepów z antykami i okazałych
budynków będących świadectwem dawnej wielkości miasta.
W samym sercu dzielnicy mieści się jedno z najbardziej znanych antwerpskich muzeów
– KMSKA.

Królewskie Muzeum
Sztuk Pięknych
– Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten
Co ro ku bli sko 100 ty się cy
osób zwiedza ekspozycje stałe
i czasowe tego wspaniałego muzeum. KMSKA posiada w swoich zbiorach ponad 2500 dzieł
dawnych i współczesnych mistrzów, przede wszystkich flamandzkich. Początki muzeum
datują się na pierwszą połowę
XVI wieku, kiedy cech świętego Łukasza w Antwerpii zrzesza ją cy ma la rzy i rzeź bia rzy,
postanowił stworzyć „Schilderscamer” – gabinet malarzy kolekcjonujący dzieła sztuki. Pierwszymi okazami w kolekcji był
„Autoportret” Quentina Metsysa i rysunki Albrechta Durera.

Później doszły prace Cornelisa landzkiego od XV wieku. Są rówde Vosa i Rubensa. Początkowo nież dzieła między innymi Momuzeum miało swoją siedzibę diglianiego i Tycjana. Stała kona piętrze w budynku antwer- lekcja dzieli się na dwie części:
pskiej giełdy. W roku 1794 fran- na wyższym poziomie umieszcuska armia wywiozła do Fran- czone zostały obrazy dawniejcji 63 obrazy skonfiskowane ze szych twórców, a na poziomie
zbiorów antwerpskich. Trzy la- niższym znajdują się dzieła
ta później prawie 400 obrazów współczesne.
ura to wa nych przed znisz cze niem i kra dzie żą prze ka za no T'Bootje
Spacerując po Zuid w okoliAkademii Sztuk Pięknych, a kilkanaście lat później odzyskano cach Muzeum Sztuk Pięknych,
część dzieł wywiezionych do Pa- nie sposób nie zauważyć stojąryża. W 1843 roku, burmistrz cego na skrzyżowaniu ulic Plamiasta Florent van Ertborn,za- atssnijdersstraat i Schildersstrapisując miastu swoją kolekcję at wyjątkowego kompleksu
malarstwa, przyczynił się do po- znanego jako „5 Kontynentów”.
wstania Królewskiego Muzeum. Jeden z trzech połączonych buNa miejscu dawnej cytadeli hisz- dynków (narożny) z warstwami
pań skiej w la tach 1878-1890 żółtej cegły znany jest jako „Mazbudowano nowy budynek. Od ły statek” („T’Bootje”). Zbudora zu okrzyk nię to to miej sce wany został w 1901 roku przez
„świątynią malarstwa” a dostoj- belgijskiego architekta F. Smet
ny, wręcz królewski styl w ja- – Verhas na zamówienie stoczkim wzniesiono siedzibę muze- ni w Antwerpii. Do ciekawego
um, miał być świa dec twem projektu domu dołączono orywiel ko ści, po tę gi i bo gac twa ginalny dziób statku co dodało
miasta. Ogromna, neoklasyczna mu wyjątkowego charakteru.
budowla przytłaczała wręcz oto- Objęty ochroną zabytków od
czenie, a monumentalne scho- 1976 roku.
dy, wiel kie ko lum ny, rzeź by
muz i płaskorzeźby dodawały
mu splen do ru.
W ro ku 1874
za ło żo no pierwsze w Bel gii
Stowarzyszenie
Aribus Artiae
którego celem
było wzbogacanie darami muzeum. Honorowym prezesem
tego stowarzyszenia był zawsze burmistrz
miasta. Do chwili obecnej Stowarzyszenie
zakupiło na potrzeby muzeum
ponad 200 obrazów dawnych
mistrzów, ryciny i rzeźby.
Muzeum ma
ponad 40 sal wystawowych
w których wystawione są znakomite obrazy
malarstwa nider- Źródło: http://itinerantlondoner.wordpress.com/2009/02/18/
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Waterpoort
Południowa dzielnica miasta to miejsce pełne ciekawych miejsc i budowli
wartych obejrzenia. Z pewnością trzeba chociaż na chwilę zatrzymać się
przy Waterpoort (Water Gate), pierwotnie części miejskich murów obronnych. Dawniej była to brama otwierająca dostęp do Scheldy. Waterpoort
to wczesnobarokowy Łuk Triumfalny
wzniesiony w 1624 roku w hołdzie dla

hiszpańskiego króla Filipa IV (podczas hiszpańskiej okupacji miasta).
Mieszkańcy Antwerpii często nazywają Waterpoort „Bramą Spacerową”, ponieważ aż trzykrotnie zmieniano miejsce jej położenia. Ta barokowa brama
powstała na podstawie szkicu Rubensa jest wyjątkowo bogato zdobiona,
a do jej budowy użyto biały kamień
i granit. Naprawdę warto spacerując
po Zuid zatrzymać się na chwilę przy
Waterpoort i popatrzeć na tę architektoniczną perełkę.

Synagoga
holenderska

Żródło: http://www.panoramio.com

Kolejnym ciekawym obiektem położonym w dzielnicy
południowej jest bez
wątpienia Synagoga
Holenderska znajdująca się przy Bouwmeestersstraat.
To największa synagoga w mieście i jedna z największych
w kraju. Zbudowana
została w 1893 roku
przez holenderskich
Żydów przybyłych
do Antwerpii na po-
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czątku XIX wieku. 20 października
1981 roku palestyńscy terroryści z organizacji „Czarny Wrzesień” zdetonowali bombę ukrytą w ciężarówce zaparkowanej w pobliżu synagogi.
Bomba wybuchła w trakcie uroczystości religijnych; zginęły 4 osoby a 95
zostało rannych. Kolejny zamach miał
miejsce 11 listopada 1986 roku, kiedy islamscy terroryści zdetonowali
bombę podłożoną przed wejściem do
synagogi. Na szczęście nikt nie zginął. Obecnie synagoga czynna jest tylko dwa razy w roku w święto Rosz
ha–Szana i Jom Kippur.
Zuid odznacza się bogactwem wielu obiektów wspaniałej architektury
i sztuki skupionych w jednym miejscu. Oprócz wyżej wymienionych perełek, nie można pominąć Kościoła
świętego Michała (najstarszego kościoła w Antwerpii), nie obejrzeć wystawy w MHKA, czy prac artystów na
Lambermontrmarte. Ale o tym wszystkim opowiem już podczas następnego spaceru.
Anna Janicka
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
Imigranci w Brukseli
Dziennik „Le Soir” opublikował raport „SOS dla Brukseli”. Wyraża w nim
zaniepokojenie faktem, że belgijska
stolica jest miastem wielokulturowym
i wielonarodowościowym co utrudnia
zarządzanie metropolią. Raport pokazuje, że 75% mieszkańców Brukseli
jest imigrantami. To trzy razy więcej
niż we Flandrii i pięć razy więcej niż
w Walonii. Dziennik zauważa, że ten
wskaźnik cały czas niepokojąco rośnie. Cytuje wypowiedź socjologa – pani
Corinne Torrekens – która mówi:
„Bruksela jest wciąż miastem, w którym występuje etniczna segregacja.
Istnieją ogromne różnice między jakością życia w dzielnicach zamieszkanych przez cudzoziemców czy urzędników europejskich, a dzielnicami
w których większość mieszkańców to
imigranci”.
„Le Soir

Skażona woda zabija
Na po cząt ku ma ja w Wet te ren
w północno – zachodniej części Belgii miał miejsce tragiczny wypadek.
Pociąg wiozący chemikalia wykoleił się, stanął w ogniu, a pasażerowie
i mieszkańcy zupełnie nieświadomie
nawdychali się toksycznych gazów.
Nie wia domo ja kie by ły przy czy ny
katastrofy, chociaż maszynista sam
przyznał, że przekroczył dozwoloną
prędkość. 250 osób zamieszkujących
tereny w promieniu pół kilometra od
miejsca zdarzenia zostało ewakuowanych. Osobom mieszkającym trochę dalej zalecono nie wychodzenie
z do mów. Oka za ło się, że znacz na
część poszkodowanych (1 osoba zginę ła, 49 uleg ło za tru ciu) to ofia ry
nie toksycznych gazów z wykolejonego pociągu, tylko zatrutej wody
skażonej chemikaliami, które spłynę ły do wo do cią gów wraz z wo dą
używaną do gaszenia pożarów. Większa część za tru tych osób i ofia ra
śmier tel na ży ły po za sfe rą bez pie czeństwa wytyczoną po wykolejeniu
się po cią gu z che mi ka lia mi. Trwa
obecnie śledztwo mające wyjaśnić,
kto ponosi odpowiedzialność za skażenie wody.
„De Standaard”

Eutanazja noblisty
Christian de Duve w 1974 roku
wspólnie z dwoma naukowcami otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie filozofii i medycyny. Badania dotyczyły
strukturalnej i funkcjonalnej organizacji komórek. Jego uczelnia – Uniwersytet Katolicki w Louvain (UCL)
w Louvain-la-Neuve poinformowała, że
6 maja uczony poddał się eutanazji. Według dziennika „Le Soir” 95-letni naukowiec decyzję podjął jakiś czas temu
i był do niej przygotowany. W ostatnim
wywiadzie jakiego udzielił (publikacja
dopiero po jego śmierci) powiedział, „że
czuje się coraz słabszy i postanowił zaplanować swoje zniknięcie”. Nie ujawniono jaką metodę zastosowali lekarze
przy eutanazji noblisty.
„Le Soir”

Afera pedofilska
Wszystkie belgijskie gazety, jak również dzienniki radiowe i telewizyjne po
raz kolejny zajęły się aferą pedofilską
w belgijskim kościele. Sprawa wróciła na czołówki gazet po przesłuchaniu
byłego prymasa Belgii Godfrieda Danneelsa. Francuskojęzyczna gazeta „La
Derniere Heure” podaje, że na razie zeznawał on jako świadek, ale nie jest
wykluczone że może usłyszeć zarzuty
tuszowania przypadków pedofilii.
Dziennik pisze, że 50 ofiar oskarża kardynała, iż wiedział o wykorzystywaniu
seksualnym dzieci przez księży, ale nie
reagował. Gazeta (powołując się na zeznania świadków) ujawnia również, że
ówczesny prymas Belgii odsyłał poszkodowanych do ich parafii, albo wręczał im książkę zatytułowaną „Naucz
się przebaczać”.
Z kolei gazeta „De Morgen” wyjaśnia skąd w kurii arcybiskupiej znalazły się tajne dokumenty ze śledztwa pedofila – mordercy Marca Dutroux,
w tym zdjęcia z ekshumacji dwóch
dziewczynek. Okazuje się, że znalazła
je belgijska policja, która przeprowadziła niespodziewaną rewizję w kurii.
Według dziennika przysłał je do kurii
6 lat temu satyryczny magazyn anglojęzyczny sugerując, że afera pedofilska
pogrąży też wkrótce belgijski kościół.
„La Derniere Heure”
„De Morgen”

Bruksela po arabsku
Ga ze ta „Le Soir” in for mu je, że
w Brukseli coraz więcej mieszkańców
posługuje się językiem arabskim, a coraz mniej powszechne stają się języki urzędowe: francuski i niderlandzki.
To efekt rosnącej populacji imigrantów z krajów muzułmańskich. Niderlan dzki, z za ło że nia ję zyk oj czy sty
wszystkich Belgów jest w Brukseli
mało popularny. Dziś posługuje się
nim zaledwie 23% mieszkańców stolicy. Język francuski również traci na
zna cze niu, chociaż mówi nim 88%
Brukselczyków. Spada też znajomość
angielskiego. Pomimo tego, że Bruksela jest stolicą Unii Europejskiej, językiem angielskim posługuje się tylko 23% jej miesz kań ców. Ga ze ta
stwier dza, że „na uli cach Bruk seli
kończy się znana z przeszłości konfrontacja językowa pomiędzy francuskim a niderlandzkim. Ta rywalizacja do strze gal na jest już tyl ko na
płaszczyźnie politycznej”. Stolica Belgii jest miastem wielu języków, a na
znaczeniu zyskuje język arabski. Posługuje się nim prawie 20% mieszkańców. W dzielnicach typowo arabskich do mi na cja te go ję zy ka jest
jeszcze bardziej widoczna. Dla porówna nia – w ję zy ku pol skim mó wi
w Brukseli około 2% jej mieszkańców.
„Le Soir”

Komentarz burmistrza
Burmistrz Antwerpii Bart De Wever skomentował na łamach pra sy
wy po wiedź li de ra par tii fla man dzkich demokratów Woutera Beke,
który stwierdził że „nie jest zabronio ne pu blicz ne afi szo wa nie się
z orientacją seksualną, w odróżnieniu od symboliki religijnej czy politycz nej. Bur mistrz oświad czył, że
pracownicy służb miejskich Antwerpii nie mogą nosić w miejscach publicznych koszulek z napisami które wska zu ją na ich orien ta cję
seksualną. „Ludzie, którzy reprezentują oblicze miasta, powinni demonstrować swoja neutralność” – powiedział bur mistrz w wy wia dzie dla
gazety.
„Gazet van Antw erpen”
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Szara strefa po belgijsku
Dziennik „De Morgen” donosi, że
w tym roku w Belgii ponad 63 miliardy euro zostaną wypłacone w tak zwanej szarej strefie. Według gazety zgodnie z badaniami przeprowadzonym
w 31 europejskich krajach przez austriacki uniwersytet w Linzu, belgijska szara strefa stanowi obecnie 16,4
procent całkowitej aktywności gospodarczej kraju. To najniższy poziom
od 10 lat, ale jeszcze wciąż najwyższy
ze wszystkich krajów Europy Zachodniej. Średnia wielkość gospodarki
w szarej strefie wynosi 18,5% PKB,
tak więc, jak zauważa dziennik,
zmniejszyła się z 22,3% w 2003 roku.
W Belgii wciąż jeszcze spora część gospodarki prowadzona jest „na czarno”,
a jednym z rozwiązań może być „zniechęcenie obywateli do korzystania
z gotówki”. Gazeta informuje, że przygotowywane są odpowiednie przepisy w myśl których wpłacanie nawet
zaliczki w formie gotówkowej będzie
zakazane.
„De Morgen”

Korekty zeznań podatkowych
Według informacji gazety „Le Soir” belgijskie służby podatkowe otrzyma ły w okre sie pier wszych trzech
miesięcy tego roku około 2 tysięcy
deklaracji korygujących kwoty, które do tej pory nie były zgłaszane do
urzędów skarbowych. Zdaniem dzienni ka „wpła ty nie za de kla ro wa nych
wcześniej przez podatników pienię-

dzy należy prawdopodobnie tłumaczyć zapowiedzianą przez rząd rychłą amnestią podatkową. Operacja do
której może dojść w lipcu, „jest przede wszystkim zapowiedzią podwyższenia opłat za korektę zeznań podatkowych”. Gazeta pisze również,
że wiele „tajemniczych” osób wykorzystuje stały mechanizm korygowania zeznań obowiązujący od 2006 roku do wy pro wa dze nia pie nię dzy
z szarej strefy.
„Le Soir”

Trybunał UE krytykuje
zasady sprzedaży mieszkań
we Flandrii
Unijny Trybunał Sprawiedliwości
ostro skrytykował restrykcje wprowadzone we Flandrii dotyczące zaku pu miesz kań przez fran cu sko ję zycznych mieszkańców Belgii. Uznał
je za „ograniczenie fundamentalnych
swo bód oby wa tel skich”. Po li ty ka
mieszkaniowa Flandrii jest obecnie
kwestią sporną pomiędzy Flamandami i Wa lo na mi. Od 2009 ro ku we
Flandrii obowiązuje dekret, według
któ re go ku pu ją cy nie ru cho mość
w tym regionie „powinien wykazać
się związkami z lokalną społecznością”. W rzeczywistości dochodziło
do sy tu a cji, że fran cu sko ję zycz ni
miesz kań cy Bel gii mie li ogrom ne
trudności z zakupem nieruchomości
na terenie Flandrii. Do Belgijskiego
Trybunału Konstytucyjnego zaczęły
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napływać liczne skargi od obywateli o zniesienie ich zdaniem bezduszne go na ka zu unie moż li wia ją ce go
Frankofonom zakup mieszkań we flamandzkojęzycznej części Belgii. Rozwiązaniem tej kwestii zajął się Europejski Trybunał Sprawiedliwości
stwierdzając, że „istnienie takiej procedury sprowadza się w rzeczywistości do za bro nie nia nie któ rym lu dziom na by cia lub wy na ję cia na
dłu żej niż dzie więć lat dzia łek
i wzniesionych na nich budowli. Dlatego też przepisy te stanowią ograniczenia fundamentalnych swobód”.
Unijny Trybunał odrzucił uzasadnienie fla man dzkie go rzą du, że ob o strzenia są uwarunkowane koniecznością za pew nie nia i za spokoje nia
po trzeb lud no ści po cho dze nia fla mandzkiego. Teraz sprawa wraca do
bel gij skie go są du, któ ry w swo im
wyroku zobowiązany jest uwzględnić opinie Trybunału Sprawiedliwości”
„De Morgen”
Opracowała: Karolina Morawska
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Najlepsze piwo na świecie

w
A
1836
roku
zakonnicy
zaczęli warzyć
piwo

merykańskie serwisy RateBeer.com oraz BeerAdvocate.com jak co roku
wybrały najlepsze piwo świata.
W najnowszej edycji jurorzy oceniali 140 tysięcy gatunków tego złocistego trunku. Po raz kolejny zwyciężyło belgijskie
Westvleteren 12, zdobywając
maksymalne noty we wszystkich kategoriach.

utrzymanie klasztorów i działalność charytatywną. Do produkcji piwa z logo trapistów ma prawo tylko 7 przyklasztornych
browarów w całej Europie z czego sześć znajduje się na terenie
Belgii i Holandii (decyzja Trybunału w Gandawie z 1962 roku).

czy. Aromat jest wyjątkowy
– chmielowy z owocowym posmakiem brzoskwini.
Westvleteren 8 – doskonałe
piwo o kasztanowej barwie z rubinowymi rozbłyskami. Cudownie aromatyczne, pachnące karmelem, czekoladą i smakami
owoców – zwłaszcza melona i delikatnie wiśni.

Cystersi i trapiści
Początki piwowarstwa w Belgii miały miejsce w czasach krucjaty do Ziemi Świętej, kiedy to
ówczesne władze kościelne dały klasztorom zgodę na produkcję piwa. Opactwo świętego Sykstusa, w którym wytwarza się
piwa Westvleteren, położone jest
w miejscowości o tej samej nazwie, w zachodniej Flandrii (tuż
przy granicy z Francją), niedaleko miasta Ypres i miejscowości Poperinge słynącej z uprawy chmielu. Nazwa zakonu
pochodzi od pierwszego opata
z Citeaux (z łac. Cistericium – cis
tertium lapidem – „przy trzecim
kamieniu milowym”). Ich siedzibą był normandzki klasztor La
Trappe. Kierowali się dewizą
„ora et labora” co oznacza „módl
się i pracuj”. Zakonnicy zaczęli
warzyć piwo już w 1836 roku
i sprzedawali je mieszkańcom
osady. Ciemny i słodki trunek
cieszył się ogromnym powodzeniem więc od 1861 roku uruchomili szerszą sprzedaż.
Po II wojnie światowej przełożony zakonu w Westvleteren
– ojciec Gerard podjął decyzję
o ograniczeniu produkcji wyłącznie do potrzeb własnych
klasztoru i przyklasztornej kawiarni. Z biegiem lat na terenie
Belgii zaczęły powstawać kolejne browary Trapistów. A że warzone przez nich piwo było wyjątkowo smaczne i wytwarzali
je w niewielkich ilościach – szybko na rynku zaczęły się pojawiać
podróbki. Żeby uchronić swoje
wyroby przed nieuczciwą konkurencją oraz dla ochrony jakości i kontrolowania sprzedaży,
zakonnicy założyli w 1997 roku
stowarzyszenie International
Trappist Association (ITA).
Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, wszystkie zyski ze sprzedaży produktów z logo Trapistów przeznaczone są na

Źródlo: http://www.travelandbeer.com/trappist-westvleteren-a-melhor-cerveja-do-mundo

Piwa Westvleteren
Trapiści wytwarzają tylko trzy
gatunki piwa Westvleteren.
n Westvleteren Blonde – zielony kapsel (5,8 ABV)
n Westvleteren 8 – niebieski
kapsel (8% ABV)
n Westvleteren 12 – żółty kapsel (10.2 ABV)
(ABV – Alcohol by Volume
– standardowa, międzynarodowa skala ukazująca zawartość
alkoholu w trunkach).
Westvleteren Blonde – to najlżejsze piwo warzone w browarze dla zaspokojenia potrzeb
mnichów i klasztornych gości.
Ma przepiękną złotożółtą barwę
wpadającą w odcienie pomarań-

Źródło:
www.happybeertime.com

Wszystkie piwa powstają
w wyniku specjalnego procesu
produkcji (metodą górnej fermentacji) i przy wykorzystaniu
wyłącznie ciemnego słodu. Piwo jest również mocno chmielone, a w trakcie rozlewania do
każdej butelki dodaje się odrobinę cukru i drożdży, dzięki którym zachodzi wtórna fermentacja i powstaje charakterystyczny
osad. Z tego powodu piwa przechowuje się w pozycji stojącej
i bardzo ostrożnie rozlewa do
szklanek. Wszystkie są tak zwanymi „piwami żywymi”, posiadają naturalny osad żywych
drożdży dzięki którym trwałość
napojów sięga przeciętnie kilku
lat. Przez wiele lat mnisi produ-

Źródło: www.happybeertime.com/2013/01/23/
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kowali je tylko na potrzeby zakonu
i do perfekcji opanowali sztukę ich
przyrządzania.
Obecnie w klasztorze mieszka
28 zakonników żyjących według bardzo surowych zasad przestrzeganych
od początku działalności zakonu: izolacja od świata, modlitwa, posty, praca fizyczna oraz stałe milczenie. Dlatego piwa trapistów nazywane są
„smakami ciszy”.
Sami zainteresowani mówią: „Nie
jesteśmy piwowarami. Jesteśmy mnichami. Musimy warzyć piwo, aby móc
sobie pozwolić na bycie mnichami”.
Ciekawostką jest, że wszystkie trzy
piwa produkowane w browarze sprzedawane są w butelkach bez etykiet.
Nadaje to butelkom bardzo ascetyczną, wyjątkową formę. Niezbędne informacje o piwach znajdują się na kapslach. Ze względu na ograniczoną ilość
miejsca, są to jedyne piwa trapistów
które na butelce nie mają zamieszczonego oficjalnego logo „Authentic Trappist Product”. Logo wraz z nazwą
Westvletern znajduje się jedynie na
drewnianych skrzynkach w które pakowane są butelki.

Najlepsze piwo
na świecie
Jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe i niepowtarzalne. Ma barwę mocnej herbaty, jest dość ciemne, głęboko brązowe i klarowne. W zapachu
można odnaleźć złożoną i przyjemną
mieszankę palonego słodu, aromatów alkoholowych i wyraźną owocową nutę (owoce ciemne, pestkowe, figi i porzeczki). Smak jest najpierw
de li kat nie owo co wy prze cho dzą cy
w kar me lo wo-sło do wy, są cie ka we
nut ki ciem nych owo ców. Po oko ło
roku od uwarzenia piwo osiąga zamierzony smak, a swoje walory smako we za chowuje nawet przez dwadzieścia lat.

Westvleteren 12 jest trunkiem bardzo trudnym do zdobycia. Odkąd został uznany najlepszym piwem świata, popyt przerasta ograniczone
możliwości zakonników. Nad jego produkcją czuwa pięciu mnichów, zatrudnionych jest również trzech świeckich
pracowników wykonujących proste
prace fizyczne. Kolejnych pięciu zakonników zajmuje się obsługą linii do
butelkowania. Tę czynność wykonuje maszyna z lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku, działająca tylko
przez 35 dni w ciągu całego roku,
o wydajności 1200 butelek na godzinę. Całoroczna produkcja tego wyjątkowego piwa jest niezmienna od 1946
roku i wynosi 4759 hektolitrów rocznie, co daje 60 tysięcy skrzynek po 24
butelki (dla porównania Heineken
rocznie produkuje ok. 126 milionów
hektolitrów piwa). Sprzedaż jest całkowicie pod kontrolą duchownych
i przez nich reglamentowana.
Sposób dystrybucji piwa Westvleteren jest wyjątkowy. Można je nabyć
tylko w dwóch miejscach: w browarze oraz w przyklasztornej kawiarni
„In de Vrede”. Przy czym pojawienie
się w jednym z tych miejsc nie oznacza, że będzie można piwo po prostu
kupić. Sprzedaż odbywa się tylko i wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej
rezerwacji, ale linia jest i tak prawie
zawsze zajęta (+32 (0) 70-21-00-45).
Trzeba mieć anielską cierpliwość i wyjątkową determinację aby się dodzwonić. Jeżeli uda się telefonicznie dokonać zamówienia, należy ustalić datę
wizyty i podać numer rejestracyjny
samochodu którym przyjedzie się po
odbiór. Do każdego odbieranego zamówienia dołączone jest życzenie mnichów, by nie odsprzedawać zakupionego trunku. Zakonnicy są przeciwni
takiemu procederowi i aktywnie działają aby eliminować nielegalny obrót

Źródło: http://www.travelandbeer.com/trappist-westvleteren-a-melhor-cerveja-do-mundo
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ich wyrobami. Mnisi ustalili jednorazową ilość piwa którą można zakupić
gdyż jest ona ściśle limitowana. Roczna produkcja jest stosunkowo niewielka, dlatego zakonnicy początkowo zawęzili liczbę zamówień do 10 skrzynek
na jedną osobę. Z biegiem czasu, gdy
piwo stawało się coraz bardziej popularne, ograniczenia co do ilości zakupu rosły. Z dziesięciu skrzynek zrobiło się pięć, potem trzy, a od roku 2009
zamówić można tylko jedną skrzynkę piwa Westvleteren na miesiąc.
Zamawiając piwo trzeba podać swoje dane i zapewnić, że jest ono przeznaczone do własnego użytku, a nie
na sprzedaż.
Trappist Westvleteren Twaalf (pełna nazwa najlepszego piwa świata)
kosztuje 38,00 euro za skrzynkę
w której znajdują się 24 butelki (plus
12 euro jako zastaw za drewnianą
skrzyneczkę i butelki). Dla smakoszy
piwa Westvleteren 12 szczęśliwym
okazał się rok 2011. W Belgii – kraju
słynącym z kilkuset gatunków piwa,
ustawiły się kolejki jak z czasów naszego PRL-u. Do wyznaczonych supermarketów przyszły tłumy ludzi by
kupić legendarne piwo. Do sprzedaży w sklepach zakonnicy przygotowali 93 tysiące sześciopaków, które rozeszły się błyskawicznie. Mnisi
z opactwa świętego Sykstusa potrzebowali pieniędzy na remont klasztoru i domów w których mieszkają, dlatego po raz pierwszy w historii
podpisali umowę na sprzedaż wytwarzanego przez siebie piwa z supermarketem. Aby kupić wymarzone piwo
trzeba było mieć specjalny „bon rezerwacyjny” wydrukowany wcześniej
w dwóch flamandzkich gazetach.
Szczęśliwy posiadacz jednego talonu
mógł kupić sześć butelek Westvleteren 12 i dwa specjalnie wyprodukowane z tej okazji kieliszki. Każdy sześciopak miał nazwę „Uczestniczę

Źródło: http://www.happybeertime.com/2013/01/23/
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w budowie opactwa”. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem – już po
czterech dniach sprzedano wszystkie
93 tysiące sześciopaków w cenie 25
euro każdy. Mnisi ponowili akcję, ale
tym razem poza granicami Belgii.
W USA, Irlandii, Szwajcarii, Kanadzie,
Hiszpanii, we Włoszech i Francji 70
tysięcy sześciolatków rozeszło się
w okamgnieniu. W lutym zeszłego roku zakonnicy wprowadzili na rynek
francuski pierwsze 11 tysięcy skrzynek. Ich cena (49 euro) natychmiast
skoczyła do góry osiągając nawet 95
euro na niektórych portalach inter-

Źródło: www.happybeertime.com/2013/01/23/
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netowych. Po zebraniu pieniędzy na
remont klasztoru piwo trapistów znowu jest dostępne jedynie w opactwie.
Mnisi z zakonu św. Sykstusa są całkowicie odporni na medialną wrzawę
i prośby aby produkować większe ilości najlepszego piwa na świecie. Podkreślają, że „piwo nie jest celem, ale
środkiem.
Celem
jest kontemplacja Boskiego

Majestatu, do czego zostali powołani”. Piwo Westvleteren to mistyczny
świat mnichów w białych habitach
– browarnicza arystokracja. To piwowarski kunszt, którym zachwyca się
cały świat.
Sylwia Jaworska

Źródło: www.happybeertime.com/2013/01/23/
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Afera z gołębiami w roli głównej
Belgijscy
trenerzy gołębi
są wyjątkowo
cenieni przez
azjatyckich
hodowców,
za którymi
w tle często
stoi mafia.

H

odowla gołębi to w Belgii
wiekowa tradycja i narodowy sport. Okazuje się
jednak, że od pewnego czasu zawody gołębiarskie stały się okazją do zakładów hazardowych,
a co za tym idzie ogromnych pieniędzy. Belgijscy trenerzy gołębi są wyjątkowo cenieni przez
azjatyckich hodowców, za którymi w tle często stoi mafia.

cami okazali się dwaj Chińczycy i ich tłumacz. Obaj Azjaci
twierdzili że są niewinni, a do
Belgii przyjechali tylko po to żeby kupić gołębie. Według policji sprawcy chcieli zaobrączkować bezwartościowe ptaki, aby
potem sprzedać je jako okazy
pochodzące od znanego belgijskiego hodowcy.

Dochodowy interes
Ronny van Reet
To postać bardzo znana w środowisku gołębiarzy na całym
świecie. Jest jednym z najlepszych trenerów gołębi w Belgii.
Ma uznanie, doskonałą opinię
i szacunek gołębiarzy ale jak
sam twierdzi „z chwilą gdy uzyska się dobrą reputację w tym
małym środowisku, trzeba się
mieć na baczności”. Dwa lata temu z gołębnika w Mol (Flandria)
skradziono mu czternaście jego
„maluchów” (jak nazywa swoje
gołębie). Kilka dni później odnaleziono je w pobliskim lesie,
a każdy ptak miał tylko jedną
nóżkę (tę bez obrączki). Ronny
van Reet w wywiadzie dla lokalnej gazety powiedział: „To był
dla mnie – hodowcy, który dzień
i noc zajmuje się swoimi gołębiami straszny cios […] Trzy razy dziennie jeżdżę do Valenciennes tylko po to, żeby wypuszczać
je na oblot i szkolić. Podaję im
drogą karmę i specjalne witaminy […] To wyselekcjonowane
ptaki, mające niezbędną siłę
mięśni oraz inteligencję”.
Treser opowiadał, że już dzień
przed tym nieszczęsnym wydarzeniem widział osobników kręcących się koło jego gołębnika.
Na policję zgłosił się świadek informując o trzech mężczyznach
o azjatyckich rysach, którzy
w lesie wyrzucali plastikowe torby. Ów świadek zrobił mężczyznom zdjęcia telefonem komórkowym, spisał także numery
rejestracyjne samochodu którym odjechali. To wszystko
otrzymała policja i znalezienie
sprawców okazało się bardzo łatwe. Ale zanim policja do nich
dotarła, sami zgłosili się na komisariat. Dlaczego? Okazało się,
że opis tych wydarzeń i zdjęcia
całej trojki krążyły już na niezliczonych stronach internetowych. Wizyta policji była więc
już tylko kwestią czasu. Spraw-

nie stoją Chińczycy, ale pasjonaci z krajów Europu Wschodniej (Polski i Litwy). Hodowcom
z dalekiego Wschodu zależy na
żywych gołębiach przeznaczonych do hodowli. Obrączki bez
aktu własności i rodowodu nie
są im do niczego potrzebne. Szeroki rynek zbytu dla obrączek
jest właśnie w Polsce, gdzie na
czarnym rynku można je kupić
po 100 euro za sztukę.

I tu dochodzimy do sedna
sprawy. Okazuje się bowiem, że Gołębiarstwo w Belgii
interes z gołębiami w roli głów- i w Chinach
nej jest wyjątkowo dochodowy.
Cen trum świa to we go go łę Przewiezienie gołębia z Belgii biarstwa znajduje się w Eurodo Chin kosztuje zaledwie 70 eu- pie, a głównym jego ośrodkiem
ro. A jeżeli ma się w kieszeni ob- jest bez wąt pie nia Bel gia.
rączki ptaków to nie trzeba pła- W Brukseli mieści się siedziba
cić nic. Można zaobrączkować centrali FCI (Federation Colommało wartościowe osobniki i za- bophile International), jedyne
robić duże pieniądze. Belgia od takie miejsce w Europie gdzie
lat jest liderem w hodowli gołę- fun kcjo nu ją słyn ne na ca ły
bi, słynie na świecie jako „ko- świat ho do wle, od by wa ją się
lebka gołębiarstwa”, a gołębie spektakularne imprezy, aukcje
z belgijskiej hodowli osiągają i loty.
bardzo wysokie ceny. Kradzieże gołębi hodowanych w Belgii
są coraz częstsze. Do takiej sytuacji doszło ponad rok temu
w Antwerpii, gdy ukradziono 50
ptaków ze słynnej hodowli. I jest
Jednym z najsłynniejszych ośprawdopodobne, że skradzione rodków gołębiarstwa na świegołębie znajdą się w Chinach. cie jest tak zwana Unia AntwerBo właśnie tam i na Tajwanie pska uważana za coś w rodzaju
gołębiarstwo przyciąga bardzo „uniwersytetu hodowli gołębi
duże pieniądze.
pocztowych”. Znajdują się tam
Jo Herbots zajmujący się eks- gołębniki stawiane za wzór hoportem tych ptaków z Belgii do dowcom tych ptaków. Przy grakrajów Dalekiego Wschodu nicy belgijsko – holenderskiej
twierdzi, że „w puli wygranej istnieje drugi znany na całym
może być nawet do 10 milionów świecie ośrodek związany z gokojarzony
przede
euro. Niemal każdy jest gotów łębiami
postawić na gołębia wytrenowa- wszystkim z braćmi Janssen
nego przez belgijskiego hodow- z Arendonk.
cę”. Zawsze gdy
można wygrać
duże pieniądze
pojawiają się zakłady.
Wysokość nagród jest
niebagatelna,
w grę wchodzą
miliony. Dochodzi nawet do tak
absurdalnych
sytuacji jak kradzieże gołębi na
trasie zawodów.
Niektórzy
znawcy tematu
twierdzą, że za
kradzieżami bel- Żródło: www.rmf24.pl/.../news-golab-czempion-sprzedany-za-245-tysiecygijskich gołębi euro
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Najdoższy gołąb świata. Żródło: http://platine.pl/najdrozszy-golab-swiata-sprzedany-za-329-tysiecy-dolarow-0-1018468.html

Coraz częściej gołębiarstwo łączone
jest z dużymi pieniędzmi i przestaje
być dostępne dla zwykłych pasjonatów. Trzeba mieć sporo gotówki aby
budować nowoczesne gołębniki, zakładać wielkie hodowle, zatrudniać
menadżerów. Hodowcy z krajów europejskich obawiają się, ze bogaci Azjaci skupując wyjątkowe okazy utrudnią im dostęp do najlepszych linii
genetycznych tych ptaków. To właśnie w Chinach zarejestrowanych jest
ponad 30 milionów gołębi, 300 tysięcy hodowców gołębi i trwa prawdziwy boom na ptasie wyścigi. Nowe hobby Chińczyków jest całkowicie różne
od europejskiej pasji i polega przede
wszystkim na hazardzie połączonym
z ogromnymi pieniędzmi. Coraz częściej i głośniej mówi się, że znaczna
część z wpływów z gołębiarskiego hazardu wpływa do kasy mafii, dla której jest to doskonały sposób na kolejne biznesy i pranie brudnych
pieniędzy. Ale oficjalnych danych brak.
Kto tak naprawdę ukradł gołębie
belgijskim hodowcom do dzisiaj nie
wiadomo. Jeżeli rzeczywiście stoi za
tym chińska mafia, odkrycie prawdy
będzie bardzo trudne. W dalszym ciągu ptaki z Belgi wędrują do Chińczy-

ków, którzy skupują najlepsze i najdroższe okazy. Tym samym Belgia potwierdza swoją niezachwianą pozycję
kraju hodującego najdroższe ptaki wyścigowe na świecie.
W 2011 roku w środowisku gołębiarzy zawrzało gdy okazało się, że pewien
nabywca z Chin za kupionego na aukcji w Belgii gołębia zapłacił 150 tysięcy euro. Ten wyjątkowy okaz nazywa
się „Błękitny Książę” i ma rodowód pełen belgijskich championów, które uważane są za najlepsze na świecie. Kolejny rekord padł
w 2012 roku, gdy
kolejny hodowca
z Chin zapłacił 245
tysięcy euro za samicę o wdzięcznym imieniu Dolce
Vita, co jest o tyle
ciekawe, że samice
na ogół są tańsze
od samców. Właściciel
gołębicy
– hodowca z Belgii
– postanowił później wystawić na
sprzedaż całą hodowlę. Sprzedał ją
za 800 tysięcy eu-

ro pewnemu hobbyście oczywiście
z Chin. Kilka miesięcy później Hu Zhen
Yu – jeden z najbogatszych Chińczyków za gołębia do rozpłodu zapłacił 329
tysięcy euro.
Na zakończenie jeszcze jedna informacja. Trzydziesta czwarta Olimpiada Gołębi Pocztowych odbędzie się
w 2015 roku w Ningbo – oczywiście
w Chinach.
Barbara Kamińska

W CZERWCU OTWARCIE
NOWEGO POLSKIEGO
SKLEPU
BOOMSESTEENWEG 379
W ANTWERPII.
ZAPRASZAMY
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Ulica usłana… pieniędzmi
Mieszkańcy
zobaczyli
deszcz
pieniędzy
spadający
na ulicę

o brzmi jak bajka, ale
bajką nie jest. Historia
która przytoczę, wydarzyła się naprawdę w niewielkim miasteczku w zachodniej
Flandrii. Opisał ją dziennik „Het
Nieuwsblad”.

T

22 kwietnia w Zedelgem
mieszkańcy usłyszeli dźwięk syren, potem pisk opon, aż wreszcie zobaczyli deszcz pieniędzy
spadający na ulicę. Ruddervoordestraat usłana została banknotami o nominale 50, 100
i 200 euro. Można sobie wyobrazić jaka była natychmiastowa reakcja ludzi. Jak w amoku (według
relacji
jednego
ze
świadków) zbierali pieniądze
i napychali sobie nimi kieszenie
i torby. Niektórzy wykazali
w tym kierunku wyjątkową pomysłowość, na przykład jedna
z pań zgarniała banknoty za pomocą zwykłej miotły. Radość
obywateli Zedelgem, którzy
w tym momencie znaleźli się
w pobliżu zdarzenia była ogromna, bo przecież deszcz pieniędzy
na ulicę nie spada codziennie.

Niestety bardzo szybko okazało się, że banknoty trzeba
zwrócić i w tym konkretnym
przypadku nie obowiązuje prawo „znalazłem to moje”. Pieniądze bowiem pochodziły z kradzieży.
Według
doniesień
prasowych złodzieje włamali się
do jednego z domów i ukradli
sejf w którym znajdowały się pieniądze
na niebagatelną kwotę miliona euro. Gdy
włamywaczy zaczęła
ścigać policja, niewiele myśląc wyrzucili z pędzącego samochodu na ulicę
rozpruty już sejf, aby
pozbyć się koronnego dowodu przestępstwa. Część policjan-

tów łapała złodziei, inni
zbierali pieniądze z ulicy,
a
pozostali
obywateli
z uzbieranymi pieniędzmi.
Stróże prawa znaleźli niecałe 450 tysięcy euro i wywnioskowali, że około 550
tysięcy zabrali mieszkańcy
miasteczka.
Dalej sprawy potoczyły
się bardzo szybko. Policjanci chodzili od domu do domu i zachęcali ludzi do oddania
pieniędzy pochodzących z kradzieży. Odzyskali… 11 tysięcy
euro. Mieszkańcy pochowali się
w domach, nie dyskutowali
o sprawie obawiając się utraty
znalezionej gotówki. Całej sytuacji nie zarejestrowała żadna kamera, co w sumie nie dziwi. Nikt
bowiem nie miał głowy aby zdarzenie rejestrować, ponieważ
każdy kto był na miejscu zajmował się zbieraniem pieniędzy.
Wydawałoby się, że sprawa
przycichła, gdy nagle 1 maja całą historię nagłośniły belgijskie
media. I wtedy się zaczęło. Miasteczko podzieliło się na dwa
obozy: na tych którzy zebrali gotówkę z ulicy i na
tych, którzy nie
mieli
takiego
szczęścia. Ci drudzy patrzyli na
tych pierwszych
z otwartą wrogością głośno wyrażając opinię, że
jako uczciwi obywatele pieniądze
z kradzieży powinni zwrócić prawowitym właścicielom. Szczęśliwi posiadacze
gotówki odpowiadali, że to co
znaleźli jest ich własnością. Niestety tego poglądu nie podzielał prokurator, który zapowiedział; że „kto nie odda pieniędzy
pochodzących z włamania, musi się liczyć z karą nawet dwóch

lat więzienia”. Ale ci którzy pieniądze znaleźli byli odmiennego zdania. Atmosfera w miasteczku robiła się coraz gęstsza,
a ludzie patrzyli na siebie spode łba. Podzielili się na tych
uczciwych i nieuczciwych.
W tym momencie do akcji wkroczył burmistrz. Zapewnił, że każdy kto odda pieniądze nie będzie
miał z tego tytułu żadnych problemów i w centralnym punkcie
miasta ustawił skrzynkę pocztową, do której każdy mógł wrzucić znalezione pieniądze. Część
„skruszonych” osób gotówkę oddała – media podawały, że wrzucono jednorazowo nawet 16 tysięcy euro, ale szybko okazało
się, że więcej jest chętnych, aby
skrzynkę ukraść. Akcja zainicjowana przez burmistrza doprowadziła do zwrotu około 100 tysięcy euro, czyli w rękach
mieszkańców zostało jeszcze
450 tysięcy.
Do dnia dzisiejszego znaczna
część znalezionych pieniędzy nie
została zwrócona, a mieszkańcy (którzy nie mieli szczęścia
i nie zebrali pieniędzy z ulicy)
bacznie obserwują który z ich
sąsiadów nagle się wzbogacił.
A włamywacze? Oni na tym
wszystkim wyszli najlepiej, ponieważ policja nie ma w ich sprawie koronnego dowodu – pieniędzy.
Karolina Morawska
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Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna

FC NW Polonia Antwerpen
FC NW Polonia Antwerpen to klub piłkarski który powstał w 2008, założycielami byli Roman Mazur i Wojciech
Wiązawski. Początki FCNW Polonia były trudne z powodu braku własnego boiska jak i wsparcia instytucji polonijnych. Pasja i upór ludzi zajmujących się klubem sprawiły, że mimo licznych problemów udało się
w 2010 roku założyć oficjalnie klub który istnieje do dzisiaj pod nazwą
FC NIEUW POLONIA. Klub bierze udział w rozgrywkach Koninklijke Vlaamse Voetbalbond gdzie utrzymuje się w czołowych miejscach swojej grupy.

Na dzień dzisiejszy mamy dwie drużyny: Mini Minimen i Kadeci. W mijającym sezonie obie drużyny zajęły czwarte miejsce
w swojej grupie. Brały także udział w turnieju gdzie Mini Minimen zajęli piąte miejsce a kadeci trzecie, zdobywając przy
tym puchar Fair Play.
Od nowego sezonu 2013/2014 powstanie trzecia drużyna – Scholieren.
W planie jest również utworzenie drużyny seniorów.

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 6 do 18 lat
do wzięcia udziału w treningach.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 0485 649 604
lub na https://www.facebook.com/fcnwpolonia.antwerpen
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Siatkówka

27 Antwerpen
19 maja odbył się 32 turniej KWB Libertus
w którym udział wzięły dwie polskie drużyny.
Volleypol (drużyna z Brukseli) ostatecznie zajęła trzecie miejsce a nasza drużyna 27 Antwerpen
zajęła bardzo dobre piąte miejsce. Poziom turnieju był bardzo wysoki, brały w nim udział drużyny grające w pierwszej i drugiej lidze KWB.

DLA WSZYSTKICH FANÓW SIATKÓWKI!!!
BILETY NA MECZE LIGI EUROPEJSKIEJ
MĘŻCZYZN

Jeżeli chcesz miło i aktywne spędzić
niedzielne popołudnie,
nasz klub jest miejscem dla Ciebie.
l Hala sportowa Kiel (Emiel Vloorstraat)
l Treningi oraz towarzyskie mecze
siatkówki dla początkujących
oraz średniozaawansowanych.
l Każdy grający podlega ubezpieczeniu.
Wiecej informacji pod tel. 0498473943
lub na
www.facebook.com/siatkowka.antwerpen

Pierwsza osoba, która 21.06. o godz. 11:00
zadzwoni na numer redakcji

otrzyma podwójny bilet na mecze
Ligi Europejskiej Mężczyzn
n pt. 28.06., godz. 20:00 – Belgia – Słowacja
n sb. 29.06., godz. 20:00 – Belgia – Dania
n nd. 30.06., godz. 18:00 – Belgia – Austria
Sporthal Arena Deurne

www.topvolleybelgium.be

Wakacje 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

22

Antwerpia po polsku

czerwiec 2013

Kącik historyczny
Jan Paweł II
dodał Polakom
otuchy
i obudził wiatr
wolności

W

czerwcu 1979 roku miała miejsce pierwsza pielgrzymka Papieża Jana
Pawła II do Polski, przez historyków postrzegana jako wydarzenie o bezprecedensowym znaczeniu dla najnowszych dziejów
naszego kraju.

Papieskie wizyty
w Polsce
W czasach komunizmu odwiedziny głowy kościoła katolickiego w Polsce były bardzo trudne,
wręcz niemożliwe do przeprowadzenia. Ówczesny Prymas
Polski – kardynał Stefan Wyszyński – w 1966 roku zaprosił
papieża Pawła VI do odwiedzenia naszego kraju. Powodem były uroczystości millenijne związane z tysiącleciem chrztu Polski
odbywające się na Jasnej Górze
w Częstochowie. Miały być symbolem połączenia się polskiego
kościoła ze światem zachodnim.
Niestety papież nie mógł przyjechać, bo komunistyczne polskie władze zdecydowanie się temu sprzeciwiły. Oczywiście winą
za niepowodzenie peerelowska
propaganda obciążyła stronę
kościelną. Nie powiódł się także przyjazd papieża w związku
z procesem beatyfikacyjnym
o. Maksymiliana Kolbego.
Sytuacja uległa radykalnej
zmianie w 1978 roku, kiedy na
Tron Piotrowy wstąpił Polak.
Nie oznacza to, że władze PRLu godziły się na papieskie pielgrzymki. W zaistniałej sytuacji

odmowa zgody na wizytę Ojca
Świętego miała jednak zupełnie
inny kontekst. Po pierwsze papieżem bym Polak. Po drugie,
ogromne zadłużenie Polski na
Zachodzie i wszechobecny kryzys gospodarczy powodowały,
że winą za niepowodzenia związane z ewentualną pielgrzymką
(jak to miało miejsce w latach
poprzednich) nie można było obciążyć kościoła. Komuniści musieli się z kościołem liczyć. Obawiali się bowiem, że w chwili
wybuchu społecznego spowodowanego sytuacją na rynku tylko kościół byłby w stanie zapanować nad ludźmi. Nastąpił
szach i mat.

Przygotowania
Stolica Apostolska starania
o zorganizowanie papieskiej wizyty w Polsce rozpoczęła już w listopadzie 1978 roku. Prymas
Wyszyński publicznie zaprosił
papieża do odwiedzenia Polski.
Ta wiadomość wyjątkowo mocno zdenerwowała ówczesnych
przedstawicieli Komitetu Centralnego PZPR. Władze wyraziły stanowczy sprzeciw wobec
tych planów. „Wielkie to wydarzenie dla narodu polskiego i duże komplikacje dla nas” – miał
powiedzieć do żony przywódca
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek. Komuniści mówili wprost „wolelibyśmy żeby nie przyjeżdżał”.
Zdawali sobie sprawę, że taka
wizyta z wielu względów będzie

Źródło: http://kowalew.dmkhosting.net/patron1/images/stories/2011/JP_II/

musiała mieć miejsce. Nie spodziewali się jednak, że nastąpi
to tak szybko. Odwlekali wydanie zgody tak długo jak to było
możliwe. Episkopat jednak nie
ustępował. Gdy z ust prymasa
Wyszyńskiego padły znamienne słowa: „papież to Polak, wiec
nie można go nie wpuścić do jego własnej Ojczyzny” – komuniści skapitulowali. Rzucili wtedy
propozycję aby Jan Paweł II
przyjechał do kraju w 1982 roku, ale kościół się nie zgodził.
Natomiast peerelowskie władze
nie dopuściły, aby Ojciec Święty odwiedził Polskę w maju,
w rocznicę męczeńskiej śmierci
św. Stanisława uznając to za datę prowokacyjną. Obchody św.
Stanisława postrzegane były jako symbol niezłomności wobec
władzy świeckiej i w ocenie
władz miały charakter antypaństwowy.
Rozmowy przedstawicieli rządu i kościoła były długie i mozolne. W styczniu 1979 roku
podczas negocjacji prymasa Wyszyńskiego z Edwardem Gierkiem ustalono, że „najważniejszą sprawa jest pokój w kraju”
i ostatecznie ustalono termin
pielgrzymki na 2-10 czerwca
1979 roku. Komuniści zdawali
sobie sprawę, że utrudnianie
przyjazdu Jana Pawła II do kraju może pogłębić napięcia społeczne i wywołać wyjątkowo negatywne
reakcje
opinii
światowej. Przewodniczący Rady Państwa – Henryk Jabłoński
wydał więc specjalny komunikat informujący, że władze PRLu „przyjęły z zadowoleniem” zaproszenie Jana Pawła II do
kraju.
Po zawarciu porozumienia
obie strony rozpoczęły przygo-

Źródło: http://mojapolskadomowa.blox.pl/
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towywania do papieskiej wizyty. Powstała specjalna komisja złożona
z przedstawicieli władz państwowych
i kościelnych. Największe kontrowersje budziła ustalona przez kościół trasa przejazdu papieża. Komuniści byli
zdecydowanie
przeciwni
odwiedzeniu przez Jana Pawła II Piekar Śląskich, który dla władzy był
miejscem wyjątkowym gdyż Śląsk był
mekką Edwarda Gierka – ówczesnego I sekretarza KC PZPR – miejscem
ważnym dla klasy robotniczej. Także
z powodów politycznych nie zaakceptowano programu pielgrzymki przedstawionej przez stronę kościelną. Nie
zezwolono na wizytę papieża na przykład w Poznaniu, czy Katowicach oraz
na przejazd ulicami Nowej Huty. Drugą ważną sprawą dla władzy było „pomniejszanie negatywnych skutków
wizyty papieża”. Chodziło o jak największe ograniczenie możliwości kontaktu z Ojcem Świętym. Wszystkie
swoje działania władza tłumaczyła bez-
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pieczeństwem głowy kościoła. Państwowi aparatczycy
walczyli, aby z miejsca na
miejsce papież przemieszczał
się tylko i wyłącznie helikopterem, a nie odkrytym samochodem. Za wszelką cenę starano się ograniczać kontakty
papieża z wiernymi i zmniejszyć ryzyko ewentualnych
manifestacji. W tym celu ówczesna bezpieka zastosowała niezliczone środki: lustrowano wszystkich mogących
mieć cokolwiek wspólnego
z kościołem, zakładano podsłuchy, likwidowano drukarnie, inwigilowano środowiska opozycyjne.

Pielgrzymka

Pierwsza pielgrzymka Papieża-Polaka do kraju miała miejsce w dniach
od 2 do 10 czerwca 1979 roku i odbywała się pod hasłem: Gaude Mater Polonia. Jej trasa biegła
przez Warszawę, Gniezno,
Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice,
Oświęcim, Nowy Targ
i Kraków. Tą wizytą żyła
cała Polska, chociaż komuniści robili wszystko co
mogli, aby zminimalizować obecność papieża.
Spotkanie z młodzieżą zamiast na Placu Zamkowym w Warszawie odbyło
się w kościele świętej Anny i przybrało charakter
kameralnego spotkania.
Aby zmniejszyć frekwencję ograniczano środki
transportu, utrudniano
zwolnienia z pracy, wykorzystywanie zaległych urlopów. Władza wydała specjalne instrukcje w myśl
których telewizja nie pokazywała wiwatujących
tłumów i licznie zgromadzonej młodzieży, zawężaŹródło: http://www.polskieradio.pl/77/933/Galeria/328599/7
jąc przekazywany obraz
do ludzi starszych i przedstawicieli kościoła.
Jan Paweł II dodał Polakom otuchy i obudził
wiatr wolności. W jednej
ze swoich homilii mówił:
„Państwo nie jest tylko
władcą człowieka. Ma pomagać i służyć człowiekowi. Winno być wyrazem
pełnej suwerenności narodu, a nie suwerenności
własnej struktury w stosunku do narodu”. Tymi
słowami przypomniał rząŹródło: http://blogiceo.nq.pl/g92ft1/files/2011/03/4584.jpg
dzącym, że to oni odpowie-

dzialni są za przestrzegania praw człowieka i suwerenność Polski. Najważniejsze przesłanie padło w homilii wygłoszonej podczas mszy w Warszawie
na Placu Zbawiciela, kiedy Jan Paweł
II obudził w Polakach poczucie tożsamości narodowej i wolności: „Wołam
ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja:
Jan Paweł II, papież, wołam z wami
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi! Tej ziemi”! Jan Paweł II
nadał ton całej wizycie i nie pozostawiał cienia wątpliwości w czyim imieniu przemawia. Pożegnał się z Polakami słowami: „Musicie być mocni!
Musicie być wierni! Zanim stąd odejdę proszę was (…) abyście nigdy nie
zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili”. Kilkanaście miesięcy po słowach
Papieża, w sierpniu 1980 roku, jego
apel znalazł swój oddźwięk w hasłach
rodzącej się „Solidarności”. Zdaniem
wielu historyków, to co papież mówił
podczas tej pielgrzymki przyczyniło
się w znacznym stopniu do powstania
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych.
Polacy powracający do domów z papieskiej pielgrzymki wieźli ze sobą nadzieję na lepszą przyszłość. Narodziło się w nich poczucie solidarności.
Odrodziła się wiara, że nieuchronnie
nastąpią zmiany. Ich spotkanie z Janem Pawłem II było kilkudniowym
zrywem wolności, uwolnieniem prawdy która w Polakach tkwiła głęboko
od dawna. Komunistyczna propaganda już nie mogła odebrać im nadziei.
Ojciec Święty mówił głośno o tym
wszystkim co było w sercach Polaków.
O ich pragnieniach, marzeniach i tęsknotach. Pierwsza pielgrzymka polskiego papieża do kraju miała ogromne
znaczenie nie tylko dla wolności kościoła w Polsce, ale również w znacznym stopniu przyczyniła się do odzyskania niepodległości i obalenia
komunizmu.
Anna Janicka
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków

Bohater czy zdrajca

Źródło: www.latecoldwar.blogspot.be/2010/07/obituaryof-ryzsard-kuklinski.html

Gdy Ryszard Kukliński po szesnastoletniej nieobecności powrócił do
kraju polskie społeczeństwo było podzielone. Część uważała go za patriotę i bohatera, inni za zdrajcę. Do dnia
dzisiejszego ta sprawa budzi wiele
kontrowersji, a opinie o Kuklińskim
są różne. Jakkolwiek oceniamy jego
działania nie były one z pewnością wymierzone przeciwko Polsce.

Kilka faktów
Urodził się w Warszawie w 1930 roku. Gdy wybuchła II wojna światowa
miał zaledwie 9 lat. Ojciec był robotnikiem w fabryce, należał do AK i działał w konspiracyjnych organizacjach.
W 1943 roku został aresztowany przez
gestapo i osadzony na Pawiaku. Zginął w obozie koncentracyjnym.
W wieku 13 lat Kukliński został wysłany na roboty w okolice Wrocławia,
gdzie przez dwa lata pracował razem
z sowieckimi jeńcami. Gdy Armia
Czerwona wyzwoliła Wrocław wiwatował na jej cześć razem z innymi
mieszkańcami. Widział w niej zwycięzców.
Po zakończeniu wojny mieszkał we
Wrocławiu. W 1947 roku został przyjęty do Oficerskiej Szkoły Piechoty.
W pamięci wykładowców zapisał się
jako jeden z najzdolniejszych kadetów i wszyscy wróżyli mu wielką karierę. W tym czasie po raz pierwszy
zetknął się z wszechwładną, komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa.
W swoim życiorysie nieopatrznie

wspomniał o konspiracyjnej działalności ojca. Groziło mu usunięcie ze
szkoły. Historycy twierdzą, że ten fakt
miał bardzo istotny wpływ na jego dalsze życie. Zrozumiał wtedy, że musi
być szczególnie ostrożny, bo ówczesna władza nie tolerowała ludzi mających związek z konspiracyjną działalnością.
Pomimo wszystkich przeciwności
udało mu się skończyć szkołę oficerską w stopniu porucznika. Miało to
miejsce w 1950 roku. Dwa lata później ożenił się z Joanną (którą nazywał Hanką), a wkrótce na świat przyszli synowie Waldemar i Bogdan.
Od 1964 roku Kukliński w randze
majora pracował w Sztabie Generalnym WP w Warszawie. Był wyjątkowo pracowity i dyspozycyjny co doceniali przełożeni nadając mu kolejne
stopnie wojskowe. W latach 1967-68
służył w Międzynarodowej Komisji
Kontroli i Nadzoru Układów Genewskich dotyczących Wietnamu.
W 1976 roku ukończył Akademię
Sił Zbrojnych w Moskwie, awansował
do stopnia pułkownika i został powołany na stanowiska szefa Oddziału 1
Planowania Strategiczno-Obronnego
i zastępcy szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Stał się bliskim współpracownikiem generała Jaruzelskiego, brał
udział w opracowywaniu planów
dotyczących wprowadzenia stanu wojennego.

Dramatyczne decyzje
Kukliński
był
człowiekiem wyjątkowo inteligentnym
i bacznym obserwatorem
peerelowskiej rzeczywistości. Wydarzeniem
które miało ogromny wpływ na jego
późniejsze decyzje
była bez wątpienia
zbrojna
agresja
państw
Układu
Warszawskiego na
Czechosłowację,
kiedy
narodowy
zryw Czechów został brutalnie stłumiony. Potem nastąpiła masakra na
Wybrzeżu 1970 ro-

ku, gdzie polskie wojsko strzelało do
robotników.
Radzieccy towarzysze od dawna planowali poświęcenie kilku milionów
Polaków w ramach przygotowywanej
na szeroką skalę interwencji ZSRR
w Europie Zachodniej. Marzyli o wielkiej Europie pod czerwonym sztandarem.
Decyzje dojrzewały w Kuklińskim
po wo li. Pod jął je w sierp niu 1972
ro ku. Przy świe cał mu je den cel:
ostrzec Za chód przed gro żą cą so wiec ką agre sją, a Pol skę uchro nić
przed zniszczeniem. Zdecydował, że
na wią że współ pra cę z Ame ry ka nami, bo tylko oni byli wystarczającą
militarną potęgą, aby przeciwstawić
się Związkowi Radzieckiemu. Zaczął
gromadzić informacje, tylko jeszcze
nie wiedział jak je przekazać. W tym
miej scu trze ba wy jaś nić, że to nie
Amerykanie znaleźli Kuklińskiego,
to on sam się do nich zgłosił. Rozpoczął trwającą wiele lat współpracę z amerykańskim wywiadem i nigdy nie przyjął z tego tytułu żadnego
wynagrodzenia.

Szpieg
W tym czasie w Europie narastały
antyamerykańskie nastroje. Droga do
opanowania Zachodu przez komunistów była łatwiejsza niż kiedykolwiek.
Związek Radziecki przewidywał zmasowany atak na zachodnią Europę,
który miał być poprzedzony uderzeniem nuklearnym skierowanym prze-

Źródło:www.wiadomosci.wp.pl/gid,15109423,gpage,6,img,15109523,kat,355,title,
Najslynniejsi-polscy-szpiedzy-i-agenci-wywiadu,galeria.html?ticaid=110b75
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ciwko NATO. Pułkownik zdawał sobie sprawę, że Sojusz Atlantycki odpowie atakiem na Polskę, bo właśnie
tam znajdować się miała znaczna część
wojsk. Komuniści założyli, że atak atomowy zniszczy większość terytorium
naszego kraju, a Polacy (po raz kolejny) poniosą wielomilionowe ofiary
w imię cudzych interesów. Takie zamiary wobec naszego kraju mieli radzieccy towarzysze. Nadszedł więc
czas, by Kukliński wprowadził w życie swój plan. Za zgodą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego grupa wybranych oficerów zorganizowała
wyprawę żeglarską wzdłuż wybrzeży
Europy Zachodniej. Ryszard – zapalony żeglarz, nie miał problemu z przekonaniem przełożonych, że jest to doskonały kamuflaż do zbierania
informacji wywiadowczych. Pewnego
sierpniowego popołudnia jacht „Legia” zacumował w porcie Wilhelmshaven (Niemcy), a Kukliński wybrał się
na samotny spacer po mieście. Sprawdzając czy nie jest śledzony dotarł do
urzędu pocztowego. Tam napisał i wysłał krótki list do ambasady USA
w Bonn: „Jestem oficerem jednego
z państw Układu Warszawskiego
chciałbym spotkać się z przedstawicielem armii USA w Niemczech. Powinien to być co najmniej pułkownik
i mówić po rosyjsku albo po polsku.
Spróbuję zadzwonić do waszej Ambasady w Hadze, gdy dotrę tam za 5 lub
10 najbliższych dni”. List podpisał inicjałami „P.V.”, starł chusteczką do nosa odciski palców, włożył zaklejoną
kopertę do większej zaadresowanej
do amerykańskiego attaché wojskowego. Dużą kopertę również dokładnie wytarł i wrzucił list do skrzynki.
I tak się wszystko zaczęło.

po wysłaniu przez Kuklińskiego listu
do Amerykanów, „Legia” dopłynęła do
Hagi. Kukliński z automatu zadzwonił
do ambasady amerykańskiej i poprosił
o rozmowę z attaché wojskowym.
Przedstawił się jako P.V. Z pułkownikiem spotkał się przedstawiciel Armii
Stanów Zjednoczonych; udali się do zakonspirowanego lokalu, gdzie czekali
jeszcze dwaj Amerykanie. Gdy Kukliński potwierdził kim jest i że pragnie
współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, Amerykanie nie mogli uwierzyć.
Nie wiedzieli co myśleć, czy to kolejny
sowiecki szpieg, czy szaleniec. Wzięli
Kuklińskiego w krzyżowy ogień pytań,
ale w odpowiedziach pułkownika nie
znaleźli słabego punktu. On natomiast
wiedział, że krok który uczynił całkowicie odmieni życie jego i rodziny. Zaufał Amerykanom i szczerze odpowiadał na ich pytania.
Tymczasem w Waszyngtonie w centrali CIA rozpoczęło się szaleństwo.
Gorączkowo sprawdzano czy pułkownik jest tym za kogo się podaje, a gdy
to okazało się prawdą nie mogli uwierzyć. Podczas dwóch kolejnych spotkań w portach do którego przypływała „Legia” Kukliński spotykał się
z Amerykanami, którzy mieli już pewność, że pułkownik jest jednym z najważniejszych oficerów polskiego sztabu generalnego. Odbył pierwsze
szpiegowskie szkolenie i otrzymał wiele wskazówek dotyczących między innymi sposobu kontaktowania się. Jego amerykański „opiekun” zakończył
spotkanie słowami: „Kiedy wrócisz do
Warszawy, nie próbuj kontaktować
się z nami. To my skontaktujemy się
z Toba. I pamiętaj – wysiadając z samochodu, zawsze zostaw szparkę
w oknie drzwi”.

Spotkanie

Działanie

Polscy oficerowie wywiadu kontynuowali szpiegowską misję. Tydzień

Od czasu tego spotkania minęło kilka miesięcy. Kukliński wrócił do Warszawy i codziennych
zajęć.
Któregoś styczniowego poranka
na podłodze samochodu zobaczył szarą kopertę
w
której
znalazł termin,
miejsce spotkania i dokładne
wskazówki dotyczące planu awaryjnego. Od tego
czasu jako Jack
Strong (pseudonim
nadany
przez Amerykanów) co pewien
czas spotykał się
Źródło:www.merlin.pl/Ryszard-Kuklinski-Zycie-scisle-tajne_Benjaminz przedstawicieWeiser,images_zdjecia,19,978-83-247-1524-4_2.jpg
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lem CIA przekazując mu zdobyte dokumenty i mikrofilmy. Materiały przeznaczone dla NATO okazały się bezcenne. Dotyczyły najważniejszych
tajemnic wojsk sowieckich i planów
Moskwy. W centrali CIA zdecydowano, że tak wyjątkowe źródło jak Kukliński musi mieć specjalnego „prowadzącego”. I tak rozpoczął się okres
współpracy pułkownika z Davidem
Fordenem. Amerykański agent udzielił mu wiele cennych wskazówek dotyczących pracy wywiadowczej. Wprowadził go w świat szyfrów, tajnych
kodów, technik wysyłania i odbierania meldunków. I poinformował
o zmianie kontaktu.
Od tej pory, ze względu na bezpieczeństwo Kuklińskiego, nie miało już
być spotkań w Warszawie, tylko w portach do których wpływała „Legia”. Tak
drastyczne środki ostrożności zastosowano aby zminimalizować niebezpieczeństwo wpadki, ponieważ już kilka razy pułkownik był o krok od
dekonspiracji.
Przez wiele lat Jack Strong był dla
Amerykanów najcenniejszym i najpilniej strzeżonym źródłem informacji.
Jego prawdziwe nazwisko znało zaledwie kilka osób ze ścisłego kierownictwa CIA. Istniały jednak uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa
Kuklińskiego. Jednym ze źródeł przecieku mógł być jak na ironię Watykan. Polski papież otrzymywał od
Amerykanów wiele poufnych informacji nie wiedział jednak, że w swoim otoczeniu ma współpracowników
bezpieki.
W 1975 roku jacht „Legia” wypłynął w swój ostatni rejs. Dla pułkowni ka ozna cza ło to ko niec spot kań
w portach i problem z przekazywaniem informacji. Forden – jego opiekun ze strony CIA, podczas ostatniego spot ka nia w po rcie po wie dział:
„ Pa mię taj, ni gdy nie wahaj się za wieść nas, jeżeli poczujesz że coś ci
grozi. Materiały otrzymywane od ciebie są bardzo ważne, ale twoje życie
liczy się znacznie bardziej. Jeśli cię
złapią, znajdziemy sposób, by cię wydostać”. W krótkim czasie obaj przekonali się, jak prorocze były te słowa.
Hanna Korcz
Dalszy ciąg w następnym numerze
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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.

Mały Przegląd. Reaktywacja
„Jak dorośli powinni traktować dzieci i młodzież? To temat poruszony przez naszych uczniów
w listach i artykułach do gazetki „Mały Przegląd.
Reaktywacja”. Jej okolicznościowe wydanie ukazało się w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka w naszej szkole. Tworząc gazetkę wzorowaliśmy się na „Małym Przeglądzie” – piśmie

„redagowanym przez dzieci dla dzieci”, którego
pomysłodacą był wybitny pedagog, lekarz i pisarz Janusz Korczak. W naszym szkolnym piśmie
uczniowie zabrali głos w sprawach dla nich istotnych. Poniżej prezentujemy wybrane artykuły.
Ich lekturę polecamy zarówno młodszym, jak
i starszym czytelnikom.”

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda
życie dzieci w innych krajach?
Patrycje, Jagoda i Brian zebrali informacje o trudnej
sytuacji rówieśników mieszkających w Azji, Afryce i na
Haiti.

Te dzieci nie mają dzieciństwa.
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda życie dzieci w innych krajach?
Pewnie tak, ale myślę, że nie do końca zdajecie sobie
sprawę, jak w niektórych krajach dzieci są traktowane.
Każde dziecko ma prawo do troskliwej opieki, wychowania w rodzinie, własnego światopoglądu, ochrony przed
wyzyskiem. Jednak w wielu miejscach na świecie te prawa są ciągle łamane od lat. Osoby dorosłe wykorzystują
fakt, że dziecko jest od nich słabsze fizycznie, psychicznie
i emocjonalnie. Jednym z wielu przykładów łamania praw
dziecka jest zmuszanie ich do pracy w fabrykach produkujących najczęściej zabawki. Każe im się składać lalki czy
samochodziki od rana do nocy, którymi nigdy nie będą się
bawić. W sklepach prawie 80 proc. produktów pochodzi
z krajów azjatyckich. Kupując je możemy być pewni, że
przy ich powstawaniu pracują nawet dwunastoletnie dzieci. W fabrykach panują również okropne warunki, więc
śmiało możemy powiedzieć, że młodzi pracownicy są narażeni na trwałe kalectwo, zranienia, infekcje a nawet śmierć.
Są traktowani jako niewolnicy, bądź tania siła robocza. Niekiedy do pracy w tak młodym wieku zmusza ich bieda lub
długi rodziców.
Osobiście uważam, że z czystym sumieniem można powiedzieć, że odbierane jest im dzieciństwo – jak twierdzi
większość ludzi, najpiękniejsze lata życia.
Kolejnym przykładem łamania praw dziecka jest znęcanie się nad nimi i przemoc w szkołach stosowana przez
nauczycieli. W Kenii stosowane są kary cielesne skutkujące stłuczeniami, złamaniami, wybitymi zębami a nawet,
w niektórych przypadkach, śmiercią uczniów.
Takie kary wymierzane są z byle powodów, między innymi za spóźnianie się na lekcje, zmowy, brudny mundurek, czy nieprzygotowanie się do lekcji. Nauczyciel chcą
w ten sposób zaprowadzić w szkołach porządek i dyscyplinę, a dyrekcja w żaden sposób nie reaguje.
Często narzekamy na szkołę i nauczycieli nie zdając sobie sprawy, że w tym samym czasie na lekcji matematyki czy historii bity jest nasz kolega, który nie ma prawa
sprzeciwu.
Czy wyobrażasz sobie naukę w takiej szkole?

Mam nadzieję, że uświadomiłam Wam, jak źle wygląda
sytuacja dzieci w innych krajach.
Myślę, że powinniśmy się cieszyć tym, że żyjąc w Unii
Europejskiej, możemy w razie potrzeby zgłosić się do odpowiednich instytucji o pomoc.
Jagoda

Zanim zaczniesz narzekać…
Niektórzy z nas nie wyobrażają sobie życia bez „luksusów”. My, mieszkańcy Europy, żyjemy we wspaniałych
warunkach, których ludzie z krajów Trzeciego Świata nigdy nie poznają. Skupmy się na dzieciach z Afryki Środkowej.
Większość z nas nawet nie zastanawia się nad losem
tych dzieci. W krajach biedniejszych nie ma czasu na bycie dzieckiem. Na ma czasu na zabawę, czy na leniwe dni
u boku mamy. Wiele dzieci jest niedożywionych, brakuje
im lekarstw i środków higienicznych. Nie tylko to jednak
utrudnia dzieciom dojrzewanie – dla mieszkańców kontynentu afrykańskiego dziecko to przede wszystkim kolejna osoba do pomocy. Dzieci w wieku od 7. do 13. lat są
często zmuszane do pracy. Chłopcy pracują z ojcem na
polu, a dziewczynki spędzają dni z mamą. Pomagają jej
przygotować obiad lub opiekują się młodszym rodzeństwem. Niektóre dzieci służą w armiach i uczestniczą w zamieszkach wojennych. W Afryce w walkach bierze udział
120 tys. dzieci poniżej 12. roku życia.
Powinniśmy się zastanowić, zanim kolejny raz zaczniemy narzekać na to, co mamy. Dzieci z krajów Trzeciego
Świata nie znają telewizorów, komputerów, czy Internetu. W porównaniu do nich wiedziemy naprawdę luksusowe życie.
Patrycja

Dzieci w krajach Trzeciego Świata
Wiele osób zastanawia się nad sytuacją osób mieszkających w krajach biedniejszych, tzw, krajach Trzeciego
Świata. W tym artykule przedstawię warunki, w jakich te
dzieci żyją i dorastają.
Uczęszczanie do szkoły?
Osoby mieszkające na przykład w Afryce nie mają możliwości chodzenia do szkoły. Jak wynika ze statystyk, połowa osób, które zamieszkują Afrykę, nie umie pisać ani
czytać. Przez brak funduszy na budowanie szkół, dzieciom i młodzieży zostaje odebrana szansa na edukację.
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Rodzice również potrzebują pomocy w sprawach codziennych, dlatego wysyłanie swoich pociech do szkoły uważają za stratę czasu.
Żywność – wspaniały dar dla wielu dzieci
Bardzo przykrym faktem jest, że tysiące dzieci w krajach Trzeciego Świata cierpi z powodu niedożywienia, które jest spowodowane brakiem pieniędzy na żywność. Również tę część świata nawiedzają często kataklizmy, które
są współwinnymi cierpienia i śmierci bardzo dużej liczby
osób. Wynikiem złego odżywiania są ciężkie choroby, jak
cholera, tyfus itp. W większości powodują one zgony.
Jak możemy im pomóc?
Jeżeli interesuje Cię los dzieci i uważasz, że powinniśmy im pomagać, najlepiej zacząć od siebie. Możesz dołączyć do programu sponsoringu. Jednym z darów, które
możesz im ofiarować, jest utrzymanie jednego dziecka
przez cały rok. Jest to mały wydatek dla Ciebie, a nowe
życie dla nich.
Organizacje, które naprawdę pomagają
To wielka radość, że istnieją organizacje jak Oxfam czy
Unicef, które dają wszystkim na świecie dobry przykład. Starają się, aby ludzie otrzymywali sprawiedliwe ceny za swoje produkty, walczą o edukację dzieci, o ochronę zdrowia,
bronią przed przemocą i pomagają w zakresie wyżywienia.
Mokkabele
Od wielu lat moja szkoła zajmuje się pomocą osobom
mieszkającym w Kongo. Tegorocznym tematem jest Mokkabele. Sprzedajemy kubki, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przesyłamy do Kongo. Tworzymy również filmiki,
w których pokazujemy sytuację dzieci tam mieszkających.
Tak przyczyniliśmy się już do zbudowania szkoły, w której jest prąd oraz pomagamy wyposażyć szpitale. Aby zro-
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zumieć życie tych ludzi przez jeden dzień nie będziemy
jeść naszych kanapek, lecz jedzenie przygotowane z produktów, które mieszkańcy Afryki mają na co dzień.
Jak więc widzicie, każdy może pomagać!!
Patrycja

Haiti. Problem bezdomnych dzieci.
Po tragicznym trzęsieniu ziemi, na Haiti w dalszym ciągu są tysiące samotnych, osieroconych dzieci. Wiele z nich
mieszka na ulicy, gdzie są zdane tylko na siebie. Bezdomne dzieci zatrzymują samochody i proszą ludzi o pieniądze. W samej stolicy Haiti można znaleźć ich tysiące. Aby
przeżyć, wiele z nich myje samochody lub żebrze. Inne
„wchodzą” do gangów. Większość bezdomnych dzieci narażona jest na przemoc. Są porywane lub wywożone do
innych krajów za pośrednictwem nielegalnych biur adopcyjnych. Te, które mieszkają na ulicy mają trudne warunki sanitarne. Wiele z nich cierpi na choroby skóry lub
układu oddechowego. W dodatku część z nich jest zarażona wirusem HIV. Nie mają należytej ochrony, często nie
mają też żywności.
Organizacje charytatywne tworzą bezpieczne tymczasowe ośrodki pobytu dla tych dzieci. Maluchy i młodzież
mogą się tam bawić, uczyć i śmiać. Młodsi zapominają
tam o złych chwilach i w końcu czują się jak dzieci, starsi uczą się różnych umiejętności i zawodów, aby lepiej radzić sobie w przyszłości. UNICEF zbiera dla nich pieniądze, pomaga im zdobyć środki do życia i znajduje im
prawdziwych opiekunów. Walczy o to, aby te dzieci nie
były wykorzystywane.
Brian

Dlaczego dorośli nie zawsze potrafią nas zrozumieć? Czego od nich oczekujemy? Jakich praw się
domagamy? Czy można ustalić zasady, które pomogą rodzicom i ich dzieciom we wspólnym życiu?
Przedstawiamy nasze spojrzenie na ten temat.
Tylko młodzież winna?
Dzieci i młodzież są obrazem starszego pokolenia. To
rodzice wychowują swoje dzieci, kształtują je, uczą, co
jest dobre, a co złe i wskazują, jak należy postępować. Jeśli z młodszym pokoleniem jest coś nie tak, to trzeba przyjrzeć się bliżej starszemu.
Sądzę, że bardzo wielu dorosłym popsuł się kompas moralny, a wszyscy cierpimy na swoistą ślepotę – przestaliśmy zwracać uwagę na niewłaściwe zachowania wokół nas.
To, co jeszcze parę lat temu wywoływało szok czy niesmak, dziś mijamy obojętnie. Przyzwyczailiśmy się do widoku półnagich ludzi, nie rażą nas pary obściskujące się
na ulicy. Czasem ewentualnie skomentujemy, że wcześnie zaczynają, ale najczęściej w ogóle nie zwracamy uwagi na takie zachowania.
Problem jest całkiem realny i nie jest to typowe narzekanie starszych pokoleń. Tyle, że problemem nie są
dzieci i młodzież, a dorośli, którzy wyrazili niema zgodę na in dok try no wa nie swo ich po ciech, na wpa ja nie
im po stę po wych war to ści, któ rzy sa mi nie sza nu jąc
swo ich dzie ci, nie za słu ży li na ich sza cu nek. Źró dło
problemu, jak to często bywa, tkwi nie tam, gdzie problem najsilniej się obja wia. Dorośli zamiast na rze kać,
powinni spojrzeć na siebie i zastanowić się, jaki przy-

kład dają młodszym. Właściwe wychowanie młodzieży
jest przecież w interesie nas wszystkich – narzekanie
nic nie pomoże, o ile my nie zmienimy naszych zachowań.
Ale to nie wszystko przecież. Na to nakłada się zachowanie rodziców wobec dzieci, które również dość daleko
odbiega od ideału. Sama słyszałam nie raz, jak rodzice
używali w stosunku do dzieci wulgaryzmów (publicznie),
krzyczeli i wyzywali je bez powodu (nie uważam, żeby
używanie w stosunku do dziecka wyzwisk było w jakiejkolwiek sytuacji właściwe, ale jeśli powodu nie ma żadnego, jest to tym bardziej szokujące) – aż strach pomyśleć, co się dzieje, gdy nie ma świadków. Bicie dzieci
miejscach publicznych w zasadzie jedynie za to, że są,
jest także na porządku dziennym,. Trudno policzyć, ile
raz widziałam matki tłukące swoje dzieci w sklepie tylko dlatego, że dziecko po coś sięgnęło albo czegoś chciało.
Problem właściwego traktowania dzieci przez rodziców
(a więc z należnym każdemu człowiekowi szacunkiem)
jest z całą pewnością nie nowy. Tyle, że obecnie na ten
stary problem nakładają się zjawiska nowe, co razem daje mieszankę wybuchową...
Angelika
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Dorośli i dzieci
Witam redakcję Małego Przeglądu! Chciałabym opowiedzieć o tym, jak dzieci powinny być traktowane przez dorosłych.
Do 18 roku życia jesteś dzieckiem. Masz kochających
rodziców, którzy cię wspierają i pomagają w trudnych
sprawach. Oczywiście zdarza się ci pokłócić z nimi, ale to
nic nie znaczy, bo kłótnie są normalne.
Jednak twoi rodzice powinni mieć do ciebie szacunek
– zarówno wtedy, gdy jesteś mały, jak i duży. Czasem zdarzy się im się na ciebie krzyknąć. Nic nie szkodzi, jeżeli
jest powód. Jednak jeżeli go nie ma, rodzic powinien przeprosić cię. Dziecko przeciąż powinno czuć się przy rodzicach dobrze.
Oczywiście nie tylko dorośli powinni mieć szacunek do
dzieci, ale też dzieci powinny szanować swoich rodziców.
Dlatego też powinny im pomagać, słuchać się ich, robić
coś dla nich... Te i wiele innych drobnych rzeczy pomogą
stworzyć szczęśliwą rodzinę.
Kinga

Dorośli szanujcie nas!
Nikt tak naprawdę nie wie, jacy jesteśmy. Codziennie
słyszymy krytyczne opinie, a naprawdę nikt nas dobrze
nie zna. Rodzice martwią się o nas, rozmawiają z nami,
ale nie zawsze potrafią nas zrozumieć.
Wie lu dorosłych uwa ża, że dzieci moż na trak tować
mniej poważnie niż innych dorosłych, dlatego nie zawsze są wobec nich fair. Sądzą, że można na przykład
się spóź niać bez wy jaś nie nia. Je śli cze ka do ro sły, to
trzeba się solidnie usprawiedliwić, a dzieci... przecież
one mogą poczekać.
Niektórzy dorośli uważają też, że dzieciom nie trzeba
się z niczego tłumaczyć i nie trzeba być wobec nich szczerym. Można na przykład nie dotrzymać słowa, nawet obietnicy, odwoływać wyjścia, traktować je zupełnie niepoważnie. I to okropne przeświadczenie niektórych dorosłych,
że ze zdaniem dziecka nie trzeba się liczyć!!!
A my wcale nie oczekujemy tak wiele. Jak każdy, chcemy być po prostu traktowani z szacunkiem. Czasem marzymy, by dorośli postarali się z nami szczerze pogadać,
zaprzyjaźnić się i wysłuchać. Dorośli nie powinni dawać
sobie taryfy ulgowej tylko dlatego, że mają do czynienia
z dzieckiem. Powinni pamiętać, że młodzież potrafi być
miła, uczynna i bezinteresowna.
Utarło się, że to od młodzieży wymaga się szacunku dla
starszych. OK., ale to powinno działać w obie strony. Dorośli powinni traktować dzieci i młodzież poważnie! Przecież dzieci mają swoje zdanie, poglądy, a przede wszystkim uczucia!!!
Angelika

Zasady muszą być
Wolność
Rodzice powinni dawać swojemu dziecku trochę wolności, prywatności i swobody. Dzieci chciałyby, aby ich
rodzice przestali im mówić, co mają robić, jak się ubierać,
kiedy odrabiać lekcje lub uczyć się. Oczywiście rodzice
nie powinni zaniedbywać kontrolowania obowiązków dziecka. Jednak nie muszą za każdym razem mówić, kiedy i co
dzieci mają robić. Od czasu do czasu można upomnieć lub
zapytać się o obowiązki, jednak nie trzeba powtarzać pięć
razy tego samego.
Zachowanie
Rodzice oczekują od dzieci respektu i posłuszeństwa.
Jednak nie zawsze dzieci je okazują. Jednak nieposłuszeń-

stwo nie jest powodem, żeby na nie krzyczeć i wymuszać
siłą chciane zachowanie. Należy brać pod uwagę, że dziecko nie jest maszyną, którą można zaprogramować. Jak
dziecko źle się zachowuje, wystarczy z nim porozmawiać.
Zasady
Należy sporządzić zasady, które pomogą rodzicom i ich
dzieciom we wspólnym życiu. Taką regułą może być np.
kiedy dziecko ma iść spać, ile godzin dziennie się uczyć
lub kiedy odrabiać lekcje. Jeżeli takich zasad nie ma w domu, dziecko myśli, że może robić, co chce.
Nie trzeba jednak dawać za dużo kar dzieciom, ponieważ
nie sprawia im to przyjemności. Można też sporządzić z dzieckiem kontrakt, w którym zapisze się oczekiwania rodziców
w stosunku do dzieci i dzieci do rodziców. Wtedy dzieci będą wiedziały, że rodzice na nie liczą, a rodzice, że dzieci na
nich.
TO NAPEWNO POMOŻE.

OPINIE RODZICÓW:\
Tata:
Bardzo słuszne uwagi, ale należy pamiętać, żeby obie
strony je realizowały.
Mama:
Bardzo mądre słowa, jednak nie zawsze jest tak jakbyśmy chcieli.
Bartłomiej
Dorośli, jak Korczak
Każde dziecko ma prawo do:
- życia, nauki, zabawy i wypoczynku;
- opieki medycznej;
- bycia kochanym i wychowywanym przez oboje rodziców, nawet jeśli nie mieszkają razem;
- posiadania własnego zdania, w sprawach, które go dotyczą, którego dorośli powinni wysłuchać;
- ochrony przed biciem.
Niestety, nie w każdym kraju panują takie zasady. Dzieci są bite, niekochane, nie chodzą do szkoły ani nie mają
możliwości korzystania z opieki medycznej. Szkoda, że na
świecie nie ma więcej osób takich, jak Janusz Korczak.
On nie tolerował przemocy wobec dziecka. Był pediatrą,
pedagogiem, lekarzem oraz miał własny sierociniec, w którym nauczał i wychowywał dzieci osierocone podczas II
wojny światowej.
Dziecku trzeba dawać dużo miłości, aby wyrosło na
otwartą i miłą osobę, która będzie wszystkich szanowała. Przede wszystkim nie wolno na nie krzyczeć ani krytykować go mocno – to może doprowadzić do zerwania
kontaktu z dzieckiem. Przez brak więzi z rodzicami dziecko może się źle uczyć w szkole, zacząć rozrabiać albo robić o wiele gorsze rzeczy. Trzeba mu też zapewnić dobry
sprzęt szkolny, regularnie chodzić z nim do lekarza oraz
spędzać dużo czasu, rozmawiając, aby wiedziało, że może polegać na rodzicach.
Marysia
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Gry planszowe
Reaktywacja
Gry planszowe
istnieją
od czasów
starożytnych.
Po latach
marginalizacji
wracają
do łask.

G

ry planszowe przeżywają
drugą młodość. Karty, żetony, pionki, kostki i kolorowe plansze są doskonałym
sposobem spędzenia wolnego
czasu. Po latach marginalizacji
wracają do łask.

Początki
Gry planszowe istnieją od czasów starożytnych. W Mezopotamii już pięć tysięcy lat temu bardzo popularna była Królewska
Gra z Ur (zwana także grą na
dwudziestu kwadratach). Archeolodzy w grobowcu starożytnego miasta Ur znaleźli plansze
z 20 polami, 7 pionków czarnych, 7 jasnych i 12 kostek. Cały komplet znajduje się obecnie
w londyńskim British Museum.
Zasady gry nie są dokładnie znane, pozostały jedynie krótkie informacje na glinianych tabliczkach.
Inna odkryta gra rozpowszechniona była w czasach
neolitu wśród afrykańskich plemion. Mowa o Warii , która
wraz z niewolnikami dotarła do

obu Ameryk i Europy. Gra opiera się na logice matematycznej.
Plansza podzielona jest na dwie
tak zwane miseczki i 12 dołków. Do gry niezbędne są żetony, które w zależności od inwencji graczy mogą być na
przykład orzechami lub pestkami.
Nie można nie wspomnieć
o chińskiej grze Go pochodzącej sprzed około 4 tysięcy lat.
Legenda mówi, że wymyślił ją
cesarz Yao do kształcenia swojego syna. Jest połączeniem
sztuki, sportu i nauki. Pomimo
prostej budowy planszy (19 linii poziomych i pionowych tworzy 361 skrzyżowań) jest polem
do popisu dla najtęższych umysłów. Do dzisiaj najbardziej popularna jest w Korei i Japonii,
gdzie jest uznawana za rozrywkę narodową.
Z epoki brązu pochodzą pierwsze plansze do popularnego
również dzisiaj Młynka. Gra znana jest na całym świecie od bardzo dawna, posiada mnóstwo
odmian i zasad.

Do najstarszych gier planszowych należy Tryktrak, znany tysiące lat temu w Egipcie,
Grecji, Rzymie i Mezopotamii.
Gra jest popularna do dnia dzisiejszego, najbardziej zaś
w Turcji pod nazwa Tavla. Wymieniając najstarsze i najbardziej popularne gry planszowe
nie można nie wspomnieć o Pachisi. To słowo w dawnym języku hindi oznacza dwadzieścia pięć. Gra przetrwała do
dnia dzisiejszego i znana jest
jako „Chińczyk”.
Z kolei Senet, to najstarsza
egipska gra planszowa (2686r.
p.n.e.) nawiązująca do religii.
Pionki przypominały zwierzęta
czczone w starożytnym Egipcie.
Niektóre Senet to prawdziwe
dzieła sztuki wykonane z kości
słoniowej lub szlachetnego
drewna.

Wari. Żródło: www.polityka.pl/historia/1526983,1,szachy---odsredniowiecza-do-wspolczesnosci

GO. Żródło: www.oko.com.pl/nauka_go-s53,44.html

Ur. Żródło: http://www.mankala.pl/?2,pl_oware

Schemat gry w Tryktraka. Żródło:
www.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Tryktrak_plansza.png
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Szachy, Scrabble,
Monopoly
Szachy określane jako „gra królów”
narodziły się w Indiach i wywodzą się
z gry Szaturanga z V wieku. W krótkim czasie ze skróconą nazwa szatrang gra stała się niezwykle popularna w Chinach i Persji, gdzie po raz
pierwszy zostały zapisane jej reguły.

czerwiec 2013

Później w szachy zaczęli grać Arabowie, aż wreszcie za sprawą kupców
przewożących tkaniny i przyprawy korzenne gra trafiła do Europy. W XIII
wieku szachownica przybrała znany
nam wygląd, a dwa wieki później ustalono zasady ruchu większości figur,
wprowadzono roszadę, zwiększono rolę hetmana i zasięg gońców. Wraz
z upływem lat na rynku pojawiały się najróżniejsze modyfikacje tej gry. Są tak zwane koreańskie szachy czyli
„Janggi”, szachy heksagonalne, czy trójwymiarowe.
Szachy określane są jako gra
dla ludzi inteligentnych, chociaż zasady nie są skomplikowane, a każda figura ma
swój stały ruch. Sztuką jest
umiejętne prowadzenie figur
po szachownicy. Gracz musi
posiadać strategiczny i ana-

lityczny umysł, cierpliwość, spryt. Nie
bez przyczyny znane są określenia
„twarz pokerzysty”, czy „refleks szachisty”.

Scrabble – pomaga w doskonaleniu
umiejętności językowych i sposobu
wysławiania się. Gra powstała w latach trzydziestych ubiegłego wieku
i do chwili obecnej jest niezwykle popularna na całym świecie. Sprzedano
już ponad 100 milionów kompletów,
działają dziesiątki tysięcy klubów
Scrabble, a nawet organizowane są co
roku mistrzostwa świata w tej dyscyplinie. Historia powstania Scrabble
jest niezwykle ciekawa. Bezrobotny
amerykański architekt nazwiskiem
Alfred Butts na próżno szukał jakiegokolwiek zatrudnienia. Były to czasy wszechobecnego światowego kryzysu gospodarczego i znalezienie
pracy było wielkim problemem. Pew-

Plansza do gry w Chińczyka. Żródło: www.wikimedia.org/wikipedia
/commons/9/91/Menschenaergern.svg

Senet. Żródło: www.marcia1221.pinger.pl/m/15088090

Monopoly. Żródło: www.empik.com/monopoly-standard-gra-planszowahasbro,prod5330004,zabawki-p

Szachy. Żródło: www.planszomania.pl/tradycyjne/758/Szachy-warcabybackgammon.html

Scrable. Żródło: http://alejka.pl/scrabble-original.html
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nego dnia Butts przeczytał opowiadanie Edgara Allana Poe zatytułowane
„Złoty żuk” o poszukiwaniach ukrytego skarbu. Bohater opowiadania
musiał złamać szyfr, w którym literom alfabetu odpowiadały znaki. Alfred Butts wpadł na pomysł, aby wynaleźć grę językową opartą na
najczęściej używanych literach. Grę
nazwał „Lexiko”, ale nie zainteresował się nią żaden z producentów. Przełom nastąpił w 1947 roku, kiedy
w „Lexiko” zagrał pewien urzędnik
państwowy ze swoją żoną. Nazywał
się James Brunot i zaproponował Buttsowi spółkę. Gra pod zmienioną nazwą Scrabble zaczęła podbijać świat.
Kolejna gra planszowa – Monopoly
została wymyślona również przez bezrobotnego Amerykanina nazwiskiem
Charles B. Darrow. Nie miał on pracy ani pieniędzy, postanowił zatem
stworzyć grę, która każdemu da szanse na posmakowanie życia na wysokim poziomie. Na planszy Monopoly
można kupić i sprzedać swoją nieruchomość, dużo zyskać ale i wiele stracić. I o to chodzi, bo jest to tylko gra,
a wszelkie wpływy i wydatki nie mają nic wspólnego z realnym życiem.
W 1934 roku twórca gry przedstawił
swoją ofertę kilku inwestorom, ale nie
udało mu się ich zainteresować. Niezrażony doszedł do porozumienia
z miejscową drukarnią, która wyko-

nała 5 tysięcy zestawów zakupionych
od razu przez jeden z domów towarowych w Filadelfii. Od tego czasu Monopoly zawojowała świat. Można ją
kupić w ponad stu krajach, a została
przetłumaczona na 37 języków. Ciekawostką jest, że od 2008 roku na
planszy widnieje jedno polskie miasto – Gdynia.

Rodzinne granie
Gry planszowe nie tylko integrują
i umacniają rodzinne więzi, ale również rozwijają logiczne myślenie, są
źródłem relaksu i odpoczynku.
W obecnych czasach na rynku gier dominują gry komputerowe. Czy to oznacza, że gry planszowe uległy zapomnieniu? W pewnym sensie tak, ale
powinniśmy przywrócić im dawne
znaczenie ponieważ maja wiele zalet.
Wspomagają rozwój intelektualny, integrują i – co ważne – wzmacniają więzi rodzinne. W gry planszowe nie gra
się samodzielnie, dlatego uczą one
również kontroli zachowania i emocji. Zapomniane nieco „planszówki”
są doskonałą rozrywką dostarczającą
ciekawych wrażeń i korzystnie wpływają na rozwój dziecka. Większość
z gier planszowych jest doskonale
przygotowana pod względem merytorycznym i edukacyjnym. Wprawdzie
nie są tanie, ale jest to dobra inwestycja na przyszłość. Badania wykazują,
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że ludzie pamiętają około 10% tego
co słyszą (lub czytają), 30 procent tego co zobaczą i aż 90% tego co sami
przeżywają lub w czym mają okazję
uczestniczyć. Doskonałym przykładem jest najprostsza gra planszowa
polegającą na przesuwaniu pionka po
planszy. Już samo liczenie pól uczy
dziecka dodawania i odejmowania,
a także rozróżniania kolorów i rozbudowywania słownictwa. Znaczna część
gier planszowych wymaga od uczestników zwrócenia uwagi na szczegóły,
analizowanie sytuacji, zapamiętywania detali czy wyciągania wniosków.
Trzeba przestrzegać ustalonych reguł
i często wykazać się cierpliwością.
Grając w gry planszowe dzieci uczą
się różnych zachowań takich jak wygrywanie, przegrywanie, współdziałanie i komunikowanie się z innymi.
To wszystko z całą pewnością zaprocentuje w kolejnych etapach edukacji.
Rozrywka towarzyszy ludzkości od
zarania dziejów. Gry planszowe również do niej należą. Wróćmy więc do
starych sprawdzonych sposobów. Zakupmy Scrabble lub Monopoly i spędźmy z dziećmi twórczo i miło wolny
czas. Pamiętajmy, że gry bez względy na tematykę czy gatunek powstały przede wszystkim po to, aby gracze dobrze się bawili.
Marta Wawrocka

Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803
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Z życia zespołu
Polonijna Majówka w Antwerpii

Międzynarodowy Dzień Dziecka
– Mortsel (Antwerpia)

Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia od września.
Więcej informacji: tel. 0489.823.803, e-mail: info@childrenofeurope.be
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I KONKURS NA WIERSZ PATRIOTYCZNY
IM. WŁADYSŁAWY MILCZAREK
JPII Polish American Poets Academy z siedzibą
w Wallington w stanie New Jersey w USA,

ogłasza kolejny konkurs poezji
w ramach obchodów 10-lecia powstania Akademii.
Gorąco zapraszamy do udziału w naszym konkursie.
Informacje nt. działalności naszej niedochodowej organizacji, JPII Polish American Poets Academy
można znaleźć na portalu www.e-businesscardexchange.com
w sekcji JPII PAPA.
Wszelkie pytania można wysyłać na adres: jpiipapa@mail.com
Ada Wolski, rzecznik JPII Polish American Poets Academy
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Auto Club
Przy zakupie
i zmianie opon
na letnie warto
z pewnością
skorzystać
z rad
fachowców

E

ksperci Oponeo.pl wybrali modele ogumienia
chrakteryzujące się najlepszymi parametrami przyczepności na suchej i mokrej nawierzchni oraz oporu toczenia.

Oto ich propozycje:
n Dunlop Sport BluResponse
– nowość na tegorocznym
rynku i zwycięzca czterech testów („Auto motor Sport”,
„Auto Zeitung”, „Auto Bild”,
„ACE/GTU”). Konstrukcja opony opiera się na technologiach
stosowanych do tej pory w motosporcie dzięki czemu ma
uniwersalne osiągi. W trakcie
podróży mocno odczuwa się
stabilność opony, szybką reakcję na ruchy kierownicą
i nagłe manewry. Tym modelem powinni zainteresować się
zarówno posiadacze samochodów osobowych, jak i tych bardziej sportowych.
n Michelin Energy Saver Plus
– to kolejna nowość tego sezonu, która w testach zdobyła
wiele wyróżnień. Jest polecana przez ACE/GTU i „Auto
Bild”. Charakteryzuje się połączeniem dobrych osiągów z obniżaniem zużycia paliwa Są to
opony ekologiczne, a firma Michelin daje gwarancję wysokiej
jakości swojego produktu.
n ContiPremiumContact5
– w 2012 i 2013 roku ta właśnie opona kilkakrotnie wygrała testy. Specjaliści chwalą ją
jako oponę uniwersalną, odporną na zużycie i obniżającą
spalanie. Wskazują również
na wysoki poziom komfortu
tego modelu.
n Goodyear EfficientGrip Performance – bardzo wysoko
oceniana w kategoriach przyczepności na mokrej powierzchni i efektywności paliwowej,
ma wysokie noty za jakość.
n Dunlop Sport Maxx RT – model przeznaczony do samochodów o mocniejszych silnikach.
Opona zajęła pierwsze miejsce w teście „Sport Auto. Specjaliści i użytkownicy są zgodni, że ten model doskonale
sprawdza się na mokrej i suchej nawierzchni, „czuje jezdnię” nawet w zakrętach. Jest
to jeden z najlepszych modeli opon do samochodów tego
typu.

Źródło: autoexpress-co.uk

n Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 – propozycja dla właścicieli sportowych aut i limuzyn o moc nych sil ni kach.
Gwarantują niskie zużycie paliwa przy wysokich prędkościach. Najwyżej ocenianymi
wła ści wo ścia mi opo ny są
przyczepność na suchej na wierzchni, duża trwałość i niskie spalanie.

Wiosna to doskonały czas
na wymianę opon.
Letnie opony najlepiej
spełniają swoją rolę,
gdy temperatura powietrza
jest wyższa niż siedem
stopni.
Wprawdzie pogoda
nas nie rozpieszcza,
ale o zmianie opon
warto już pomyśleć.

n Michelin Pilot Sport 3 – kolejna opona dla właścicieli samochodów o mocnych silnikach. W tym roku model
doskonale sprawdzał się we
wszystkich branych pod uwagę kategoriach, jest uniwersalny i nie ma żadnych
słabszych stron. Wszystkie jego parametry są w równy sposób rozwinięte. Jest to jeden
z najbardziej przetestowanych
modeli, polecany przez specjalistów z branży motoryzacyjnej.

Jakie opony kupować?
Sprawa najważniejsza (oczywiście oprócz ceny), to data ważności. Szczególnie ostrożni powinni być kierowcy dokonujący
zakupu przez internet. Zdarza
się, że ceny opon oferowanych
w sieci są tańsze od tych w sklepie, ale taki zakup niesie ze sobą spore ryzyko. Problemu
z pewnością nie sprawią nam te
wyprodukowane przed trzema
laty (jeżeli były dobrze magazynowane). Ze starszymi może być
już kłopot. Zbyt stare ogumienie pomimo często doskonałego wyglądu będzie się szybciej
zużywać i nie zapewni kierowcy oraz pasażerom odpowiedniego bezpieczeństwa. Data produkcji każdej opony znajduje się
na jej boku. W przypadku opon
wyprodukowanych przed rokiem 2000 są to trzy cyferki,
natomiast po roku 2000 – cztery. Na przykład: 318 – to opona
z 31 tygodnia 1998 roku, a 2009
to opona z 20 tygodnia 2009 roku. Liczba modeli i producentów opon jest ogromna. Właściciele którzy używają samochodu
sporadycznie, mogą kupować
ogumienie z tak zwanej średniej
półki. Nie ma bowiem sensu inwestowanie na przykład w drogie opony Michelin, jeżeli samochód więcej stoi niż jeździ.
Natomiast ci, którzy ze swojego auta prawie nie wysiadają powinni zainwestować w odpowiednio dobre ogumienie.
Rozmiary opon należy dobierać
do ilości pokonywanych kilometrów i rodzajów tras. Wysokie
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wyważone mogą przełożyć się na bezpieczeństwo, komfort jazdy i szybsze
zużycie paliwa.
Przy zakupie i zmianie opon na letnie warto z pewnością skorzystać z rad
fachowców. Będziemy wtedy jeździć
spokojniej i bardziej komfortowo.
Paweł Jeżewski
Źródła: regiomoto.pl, automoto.pl

Źródło: oponyok.pl

i wąskie opony nadają się do manewrów po dziurawych ulicach, czy wjazdach na krawężniki. Natomiast szerokie, nisko profilowe, są doskonałe
na długie trasy ponieważ zapewniają
lepszą przyczepność.

Symbole
Symbole umieszczone na brzegu
opony informują do jakiego auta pasują. Warto więc im się przyjrzeć.
n Przeznaczenie opony, czyli do jakiego typu samochodu powinna być zastosowana. W ciągu znaków przed
szerokością opony znajdują się literki: „P” – samochód osobowy, „LT”
i „C”- lekka półciężarówka.
n Szerokość opony – podawana w milimetrach
szerokość
mierzona od krawędzi do krawędzi
55/R16).
ogumienia (np. P/215/5
n Wysokość opony (profil) – określa
stosunek wysokości przekroju do
szerokości opony. Liczba 55 oznacza na przykład, że wysokość opony stanowi 55 procent jej szeroko55/R16).
ści (P/215/5
n Średnica – wielkość felgi na którą
można założyć oponę. Podawana jest
16).
w calach (P/215/55/R1
n Indeks prędkości – wskazuje maksymalną prędkość z jaką powinien
jechać samochód wyposażony w daną oponę. Symbol „H” – 210 km.
n „R” i „B” – to symbole opony radialnej
„R”
i
diagonalnej
„B”
R16).
(P/215/55/R

Pompowanie, felgi i wyważanie kół
Po wybraniu odpowiedniego ogumienia i jego założeniu, kolejnym krokiem jest napompowanie opon. Tylko

w przypadku właściwego ciśnienia
w oponach samochód będzie się dobrze prowadzić, a opony zużywać się
będą równomiernie. Złe ciśnienie spowoduje, że jazda samochodem będzie
niebezpieczna, przydarzą się problemy z hamowaniem i obniży komfort
jazdy. Jeżeli chodzi o felgi, to najlepsze na lato są aluminiowe przede
wszystkim dlatego, że są lżejsze,
lepiej wentylują
hamulce i wbrew
pozorom są trwalsze od felg stalowych. Kierowcy
którzy zdecydują
się na kilkuwarstwowe kolorowe
felgi muszą liczyć
się z niemałym
wydatkiem i być
przygotowani, że
w razie uszkodzenia trudno będzie
odtworzyć ich oryginalny wygląd.
Felgi aluminiowe
są dwu, a nawet
trzykrotnie droższe od tak zwanych „stalówek”.
Specjaliści podpowiadają zakup dobrych felg poprzez
internet,
gdzie
często można nabyć
używane,
w bardzo dobrym
stanie i w okazyjnej cenie. Trzeba
pamiętać, że nowe
felgi wymagają
wyważenia, nie-

Źródło: moto-cars.eu
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Ciekawostki
Chcesz mieć dobre wyniki w nauce?
Nie chodź na randki. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu
w Georgii. Przebadali dzieci w wieku
11-12 lat, a następnie obserwowali je
do momentu ukończenia 18 roku życia. Każdego roku młodzież wypełniała ankietę w której podawała informacje na temat różnych swoich zachowań.
I cóż się okazało? Uczniowie którzy bardzo wcześnie flirtowali i chodzili na
randki, o wiele gorzej radzili sobie
w szkole. Przejawiali również większe
skłonności w sięganiu po papierosy,
alkohol czy narkotyki. Naukowcy uzasadniając swoje wnioski stwierdzili, że
młodzi ludzie przeżywający zawody miłosne bardzo źle znoszą takie sytuacje,
uczą się coraz gorzej i mają skłonności do popadania w złe nawyki i gorsze towarzystwo. Wniosek nasuwa się
jeden. Nie flirtuj za młodu, a kariera
stanie przed Tobą otworem.

Kobieta – szef? Bezcenne
Okazuje się, że to właśnie kobiety
a nie mężczyźni, są najlepszymi przełożonymi. Uczeni ze USA i Kanady
przebadali 600 mężczyzn – dyrektorów różnych firm i stwierdzili, że panowie nie są najlepszymi pracodawcami. Często podejmują decyzje w sposób
szablonowy trzymając się ściśle określonych reguł i zwyczajów. Równie
często w swoich decyzjach nie biorą
pod uwagę konkretnych sytuacji, czy
zdarzeń losowych które przytrafiają
się ludziom. Zupełnie inaczej podchodzą do tych spraw kobiety. Nie myślą
tylko o sobie, nie kierują się tylko i wyłącznie dobrem firmy, ale poczuciem
sprawiedliwości i losem podwładnych.
Do pracowników panie mają podejście
bardziej ludzkie i rozumieją ich potrzeby. Często podejmują niestandardowe decyzje i szukają niebanalnych
rozwiązań. Prawda stara jak świat znalazła potwierdzenie. Kobiety górą!

egzemplarzy w 91 językach. Zakup za
taką cenę okładki starego komiksu
jest rekordem. Do tej pory najdroższa
była pierwsza strona książeczki „Amazing Spider-man” z 1990 roku, za którą kolekcjoner zapłacił 657 tysięcy dolarów. Największe ceny stare komiksy
osiągają w Stanach Zjednoczonych,
gdzie ich archiwalne wydania niejednokrotnie osiągają ceny przyprawiające o zawrót głowy. Wprawdzie Polska komiksowym rajem jeszcze nie
jest, ale wszystko przed nami. Radzę
pobuszować na strychu a nuż znajdzie
się tam pierwsze wydanie przygód Tytusa, Romka i Atomka.

Północ kontra południe
Szokiem dla świata był fakt przeprowadzenia przez Koreę Północną zmasowanego cyberataku. Uważana za technologiczny skansen komunistyczna
Korea doprowadziła do zainfekowania
złośliwym wirusem ponad 48 tysięcy
południowokoreańskich urządzeń. Padły serwery trzech stacji telewizyjnych
i trzech największych banków w kraju.
Źródłem ataku – jak ustaliła południowokoreańska policja – było sześć komputerów zlokalizowanych na terenie zacofanej Korei Północnej. Atak hakerów
był bardzo przemyślany i precyzyjny
– północnokoreańscy hakerzy wykorzystali ponad tysiąc adresów IP z 40 krajów świata. Biedni rodacy z północy,
udowodnili bogatszym południowcom,
że też coś potrafią.

Dom za funta
Za cenę jednego funta, czyli około
5 złotych można kupić dom. Gdzie?
W Wielkiej Brytanii w półmilionowym

mieście Stoke – on – Trent. Za symboliczną cenę 1 funta zostanie sprzedanych 35 domów. Taką decyzję
podjęły władze miasta. Domy przeznaczone na sprzedaż wymagają kapitalnego remontu, a włodarze miasta oddając je za funta, znalazły sposób jak
poradzić sobie ze zniszczonymi budynkami. Zaoferowali że pokryją koszty remontu, a nabywca nieruchomości będzie je spłacał na raty. Jeżeli
pomysł się sprawdzi i domy znajdą nabywców, akcja będzie kontynuowana
i do sprzedaży za symboliczną kwotę
miasto przeznaczy kolejne 124 nieruchomości. Właścicielami domów mogą być mieszkańcy miasta, którzy do
tej pory nie byli właścicielami nieruchomości i mieszkają w tym mieście
co najmniej od trzech lat.

Niezwykły stadion
Prestiżową nagrodę A’Desing award
2013 otrzymał projekt „Rock Stadium”.
Jest to niezwykle interesując przedsięwzięcie – stadion częściowo będzie
wykuty w skale. Jego powierzchnia to
200 tysięcy metrów kwadratowych, a na
trybunach będzie miejsce dla 40 tysięcy widzów. Jednopoziomowa odkryta
trybuna ma opierać się o Jabel Hafeet
– jeden z najwyższych szczytów Emiratów Arabskich. Trzy trybuny wbudowane zostaną w niecce wykopanej w ziemi i przykryte płaskim zadaszeniem
pokrytym piaskiem. Obiekt ma być prawie niewidoczny w pustynnym krajobrazie i jak twierdzą znawcy tematu,
będzie z pewnością jednym z architektonicznych cudów XXI wieku.
Na podstawie informacji prasowych
opracowała Karolina Tomczak

Miliony za komiksy
Hobbyści za upragniony „okaz” do
swojej kolekcji są w stanie zapłacić
niebotyczne sumy. Pewien kolekcjoner za oryginalną okładkę komiksu
„Tintin w Ameryce” z 1932 roku zapłacił 1,34 miliona euro. Autorem serii komiksów o przygodach Tintina
był belgijski artysta Georges Prosper
Remi, który podpisywał swoje prace
pseudonimem Herge. Komiksy z Tintinem cieszą się na całym świecie
ogromną popularnością. Do tej pory
wydrukowano ponad 200 milionów

Komiks Tintin in America. Źródło:
www.upload.wikimedia.org/wikipedia/en

Niezwykły stadion. Źródło: www.designboom.com/architecture/mzarchitects-rock-stadium/
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Kącik absurdu
Przepisy unijne
już od dawna
stanowią
doskonałą
inspirację
do żartów.
Na ich temat
powstało
mnóstwo
artykułów,
a internauci
nie
pozostawiają
na nich suchej
nitki.

K

ażdego roku, w dniu 1
maja – rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ogłaszane są wyniki
konkursu na największe absurdy UE. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest europoseł
z Lublina profesor Mirosław Piotrowski. Brane są pod uwagę
różnego rodzaju inicjatywy,
ustawy, zasady funkcjonowania
instytucji, wypowiedzi unijnych
polityków, wydarzenia – jednym
słowem wszystko co kwalifikuje się jako absurd.
W tym roku pierwsze miejsce zdobyła… frekwencja, a dokładniej jej poziom w czasie
obrad komisji prawnej Europarlamentu. W trakcie głosowania
nad wyjątkami w prawach autorskich frekwencja wyniosła
nie 100%, ale 113%. Stało się
tak dlatego, że w głosowaniu
wzięli udział nie tylko europosłowie ale i ich asystenci.
Wprawdzie zgodnie z regulaminem asystenci mają prawo głosowania, ale jest to raczej niespotykany obyczaj. Z pewnością
to posiedzenie parlamentarne
można zaliczyć do wyjątkowo
udanych pod względem obecności.
Drugie miejsce w tegorocznym konkursie (chociaż moim
skromnym zdaniem powinno
być pierwsze) zajął przewodnik
regulujący zasady schodzenia
po drabinie. Europosłowie
w trudzie, znoju i za odpowiednim wynagrodzeniem wymyślili i zapisali że: „po drabinie należy schodzić przodem do
drabiny i nie tracić z nią fizycznego kontaktu”. Zapewniam
Państwa, że w tekście ustawy
takich „kwiatków” jest więcej.
Trzecie i całkowicie zasłużone miejsce zajęła instrukcja korzystania z kaloszy. To wybitne
dzieło liczy 24 strony, zostało
przetłumaczone
i
wydane
w dziesięciu językach. Wyżej wymienione kalosze, według unijnych parlamentarzystów zostały zaliczone do kategorii
środków ochrony indywidualnej i należą do osobistego wyposażenia ochronnego o numerze 89/696. Twórcy instrukcji
nie zapomnieli oczywiście dodać, że do każdej pary kaloszy
ich producent zobowiązany jest

dołączyć powyższą instrukcję.
Informacje w niej zawarte dotyczą użytkowania wyżej wymienionego obuwia, sposobu ich
przechowywania i pielęgnowania. Znaleźć w niej można
również porady dotyczące odpowiedniego doboru i dopasowania kaloszy jak również zapis,
że dwa razy w miesiącu kalosze
muszą obowiązkowo przechodzić testy w unijnych placówkach naukowych.
Przy okazji ogłoszenia wyników najnowszej edycji konkursu chciałabym zainteresować Państwa kilkoma
najpopularniejszymi i najbardziej absurdalnymi przepisami unijnymi.
n Ślimak nie jest ślimakiem czyli mięczakiem tylko rybą słodkowodną. Dzięki takiej regulacji prawnej Francuzi mogą
hodować winniczki, dostawać
do tej hodowli dotacje i jednocześnie nie łamać prawa.
n Marchewka nie jest marchewką tylko warzywem owocowym lub owocem warzywnym.
Tak przynajmniej wynika
z unijnego prawa. Na tym zapisie korzystają z kolei Portugalczycy, którzy wytwarzają
i z zyskiem sprzedają konfitury marchewkowe. Dla ciekawości tylko wspomnę, że kiedyś według unijnego prawa,
owocami były także ziemniaki, pomidory, ogórki i dynie.
Pozostańmy jeszcze w temacie owocowym. Okazuje się,
że w Unii marmoladę można
wytwarzać tylko i wyłącznie
z owoców cytrusowych. Powszechnie znany jest przypadek pewnego przedsiębiorcy,
któremu groziło więzienie za
wytwarzanie i sprzedawanie
marmolady z moreli.
n Najzwyklejsza żarówka, według europejskich regulacji,
jest „małym urządzeniem
grzewczym”, czyli nie jest
żarówką. Jak wiadomo, od
pewnego czasu Unia wprowadziła zakaz sprzedawania
żarówek o mocy powyżej
60 W. Pewien niemiecki przedsiębiorca był z tego zakazu wyjątkowo niezadowolony i nie

miał zamiaru przestawiać
swojej produkcji na energooszczędne żarówki. W związku z powyższym, te najzwyklejsze
nazwał
„małym
urządzeniem grzewczym” i dalej produkuje to co chce.
n Unijne przepisy nie ominęły
nawet siedzeń w ciągnikach
rolnych i leśnych. W instrukcji znajdziemy między innymi
takie zdanie: „w przypadku
gdy położenie siedzenia jest
regulowane jedynie wzdłużnie i pionowo, oś wzdłużna
przechodząca przez punkt odniesienia siedzenia jest równoległa do pionowej płaszczyzny
wzdłużnej
ciągnika,
przechodzącej przez środek
koła kierownicy i nie więcej
niż 100 mm od tej płaszczyzny”. Uff... jednak punkt siedzenia i punkt patrzenia zależy od płaszczyzny.
n Bardzo interesujące są wymogi sanitarne dla bacówek. Niewtajemniczonym wyjaśniam,
że są to miejsca w których górale wyrabiają oscypki. Taka
bacówka powinna być wyłożona glazurą, wyposażona
w umywalki z ciepłą i zimną
wodą, a w oknach mieć zainstalowane siatki przeciw owadom.
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n Warto przyjrzeć się zapisom dotyczącym dorszy. Jeżeli rybak złowi
dorsza, a nie posiada odpowiedniego limitu, wówczas musi wyrzucić
dorsza za burtę. Komisja europejska uważa, że tak złowionej i wyrzu co nej ryb ce nie złe go się nie
przytrafi. I tu się myli. Okazuje się
bowiem, że kiedy wyciągniemy rybę na powierzchnię z głębokości
ponad trzydziestu metrów to automatycznie jej pęcherz pęka, a ryba zdy cha. Ta kie mar twe oka zy
wrzuca się do morza i limit z głowy.
n Kolejny, ciekawy przepis dotyczy
znanej powszechnie drabiny a dokładnie rozstawu jej szczebli. Zgodnie z nowymi ustaleniami, odległość między szczeblami ma wynosić
13 cali a nie jak dotychczas 10, co
powoduje, że to od wielu wieków
stosowane narzędzie pracy, wyprodukowane według takich wytycznych, nie ułatwia już pracy tak, jak
to drzewiej bywało.
n Europarlamentarzyści nie zapomnieli o sklepowych markizach służących na ogół do ochrony przed
in ten syw nym świat łem sło necz nym. Jak po wszech nie wia do mo
stosowane są powszechnie latem,
ale we dług eu ro po słów po win ny
również wytrzymać napór śniegu,
czyli pokrywę śnieżną o grubości 9
cali, nie wspominając już o huraganowym wietrze. Mam nieodparte
wrażenie, że ten przepis ma na celu przygotowanie mieszkańców UE
do nadchodzących zmian klimatycznych.
n Wprawdzie do zimy jeszcze daleko,
ale Unia już zadbała o nasze bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku. Istnieje bowiem rozporządzenie dotyczące grubości pokrywy
śnieżnej. Zgodnie z regulacją numer 24/1/93, jazda na nartach jest
zabroniona, gdy na stoku jest mniej

niż 20 centymetrów śniegu. Oznacza to, że jakiś zapalony narciarz
może zobaczyć przed sobą tabliczkę
z napisem: „zakaz zjazdu na nartach
z powodu braku śniegu”.
n Specjalne regulacje prawne dotyczą hodowli kur, a dokładniej klatek dla nich przeznaczonych. Znajdu ją się w nich mię dzy in ny mi
„podstawowe wymogi dla produkcji jaj konsumpcyjnych na wolnym
wybiegu”, jak również szczegółowe parametry wyposażenia każdej
klatki. Muszą w niej być zainstalowane na przykład urządzenia do
ścierania kurzych pazurków, podany jest również dokładny kształt
grzę dy. Po wyż sze re gu la cje (kil kakrotnie uzupełniane) z pewnością nie ułatwiają życia hodowcom
kur.
n Kolej ny ciekawy przepis doty czy
hodowli owadów. Komisja europejska ogło si ła prze targ na pro jekt
naukowy z dotacją w kwocie 3 milio nów eu ro. Sam pro jekt ma
szczytny cel – powstał w odpowiedzi na stale rosnące światowe zapotrzebowanie na żywność. Ale już
sa mo głów ne za ło że nie brzmi co
najmniej dziwnie: „zbadanie wszelkich aspektów wykorzystania insektów jako potencjalnego źródła
żywności”. W ramach tego projektu zbadane mają być możliwości hodowli owadów, jak również wpływ
żywności pochodzącej z owadów na
ludzkie zdrowie. Według Komisji
Europejskiej „może to być dobre,
nowatorskie pożywienie, różniące
się od normalnej niezdrowej żywności. Owady mają mnóstwo zalet,
są bogatym źródłem energii o niskiej zawartości cholesterolu. Wymagają mniej wody, nie potrzebują tak du żo po kar mu jak in ne
zwierzęta”. Cóż, pozostaje nam czekać na regulacje dotyczące uboju
insektów.
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Jest jeszcze wiele innych, ciekawych (?)
praw nych re gu la cji wy my ślo nych
przez unijnych biurokratów. Na przykład przepisy dotyczące prowadzenia
do ku men ta cji wy ma ga nej pod czas
zmywania naczyń, określającej konieczność prowadzenia na specjalnym
druku adnotacji o temperaturze wody, godzinie mycia naczyń, co i czym
się myło. Są jeszcze przepisy określające tak zwany „język neutralny płciowo w Parlamencie Europejskim”, które zalecają aby nie używać wyrażeń
typu „pani”, „pan” i unikać nazw zawodów określanych płciowo, ponieważ są one przejawem dyskryminacji.
Przepisy unijne już od dawna stanowią doskonałą inspirację do żartów.
Na ich temat powstało mnóstwo artykułów, a internauci nie pozostawiają na nich suchej nitki. Rzeczywiście,
część z nich jest po prostu absurdalna, nie wiadomo tylko czy z tego powodu należy się śmiać, czy raczej płakać.
Malwina Komysz

Źródło: www.sklep.landmann.pl/index.php?p236,hailodrabina-profistep-combi-2x6-1x5-9306-501

42

Antwerpia po polsku

czerwiec 2013

Przegląd prasy polskiej
Nowe plany podatkowe rządu
Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany i nowości w prawie podatkowym, aby ratować finanse państwa które są w opłakanym stanie. Jak
donosi „Angora”, w życie wejdzie podatek katastralny i opłaty od wód opadowych kierowanych do kanalizacji
z dachów budynków. Ponadto opodatkowane ma zostać korzystanie ze służbowych komórek, firmowych komputerów i samochodów. Gazeta podaje,
że w 2012 roku wpływy do budżetu
z tytułu podatku VAT były o kilkanaście procent niższe niż rok wcześniej.
„Angora”

Nowa lista leków
refundowanych
Od 1 maja weszła w życie nowa lista leków refundowanych. Z obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia wynika, że więcej będziemy płacić za 510
preparatów, a w przypadku 280 dopłaty zostaną znacznie zmniejszone.
Według „Faktu” w pierwszych miesią cach te go ro ku pol scy pa cjenci
z własnej kieszeni dopłacili do leków
40,3%. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że nasz rząd na ochronę zdrowia przeznacza tylko 4,5 procent PKB, czyli najmniej w Europie.
„Fakt”

Zapaść w segmencie alkoholi
Tygodnik „Wprost” informuje, że za
dwa lata naszą wódkę będziemy oglądać tylko w muzeum. Padają największe i najbardziej znane polskie marki. „Wyborowa” zamknęła produkcję
w Poznaniu, „Sobieski” ledwie dyszy,
a produkcję naszej „Żubrówki” przejmują Rosjanie. Dziennik analizuje
przyczyny takiego stanu rzeczy wskazując jednocześnie na fakt, ze wiele
państw zyskuje do budżetu ogromne
wpływy z tytułu eksportu wódki.
W Polsce, jak to często bywa, jest zupełnie odwrotnie – na rynki zagraniczne kierujemy zaledwie połowę
całej produkcji i importujemy zagraniczną wódkę. W polskim segmencie
alkoholi panuje zapaść. Po ponad stu
latach nasza „Wyborowa” nie będzie
już produkowana w Poznaniu. Rozlewana będzie w Zielonej Górze na zlecenie nowego, francuskiego właściciela. Gazeta przypomina, że w ciągu
ostatnich dwóch lat upadły znane polskie Polmosy i wróży całkowity upadek tej części polskiego rynku.
„Wprost”

Niepewne
kierunki
„Rzeczpospolita” informuje, że na
polskim rynku funkcjonuje kilkaset
wyższych uczelni proponujących studentom niezliczoną wprost liczbę kierun ków. We dług ga ze ty, nie któ re
z nich nie są godne uwagi i należy je
omijać szerokim łukiem. Okazuje się,
że po wejściu w życie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, Polska
Komisja Akredytacyjna wielu kierunkom wy sta wi ła bardzo ne ga tyw ne
oceny. Powodem jest przede wszystkim brak wyspecjalizowanych wykładowców. Dziennik radzi przyszłym
studentom, aby przed podjęciem nau ki do kład nie spraw dzi li w ja kiej
uczelni i na jakim kierunku chcą studiować.
„Rzeczpospolita”

Polacy coraz bardziej
zadłużeni
Obec nie w Pol sce jest po nad 2,3
mln zadłużonych osób, które nie są
w stanie regularnie spłacać swojego
za dłu że nia po da je „Prze gląd”. We dług danych Narodowego Banku Polskiego na koniec 2012 roku oszczędno ści i in we sty cje gos po darstw
domowych były o 24 mld mniejsze od
należności. Łączna suma zadłużenia
Polaków wynosi obecnie 40 mld złotych. Każdego dnia dłużników przybywa, a każdy z nich ma do spłacenia coraz więcej. Na brak pracy nie
mo gą na rze kać ko mor ni cy. W ze szłym roku zajęli za długi o 20% więcej kont bankowych niż w roku 2011.
We dług NBP sta ty stycz ny dłuż nik
jest męż czyz ną, ma oko ło 45 lat
i mieszka w centralnej Polsce. Gazeta podaje, że wprowadzona cztery lata temu możliwość upadłości jest fikcją, po nie waż Po la cy są na to za
biedni.
„Przegląd”

Kierowcy płacą
za fałszywe mandaty
„Życie Warszawy” donosi, że coraz
więcej oszustów naciąga kierowców na
fałszywe mandaty. Według gazety,
przestępcy najprawdopodobniej uzyskali dostęp do danych inspekcji drogowej i do kierowców przyłapanych na
przekroczeniu prędkości wysyłają mandaty. Nieświadomy niczego kierowca
dostaje pismo z logo Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z podpisem inspektora wzywający do zapłaty wskazanej kwoty. Do akcji wkroczyła
policja zabezpieczając bankowe konta
oszustów, ale niektórzy kierowcy po
raz drugi muszą zapłacić za swoje wykroczenia. Policja przestrzega, żeby dokładnie zapoznać się z otrzymanymi
wezwaniami do zapłaty.
„Życie Warszawy”

Za wykroczenia do rejestru
„Dziennik Polski” zauważa, że planowane są zmiany przepisów mających ułatwić życie organom ścigania.
Rzecz dotyczy przestępstw mniejszego kalibru czyli wykroczeń. Zastosowane będą większe kary finansowe
oraz rejestracja osób popełniających
wykroczenia. Według gazety, notowanie sprawców drobnych wykroczeń
i wpisywanie ich do specjalnego rejestru danych daje policji o wiele większe uprawnienia do zbierania informacji o obywatelach. Do takiego
rejestru trafią nawet ci, którzy wypiją na ławce w parku przysłowiowe piwko. Według obecnie obowiązującego
prawa policja może jedynie gromadzić
wiadomości o podejrzanych, a sprawcy wykroczeń nie są ujęci w skomputeryzowanej policyjnej kartotece.
„Dziennik Polski”
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Sześciolatki do szkoły
Rząd podjął decyzję, że od 2015 roku wszystkie sześciolatki będą objęte obowiązkiem szkolnym. W 2014 roku do szkół będą musiały uczęszczać
dzieci urodzone między styczniem
a lipcem 2008 roku. Natomiast w 2015
roku naukę w szkole rozpoczną dzieci urodzone pomiędzy lipcem a grudniem. „Super Expres” zauważa, że rząd
nie uwzględnił protestów rodziców
przeciwnym rozpoczynaniu nauki
w szkole od 6 lat. Dodaje jednocześnie, że w wielu europejskich krajach
rozpoczynanie nauki w tym wieku jest
normą.
„Super Expres”

Do USA bez wiz?
Według tygodnika „Do Rzeczy” istnieje realna szansa, że polscy obywatele będą mogli do Stanów Zjednoczonych jeździć bez wiz. W amerykańskim
kongresie został po wielu latach obietnic zgłoszony odpowiedni projekt
ustawy. Gazeta podaje, że Polska obok
Bułgarii i Rumunii jest jednym
z trzech krajów UE, który nie jest objęty programem bezwizowym. W nowym projekcie mają być wprowadzone zmiany kryteriów pozwalających
na dołączenie nowych krajów do
Visa Waiver Program. Zamiast dotychczas stosowanego wskaźnika odmowy wydawania wiz przez amerykańskich konsulów ma obowiązywać
wskaźnik przekroczenia daty ich ważności przez osoby odwiedzające Stany Zjednoczone. Gazeta zauważa, że
proponowana wersja jest dla Polaków
o wiele korzystniejsza. Zmiany w ruchu bezwizowym popiera prezydent
Barak Obama i nowy projekt ma duże szanse na sukces.
„Do Rzeczy”

W hołdzie generałowi
Maczkowi
Holendrzy chcąc upamiętnić bohaterskie dokonania generała Maczka,
postanowili nazwać jego imieniem najnowszą odmianę tulipana. Tym samym po raz kolejny oddają hołd wielkiemu polskiemu dowódcy, który
w znacznym stopniu przyczynił się do
wyzwolenia Holandii w czasie II wojny światowej. Mieszkańcy Niderlandów o bohaterskim generale pamiętają cały czas, upamiętniają jego
postać podczas wielu uroczystości (generał posiadał honorowe obywatelstwo tego kraju). Tulipan poświęcony St. Maczkowi został wyhodowany
przez holenderskiego hodowcę Jana
Ligharta, ma kolor czerwony z białymi brzegami.
„Do Rzeczy”

Polacy nie ufają kartom
kredytowym
Jak donosi Radio Zet Polacy nie dojrzeli jeszcze do kart kredytowych. Z badania przeprowadzonego przez firmę
PMR wynika, że karta kredytowa jest
głównym środkiem płatności jedynie
dla 4% procent badanych osób. Z kart
debetowych korzysta również mniejsza część ankietowanych (22%). Polacy jako środek płatniczy bezsprzecznie preferują gotówkę (aż 74%
badanych). Kart płatniczych używamy
najczęściej przy zakupach w super i hipermarketach. Bardzo rzadko stosujemy je na przykład u kosmetyczki,
fryzjera, czy w lokalach gastronomicznych.
Radio Zet

„ Tyskie”
nagrodzone
Polskie piwo „Tyskie Gronie” zostało wyróżnione w prestiżowym międzynarodowym konkursie piw w Wielkiej
Brytanii. W konkursie International
Brewing Awards (piwne Oscary) startują piwa z całego świata. W tym roku nominowane były 953 piwa pochodzące ze 199 browarów z ponad 50
krajów całego świata. Nasze „Tyskie”
zdobyło nagrodę dla piw o zawartości alkoholu większej niż 5,5%. W poprzednich latach dwukrotnie zostało
uhonorowane
złotym
medalem
i Grand Prix konkursu, a dwa razy
zdobyło srebrny medal.
„Wprost”
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Polskie dzieci nie czują się
szczęśliwe
UNICEF opublikował raport z którego wynika, że polskie dzieci czują
się nie dość szczęśliwe. Tematem zajęła się „Polityka”. Tygodnik informuje, że na 29 przebadanych krajów
(Europa, USA i Kanada), nasze dzieci znalazły się na przedostatnim miejscu tuż przed Rumunią. Najbardziej
zadowolone z życia są dzieci w Holandii, Hiszpanii i Islandii. Okazuje
się, że jesteśmy na szarym końcu jeżeli chodzi o odsetek dzieci uczęszczających do przedszkola. Nie lepiej
wypadliśmy biorąc pod uwagę stopę
ubóstwa. Wyniki pokazują, że w Polsce 14% dzieci do lat 17 żyje w rodzinach mających o wiele mniejszy
dochód niż średnia krajowa. W tym
rankingu zajęliśmy 20-te miejsce (na
29 krajów). Pod względem otyłości
i nad wa gi je steś my na 22 po zy cji
– cierpi na nią 17% naszych dzieci.
I znów najlepiej wypadają Holendrzy
– tyl ko 8 pro cent. Na po cie sze nie
– dodaje gazeta – pozostała nam aktywność fizyczna, zajmujemy w tym
segmencie aż 11 miejsce wśród krajów, w których dzieci deklarują przynajmniej godzinę ćwiczeń każdego
dnia.
„Polityka”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Odstąpienie od umowy
turystycznej.
Joanna B. zawarła z biurem podróży Travel sp. z o.o. umowę o usługę
turystyczną w postaci wycieczki do
Libanu na okres 2 tygodni. W umowie znalazł się zapis, że klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed wyjazdem. Rezygnacja
musi zostać dokonana w formie pisemnej, a klient zostanie wówczas
obciążony opłatą w wysokości
500 zł. Jeżeli jednak do odstąpienia
dojdzie na miesiąc przed wyjazdem,
wówczas opłata będzie wynosić 50
% ceny imprezy. Z umowy wynikało ponadto, że jeżeli liczba uczestników wycieczki nie przekroczy 20, zostanie ona odwołana od 4 dni przed
wyjazdem. Na 5 dni przed wyjazdem
biuro poinformowało Joannę, że na
skutek działań wojennych w Libanie, 15 z 20 uczestników wycieczki
zrezygnowało z wyjazdu, zatem nie
ma możliwości zorganizowania wycieczki. Pani Joanna zażądała zwrotu ceny wycieczki.
Zgodnie z art.14 ust.2 pkt.7a Ustawy o Usługach Turystycznych, umowa o usługę turystyczną musi zawierać termin powiadomienia klienta na
piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej
liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług
jest uzależniona od liczby zgłoszeń.
Artykuł 14 ust.5 tejże ustawy stanowi ponadto, że organizator, który
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od
niego niezależnych, zmienić istotne
warunki umowy, powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta, który
musi natychmiast poinformować organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuję
od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat.
W sytuacji odstąpienia od umowy
przez klienta lub jeżeli organizator
odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, ten ma
prawo, według swojego wyboru:
uczestniczyć w imprezie zastępczej
o tym samym standardzie lub wyższym, ewentualnie niższym za zwrotem różnicy ceny, albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich
wniesionych wpłat. Klient może także dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba, że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło

z powodu zgłoszenia się mniejszej ilości uczestników niż liczba minimalna
określona w umowie, a organizator
powiadomił o tym klienta w wynikającym z umowy terminie albo doszło
do odwołania z powodu siły wyższej.
(art. 14 ust. 7 Usług TurU).
Prawo do odstąpienia od umowy
przysługuje nie tylko biuru podróży,
ale i uczestnikowi wycieczki. Jeśli odstępuje od umowy z powodu niewywiązania się biura podróży ze swoich
obowiązków (np. z powodu podwyższenia ceny w terminie 10 dni przed
wyjazdem), to może to uczynić w każdej chwili za pełnym zwrotem poniesionej przez niego ceny. Jeżeli dodatkowo biuro np. nie poinformowało, że
na miejscu należy kupić wizę, to
uczestnik może domagać się zwrotu
poniesionych kosztów. Nie jest dozwolone, aby w takiej sytuacji żądać
zapłaty od uczestnika wycieczki kary
umownej. Jeżeli jednak uczestnik odstępuje od umowy na skutek okoliczności leżących po jego stronie, to musi zapłacić uzgodnione w umowie
wynagrodzenie, tzw. karę umowną.
Należy jednak zaznaczyć, że w wielu przypadkach, zapisy umowne o odstąpieniu od umowy zostały uznane
za niedozwolone postanowienia
umowne. Spośród niedozwolonych
klauzul dotyczących prawa odstąpienia od umowy turystycznej można wymienić np.
n „Klient może odstąpić od umowy
w terminie jednego dnia od jej podpisania pod warunkiem, że złoży pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z udziału w programie.
W przypadku odstąpienia klienta od
umowy w terminie określonym
w zdaniu poprzedzającym, opłata
wstępna podlega zwrotowi w terminie 24 dni’’.
n „Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Zastrzega się
formę pisemnego odstąpienia od
umowy. Wówczas ma obowiązek
zwrotu wszelkich wydanych przez
organizatora dokumentów podróży
oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów
wizy (jeżeli została już przyznana
i była przedmiotem umowy) oraz:
– 20 % ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w terminie 45 dni
przed rozpoczęciem imprezy, – 30 %
ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w terminie 44 a 30 dniem

przed rozpoczęciem imprezy, – 50 %
ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia między 29 a 15 dniem
przed
rozpoczęciem
imprezy,
– 90% ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w termie między
7 a 1 dniem przed rozpoczęciem imprezy, -100% ustalonej ceny- w przypadku odstąpienia w dniu rozpoczęcia imprezy lub odstąpienia po
rozpoczęciu imprezy’’.
W przypadku opisanym przez Panią
Joannę, na podstawie wcześniejszych
rozważań stwierdzić należy, że działanie biura podróży było w pełni prawidłowe. W uzgodnionym terminie
poinformowało Panią Joannę, że na
skutek zbyt małej liczby uczestników
wycieczka do Libanu nie dojdzie do
skutku. Pani Joanna może oczywiście
odstąpić w takim przypadku od umowy i zażądać zwrotu ceny, może też
przyjąć inne świadczenie zamienne.
Nie można na nią z tego powodu nałożyć żadnych dodatkowych opłat.
W sytuacji jednak gdyby sama odstąpiła od umowy na skutek konieczności operacji, biuro ma pełne podstawy do tego, aby obciążyć ją stosowną
i wynikającą z umowy lub regulaminu karą umowną.
W każdym przypadku w chwili podpisywania umowy o świadczenie imprezy turystycznej należy dokładnie
przeczytać warunki umowy, jeśli nie
rozumiemy poszczególnych zapisów należy poprosić o dokładne wyjaśnienie.
Pamiętajmy także, że zbyt niska
wręcz rażąco niska cena za imprezę
turystyczną w stosunku do tego samego typu imprez na rynku może
oznaczać, że biuro obniżyło standard
imprezy.
Wybierając imprezę turystyczną nie
sugerujmy się tylko niską ceną, ale
sprawdzajmy, czego i w jakim standardzie możemy oczekiwać, dokonujmy świadomych wyborów, aby nasz
urlop był udany i pewny.
Dorota Kłoda

Prawnik – doradca
w zakresie prawa polskiego
Artykuł ten nie stanowi konsultacji prawnej
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Zmiany w ubezpieczeniach
i gwarancjach bankowych biur podróży
Planuj urlop
z głową

P

lanując wakacyjne wyjazdy z biurem podróży
działającym w Polsce, należy liczyć się z wyższymi cenami.
Od 13 maja weszły w życie
dwa rozporządzenia ministra finansów.
n Pierwsze dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia na
rzecz klientów w związku
z działalnością biur podróży. Ubezpieczenie obejmuje
pokrycie kosztów przejazdu
turystów, jeżeli biuro nie zapewni ich powrotu z wyjazdu oraz zwrotu wpłat wniesionych przez klientów, gdy
impreza turystyczna nie dojdzie do skutku.
n Drugie rozporządzenie dotyczy minimalnej wysokości
sumy gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej wymaganej od biur podróży.
Oba rozporządzenia mają
ograniczyć skutki ewentualnej
niewypłacalności biur podróży

i zabezpieczyć interesy turystów. Dla każdego klienta biura turystycznego ta informacja
jest na wagę złota. Oznacza bowiem, że gdyby doszło do upadłości czy niewypłacalności biura podróży, zabezpieczone będą
fundusze na sprowadzenie turystów z powrotem do kraju jeżeli przebywają zagranicą. Pozostała kwota będzie przeznaczona
na refundacje dla tych, którzy
zapłacili za imprezę która nie
doszła do skutku.
Nowe przepisy zmieniają wysokość sumy gwarancyjnej. W celu określenia ich minimalnej wysokości rozporządzenia dzielą
biura podróży na kilka kategorii na przykład z wykorzystaniem transportu lotniczego czy
organizowania imprez turystycznych. Zaostrzono kryteria
dla nowych firm zajmujących się
turystyką co zwiększy koszty ich
działalności. Najwyższe zabezpieczenia muszą mieć te biura,
które zajmują się turystyką czar-

terową. Bo właśnie czartery niosą ze sobą największe koszty
i największe ryzyko. Według nowych przepisów, jeżeli biuro które dopiero rozpoczyna swoja
działalność korzysta z lotów
czarterowych, to minimalna wysokość sumy gwarancyjnej wynosi 250 tysięcy euro. Jeżeli firma turystyczna już funkcjonuje
na rynku to minimalna suma
gwarancyjna wyniesie 90 tysięcy euro. Dla działającego biura
podróży które korzysta z czarterów i pobiera przedpłaty w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia wycieczki, minimalna
suma gwarancji to 12% rocznego przychodu (jednak nie mniej
niż 149 tysięcy euro).
Ministerstwo Finansów jako
powód wprowadzenia w życie
nowych rozporządzeń podaje
liczne przypadki upadłości firm
turystycznych działających na
polskim rynku. W zeszłym roku
z budżetu państwa trzeba było
wyasygnować dodatkowo 5,5
milionów złotych na pokrycie
między innymi kosztów sprowadzenia turystów do kraju, czy
opłacenie hoteli.
Eksperci z Polskiej Izby Turystyki przekonują, że nowe przepisy dotyczące minimalnej umy
gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej dla biur podróży dotkną przede wszystkim nowe
i małe biura. Wyższe koszty
które z tytułu rozporządzenia
ministra poniosą biura zostaną przerzucone na klientów.
Dlatego trzeba liczyć się
z tym, że tegoroczne wczasy mogą być droższe. Należy również wziąć pod uwagę
fakt,
iż
łączne
zadłużenie biur podróży
wiosną tego roku jest o połowę wyższe niż w 2012 roku.
Przed
wykupieniem
wczasów czy wycieczki
w biurze turystycznym należy pamiętać, że przed upadłością nie chroni
biura wielkość, jakość oferty ani
długość funkcjonowania na rynku.
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UWAGA!!!
Polska Izba Turystyczna radzi:
n Sprawdzić na stronie Ministerstwa
Sportu, czy dane biuro turystyczne
znajduje się na liście oficjalnych tour – operatorów i jaką wysokość
gwarancji wykupiło.
n Przed podpisaniem umowy skontaktować się z Ministerstwem Gospodarki (www.turystyka.gov.pl) gdzie
funkcjonuje centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i sprawdzić: czy
dana firma ma wpis i zawarte
wszystkie umowy zgodnie z obowiązującym prawem.
n Sprawdzić, czy interesujące nas biuro turystyczne nie zostało wpisane
na listę dłużników w Krajowym Rejestrze Długów (wystarczy znać NIP
danego biura). Warto również zajrzeć na stronę www.rzetelnafirma.pl

n Skontaktować się z odpowiednim
Urzędem Marszałkowskim (departament turystyki) i dowiedzieć się,
czy działalność naszego biura podróży jest legalna, czy względem jego właścicieli nie toczy się postępowanie administracyjne oraz czy na
organizatora były składane jakiekolwiek skargi.
n Zapoznać się z opiniami na forach
internetowych.
n Płacić za wyjazd kartą płatniczą (debetową, kredytową, przedpłaconą,
chargé) a nie gotówką, ponieważ
w przypadku nie wywiązania się organizatora z umowy można skorzystać z usługi chargeback, czyli obciążenia zwrotnego. W takim
przypadku należy złożyć do banku
(który wystawił kartę) stosowny

POLONIJNY
FESTIWAL
PIOSENKI
I TAŃCA
ANTWERPIA 2013

wniosek, a ten zobowiązany jest do
zwrotu należności za niezrealizowaną usłu gę ob cią ża jąc ni mi biu ro
tu ry stycz ne. Char ge back po le ga
na tym, że firmy które wydają nasze karty płatnicze posiadają ubezpieczenie. Pieniądze wpływają na
nasze konto, a od tego momentu
o odzyskanie pieniędzy z upadłego
biura turystycznego martwi się
bank. Jest to jedyna realna możliwość odzyskania pieniędzy. Jeżeli
zapłacimy gotówką to nasze szanse
na zwrot zapłaconej kwoty są często równe zeru.
n W każdej sytuacji posiadać przy sobie zapas gotówki, który w przypadku bankructwa biura pozwoli nam
na opłacenie powrotu do domu.
Opracowała: Karolina Tomczak

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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Poszukujemy polskich firm zainteresowanych współpracą
na zasadzie podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych.
Kontakt:
POLSKO FLAMANDZKA FEDERACJA BUDOWLANYCH
Flor.Alpaertstraat 14R. 2600 Berchem
marzena@pvbf.be - tel: 0471 875 118
Własna firma w Belgii
Decydując się na otwarcie własnej firmy w Belgii, nie
zawsze wiemy, co, gdzie i jak załatwić. W tym celu powołano instytucje, które mogą nam pomóc – nawet bezpłatnie.
Chcąc otworzyć własną firmę w Belgii, trzeba też znać
przepisy prawa belgijskiego, określające zasady działalności. Jeśli firma będzie istniała tylko na papierze, można szybko spodziewać się kontroli z różnych urzędów.
Tylko przez pierwszy kwartał dopuszczalne są niskie dochody. Minimalny dochód na jedną osobę powinien utrzymywać się w granicach 800 euro miesięcznie. Jednym
z podstawowych warunków otwarcia firmy w Belgii jest
posiadanie tzw. znajomości zarządzania lub podstaw
przedsiębiorczości (connaissance de gestion-kennismanagement).
Polacy spełniają ten wymóg w przypadku ukończenia
kursu w Belgii lub posiadania zaświadczenia prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Polsce przez minimum trzy lata.
Guichet d’entreprise, Business Bank czyli okienko
dla początkujących.
Załatwianie wszelkich formalności związanych z zakładaniem działalności gospodarczej w Belgii odbywa
się w tak zwanym okienku przedsiębiorcy. Dotychczas
powstało ich kilkadziesiąt, a zakres usług bardzo się powiększył. Okienko przedsiębiorcy to pierwsze miejsce,
do którego powinna się udać każda osoba mająca zamiar pracować na własny rachunek. W okienku składane są dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, przetłumaczone na francuski
bądź flamandzki oraz formalności związane z założeniem
firmy, takie jak:- zapis w centralnym rejestrze przedsiębiorców
(Banque Carrefour des Entreprises- Kruispuntbank
van Ondernemingen), – uzyskanie numeru przedsiębiorstwa i numery TVA (VAT), – aktywacja, – złożenie dokumentów do Trybunału Komercyjnego.Ponadto wszelkie

zmiany w firmie (adresowe, personalne, zmiana działalności itd.) są już wprowadzane przez okienko przedsiębiorcy, w którym zakładana jest firma, Koszt założenia
firmy jest jednorazowy i wynosi 75 euro.
Adresy okienek przedsiębiorcy
Brabancja Walońska i Flamandzka, Region Bruksela
av. Louise 245
1050 Bruxelles
tel:00-32 (0) 2 641 0249 (język francuski),
tel: 00-32 (0) 2 641 0268 (język niderlandzki)
AMCA Gebouw
Italiëlei 4 bus 14, 2000 Antwerpen
tel.: 00-32 (0)3 203 2458
G. Vincke
Dujardinstraat 4, 8000 Bruges
tel.: 00-32 (0)5 032 9361
Zuiderpoort
Gaston Crommenlaar 6 bus 604, 9050 Gand
tel.: 00-32 (0)2 579 2340
Limburgia
Voorstraat 41-45, 3500 Hasselt
tel.: 00-32 (0)1 121 2232
Liège
rue de Fragnée 40, 4000 Liège
tel.: 00-32 (0)4 254 8866
Hainault
Digue des Peupliers 71, 7000 Mons
tel.: 00-32 (0)6 532 7328
Namur
Place Léopold 10, 5000 Namur
tel.: 00-32 (0)8 157 9310

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych
do reklamowania
swoich firm
Ogłoszenia obok
zamieszczone 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
Witam. Poszukuję firmy do wykonania tynków maszynowych. Tynki gipsowe i cementowo-wapienne. Zlecenie
na prace planujemy na wrzesień – październik 2013r.
Kontakt przez: marzena@pvbf.be.
Ogłoszenie 02
Poszukujemy murarzy z doświadczeniem przy murach
kamiennych (piaskowiec, kamień polny itp.). Proszę o oferty na adres: marzena@pvbf.be.
Ogłoszenie 03
Poszukujemy brukarzy. Wymagania: wiek do 40 lat, prawo jazdy, własny samochód w celu dojazdu do firmy, dobra znajomość języka niderlandzkiego lub angielskiego.
BEZ NAŁOGÓW!
Prosimy przesyłać CV wraz ze zdjęciem na adres: marzena@pvbf.be.
Ogłoszenie 04
Poszukujemy piaskarzy z doświadczeniem, umiejących
obsłużyć piaskarkę i kompresor. Minimum rok doświadczenia w zawodzie. Znajomość języka w dobrym stopniu
komunikatywnym.
Kontakt: marzena@pvbf.be
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Nowa regulacja prawna
w zakresie rejestracji LIMOSA

S

ystem rejestracji LIMOSA, dotyczący delegowanych pracowni ków oraz sa mo za trud nionych, został częściowo oceniony jako
nie zgod ny z pra wem eu ro pej skim
w zakresie wolnego przepływu usług.
Orzeczeniem z 19.12.2012 w sprawie
Komisji przeciwko Belgii (C-577/10),
Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził mianowicie, że zakres
informacji które podlegają obowiązko wej re je stra cji w LI MO SA przez
osoby samozatrudnione delegowane
do Belgii stanowi zbytnie obciążenie
dla tych osób, a środ ki sto so wa ne
przez Belgijski rząd nie są odpowiednie do zamierzonych celów. Trybunał
uznał, że ogólne domniemanie oszustwa w zakresie delegowania nie może uzasadniać tak szeroko zakrojonego obo wiąz ku re je stra cji oraz że
obowiązek rejestracji musi być odpowiedni do zamierzonych celów w interesie ogólnym, tj. gwarantowania
równowagi systemów zabezpieczenia
społecznego, zapobiegania nadużyciom, a w szczególności oszukiwanemu samozatrudnieniu oraz pracy na
czar no, za po bie ga nia nie ucz ci wej
konkurencji oraz dumpingu socjalnego, jak i ochrony pracowników oraz
samozatrudnionych.
W następstwie tego orzeczenia zawieszony został obowiązek rejestracji delegowanych samozatrudnionych
w LIMOSA na czas nieokreślony.
13.03.2013 uchwalono jednakże Rozporządzenie Królewskie, które wprowadza na nowo ww. obowiązek, zmieniony w świetle ww. orzecznictwa
ETS. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 01.07.2013. Od tego dnia
należy zatem dokonywać rejestracji
zgodnie z nowym rozporządzeniem.
Jego pełny tekst dostępny jest w Belgisch Staatsblad z 27.03.2013 (str.
19478 i n.).
Wprowadzone zmiany są następujące.

1. Zmiany dotyczące pracowników
Od 1 lipca 2013 należy rejestrować
następujące dane:
n dane umożliwiające identyfikację
pracownika,
n dane umożliwiające identyfikację
pracodawcy lub jego pełnomocnika, który dokonuje rejestracji,
n dane umożliwiające identyfikację
belgijskiego użytkownika (tj. przed-

n
n
n

n

siębiorstwa, do którego delegowany jest pracownik).
planowana data początkowa i końcowa delegacji,
harmonogram pracy pracownika,
informacje czy pracownik
delegowany jest jako pracownik tymczasowy oraz
czy jest delegowany do
pracy w sektorze budowlanym,
miejsce, w którym świadczona jest praca na terenie
Belgii.

W porównaniu z obecnym
systemem nie trzeba już rejestrować narodowego numeru
identyfikacyjnego
w kraju wysyłającym, rodzaju pracy świadczonej w ramach delegacji (za wyjątkiem
ww. informacji dot. sektora
budowlanego) oraz tygodniowego czasu pracy.

2. Zmiany dotyczące
osób samozatrudnionych
n dane umożliwiające identyfikację osoby samozatrudnionej,
n dane umożliwiające identyfikację belgijskiego użytkownika,
n planowana data początkowa i końcowa delegacji,
n informacje czy osoba samozatrudniona świadczy usługi w sektorze
budowlanym,
n miejsce, w którym świadczone są
usługi na terenie Belgii.
W po rów na niu z sy ste mem obo wiązującym do 19.12.2012 nie trzeba rejestrować narodowego numeru iden ty fi ka cyj ne go w kra ju
wysyłającym, rodzaju pracy świadczo nej w ra mach de le ga cji (za wy jątkiem ww. informacji dot. sektora budowlanego), numeru NIP/BTW
w kraju wysyłającym, ani też danych
pełnomocnika, który dokonuje rejestracji w LIMOSA w imieniu osoby
samozatrudnionej.
Według rządu belgijskiego, wszystkie powyższe dane, które od 1.07.2013
będą podlegały rejestracji, stanowią
podstawowe minimum, które pozwala na kontrolę czy w danej sytuacji za-

chodzi oszustwo w zakresie delegowania w świetle ww. szczegółowych
celów. Czas pokaże, czy w obecnym
kształcie system ten będzie sprawnie
funkcjonował, jak i czy jego zakres
będzie przez organy europejskie uznany za zgodny z prawem europejskim.
Joanna Kolber
Adwokat
Kancelaria A-Law Advocaten Antwerpen
oraz doradca Centrum Pomocy Prawnej w Antwerpii
Kontakt:
info@a-law.eu
www.a-law.eu
03 232 68 88
Vlaamse Kaai 76, 2000 Antwerpen

© 2013 A-Law Advocaten. Kancelaria A-Law Advocaten
nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
wynikającą lub pozostającą w jakimkolwiek związku
z powyższym artykułem.
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Słowo o byle czym

K

iedyś oglądałem w telewizji reportaż o mężczyźnie który zrezygnował z pogoni za dobrami
tego świata i zamieszkał sam, z dala
od ludzi. Jakim cudem znalazł takie
miejsce w Polsce to inna rzecz. Miejsca nie podano, przypuszczam że na
jego życzenie, aby nikt nie zakłócał
mu spokoju. Niemniej jednak ekipa
telewizyjna do niego dotarła, dzięki
czemu usłyszałem ciekawą wypowiedź. Mówił on m.in. o tym, jak sobie radził z zaopatrzeniem. Najpotrzebniejsze rzeczy, takie których nie
znajdował na łonie natury, po prostu
przynosił ze sklepu. Worek ryżu, narzędzia, zapałki itp. Jednak mieszkał
w prymitywnym szałasie-ziemiance,
oczywiście nie miał elektryczności, radia, telewizji i innych zdobyczy cywilizacji. Można go określić mianem
współczesnego eremity. Dziennikarz
spytał go między innymi, czy nie
chciałby zamieszkać w swojej pustelni z kobietą. Być może znalazłaby się
taka, która jest samotna i chciałaby
dzielić z nim pustelnicze życie z dala
od szalonego wyścigu szczurów.
Odpowiedział mniej więcej tak. Widzi pan niebo nad nami? Jest na nim
słońce w dzień, księżyc i gwiazdy
w nocy, mam tu śpiew ptaków, szum
wiatru i mogę to wszystko mieć dla
siebie. Wystarczy posłuchać i popatrzeć. Jeśli byłaby tu ze mną kobieta,
to ona chciałaby być moim słońcem,
księżycem, gwiazdą i śpiewem ptaków. Przysłoniłaby mi cały świat jaki tutaj mam. Wolę być sam.
Ta wypowiedź wprawiła mnie wtedy
w zadumę zwłaszcza, że na jego twarzy malował się spokój, uśmiechał się
i sprawiał wrażenie człowieka szczęśliwego. Dlaczego teraz o tym piszę?
Nie dajmy się zwieść dotychczasowym
słowom i nie wyrywajmy ich z kontekstu, bo teraz dopiero się zacznie.
Kiedy zabierałem się do pisania tego artykułu, postanowiłem spróbować wziąć na celownik temat – nazwijmy go – Recepta na życie. Raczej nie
dokonamy tutaj przewrotu w myśleniu, lecz nie zawadzi podumać o sprawach z pozoru oczywistych, gdyż na
nie zazwyczaj mamy najmniej czasu.
Wspomniane już w „Słowie o byle
czym” borykanie się które prowadzi
do uwikłania, niestety przysłania nam
to co ważne: nas samych, nasze ulotne, niezdefiniowane szczęście i zamula do niego drogę. Do tego przecież
każdy woli być zegarmistrzem niż kółkiem w byle zegarku.

Co mogło skłonić naszego pustelnika do wyobcowania się?
Najpewniej się wnerwił na wszystko i zrzucił chomąto które go zmuszało do kręcenia kieratem spraw ważnych, ważniejszych i … bardzo często
cudzych. Tak, tak. Jeśli się zastanowić, które ze spraw są tak naprawdę
nasze, możemy doznać szoku. Oczywiście indywidualną kwestią jest perspektywa z jakiej oceniamy ważność
spraw, oraz czy są nasze czy cudze.
Przecież łatwo można być posądzonym
o aspołeczną postawę. Wszyscy żyjemy w społeczeństwie i z jednej strony
nie należy być egoistą, lecz z drugiej
strony nie można zupełnie zrezygnować z samego siebie. Niejednego altruistę z sercem na dłoni, w końcu dopadnie frustracja jeśli zapomni o sobie,
gdyż... czas robi swoje. A niestety
miejsc na pustelnie jest coraz mniej.
Z powodu braku czasu, rzadko zastanawiamy się nad swoim życiem. Bo
przecież teraz trzeba to, potem tamto, dzisiaj kończę pracę o tej godzinie, dojazd, przyjazd, wyjście, przyjście, czasami zajście, nieprzespane
noce, płacz dziecka, odejście, obejście... a to już inny temat. Jeśli do tego dołożyć konieczność nabrania sił
po wypoczynku który pozbawił nas sił
witalnych i przyprawił o ból głowy,
można zgodzić się z tym, że na takie
fanaberie jak myślenie, często po prostu szkoda czasu. A szkoda.
Jeśli wspomniany eremita sam podjął decyzję o pustelniczym życiu (załóżmy że nikt go z domu nie wyrzucił),
to można też potraktować to np. jako
zwykłą rejteradę przed życiem i przejaw słabości, co żadną miarą na podziw
nie zasługuje. A może był on właścicielem dobrze prosperującego biznesu, pospłacał wszystkie ewentualne
kredyty, sprzedał wszystko i pieniądze
przeznaczył na cmentarz dla bezpańskich kotów? Jak było – nie wiemy.
A może ów pustelnik doznał duchowej iluminacji i postanowił dać niebu
możliwość obcowania z Jego Wysokością Człowiekiem który z wysokości
swojej marności uznał, że z byle kim
zadawać się nie będzie? Że zasługuje
tylko na sprawy i rzeczy wzniosłe, nieprzyziemne i chodzi tak wyprostowany aby nie spadła mu aureola z głowy nie wiedząc nawet co tak naprawdę
słowo aureola znaczy?
Ale przecież miało być o recepcie na
życie. Ośmielam się twierdzić, że o recepcie jest, a nawet jeszcze będzie. Mo-

wa przecież o roli jaką mamy do spełnienia pod słońcem, lub też do czego
zostaliśmy powołani, jeśli już w łaskawości swojej raczyliśmy narodzić się
ku zachwytowi całego świata. Jaka
więc postawa wobec życia będzie najlepsza? Zaraz, zaraz. A przepraszam
– dla kogo najlepsza? Jak widać gołym okiem, rzecz jest bardziej złożona niż na pierwszy rzut oka – nawet
gołego – widać. Dokąd udać się po takową receptę aby zapewniła nam remedium na wszystko zło i uczyniła
nas szczęśliwymi? A jeśli do tego spytamy „a cóż to takiego – szczęście?”.
Dopiero teraz zbliżamy się do momentu, kiedy możemy być posądzeni o gderanie i marnowanie czasu, bo któż zawracałby
sobie
głowę
takimi
dyrdymałami kiedy trzeba właśnie
zbierać siły do wypoczynku?
Kiedyś wyczytałem, że najbliżej
szczęścia jest człowiek, który w takim
zapamiętaniu robi to, co robi, że czas
przestaje dla niego istnieć. Nie, nie.
To też, ale chodzi tutaj o każdą pracę
którą wykonujemy i którą najpewniej
lubimy, a do tego zostanie ona doceniona a my sami pochwaleni za maestrię w naszym dziele.
W jednej z mniej popularnych książek stało napisane, że spośród wielu
filozofii życiowych, wysokie notowania – w rankingu pod kątem wartości
– ma podjęcie obowiązku. Tak, tak,
zwykłego obowiązku i odpowiedzialność oraz cierpliwość w jego realizacji. Na domiar... dobrego, żadna perspektywa
czasowa
a
nawet
ponadczasowa nie jest w stanie pomniejszyć sensu takiej postawy. Ale
przecież to brzmi jak zachęta do zwykłej szarej pracy!
Po zastanowieniu można jednak
dojść do wniosku, że to wielka pociecha dla nas – maluczkich. Nie zazdrośćmy więc pochopnie wielkim tego
świata. Oni dopiero mają obowiązki!
Pomimo promiennych uśmiechów lub
zasępionego głębokim myśleniem oblicza, na ile to jest szczere a na ile stanowi maskę dla zmęczenia i uwikłania w borykaniu się, któż to wie? Nie
wiemy też, komu bardziej czasami marzy się pustelnicze życie: tym wielkim,
czy tym maluczkim.
Może nie szukajmy gdzieś daleko
szczęścia, recepty na życie i apteki
gdzie można ją zrealizować. W pustelni czy w tłumie ludzi, są przecież tak
blisko, jak tylko blisko być mogą.
Michał Nowacki
– W nas samych.
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Lubisz gotować?
Napisz do nas.
Czekamy na przepisy autorskie, oryginalne, mało znane, szybkie, tanie, wasze ulubione
i wszystkie inne. W każdym kolejnym numerze gazety będziemy zamieszczać propozycje
czytelników, którzy chcą swoją kulinarną pasją dzielić się z innymi.
Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com
Grillowanie
To nie tylko pomysł na spędzanie wolnego czasu i przyrządzanie potraw, ale również sposobność do spotkania w gronie
rodziny, przyjaciół, wspólnej zabawy i niezapomnianej atmosfery. Często słyszy się opinie, że grillowanie jest niezdrowe, że
cholesterol, że kłopoty z wątrobą, że rak… Nic bardziej mylnego. Mięso pieczone na rozżarzonym węglu wcale nie jest niezdrowe, trzeba po prostu znać kilka podstawowych zasad prawidłowego grillowania. Oto one:
1. Ruszt i misa w której spala się węgiel zawsze muszą być
czyste. Jeżeli z poprzedniego grillowania zostały tam resztki tłuszczu, to ich spalanie będzie szkodliwe.
2. Należy używać tylko i wyłącznie węgla drzewnego.
3. Rozpałki lepiej unikać, ale jeżeli nie potrafimy sobie bez
niej poradzić, poczekajmy aż zawarte w niej chemiczne
związki całkowicie się ulotnią. Nie wolno dorzucać rozpałki w trakcie pieczenia potraw.
4. Grillowanie rozpoczynamy dopiero wtedy, kiedy rozpalone węgle pokryją się warstewką szarego popiołu, czyli około po 30-40 minutach.
5. Mięso do grillowania musi być dobrej jakości. Nie polecam kupowania gotowych porcji grillowych z supermarketów, ponieważ często zawierają konserwanty podczas
spalania wydzielające toksyny. Mięso ze względów smakowych warto wcześniej zamarynować, dzięki czemu nasączy się wspaniałym aromatem, skruszeje i szybciej się
upiecze. Jego temperatura powinna być zbliżona do temperatury pokojowej (w żadnym wypadku nie grillujemy
mięsa zamrożonego).
6. Nie wolno kłaść mięsa bezpośrednio na ruszt, ponieważ
kapiący na żar tłuszcz spala się i wydziela toksyczne substancje. Dlatego najlepiej używać tacek aluminiowych lub
folii. Bezpośrednio nad żarem bezpiecznie można piec pieczywo, paprykę, cukinię, pomidory czy pieczarki.
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Przepisy na grilla

Smaczna ryba z grilla
Składniki: l ryba o wadze około pół kilograma, najlepiej
oczyszczona (dorada, pstrąg, sandacz, łosoś, okoń, dorsz)
l sól, pieprz l pół cytryny l 1/2 ząbka czosnku l natka
pietruszki l świeże zioła: tymianek, oregano, rozmaryn
– łyżka oliwy z oliwek
Sposób przyrządzania: l oczyszczoną rybę opłukać, dokładnie osuszyć i zrobić nożem kilka niedużych nacięć na
każdym boku l w środku i na zewnątrz oprószyć solą i pieprzem l do środka ryby włożyć połowę ząbka czosnku,
plasterek cytryny, trochę świeżych ziół i natkę pietruszki l rybę ułożyć na folii lub tacce aluminiowej posmarowanej oliwą z oliwek
Grillowanie: l kładziemy rybę na średnio rozgrzany grill
l układamy i grillujemy rybę najpierw stroną ze skórką
l wówczas się nie rozpadnie l grillujemy około 10-15 minut pamiętając, żeby obracać ją i od czasu do czasu smarować masłem.
Rybę podawać skropioną sokiem z cytryny, jako dodatki świetnie pasują grzanki czosnkowe lub ziołowe i różnego rodzaju sałatki.
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Grillowane piersi z kurczaka
z cytryną i tymiankiem
Składniki: l cztery piersi z kurczaka l cytryna l dwie
łyżki suszonego tymianku l trzy ząbki czosnku l oliwa
z oliwek (8 łyżek) l sól, pieprz l gałązki świeżego tymianku
Sposób przygotowania: l piersi z kurczaka oczyścić,
umyć osuszyć i przeciąć w poprzek dzieląc je na cieńsze
kawałki l lekko rozbić tłuczkiem, posypać solą i pieprzem
l sok z cytryny i drobno startą skórkę wymieszać z posiekanym czosnkiem i oliwą z oliwek l piersi z kurczaka
włożyć do miski z marynatą i trzymać w niej około 15 minut
Grillowanie: Ułożyć przygotowane piesi w marynacie na
tacce aluminiowej na rozgrzanym grillu i piec z każdej
strony aż mięso zacznie przybierać ciemniejszy kolor (około 10-15 minut). W połowie grillowania na kurczaku ułożyć gałązki świeżego tymianku i lekko go podsuszyć, co
doda mięsu fantastycznego smaku. Piersi powinny być
zarumienione od zewnątrz, ale w środku miękkie i soczyste. Trzeba pamiętać, aby ich nie przesmażyć. Jako dodatek można podać grillowane pieczywo i sałatki.
Smacznego!
Joan na z Merksem

Ryba z grilla. Źródło: www.styl.pl

Grillowane skrzydełka z miodem
Składniki: l kilogram skrzydełek z kurczaka l miód
prawdziwy (5-6 łyżek) l łyżka słodkiej papryki l łyżeczka
ostrej papryki l dwie łyżeczki soli l jedna trzecia szklanki oleju
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Piersi z kurczaka z cytryną i tymiankiem. Źródło: www.winiary.pl

Sposób przygotowania: l nożycami lub nożem odciąć
końce skrzydełek l skrzydełka umyć, dokładnie osuszyć
i włożyć do miski l wymieszać miód, paprykę słodką,
ostrą, sól i olej l skrzydełka dokładnie obtoczyć w przygotowanej marynacie i zostawić na kilka godzin
Grillowanie: Przygotowane skrzydełka ułożyć na aluminiowych tackach. Piec na bardzo rozgrzanym grillu około 20-25 minut od czasu do czasu odwracając je i smarując marynatą. Najlepiej grillować pod przykryciem,
skrzydełka będą chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku. Podawać z dodatkiem pieczywa (mogą być grzanki),
sałatkami i różnymi rodzajami sosów.
Skrzydełka z miodem. Źródło: www.grill.com
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Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając maila pod adres antwerpiapopolsku@gmail.com
lub wysyłając sms z treścią ogłoszenia na nr 0489 823 803
% Poszukuje małego kotka (najlepiej kotki), jeśli masz wiec małego
kotka do oddania w dobre ręce – to zadzwoń pod numer 0476945330,
mam dobre warunki na stworzenie domu dla małego przyjaciela
(własny apartament z ogrodem w okolicy Antwerpii) i chętnie zaopiekuje się małym kotkiem.
% Kobieta 30 lat poszukuje pracy: pomoc w pracach domowych, prasowanie, opieka nad dziećmi, opieka nad osobami starszymi. Jestem odpowiedzialna, sumienna, rzetelna, godna zaufania. Kontakt: +32 0488375744.
% Mam 14 lat i szukam instrumentalistów i wokalistów. Najlepiej
w przedziale wiekowym 13, góra 18 lat. Więcej informacji, i pytania pod e-mailem: xxmsbullma@hotmail.com
% Tanio wynajmę apartament z dwoma sypialniami, living, taras, parter – paniom Kontakt: Krzysztof 0476 732 792
% Bez wąsów, bez brody – Grzesio lat 55 – wysportowany i młody pozna Panią w podobnym wieku, w celu spędzenia wieczorów, przy
lampce wina. Kontakt: 0486 430 192
% Szukam nauczyciela języka angielskiego w Antwerpii. Kontakt:
0492 187 399

% 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
% Szukam mieszkania/domu do wynajęcia, min.3 sypialnie,
0485152069
% 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

% Sprzedaż papierosów elektronicznych, liquidow i akcesorii.
Szeroki wybór płynów, atrakcyjne ceny. Zamówienia pod
nr: 0486 358 579

% Diagnostyka samochodowa wszystkich modeli. Sprawdzam auto
od A do Z. Antwerpia, kontakt: 0484.74.78.07

% Szukam pracy jako pomoc kuchenna lub na zmywaku.
Telefon: 0489 824 630

% Naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, elektryka, oświetlenie, meble, zamki, drzwi, malowanie – „Złota rączka”. Kontakt:
0485.504.143

% Według życzeń klientów prowadzę stałe punkty uroczystości weselnych, takie jak: toasty, oczepiny, podziękowania dla rodziców oraz
zabawy/konkursy. Podczas krótkich przerw gram nastrojową muzykę. Na imprezach mam możliwość zorganizowania i poprowadzenia
karaoke. Dysponuję własnym, profesjonalnym sprzętem muzycznym, nagłośnieniowym, oświetleniowym i towarzyszącym. Państwa
potrzeby i zadowolenie są dla mnie najważniejsze. Dj Mix,
tel 0493479512. Jestem z Antwerpii
% Szukam pilnie pracy jako glazurnik i inne prace wykonczeniowe.
Antwerpia tel. 0032492469718 Marek.

% 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

% 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

% 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.

% Mam na imię Janusz, mam 41 lat i jestem stanu wolnego. Poznam
panią w podobnym wieku, w Antwerpii. Kontakt: 0486.825.192

% Profesjonalne strzyżenie psów i kotów z dojazdem do klienta. Antwerpia i okolice. Tel. 049250 7228

% Kucharka z wieloletnim stażem i doświadczeniem poszukuje pracy.
Kontakt: 0489.296.079

% Złotnik jubiler czeladnik specjalizacja srebro produkcja, unikaty lat
49 szukam pracy w Antwerpii. Tel.0488/974 394

% Szukam mieszkania, minimum 3 sypialnie lub domku do wynajęcia, od 01.07 w Antwerpii, okolice Deurne, Berchem. Kontakt:
0498.620.791

% 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

% 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

% 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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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 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
Dietetyk
Paulina Dabrowska
Miksebaan 189
2930 Brasschaat (Antwerpia)
tel. 03/651 64 61

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

