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Od Redakcji
Kolejny numer „Antwerpii po polsku” ukaże się we wrześniu. W czasie wakacji będziemy odpoczywać
i ładować akumulatory aby z nowym zapasem sił służyć polonijnej społeczności.
W tym wydaniu poświęciliśmy sporo uwagi okresowi wakacyjnemu i różnym sprawom związanym
z latem, na które wszyscy czekaliśmy z utęsknieniem. Są wśród nas tacy, którzy nie będą nigdzie
wyjeżdżać, a ci którzy wyjadą, wrócą na przykład po dwóch tygodniach. Ale nie grozi nam nuda.
Latem w Antwerpii „będzie się działo”. Zamieszczamy wykaz wielu ciekawych imprez na które można
wybrać się solo, w duecie, jak też w większym gronie i z dziećmi. Jak kto będzie wypoczywać, to
kwestia własnych upodobań. Jednak być może artykuły dotyczące żywienia i zdrowia, zainspirują
kogoś do szczególnego zadbania o to, aby dostarczyć organizmowi jak najwięcej i jak najlepszego
pożywienia, co wcale nie musi oznaczać sięgania głęboko do kieszeni. To, czy będziemy wypoczęci,
zależy nie tylko od tego, co będziemy lub czego nie będziemy robić, ale również od tego, co będziemy
jeść.
Wszystkim czytelnikom życzymy mało deszczu, dużo słońca i jeszcze więcej optymizmu. Do zobaczenia
we wrześniu.
Redakcja
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Pod hasłem

„Polskie przeboje
z lat 80-tych”

6 października 2013 roku

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

Wszystkie informacje
znajdują się na
www.festiwalantwerpia.be

4

Antwerpia po polsku

lipiec–sierpień 2013

Lato w Antwerpii
Lato
w Antwerpii
to koncerty,
festiwale,
pokazy filmów,
miejskie plaże,
letnie bary
i wiele innych
atrakcji, często
bezpłatnie.

Wereldfestival van Folklore
– Światowy Festiwal
Folklorystyczny
Trwająca tydzień impreza,
w trakcie której występują zespoły taneczne i muzyczne z całego świata

Miejsce: Schoten.
Termin: 12-19 lipca
www.helloschoten.be

Linkerwoofer 2013

Noc Muzeów

Kolejna edycja największego
festiwalu w Antwerpii na świeżym powietrzu. Impreza rodzinna z niepowtarzalną atmosferą
i fantastyczną muzyką.

Tego wieczoru gorączka zwiedzania muzeów udziela się każdemu. Specjalnie zaplanowane
trasy, dodatkowe połączenia autobusowe, korzystna cena biletów i niesamowita atmosfera – to
wszystko zachęca nas do tego
żeby spędzić wieczór spacerując
i odwiedzając wybrane muzea.
Oprócz możliwości obejrzenia
unikalnych dzieł sztuki organizatorzy zadbali też o część artystyczną – występy, koncerty DJ,
pokazy filmów, warsztaty w wybranych muzeach – to tylko
część atrakcji przewidzianych
na tegoroczną Noc Muzeów.
Proponujemy kupić wcześniej
specjalną bransoletkę (Grote
Markt 13, tel. 03 338 95 85 lub
poprzez stronę internetową) która umożliwi nam wejście do wybranych obiektów ale też unikniemy stania w kolejkach przed
każdym z muzeów.

Miejsce:
Antwerpen Linkeroever
Termin: 2, 3 sierpnia
www.linkerwoofer.be

Bollekesfeest
Jazz Midelheim
Prawdziwa uczta dla miłośników jazzu. Koncerty odbywają się
w parku na świeżym powietrzu
w godzinach popołudniowych, aż
do późnego wieczora. Jak co roku organizatorzy zaprosili najlepszych jazzmanów z całego świata.

Miejsce: Park den Brandt
(fragment Nachtegalenpark)
Antwerpia, wejście od Beukenlaan 12,
(Wilrijk) Termin: 12-15 sierpnia
www.jazzmiddelheim.be

Święto muzyki i tańca. Rożnego rodzaju imprezy dla ludzi
w każdym wieku, występy artystyczne, mnóstwo tańca i dobrej
muzyki. Oprócz uczty muzycznej, będzie można również rozkoszować się kulinarnymi przysmakami z całego świata.

Miejsce: Antwerpen Zuid
(okolice Gedempte Zuiderdokken)
Termin: 15-18 sierpnia
www.bollekesfeest.be

Termin: 3 sierpnia
www.museumnacht.be

Wereldfestival van Folklore – Światowy Festiwal Folklorystyczny

Jazz Middelheim

Proponowane przez nas imprezy to tylko niektóre z atrakcji. Jest ich tak dużo że nie sposób wszystkich wymienić, a tym
bardziej opisać. Lato w Antwerpii to koncerty, festiwale, pokazy filmów, miejskie plaże, letnie
bary i wiele innych atrakcji, często bezpłatnie.
Polecamy strone www.gratisinantwerpen.be. Jest to kalendarium większości bezpłatnych
wydarzeń organizowanych w Antwerpii. Najlepiej po wejściu na
stronę kliknąć na „abonneer”, podać swój adres e-mailowy i być
na bieżąco z Gratis in Antwerpen.
Kolejną stroną jest www.zva.be,
czyli Zomer van Antwerpen.
Tam również możemy znależć
wiele bezpłatnych imprez. Na
niektóre wymagana jest rezerwacja ale są też takie miejsca
gdzie można po prostu przyjść.
Warto zwrócić uwagę na pokazy filmów – Cinema Urbana:
n lipiec – „Water Sessions” czyli pokazy filmów na Badboot,
cena biletu w niektórych przypadkach to tyle co wejście na
basen, tj. 4 euro, lub gratis.
Organizatorzy wybrali filmy
o tematy związanej z wodą, filmy starsze, nowsze i takie hi-
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ty jak znany nam wszystkim „Titanic” czy zeszłoroczny film „Life of Pie”

Miejsce – Badboot, Kattendijkdok Oostkaai Termin
– lipiec, prawie codziennie, godz. 23:00
Dojazd – autobus 1, 13, 31, 35, 37 (+ 6 min pieszo)
n sierpień – „Zand Session” – pokazy w Hangarze 19A,
gratis, będziemy mogli zobaczyć m.in. „Desperado”
czy „Mamma Mia!”

Miejsce – Hangar 19A, Scheldekaai thv, Voetgangerstunnel
Termin – lipiec, organizatorzy zapraszają już od 20:00,
natomiast filmy wyświetlane są od 22:00
Dojazd – tramwaj 4, 8 (+ 15 min pieszo), autobus 30, 34, 291,
295 (+ 5 min pieszo)
Dokładne informacje na: www.cinema-urbana.be
Bollekesfeest

Dla osób lubiących pływać przypominamy o bezpłanym odkrytym miejskim basenie:

Van Baurscheitlaan, park Boekenberg, 2100 Deurne
pn – sb: od 12 do 19, niedziela: od 11 do 18
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
trzeba się liczyć z tym że czasem nie będzie można od razu wejść na basen.

www.antwerpen.be → vrije tijd → sport → waar
kan u sporten → zwembaden
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Lato w Belgii
Tomorrowland

B

elgia słynie z festiwali i imprez
plenerowych. Dla wszystkich,
którzy wakacyjne miesiące spędzą w Belgii, przygotowaliśmy kalendarz wybranych imprez kulturalnych.
Mamy nadzieję, że każdy z czytelników znajdzie tu coś odpowiadającego
jego upodobaniom i gustom.

Zandsculptuurfestival
– Festiwal Rzeźb z Piasku
Nie ma lata bez rzeźb w piasku.
Zandsculptuurfestival, to największa
tego typu impreza na świecie. Rzeźby piaskowe wykonane przez ponad
40 artystów z całego świata zapierają dech w piersiach swoją precyzją,
monumentalnością i wykonaniem. Co
roku, na piaskowe arcydzieła znajdujące się na powierzchni czterech tysięcy metrów kwadratowych, zużywa
się około 20 tysięcy ton piasku.

Miejsce: Blankenberg
Termin: 15 czerwca-15 września
www.zandsculptuur.be

Rock Werchter
Festiwal rockowo-plenerowy zaliczany do pięciu największych festiwali rockowych w Europie. Kilka razy zdobył
tytuł „najlepszego festiwalu na świecie”. Każdego roku na Festival Werchter ściąga ponad 100 tysięcy miłośników muzyki. W czasie czterodniowej

Rock Werchter. Żródło: http://www.mnm.be

muzycznej uczty występują najpopularniejsze zespoły świata, całości dopełnia ogromne pole namiotowe i niezapomniana atmosfera. Motto festiwalu
brzmi: „Jakość w przystępnej cenie, dla
jak największej liczby widzów”.

Miejsce: Werchter
Termin: 4-7 lipca
www.rockwerchter.be

Cactusfestival
– Festiwal Muzyki Świata
Trzydniowy festiwal rockowy pod
gołym niebem, dla miłośników wielu
gatunków muzyki: bluesa, reggae,
pop-u, jazzu, disco czy soul.

Miejsce: Brugia
Termin: 12-14 lipca
www.cactusfestival.be

Festiwal muzyki elektronicznej, zaliczany do największych na świecie.
Przez trzy dni fani muzyki bawią się
w specjalnie zbudowanym miasteczku
Dreamville, które wygląda jak mały
Disneyland. Setki tancerzy, niesamowita sceneria, inscenizacje audiowizualne, artyści występujący na scenach
budowanych na wodzie, czy w jaskiniach – to tylko niektóre z atrakcji.

Miejsce: Boom
Termin: 26-28 lipca
www.tomorrowland.com

Gent Jazz Festival
Największa impreza jazzowa w Belgii. Festiwalowe koncerty odbędą się
w Bijloke Music Centre w pobliżu historycznego centrum. Tegoroczne
gwiazdy to miedzy innymi Diana Krall
i Kurt Elling.

Miejsce: Gent
Termin: 11-21 lipca
www.gentjazz.com
Oprócz festiwalu jazzowego przez dziesięć lipcowych dni w Gent odbywa się
jednocześnie pięć innych festiwali: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych
MiramirO, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych, 10 Days Off – Festiwal Muzyki Elektronicznej, Festiwal Cyrkowy i Boomtown – festiwal muzyki
pop/rock. Wszystkim wydarzeniom na
dziesięciu placach miasta towarzyszą występy
artystyczne, pokazy fajerwerków, parady, zajęcia dla dzieci i wystawy. W ostatniej edycji
lata w Gent brało udział
około dwóch milionów
ludzi.

Więcej informacji
na stronie:
www.gentsefeesten.be

TW Classic Festiwal
Impreza w trakcie
której występują największe światowe gwiazdy muzyki. Klimaty
z lat 70, 80 i 90-tych

Miejsce:
Festivalpark Werchter
(blisko Leuven),
Termin: 13 lipca
www.twclassic.be

Tomorrowland. Źródło: www.meerplezierinantwerpen.be
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najbardziej imprezowym miejscem
w Belgii. Organizatorzy twierdzą, że
każdego dnia na festiwalu bawi się
około 35 tysięcy ludzi.

Miejsce: Dour
Termin: 18-21 lipca
www. dourfestival.be
Gent Jazz Festival. Źródło: www. canberrajazz.blogspot.be

Vijverfestival

Festival Dranouter

Dużo dobrej muzyki, stoiska z egzotycznymi potrawami i ekologiczne
przysmaki.

Festiwal muzyki folkowej, odbywa
się w każdy pierwszy pełny weekend sierpnia. Największa impreza
muzyczno-ekologiczna w Europie.

Miejsce: Dilbeek
Termin: 13 lipca
www.vijverfestival.be

Dour Festival
Jeden z najciekawszych festiwali w Europie. Na siedmiu otwartych scenach
odbywają się koncerty muzyki alternatywnej. Przez cztery dni prezentuje swoje umiejętności około 200 wykonawców
z różnych zakątków świata. Wszyscy doskonale się bawią, a kemping staje się

Miejsce: Dranouter
Termin: 2-4 sierpnia
www.festivaldranouter.be

Esperanzah
Impreza muzyczna w murach przepięknego opactwa de Floreffe. Oprócz doskonałej muzyki: pop, soul, rytmy afrykańskie, można w niesamowitej scenerii
rozmyślać o problemach tego świata.

Miejsce: Floreffe. Termin: 2-4 lipca
www.esperanzah.be
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Brussels Summer Festival
Belgijska stolica przez dziesięć dni
stanie się gospodarzem najróżniej szych artystycznych koncepcji od hiphopu do ulicznych teatrów.

Miejsce: Bruksela
Termin: 9-18 sierpnia
www.bsf.be

Pukkelpop
Plenerowy festiwal dobrej muzyki,
co roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy widzów. Według statystyk organizatorów, dziennie jest ich ponad
60 tysięcy. Na kilku scenach prezentują się najbardziej znani wokaliści
i zespoły z całego świata.

Miejsce: Hasselt
Termin: 15-17 sierpnia
www.pukkkelpop.be

Maanrock
Festiwal na świeżym powietrzu, na
kilku estradach, największy i najpopularniejszy, bezpłatny festiwal rocka i popu we Flandrii.

Miejsce: Mechelen
Termin: 21-22 sierpnia
www.mechelen.be
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Apteki w Belgii

Źródło: hej.rzeszow.pl

B

elgia szczyci się prawie doskonałym systemem ochrony zdrowia, który – jak twierdzą znawcy
tematu – nie wymaga skomplikowanej i żmudnej reformy, ale jedynie
drobnych poprawek. A w jakiej kondycji są belgijskie apteki i jak przebiega współpraca pomiędzy państwem
a segmentem farmaceutycznym?

Reformy i refundacja
W 1980 roku nastąpiła nowelizacja
zasad refundacji leków i poziom tej
refundacji jest zależny od kategorii do
której lek został zakwalifikowany.
Obecnie refundacją objętych jest ponad 2,5 tysiąca medykamentów, a skala zwrotu kosztów z ubezpieczeń dochodzi często nawet do 100 procent.
Rozliczeniami z tytułu refundacji zajmują się we Flandrii ziekenfonds, czyli fundusze ubezpieczeniowe. W Belgii pracownicy są zobowiązani do
odprowadzania składek do jednego
z powyższych funduszy i co ciekawe,
sporo z nich należy do różnych organizacji społecznych lub politycznych.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
są w gestii pracodawcy i stanowią
7,35% wynagrodzenia brutto, z czego 3,55% potrącane jest z wynagrodzenia a resztę dopłaca pracodawca.
Natomiast prowadzący własną działalność, płacą pełną składkę. Wszystkie fundusze pobierają składki podstawowe w tej samej wysokości, a ich
oferty ubezpieczeniowe są bardzo podobne. Należy również pamiętać, że
ubezpieczenie automatycznie obejmuje wszystkich członków rodziny będących na utrzymaniu danego pracownika. Za usługi medyczne należy
najpierw zapłacić, a dopiero potem po
przedstawieniu odpowiedniego dokumentu (Getuigschrifft) można odzyskać 75% wydatków z Hulpkas voor
Ziekte-en Invaliditeitsverzekering.

Kolejny etap reformy
miał miejsce w 1994 roku.
Wprowadzono wtedy obowiązek stosowania na receptach kodów kreskowych, co w znacznym
stopniu ułatwiło odpowiednim służbom kontrolę nie tylko działań aptekarzy, ale i lekarzy. I co
ważne, ten system pozwolił na stałe monitorowanie
rynku leków. Można było
precyzyjnie określić, jakie
medykamenty i w jakich
ilościach mają zastosowanie na rynku farmaceutycznym. W trakcie tej reformy miały miejsce także inne bardzo
znaczące zmiany. Po pierwsze, wszedł
w życie elektroniczny system rejestracji recept Pharmanet, co jednocześnie
umożliwiło dostęp do informacji o produktach leczniczych. Po drugie, zatroszczono się o najbiedniejszą część
społeczeństwa. Ustalono bowiem limity refundacji leków w wysokości 100
procent, którą to refundację mogli
otrzymać pacjenci o najniższych dochodach. I co ważne – w momencie
kiedy opłaty za usługi medyczne zostały zwiększone – dla najuboższych
obywateli wprowadzono jednocześnie
wiele ulg, odpisów podatkowych
i zwolnień.

Rynek farmaceutyczny
W Belgii sektor aptek jest sprywatyzowany, ale ich sposób funkcjonowania jest wyjątkowo precyzyjnie uregulowany przez właściwe przepisy.
Dotyczy to również odpowiedniego
rozmieszczenia aptek. Każde wydanie
pozwolenie na otwarcie nowego punktu z lekami, jest poprzedzone dokładną analizą demograficzną i geograficzną. Według raportu WHO, apteki
w Belgii są rozmieszczone wprost idealnie. Obecnie jest ich około 5.200.
Około 85% aptek w Belgii działa jako
niezależne przedsiębiorstwa, a tylko
15% funkcjonuje w ramach sieci. Pracuje w nich około 8 tysięcy farmaceutów co powoduje, że ten kraj należy
do państw z najwyższym wskaźnikiem
aptek na 100.000 mieszkańców – 42,9.
(wskaźnik w Polsce to 29,6). W 80 procentach dochody aptek pochodzą ze
sprzedaży leków, pozostałe 20% farmaceuci uzyskują ze sprzedaży innych
produktów: kosmetyków, wyrobów
dietetycznych, materiałów opatrunkowych i innych. Rząd zachęca do kupowania leków krajowych, które z reguły są tańsze o 10-15 procent od

zagranicznych. W Belgii kontrolę nad
lekami sprawuje AFMPS – Federalna
Agencja Leków i Produktów Spożywczych. Aptekarze zrzeszeni są w Belgijskim Stowarzyszeniu Farmaceutycznym.

Apteki w Belgii
Wszystkie apteki działają w standardowych godzinach pracy. W każdej miejscowości czy dzielnicy, zawsze
jest apteka czynna do 22:00, od której dyżur przejmuje potem placówka
mająca dyżur całodobowy. Na witrynie każdej apteki obowiązkowo musi
być umieszczona informacja (w widocznym miejscu) o najbliższej dyżurującej placówce. Adresy apotheek van
wacht można również znaleźć w lokalnej prasie i serwisach internetowych.
W Internecie są również dostępne wyszukiwarki oferujące mapki z dokładną lokalizacja aptek łącznie z drogą
dojazdu. Wykupując leki w aptece pełniącej nocny dyżur, trzeba się liczyć
z uiszczeniem dodatkowej opłaty
w kwocie 5 euro z tytułu tak zwanej
taryfy nocnej.
Aby znaleźć dyżurującą aptekę, wystarczy zadzwonić pod specjalny numer telefonu 0900-10.500 (0,50 euro/min), lub wejść na stronę
internetową www.apotheek.be. Na tej
stronie należy kliknąć na szare pole
„van wacht”, wpisać swój kod pocztowy (uw postcode) i kliknąć „zoeken”.
Otworzą się kolejne pola do wypełnienia, z których obowiązkowe jest tylko to z kodem pocztowym (po podaniu kodu za pierwszym razem
powinien się on już automatycznie wyświetlić). Można dodatkowo podać
swój adres oraz datę i godziny a następnie kliknąć „zoeken apothekers
van wacht”. W godzinach pomiędzy
22 a 9 zamiast szukanej apteki może
pojawić się numer telefonu pod który
trzeba zadzwonić żeby uzyskać dokładne informacje.
Karolina Tomczak

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
Belgia wydaje wojnę
oszustom podatkowym
Minister finansów – Koen Geens,
chce utworzenia centralnej bazy danych która zawierać będzie wszystkie
informacje o belgijskich kontach bankowych. W ten sposób zamierza
walczyć z niepłaceniem podatków od
zysków z rachunków oszczędnościowych. Obecnie na belgijskich kontach
oszczędnościowych ulokowanych jest
około 240 milionów euro i jak twierdzą eksperci jest to swoisty rekord.
Podatkiem nie są obłożone roczne zyski z kont oszczędnościowych w wysokości do 1880 euro, a powyżej tej
kwoty trzeba już zapłacić fiskusowi
15 procent. Dlatego Belgowie zakładają kilka lub kilkanaście kont w najróżniejszych bankach i w ten sposób
unikają podatków. Minister finansów
chce, aby powyższy projekt wszedł
w życie już jesienią tego roku. Bazę
danych obsługiwać będzie Nationale
Bank van Belgie, a władze będą miały dostęp do wszystkich informacji
tam zawartych. Część ekonomistów
jak i opozycja nie zostawiają na pomyśle ministra suchej nitki. Zgodnie
twierdzą, że „jest to ogromna ingerencja w prywatne życie obywateli”
i uważają, iż „to nienormalne żeby audytor podatkowy wiedział gdzie bywasz, co jesz i jak spędzasz wakacje”.
Gazeta „De Standaard” ma nadzieję,
że politycy nie poprą planów ministra
i ta ustawa nie wejdzie w życie.
„De Standaard”

Problematyczne banknoty
Belgia ma problemy z nowymi banknotami 5 euro, które do portfeli trafiły na początku maja. Niektórzy
sprzedawcy odmawiają ich przyjmowania „bo detektory sygnalizują, że
są to banknoty fałszywe”. Maszyny
parkingowe do opłat również często
je odrzucają. Według Belgijskiego
Banku Centralnego, „powodem zaistniałej sytuacji jest przestarzałe oprogramowanie detektorów do wykrywania fałszywych pieniędzy i zaistniała
sytuacja powinna być jak najszybciej
rozwiązana”. Nowe banknoty wprowadzono do obiegu aby utrudnić ich
podrabianie, a do produkcji wykorzy-

stano najnowsze technologie. Stare
banknoty o nominale 5 euro będą stopniowo wycofywane z obiegu.
„La Libre Belgique”

źRÓDŁO: www.hln.be/

Aresztowania w sprawie
kradzieży diamentów
z belgijskiego lotniska
Belgijska prokuratura poinformowała, że w związku ze sprawą kradzieży diamentów jaka miała miejsce
w lutym na lotnisku w Brukseli, zatrzymano pierwszych podejrzanych.
Na razie w trzech krajach aresztowano 31 osób: jedną we Francji, sześć
w Szwajcarii i 24 w Belgii. Prokurator Anja Bijnens ujawniła również, że
odzyskano pieniądze mające związek
z kradzieżą oraz diamenty. Nie podała jednak więcej szczegółów. Pod koniec maja, w związku z kradzieżą diamentów, około dwustu policjantów
przeszukało 40 mieszkań. W ten sposób odnaleziono pieniądze i diamenty oraz dokonano aresztowań. Ukradzione na brukselskim lotnisku
diamenty miały wartość około 37 milionów euro, według policji łupem złodziei padło także złoto i pieniądze.
Agencja dpa

Kradzieże na kolei
Belgijskie koleje zmagają się z plagą kradzieży miedzi. Tylko w roku
ubiegłym doszło do 1,4 tysiąca kradzieży kabli miedzianych i z tego powodu opóźnionych zostało ponad tysiąc pociągów. Straty wyceniono na
8 milionów euro. Według informacji
dyrekcji kolei belgijskich, liczba
ubiegłorocznych kradzieży była aż
o 80 procent większa niż w roku 2011.
Rząd oraz koleje (NMBS/SNBC) doce-

niają wagę problemu, dlatego opracowywany jest plan który ma zmniejszyć liczbę kradzieży. Nowy plan zakłada umieszczenie kabli głębiej
w ziemi co ma odstraszyć potencjalnych złodziei. Miedź ma być zastąpiona przez aluminium które jest sześć
razy tańsze. Dyrekcja kolei zapowiada również ściślejszą współpracę z policją i częstsze patrole na kolei. Mają
również wzrosnąć kary za kradzieże
kabli, a parlament belgijski ma uchwalić ustawę zgodnie z którą będzie zakaz gotówkowych płatności w skupach złomu co pozwoli na lepszą
kontrolę. Nowe rozporządzenia mają
wejść w życie w połowie roku.
„De Morgen”

Reaktory nuklearne
wznawiają pracę
Dwa belgijskie reaktory nuklearne:
Doel 3 i Tihange 2 wyłączone w ubiegłym roku z powodu pęknięć na kopułach, zostały ponownie uruchomione.
Po badaniach Belgijskiej Federalnej
Agencji ds. Kontroli Energetyki Nuklearnej zapadła decyzja o ponownym ich
włączeniu. Moc każdego z reaktorów
to 1 GW. Odpowiadają one za jedną trzecią całkowitej mocy belgijskiej energetyki nuklearnej (w sumie w Belgii jest
7 reaktorów). Cztery z nich znajdują
się w Doel niedaleko Antwerpii, a trzy
w Tihange w okolicach Lier. Łączna ich
moc to 6 GW. Operatorem wszystkich
reaktorów jest belgijski Electrabel.
„De Standaard”

Ataki na kościoły w Belgii
W neogotyckim kościele Saint-Amand
w Obigies nieznani sprawcy rozbili witraże i zdemolowali część wnętrza świątyni. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi lokalna policja, ale do chwili obecnej
sprawcy wandalizmu wciąż są na wolności. Policja zwróciła się z apelem do
miejscowej społeczności aby zgłaszał
się każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na ten temat. W Belgii coraz
częściej dochodzi do aktów profanacji.
W maju, dwudziestoletnia kobieta pochodzenia afrykańskiego, w kościele
Świętego Bonifacego w Brukseli, podpaliła jeden z jego bocznych ołtarzy.
Portal PCH.24 donosi, że w Belgii koś-
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cioły zmienia się na apartamentowce,
warsztaty samochodowe, hale targowe,
czy biura Unii Europejskiej. W samej
Brukseli w ciągu najbliższych dwudziestu lat, aż 30 kościołów katolickich zmieni swoje przeznaczenie. Według portalu, w Belgii tak jak w większości krajów
Europy Zachodniej mamy do czynienia
z kryzysem religijnym.
portalPCH.24

Krytyka islamu zakazana?
Sześciu belgijskich senatorów
(trzech z nich to muzułmanie), wniosło projekt ustawy przewidującej wysokie grzywny a nawet kary więzienia dla krytyków islamu. Jednocześnie
w Walonii oficjalnie zmieniono w kalendarzu szkolnym nazwy chrześcijańskich przerw świątecznych i umożliwiono wyznawcom islamu dopisanie
ich własnych. W założeniu ustawa ma
na celu zrównanie „islamofobii” z „antysemityzmem” i według komentatorów politycznych jej przyjęcie będzie
druzgocącym ciosem dla wolności słowa w Belgii. Krytycy zauważają, że
„takie działania odzwierciedlają wysiłki belgijskich polityków za wszelka cenę starających się odpowiedzieć
na potrzeby rosnącej w siłę społeczności muzułmańskiej”.
„La Libre Belgique”

lipiec–sierpień 2013

Pociąg „Fyra”
idzie w odstawkę
Bel gij skie ko le je po in for mo wa ły
o rezygnacji z szybkiego pociągu „Fyra”, który miał łączyć Brukselę z Amster da mem i skró cić czas pod ró ży
z czterech godzin do dwóch. Bezskuteczne okazały się prośby do włoskiego producenta o usunięcie wszystkich usterek i poważnych problemów
technicznych które pojawiły się już
wiosną tego roku. Zdarzało się, że
drzwi się zacinały, baterie przegrzewa ły, po ciąg psuł się w cza sie
mrozów, a nawet gubił części. Instalacje elektryczne nie były chronione
przed wo dą a dzia ła nie ha mul ców
po zo sta wia ło wie le do ży cze nia.
Marc Descheemaecker (rzecznik
belgijskich kolei) powiedział, że „z powodu tych problemów zerwaliśmy kontrakt bo uznaliśmy, że nie będziemy ryzykować zdrowia i życia podróżnych”.
„Le Soir”

Belgia państwem
wielokulturowym
Dziennik „Gazet van Antwerpen”
opublikował wyniki badań przeprowadzonych wśród antwerpskiej społeczności muzułmańskiej. Pokazują
one, że 60 procent młodzieży muzułmańskiej jest przekonana, iż nigdy
nie zostanie włączona do belgijskiego społeczeństwa. Jeden na trzech ankietowanych uważa, że z powodu swojego wyznania jest dyskryminowany
w szkole, a jeden z pięciu w miejscu
pracy. Ponad 50 procent osób biorących udział w badaniu twierdzi, że jest
ofiarami rasizmu. 93% ankietowanych
posiada belgijskie obywatelstwo, mimo to aż 42% nie czuje się Belgami
i uważa się za obcokrajowców.
Według flamandzkiego ministra do
spraw integracji Geerta Bourgeoisa
„muzułmańska młodzież powinna ciężej pracować i mniej narzekać (…) My
jako społeczeństwo powinniśmy podjąć dodatkowy wysiłek, ale podobnie
muzułmańska młodzież powinna także zrobić więcej w tym celu, aby poczuć się obywatelami kraju. Po prostu uważam, że młodzi muzułmanie
nie czują się pełnoprawnymi członkami naszego państwa, ponieważ nie
chcą należeć do naszej wspólnoty”.
„Gazet van Antwerpen”

Źródło: www.gva.be/

Powracający bojownicy
„De Standaard” odkrył w sieci filmy wideo z marca tego roku, na których widoczni są dżihadyści ścinający głowę mężczyźnie. Część z nich
porozumiewała się w języku niderlandzkim, co wywołało w Belgii falę
oburzenia i krytyki.
Z kolei gazeta „De Morgen” dotarła do zapisu rozmów telefonicznych
i protokołów z przesłuchań osób powracających z wojny w Syrii z których wy ni ka, że w re jo nie Alep po
(gdzie toczyły się zażarte walki pomiędzy syryjską armia a rebeliantami), belgijscy wojownicy dopuszczali się egzekucji i gwałcenia kobiet.
Z kilkudziesięciu z nich, ponad 20
pochodziło z Antwerpii. Burmistrz
miasta Bart de Wever zapowiedział,
że nie ma ją oni po wro tu do kra ju,
a każdy z nich jeżeli pojawi się w Antwerpii natychmiast zostanie wykreślony z rejestru mieszkańców, straci wszyst kie przy wi le je so cjal ne

i poniesie konsekwencje swojego postępowania. Dodał również, że takie
same konsekwencje poniosą wszyscy
mieszkańcy Antwerpii, którzy wybiorą się do Syrii na wojnę. Oświadczenie burmistrza wzburzyło część społecz no ści mu zuł mań skiej któ ra
twierdzi wręcz, że władze miasta postępują w sposób który uniemożliwia
ich rodakom powrót do Belgii. Z kolei mieszkańcy kraju obawiają się, że
bojownicy islamscy po wojennych doświadczeniach staną się wyjątkowo
niebezpieczną komórką terrorystyczną zagrażającą ich życiu.
„De Morgen”
De Standaard”

Wyjątkowo droga
energia elektryczna
Gazeta „De Morgen” informuje czytelników, że cena energii elektrycznej w Bel gii jest droż sza niż we
Fran cji, Ho lan dii czy
Wiel kiej Bry ta nii, po nie waż ob ło żo na jest
większymi podatkami.
Osta t nie da ne opub li kowane przez Federalny Re gu la tor Ryn ku
Ener gii Elek trycz nej
(CREG) po ka zu ją, że
przeciętna belgijska rodzi na pła ci za ener gię
elek trycz ną 778 eu ro
rocz nie, pod czas gdy
rodziny we Francji czy
Ho lan dii na wet o 250
euro mniej. Cena końcowa za elektryczność
w Belgii zawiera około
tuzina oddzielnych opłat i 21 pro cen to wą
stawkę VAT. Kilka dodatkowych kolejnych opłat nałożonych jest przez
producentów, a te obciążenia prawie
w całości ponoszą mieszkańcy. Z badań przeprowadzonych przez Deloit te wy ni ka, że bel gij ski prze mysł
płaci znacznie wyższe ceny za prąd
niż jego konkurenci w krajach są siednich. Ceny są wyższe o 12-45 procent (w zależności od potrzeb danego sek to ra prze my słu i re gio nu
kraju), niż średnia w krajach sąsiadujących. Eksperci przestrzegają, że
jeżeli sytuacja się nie zmieni to wysokie koszty energii wpłyną na zatrud nie nie, utrud nią in we sty cje,
a koszty produkcji staną się niekonkurencyjne. Największymi dostawcami energii w Belgii są Electrabel
i Luminus, a znaczna część energii
jest importowana z Francji.
„De Morgen”
Opracowała:
Karolina Morawska
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Odnalezione karaty

W

ieczorem 18 lutego tego roku, na lotnisku w Brukseli,
pracownicy firmy ochroniarskiej ładowali towar na pokład samolotu. Wszystko przebiegało spokojnie
i sprawnie aż do momentu, kiedy na
płytę lotniska wpadły z piskiem opon
dwa samochody na sygnale. Tak zaczął się brawurowy napad w wyniku
którego do jednej z furgonetek rabusie zgarnęli ponad 120 toreb z luku
bagażowego i uciekli.
Wszystko trwało niecały kwadrans.
Nie padł ani jeden strzał, a pasażerowie siedzący w samolocie niczego nie
zauważyli. W wyniku tej zuchwałej
kradzieży zginęły diamenty warte (według
różnych
szacunków)
od
37 do 50 milionów euro.

ście dni przewożone są miliony euro
w banknotach. Tydzień przed osławionym napadem taka właśnie gotówka
odleciała z brukselskiego lotniska, jak
zwykle do Szwajcarii. Według policji,
francuski złodziej chciał ukraść pieniądze a nie diamenty. Cała szajka
mocno się zdziwiła, gdy po otwarciu
worków okazało się, że są w nich szlachetne kamienie. Na taką ewentualność zupełnie nie byli przygotowani
i to w pewnym sensie ich zgubiło. Poszukiwali bowiem nabywców skradzionych kamieni tak nieudolnie, że
na ich ślad wpadła policja. Po ustaleniach francuskich, belgijskich i szwajcarskich śledczych okazało się, że wyjątkowo zuchwałego diamentowego
napadu nie dokonała szajka wyspe-

Francuski trop
Francuskie Lazurowe Wybrzeże słynie nie tylko z wyjątkowych klimatów i niesamowitych widoków, ale
również ze snobistycznego
towarzystwa. Aby kupić na
tym terenie posiadłość trzeba mieć sporo na koncie, dlatego właściciele tamtejszych
nieruchomości żyją sobie
komfortowo i spokojnie.
Jakież było zdziwienie mieszkańców ekskluzywnej dzielnicy w Antibed, kiedy policja
rozpoczęła przeszukiwania
domu jednego z ich sąsiadów.
Niejaki Marc Bertoldi, właŹródło: http://www.time.com/time/specials
ściciel willi, kilku innych nieruchomości i restauracji w Casablance, został zatrzymany przez cjalizowanych w tym złodziei. Stało
policję kilka godzin wcześniej. Znany się tak przez zupełny przypadek, chobył francuskim organom ścigania od ciaż fachowości przestępcom z brukdłuższego czasu. Niejednokrotnie sie- selskiego lotniska nie można odmódział w więzieniu za napady i oszu- wić.
stwa, a w środowisku przestępczym
czuł się jak przysłowiowa ryba w wo- Złodziejska elita
Żeby ukraść diamenty trzeba być
dzie. To właśnie on (według policji)
zorganizował diamentowy skok na fachowcem. Specjalizują się w tym
brukselskim lotnisku. Policja miała Włosi z tak zwanej „Szkoły Turyń go na oku od chwili kiedy ustalono, skiej”. Wszyscy pochodzą z tego saże jeden z samochodów biorących mego miasta, znają się od najmłodudział w napadzie pochodził z Fran- szych lat i są najlepszymi na świecie
cji. W piwnicy jego domu znaleziono fachowcami w okradaniu skarbców.
ukryte diamenty oraz sporo gotówki. Siła ich grupy polega na tym, że każA co najciekawsze, Bertoldi do chwi- dy z nich jest wy jąt ko wy w swo jej
li otwarcia toreb nie zdawał sobie dziedzinie. Na przykład jedna osoba
sprawy co zrabowano w trakcie napa- zajmuje się unieszkodliwianiem alarmów, inna otwieraniem zamków, jeszdu na lotnisku.
cze inna prowadzeniem samochodu.
Diamenty czy gotówka?
Żyją z kradzieży diamentów, a najlepMarc Bertoldi najprawdopodobniej szym miejscem do przeprowadzenia
nie zamierzał ukraść diamentów, bo napadu jest bez wątpienia Antwerpia.
o nich po prostu nie wiedział. Tym sa- Właśnie tu miało miejsce włamanie,
mym lotem do Zurychu, co kilkana- którego przebieg mógłby posłużyć za

doskonały scenariusz do sensacyjnego filmu.
Historia rozpoczyna się w 2001 roku. Panowie z Turynu zdecydowali
się okraść antwerpski skarbiec. Jeden z nich, nazwiskiem Notarbartolo, podał się za kupca diamentów i założył skrzynkę depozytową w sejfie
diamentowego centrum. Kuriozalne
jest, że turyński włamywacz (wcześniej kilkakrotnie karany) nie został
sprawdzony i bez problemu otworzył
depozyt. Pierwszy krok był już zrobiony. Włoski złodziej miał nienaganne
maniery, doskonale sprawdzał się w roli zamożnego biznesmena i tym zmylił
czujność ochrony. Przez dwa lata,
w trakcie których mógł przebywać
w budynku tak często jak chciał, szpiegowską kamerą nakręcał systemy zabezpieczeń. Reszta
gangu analizowała zdobyte
materiały i znalazła sposób na
wejście do sejfu. Potężne
drzwi nie stanowiły dla nich
problemu, wszak byli wysokiej klasy specjalistami. Nie
zniechęciły ich nawet dwa mechanizmy szyfrowe zabezpieczające wejście. Kluczem do
udanego skoku okazał się…
klucz. Sporych rozmiarów
i bardzo niewygodny w noszeniu, dlatego strażnicy odczepiali od niego część otwierającą,
aby
zmieścił
się
w kieszeni. Z biegiem czasu
czujność ochrony osłabła
i klucz zamiast w kieszeni
strażników wisiał sobie spokojnie na ogólnie dostępnym haku.
Nasz biznesmen, jako klient Centrum Diamentów, miał swobodny dostęp do sejfu. Dyskretna z natury obsłu ga nie za mon to wa ła w tym
pomieszczeniu kamer chroniąc prywatność klientów, więc złodziej mógł
bez przeszkód w nim przebywać. Na
kilka godzin przed napadem oślepił
zainstalowane tam dwa czujniki
zwykłym lakierem do włosów, a reszta szajki bez problemów poradziła
sobie z alarmem ma gne tycz nym
w drzwiach. Do dnia dzisiejszego policja nie jest w stanie zrozumieć, w jaki sposób członkowie gangu rozgryźli za szyf ro wa ny kod po sia da ją cy

Źródło: www.diamondworld.be
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mi lion kom bi na cji. Opróżnili 109
skrzynek w których oprócz diamentów
i gotówki znajdowały się również certyfikaty ustanawiające ich prawowitymi właścicielami kamieni. Oficjalnie
łupem złodziei padły diamenty o wartości 100 milionów euro. Nieoficjalnie
mówi się jednak, że mogły mieć cztery razy większą wartość.

Wpadka
W złodziejskim światku diamentowe skoki budzą szacunek i podziw,
a przedstawiciele „Szkoły Turyńskiej”
rzeczywiście byli fachowcami w swojej dziedzinie. Skok jakiego dokonali
w Antwerpii przeszedł do historii, ale
równie godny zapamiętania jest sposób w jaki policja wpadła na ich trop.
Po udanej akcji cała grupa udała się
do wynajmowanego mieszkania w Antwerpii. Do worków na śmieci złodzieje wrzucili wszystko co miało związek
z napadem, ale też zwykłe śmiecie. Byli tak pewni siebie, że nie zwrócili uwagi, iż w śmieciach znalazły się rachunki ze sklepów w których kupowali nie
tylko jedzenie ale i sprzęt użyty w czasie napadu. Załadowali worki do samochodu i wyruszyli w kierunku
Brukseli. Po drodze zatrzymali się
w lasku niedaleko lotniska, wypili kilka butelek szampana aby uczcić udany skok, a następnie pozostawili w lesie wspomniane worki ze śmieciami
i pojechali do punktu docelowego.
Pech chciał, że w tej okolicy mieszkał
emeryt przeczulony na punkcie zaśmiecania lasu. Gdy wczesnym rankiem zobaczył na leśnej polanie puste

butelki po szampanie i porzucone worki ze śmieciami, krew w nim zaczęła
się burzyć. Po kolei otwierał wszystkie worki w nadziei, że uda mu się
znaleźć jakieś szczegóły mogące ujawnić dane śmieciarzy. Znalazł nie tylko rachunki, ale i kominiarki, rękawiczki, walutę a także trochę szafirów.
O swoim odkryciu powiadomił policję, dla której odnalezienie sprawców
napadu nie nastręczało żadnych problemów. Diamentów jednak nie odnaleziono do dzisiaj.

Diamenty i paserzy
Antwerpia jest miejscem dla diamentów bezpiecznym, chociaż diamentowa dzielnica to zaledwie kilka
ulic. Ich bezpieczeństwa strzegą aż 63
policyjne kamery i jeszcze więcej prywatnych, a policja patroluje te tereny
kilkanaście razy na dobę. Miejscowa
komenda policji ma jedyny na świecie wydział zajmujący się tylko i wyłącznie diamentami. Jak mówią znawcy tematu, udany skok to dopiero
połowa sukcesu, bo równie trudno jest
ukradzione diamenty z Antwerpii wywieźć. Środowisko diamenciarzy to
świat w którym wszyscy się znają. Nie
ufają nikomu z zewnątrz i trudno ich
do siebie przekonać. Profesjonalni złodzieje mają zaufanych pośredników
i paserów, którzy pomagają im sprzedać ukradzione kamienie. Cena za jaką paserzy kupują kradziony towar
jest o wiele niższa od obowiązującej
na rynku, ale i tak obie strony są zadowolone. Mając zaufanego pasera
z odpowiednimi kontaktami złodzie-
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je mogą liczyć na upłynnienie towaru. Bez takiego pośrednika szanse na
sprzedaż kamieni są minimalne.
Coraz częściej miejscem gdzie trafiają skradzione diamenty jest Dubaj
i Hongkong. Tam w ciągu kilkunastu
dni kamienie tak długo zmieniają właściciela, aż ślad się urywa i ich odnalezienie staje się niemożliwe. Jednak
prawdziwym rajem dla złodziei i paserów stało się indyjskie miasto Surat, uważane za jedną z diamentowych
stolic. Właśnie tam szlifuje się i poleruje około 90 procent drogocennych
kamieni ze światowego rynku. Co roku do Suratu trafia około 35 ton diamentów, a co trzeci pochodzi z nielegalnego źródła. Paserzy coraz częściej
wybierają Indie, bo na tamtejszym terenie nie obowiązuje ustanowiona
w 2003 roku rezolucja ONZ nakazująca, aby wszystkie surowe diamenty
miały certyfikat, co z założenia powinno wyeliminować z rynku nielegalne
kamienie.
Coraz częściej słychać głosy, że Antwerpia jest mało bezpiecznym miejscem dla diamentów. Sekret tkwi
w prostym systemie handlu opartym
przede wszystkim na zaufaniu. Nie
pomogą nawet najlepsze zabezpieczenia i strażnicy aby uchronić te wyjątkowe kamienie przed zakusami
włamywaczy. Gorzej, jeżeli te zabezpieczenia nie skutkują nawet wtedy,
kiedy złodzieje kradną diamenty przez
pomyłkę, jak miało to miejsce w lutym na lotnisku w Brukseli.
Aleksandra Dobiecka

Deklaracje podatkowe w Belgii za rok dochodowy 2012
Deklaracje podatkowe w Belgii za rok dochodowy 2012
można składać przez internet do 17 lipca 2013
roku. Potrzeby jest dowód belgijski („identiteitskaart”),
pin do dowodu i czytnik do dowodów
(„identiteitskaartlezer”). Składa się je na stronie
www.taxonweb.be.Dla deklaracji na formularzach
papierowych (szara koperta) ostatecznym terminem
złożenia był 26 czerwca 2013.
Jeśli w imieniu podatnika deklarację składa księgowy drogą
elektroniczną (przez internet), termin do prawidłowego
złożenia deklaracji jest określony na dzień
16 października 2013 roku. W takim wypadku
należy dać pełnomocnictwo księgowemu.
Można to uczynić drogą elektroniczną za pomocą dowodu
belgijskiego („identiteitskaart”) i pin-u do dowodu.
Jeżeli podatnik nie wysłał rozliczenia w ustawowym terminie
(do 26 czerwca albo 17 lipca) może udać się do księgowego,

dać mu pełnomocnictwo i wtedy na pewno nie będzie
spóźniony.
Zeznanie podatkowe dla nierezydentów – wersja papierowa
do 2 października 2013
Zeznanie podatkowe dla nierezydentów przez „tax – on
– web” do 16 października 2013
Zeznanie podatkowe dla nierezydentów złożone przez
księgowego, który ma ważne pełnomocnictwo
do 16 października 2013.
Pełnomocnictwo najlepiej złożyć w obecności księgowego,
bo on musi je odebrać i potwierdzić. Niezbędny jest dowód
i pin
Barbara Jarząbek –Salwin
księgowa
nr licencji BIBF 30179023
KBO 0819.417.495
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Polski prezydent
przyjmuje dobroczyńców z Hoboken
czerwca br. prezydent Bronisław Komorowski przyjął pięciu
mieszkańców Hoboken, którzy
zostali uroczyście nagrodzeni za organizowanie charytatywnych transportów do Poznania, w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
Walter Frans był wieloletnim przewodniczącym gminnego stowarzyszenia „Zwaantjes”, które w zeszłym roku zostało zmuszone do zamknięcia
działalności. W czasach swojej świetności stowarzyszenie zrzeszało1800
członków, podejmowało wiele inicjatyw oraz organizowało liczne akcje
charytatywne. Za jedną z takich akcji, a mianowicie za organizowanie
transportów charytatywnych do Poznania, pięciu członków stowarzyszenia zostało oficjalnie uhonorowanych
przez prezydenta Komorowskiego.
„A wszystko zaczęło się wtedy, kiedy
to w roku 1982 przyjechał do nas w odwiedziny chór z Poznania”- opowiada
Wlater Frans. „W okresie trwającej zimnej wojny postanowiliśmy pomóc
i wesprzeć naszych kolegów z chóru
i zorganizowaliśmy transporty charytatywne do Polski”. Zaczęto od niewielkich transportów dla kolegów, a potem
organizowano je na szeroką skalę. Pierwsza wizyta, która miała miejsce w roku 1983 była dla Waltera prawdziwym
szokiem. „Wśród lokalnej ludności panowała gigantyczna bieda. Transporty
żywności przybyłe na miejsce powodowały, iż tłumy stały do nich w kolejkach.
Upalnego letniego dnia w całym mieście nie było wody pitnej. Pomiędzy godziną czternastą i piętnastą wątła strużka wody leciała z kranu. Na początku
naszych podróży pakiety charytatywne
były składowane w lokalnym klasztorze. Kiedy zauważyliśmy, że są one przechowywane tam zbyt długo, zaczęliśmy
szukać rozwiązania zamieszczając ogłoszenie w gazecie- mówi Walter. „Zareagował mieszkaniec Oostendy i skontaktował nas z rodziną Komorowskich,
mieszkającą wówczas pod Poznaniem.
Rodzinne miejsce zamieszkania obecnego prezydenta Polski (spokrewnionego z belgijską księżniczką Matyldą,)
stało się punktem rozdzielczym pakietów żywnościowych na teren całego Poznania. Nasza akcja była nie lada zamierzeniem. Często nasi wolontariusze byli
kontrolowani przez agentów i regularnie słyszeli obelgi pod swoim adresem.
Wyzywano ich od lokalnych komunistów. Na granicy kontenery były często bardzo dokładnie przeszukiwane,
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co powodowało iż trzeba było stać na go dedykujemy to wyróżnienie tym
przejściu granicznym po 20 godzin.
wszytkim, którzy w bezinteresowny
Raz nawet Walter zmuszony został sposób organizowali w okresie stanu
przez straż graniczną do osobistej wojennego transporty charytatywne
kontroli, podczas której musiał się ro- z Zachodu. Jedną z tych osób był Rozebrać do naga. „Związek Solidarność bert van Riel, który pomagając podprzekazał mi list, który miałem oddać czas transportów zginął w wypadku
w Amsterdamie. Prawdopodobnie samochodowym. Jego syn i wdowa zostraże graniczne zostały o tym powia- stali przyjęci we wtorek przez prezydomione i dokładały wszelkich sta- denta Polski”.
rań, aby go znaleźć. Na krótko przed Źródło:„Poolsce president ontvangt Hobokense weldoedotarciem do granicy, moja żona Ve- ners”
Koen de Beuckeleelaar
ra ukryła ów list w staniku i tylko
w ten sposób udało się go przewieźć”.
Z niderlandzkiego
W okresie międzyrokiem 1983, a upadprzełożyła Maya Stępień
kiem muru berlińskiego w roku 1989,
Stowarzyszenie
w Hoboken organizowało rocznie
Maya Stępień
trzy do czterech
transportów charytatywnych do
Polski. „My nie
byliśmy jedynymi,
którzy organizowali takie akcje.
To oficjalne wyróżnienie
zawdzięczamy temu, że w tamtych
czasach mieliśmy
okazję poznać roGSM 0496 113 823
dzinę obecnego
e-mail: stepien.maya@gmail.com
prezydenta. Dlate-

Tłumacz
przysięgły

języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego
i niemieckiego
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Polak Roku wybrany!

P

iątek. Siódmy czerwca. Ciepły, wiosenny wieczór, który zachęcił
panie do przywdziania krótkich
sukienek, a panów do odwiedzenia myjni samochodowej, celem pozbycia się
z wehikułów ostatnich śladów zimowodeszczowej udręki. Uczesani, umalowani, lśniący i eleganccy, emigranci znad
Wisły przybyli z czterech stron świata by
uhonorować tegorocznych wybrańców,
którzy dostąpili zaszczytu ubiegania się
o miano Polaka Roku w Belgii. Przekraczając wrota brukselskiego teatru Saint
Michel wszyscy w napięciu czekali na
rozdanie nagród. Kandydaci, którzy nierzadko zapłacili cenę krwi, potu i łez, aby
dojść tak daleko i stać się wedetami
wśród Polonii na obczyźnie zachowali
pokerowe twarze. Za to goście, kibicujący gorąco swoim ulubieńcom, sprawiali, że z minuty na minutę atmosfera stawała się coraz bardziej napięta.
Kiedy wybiła godzina dziewiętnasta,
a wszyscy siedzieli jak na szpilkach, czekając na rozpoczęcie ceremonii (no może oprócz lekarzy, którzy stali w pogoto wiu, li cząc się z nie wy dol nościa mi
mięśnia sercowego tych bardziej wrażliwych gości) rozległy się dźwięki skocznej muzyki, a na scenę żwawym pląsem
wparowała młodzież z zespołu „Gawęda”, która rozładowała atmosferę polskimi tańcami (i uratowała niektórych
z nas przed niechybnym zawałem). Po
artystycznej inauguracji przyszedł czas
na tę oficjalną i werbalną. Niestety (albo wręcz przeciwnie) setki oczu, zamglonych źrenic, wlepiały się w scenę, nie
będąc w stanie skupić się na niczym poza długą suknią prowadzącej do tego
stopnia, że większość z nich nie usłyszała wzmianki o Królestwie Polski (w którym królem miałby zostać sam Polak Roku!).
Gdy przyszedł wreszcie czas na klimaks, emocje sięgały zenitu. W powietrzu fruwały obgryzane ze stresu paznokcie, a cały teatr chybotał się w rytm
trzęsących się kolan kandydatów. Prowadzący z TVP i VRT zapowiedzieli pierwszą nagrodę, w kategorii działalność
gospodarcza. Na sali zapanowała grobowa cisza... Jednak w mgnieniu oka zastąpiły ją gromkie brawa, kiedy ogólne
niedotlenienie mózgu, spowodowane
wstrzymanym oddechem przerwane zostało przez dźwięk rozrywanej koperty
z werdyktem.

Statuetka dla laureatów

Nagrodę Polaka Roku w kategorii działalność gospodarcza otrzymała „antwerpska” firma ubezpieczeniowa Save Insurance, która już od ponad dwudziestu lat

odnosi sukcesy na rynku belgijskim, holenderskim i luksemburskim. Szef przedsiębiorstwa złożył podziękowania, zareklamował się mimochodem i bezpiecznie
zszedł po stromych schodach sceny (jak
na ubezpieczyciela przystało). Kolejna
nagroda przyznana została w kategorii
działalność społeczna. Laureatka – Jadwiga Agacka, nauczycielka w polskiej
szkole, udzielała się przez wiele lat jako
wolontariuszka. Zwyciężczyni była tak
przejęta, że zabrakło jej słów. Kiedy publiczność szykowała się na powitanie
trzeciego laureata, organizatorzy zafundowali wszystkim kolejny zastrzyk adrenaliny. Na scenę wkroczyły bowiem dwie
artystki z Łodzi, które zagrały i wyśpiewały wiersze Tuwima, wprawiając widownię w kulturalny zachwyt. Po takim
antrakcie, jedyną godną kontynuacją
mogłaby być tylko nagroda w kategorii
kultura. Statuetka ta przypadła zespołowi pieśni i tańca Spotkanie, który już od
ponad czterdziestu lat reprezentuje polskie tradycje i kulturę na arenie europejskiej. W tym roku, po raz kolejny, także internauci mieli okazję uhonorować
statuetką ich ulubieńca. Nagrodę internautów zdobył Brukselski Klub Polek
Bekap. Wyróżniony został on za inicjatywę, pomoc i wsparcie, które oferuje Polakom na emigracji, a także działalność
charytatywną na rzecz potrzebujących,
nie tylko z Polski. Statuetkę odebrały oddelegowane członkinie, dumne i zaszczycone. Ostatnia statuetka przyznana jako Nagroda Polonii, przeznaczona była
dla osoby, która zasłużyła na wdzięczność Polaków, mimo, że sama nie jest
narodowości polskiej. Laureatem owej
nagrody został w tym roku profesor medycyny na Katolickim Uniwersytecie
w Leuven, Jean-Bernard Otte, który
przez wiele lat organizował przeszczepy
wątroby i opiekę medyczną dla polskich
dzieci. Tylko w Belgii miały one szansę
na powrót do zdrowia, a dzięki profesorowi Otte, było to możliwe.
Po rozdaniu nagród, wszyscy zebrani
mieli okazję usłyszeć bis utalentowanych łodzianek, które zaprezentowały
wspaniałe wykonanie „Prząśniczki”. Galę zwieńczył koncert Anity Lipnickiej
i Johna Portera (który rozbawił publiczność do łez niepoprawnymi politycznie
i moralnie żartami). Kolejna edycja już
za rok!
Magdalena Gato Negro
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Kącik historyczny
Katastrofa gibraltarska

Źródło: www.mmbydgoszcz.pl

o jedna z największych, do
końca nie wyjaśnionych zagadek naszej historii. Według
części badaczy, była to zwykła lotnicza katastrofa, według innych – zaplanowane zabójstwo.
Generał Władysław Sikorski w czasach II wojny światowej był premierem polskiego rządu na emigracji i Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych RP.
Czwartego lipca 1943 roku, kiedy wracał do Londynu z inspekcji wojskowej
II Korpusu Polskiego na Bliskim
Wschodzie, zginął w katastrofie lotniczej. Oficjalne śledztwo przeprowa dzone przez specjalną komisję
brytyjskiego ministerstwa lotnictwa
wykazało, że wypadek wydarzył się
na skutek awarii sterów wysokości.
Do dnia dzisiejszego przyczyny katastrofy nie zostały jednak jednoznacznie i ostatecznie wyjaśnione.

T

Przed katastrofą
Polski Rząd Emigracyjny, na którego czele stał Władysław Sikorski,
uznany został przez Francję, Wielką
Brytanię i USA, odrzucony zaś przez
Niemcy, a przede wszystkim przez
Związek Radziecki. Od 1940 roku
generał tworzył polskie wojsko na
emigracji i doprowadził do tego, że
Polska pozostawała trzecim najsilniejszym aliantem posiadając tylko we
Francji około 84 tysiące żołnierzy. Dla
wielkiej części Polaków był nadzieją
na spełnienie marzeń o wolności. Popularne było powiedzenie: „Gdy słoneczko wyżej, to Sikorski bliżej”.
Na początku 1943 roku, stosunki
polskiego rządu na emigracji z państwem sowieckim stały się bardzo napięte. W kwietniu Niemcy ogłosili
odnalezienie ciał czterech tysięcy pol-

skich oficerów zamordowanych przez NKWD
w Katyniu. Generał Sikorski zażądał od Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża przeprowadzenia
śledztwa w sprawie odpowiedzialności ZSRR za
zbrodnie katyńskie. Od tego momentu działania
Stalina skierowane były
przeciwko polskiemu Rządowi RP na Uchodźstwie
i stały się zalążkiem tworzenia podporządkowanego sowietom ośrodka władzy w Polsce. Komuniści
zaczęli organizować 1 Dywi zję Pie cho ty im. Ta de u sza Koś ciusz ki pod dowództwem generała
Zygmunta Berlinga, faktycznie podporządkowanej Stalinowi. W czerwcu
1943 Sikorski uznał wojsko Berlinga
za „polską dywizję komunistyczną,
o charakterze dywersyjnym”, a generała Berlinga „za zdrajcę, który zdezerterował z wojska polskiego”.
Zanim doszło do tragicznej w skutkach katastrofy, były próby zlikwidowania polskiego generała. Półtora
miesiąca przed wypadkiem, gdy Sikorski przebywał w Gibraltarze po raz
pierwszy, minister w jego rządzie – Karol Popiel odebrał dziwny telefon
w którym rozmówca twierdził, że generał zginął podczas katastrofy samolotu nad Gibraltarem. Odebrano to jako niesmaczny żart, ale później ta
rozmowa nabrała innego znaczenia.
Zwłaszcza, że przed wypadkiem miały miejsce dwie awarie samolotów
w których Sikorski otarł się o śmierć.
W 1942 roku, w czasie lotu samolotu
nad Atlantykiem, ppłk Bohdan Kleczyński udaremnił próbę zamachu
w porę wykrywając i rozbrajając świecę dymną wielkiej mocy, ratując załogę i pasażerów samolotu przed
śmiercią. Z archiwalnych dokumentów wynika też, że 4 lipca, tuż po starcie samolotu z polską delegacją
na pokładzie, niektórzy z członków
emigracyjnego rządu otrzymali tajemnicze telefony informujące o rychłej
śmierci Sikorskiego w mającej się wydarzyć katastrofie lotniczej.

Katastrofa i pogrzeb
Samolot B-24 Liberator II LB-30 nr.
AL 523, należący do 511 dywizjonu
Brytyjskich Sił Powietrznych, wystartował o godzinie 23:06 z gibraltarskie-

go lotniska. Niebo było bezchmurne,
wiał lekki wschodni wiatr. Szesnaście
sekund po starcie samolot wodował
około 600 metrów na wschód od końca pasa startowego. Przez jakiś czas
utrzymywał się na spokojnej powierzchni morza, a po około sześciu minutach zatonął w przybrzeżnych wodach.
Poza Sikorskim zginęli bądź zaginęli
wszyscy pasażerowie Liberatora z wyjątkiem pierwszego pilota Czecha
– Eduarda Prchala. Martwego generała wyłowiono z morza tuż przed północą, kilkadziesiąt minut po katastrofie. Ciało zostało przetransportowane
do Wielkiej Brytanii na pokładzie polskiego niszczyciela „Orkan”.
11 lipca trumnę wystawiono na widok publiczny w pałacyku Prezydium
Rady Ministrów RP. Po trzech dniach
ciało generała przewieziono do katedry westminsterskiej, następnie odbyła się msza żałobna w której uczestniczyło wielu najwyższych rangą
dostojników wojskowych i cywilnych
z różnych państw. 16 lipca odbył się
pogrzeb generała Sikorskiego na
cmentarzu polskich lotników w Newark-on-Trent. Trumna spoczęła
u stóp pomnika stojącego na osi głównej cmentarza. Pomnik wykonano
z białego piaskowca w formie krzyża
ozdobionego dwunastoma lotniczymi
orłami z krzyżami w koronie.

Po katastrofie – śledztwo
Samolot którym leciał generał Sikorski należał do Anglików i to oni
przeprowadzili śledztwo które trwało bardzo krótko a jego wyniki zostały utajnione. Oficjalnie ogłoszono, że
„z przeprowadzonych badań rozbitego samolotu absolutnie nie można
ustalić jakiejkolwiek konkretnej przyczyny, która mogła spowodować zacięcie się układu sterowania wysokością”. Z uzyskanych zeznań i szybko
przeprowadzonego śledztwa, za przyczynę wypadku Anglicy uznali zacięcie się steru wysokości. Wniosek końcowy brzmiał: „śmierć Sikorskiego
nastąpiła w drodze tragicznej katastrofy stanowiącej tajemnicę państwową”. Powyższy raport został natychmiast zakwestionowany przez polski
rząd w Londynie. Emigracyjne władze RP zarzucały Brytyjczykom między innymi to, że nie zbadano związku pomiędzy tragiczną śmiercią
generała, a wcześniejszą próbą spowodowania katastrofy w 1942 roku.
Zidentyfikowano osiem ciał osób pod-
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różujących z generałem, zwłok kilku
nie odnaleziono nigdy, w tym córki
generała Zofii Leśniowskiej. Według
niektórych relacji, została ona porwana przez Sowietów i wywieziona przez
NKWD do łagru. Jednak znaczna część
historyków podważa tę tezę. Pewne
jest tylko to, że gdy samolot startował, córka Sikorskiego była na pokładzie.

Antwerpia po polsku

21

ciw Narodowi Polskiemu
w Katowicach wszczęła
śledztwo w sprawie „sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji powietrznej w dniu
4 lipca 1943 roku w Gibraltarze w celu pozbawienia życia premiera i Naczelnego
Wodza
Sił
Zbrojnych RP generała
Ekshumacje
Władysława Sikorskiego,
Na przełomie lat 80 i 90-tych ubieg- przez co doszło do katałego stulecia rząd polski rozpoczął za- strofy samolotu (…), w wybiegi mające na celu wydobycie pro- niku czego śmierć poniechów generała i pochowania ich śli generał Władysław
Pogrzeb gen. Sikorskiego na Wawelu.
Źródło: http://polskalokalna.pl/wiadomosci/
w Polsce. W 1993 roku, w 50-tą rocz- Sikorski i towarzyszący
nicę katastrofy, za zgodą władz bry- mu obywatele RP”.
tyjskich przeprowadzono ekshumację
Powtórna ekshumacja
w Newark. Brytyjski lekarz sądowy szczątków generała i badanie zwłok czy też spadochron, dzięki czemu przew obecności ekipy filmowej i przed- odbyło się w dniach 25-26 listopada, żył. Brytyjski raport tego nie wyjaśstawicieli polskiego konsulatu otwo- a ponowny pochówek miał miejsce 26 niał a oczywiste było, że musiało to
rzył wydobytą podwójną trumnę. Cia- listopada 2008 roku w katedrze na przeszkadzać pilotowi w prowadzeniu
ło
Sikorskiego
owinięte
było Wawelu. Pod koniec stycznia 2009 ro- maszyny. Prchal w trakcie tej rozmow wojskowy koc co świadczyło o tym, ku ogłoszono raport z przeprowadzo- wy zachowywał się co najmniej dziwże zwłoki nie były ubrane w mundur nej sekcji zwłok. Ustalono, że śmierć nie, zasłaniał się utratą pamięci
wojskowy stosownie do ceremoniału generała nastąpiła na skutek obrażeń w ostatnich chwilach przed katastrow pogrzebach wojskowych, lecz zo- wielu narządów w wyniku upadku fą i powtarzał ciągle wersję o zablostało złożone do trumny w takim sta- z wysokości w chwili uderzenia samo- kowaniu sterów (wspominał po latach
nie w jakim wydobyto je z wody. Po lotu w wodę. Jako drugą z możliwych Jan Nowak-Jeziorański). Pod koniec
kilkugodzinnych oględzinach ciało przyczyn śmierci podano utonięcie. lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku,
złożono w nowej trumnie którą opie- Tym samym przecięto wszelkie spe- brytyjski historyk David Irving wyczętowano pieczęciami konsularny- kulacje na temat spiskowych teorii dał publikację przeznaczoną tylko
mi, przewieziono do Warszawy, śmierci Sikorskiego, wykluczając hi- i wyłącznie dla ówczesnego premiera
a stamtąd do Krakowa. 17 września potezy o wcześniejszym zastrzeleniu, Wielkiej Brytanii0, Harolda Wilsona.
1993 roku w obecności ówczesnego uduszeniu lub otruciu generała.
Wniosek końcowy brzmiał: „nie możprezydenta RP Lecha Wałęsy i Ryszarna wykluczyć, iż do katastrofy mogda Kaczorowskiego – ostatniego pre- Różne teorie
ło dojść wskutek sabotażu”. Dariusz
zydenta RP na Uchodźstwie, trumna
Na początku lat 60-tych dyrektor Baliszewski – dziennikarz od wielu lat
z ciałem generała Władysława Sikor- rozgłośni polskiej Radia Wolna Euro- badający katastrofę gibraltarską i próskiego spoczęła w grobowcu, w kryp- pa Jan Nowak-Jeziorański, spotkał się bujący wyjaśnić okoliczności śmierci
cie świętego Leonarda w katedrze z czeskim pilotem Eduardem Prcha- generała w książce „Bransoletka Zośw. Stanisława i Wacława na Wawe- lem który jako jedyny ocalał z kata- fii” napisał: „To był prawdopodobnie
lu.
strofy. Dyrektor oczekiwał odpowie- najdziwniejszy wypadek lotniczy
W 2008 roku prokuratura z Oddzia- dzi na pytanie: jak to się stało, że pilot w dziejach świata. Samolot, na przełowej Komisji Ścigania Zbrodni prze- miał na sobie kamizelkę ratunkową, kór prawom fizyki, miał wystartować
z uszkodzonym sterem wysokościowym, po czym wodować kilkaset metrów od brzegu. Zanim zatonął, miał
utrzymywać się na wodzie ponad sześć
minut, by następnie, kapotując, miękko osiąść na dnie. Zaskakujące jest,
że drobne przedmioty znalezione po
katastrofie na dnie morza nosiły ślady uszkodzeń charakterystycznych jedynie dla eksplozji”.
W związku z niewyjaśnionymi do tej
pory przyczynami katastrofy mnożą
się najróżniejsze teorie. Według niektórych badaczy śmierć Sikorskiego
nastąpiła w wyniku zamachu nadzorowanego przez brytyjskie służby specjalne przy współudziale sowieckiego
ambasadora w Gibraltarze. Inte res
mieli w tym przede wszystkim Rosjanie, którzy za wszelką cenę chcieli
przejąć władzę w Polsce, co mogło nastąpić po skłóceniu zachodnich soKamien pamiatkowy na Powazkach Wojskowych. Źródło: wikimedia.pl
juszników z Polską i doprowadzeniu
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do sytuacji kryzysowej w polskich władzach emigracyjnych.

Krajobraz polityczny
po śmierci Sikorskiego
Śmierć generała Sikorskiego całkowicie zmieniła pozycję Polski na arenie
międzynarodowej. Stalin coraz śmielej
wysuwał żądania mające całkowicie
zmarginalizować nasz kraj. Strona radziecka robiła wszystko co możliwe, aby
poróżnić Polskę i jej alianckich sojuszników, a Brytyjczykom nie na rękę były kłótnie ze Stalinem, woleli widzieć
w nim sojusznika. Dalsze losy Polski
pokazały, jak śmierć generała Sikorskiego osłabiła naszą pozycję. Na wiele lat staliśmy się zakładnikami komunizmu i dominacji Sowietów.
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Dla Polaków wiadomość o śmierci
Sikorskiego była ogromnym wstrząsem. Generał, jako jeden z niewielu
polityków, cieszył się autorytetem i poważaniem aliantów. Jego nazwisko
było symbolem walki, niezłomności
i odwagi. Niemiecka propaganda jawnie obwiniała o śmierć generała Brytyjczyków, w co Polacy nie mogli i nie
chcieli uwierzyć. Gdy zabrakło generała trzeba było wybrać nowego premiera Rządu RP na Uchodźstwie. Został nim Stanisław Mikołajczyk, zaś
stanowisko Naczelnego Wodza Sił
Zbrojnych RP objął generał Kazimierz
Sosnkowski.

Do dnia dzisiejszego nie ma dowodów, że katastrofa gibraltarska była
zamachem na życie generała. Na podstawie ostatniej przeprowadzonej ekshumacji i podanych wniosków wynika, że był to wypadek. Czy w takim
wypadku można z całą pewnością wykluczyć zamach? Znaczna część historyków zajmujących się badaniem katastrofy mówi wprost, że istnieją
dowody do tej pory nie ujawnione. Dopiero w chwili gdy odtajnione zostaną dokumenty z archiwów brytyjskich
i rosyjskich, z całą pewnością będzie
można stwierdzić czy był to rzeczywiście wypadek, czy zamach na polskiego premiera i Naczelnego Wodza Sił
Zbrojnych RP.
Anna Janicka

Wydział Konsularny
Ambasady RP w Brukseli

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP W BRUKSELI
ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH i PRAWNYCH :
W związku ze znacznym wzrostem napływu interesantów do naszego urzędu, w celu zapewnienia
sprawnej obsługi wszystkich przybyłych, Wydział Konsularny wprowadzi z dniem 01.08.2013 r. zapisy
na spotkania w sprawach paszportowych i prawnych. Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z
tego zakresu powinny zapisywać się poprzez stronę MSZ E-Konsulat: h"p://www.e-konsulat.gov.pl/,
na spotkania odbywające się w następujących przedziałach czasowych: wtorek, czwartek, piątek w
godzinach 9:00 do 13:00, w środy w godzinach 13:00 do 18:00.
W okresie przejściowym, do 31.12.2013 r., w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby które
zapisały się na spotkanie, pozostali interesanci w miarę istniejących możliwości. Z dniem 01.01.2014
r. przyjmowani będą tylko interesanci którzy wcześniej zapisali się na wizytę w urzędzie. Pozostałe
osoby będą przyjmowane tylko w sytuacjach wyjątkowych.
Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane w celu uzyskania
zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.
Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji, mając nadzieję iż przyczyni się do
sprawnej obsługi wszystkich interesantów oraz zaoszczędzi Państwu czasu traconego w kolejce w
urzędzie.
Wszystkie informacje dot. spraw konsularnych załatwianych w urzędzie znajdują się na stronie
internetowej Ambasady RP w Brukseli: h"p://www.bruksela.msz.gov.pl/
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków

Bohater czy zdrajca cz 2.
z Polski dopiero wtedy, kiedy jemu
i jego rodzinie groziło śmiertelne niebezpieczeństwo. Ostatni raport napisany w Polsce dla Amerykanów kończył się zdaniami: Niech żyje Polska!
Niech żyje Solidarność!

Ucieczka

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

Bohater czy zdrajca?
Ryszard Kukliński posiadał ogromną wiedzę o najpilniej strzeżonych tajemnicach państwowych. Doskonale
orientował się w planach sowieckiej
strategii zaatakowania Europy Zachodniej. Wiedział, że w takiej sytuacji przez Polskę miałyby przejeżdżać
ogromne siły wojsk sowieckich, aby
przełamać obronę NATO. Wiedział
również, że Zachód w odpowiedzi na
agresję ZSRR dopuszczał możliwość
użycia broni nuklearnej, w wyniku
czego zginęłoby kilka milionów Polaków. W ręce Amerykanów przekazał
plany radzieckiej broni, między innymi czołgu T-72 i ręcznej rakiety przeciwlotniczej Striela. Ujawnił najważniejsze sekrety Bloku Wschodniego:
sposoby maskowania strategicznych
obiektów przez wojsko, lokalizację
trzech największych obiektów wojskowych, plan obrony przeciwlotniczej Układu Warszawskiego, plany inwazji na zachód w przypadku
wybuchu III wojny światowej. W roku 1980 przesłał Amerykanom wyjątkowo ważną informację dotyczącą planów wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego.
Kukliński należał do najcenniejszych i najbardziej utajnionych agentów. Jego informacje były przekazywane do rąk własnych tylko pięciu
najważniejszym osobom w USA w tym
prezydentowi. Współpracował z Amerykanami dziesięć lat i dostarczył im
mnóstwo bezcennych informacji.
Przez ten czas działał w warunkach
maksymalnego zagrożenia. Wyjechał

Nastał sierpień 1980 roku. Po fali
strajków, młody robotnik Lech Wałęsa podpisał z rządem porozumienie
na mocy którego narodziła się Solidarność. Dla Kuklińskiego był to czas
nadziei na zmiany, na lepsze jutro.
Mozolnie piął się po szczeblach kariery i miał dostęp do najtajniejszych
materiałów które przekazywał Amerykanom. Władze Związku Radzieckiego rozwścieczone porozumieniem
rządu z robotnikami przygotowywały zbrojny odwet. Coraz bardziej realne stawały się plany wkroczenia Armii Czer wo nej do Pol ski w ce lu
opanowania sytuacji w kraju i aresztowania przywódców związkowych.
Kukliński wiedział, że operacja zbrojna prze wi dzia na by ła na po czą tek
grudnia i w obliczu tego niebezpieczeństwa poprosił Amerykanów o pilny kontakt. Kilka dni przed planowanym ata kiem, ów czes ny pre zy dent
USA Ji mi Car ter wy dał spe cjal ne

Plan III wojny Światowej.Źródło: www.mojeopinie.pl

oświadczenie w którym wyraził zaniepokojenie sytuacją w Polsce.
Doradca prezydenta Zbigniew Brzeziński, nieoficjalnie prowadził rozmowy ze stroną radziecką grożąc dotkliwy mi san kcja mi gos po dar czy mi
i politycznymi. ZSRR wycofał się ze
swoich planów, ale nie zrezygnował.
Leonid Breżniew nakazał stronie polskiej opracowanie planów wprowadzenia stanu wojennego. W sztabie
generalnym, będącym na usługach
ZSRR, już wiedziano, że pośród oficerów jest zdrajca, agent obcego wywia du. Na taj nym spot ka niu we
wrześniu 1981 roku generał Kiszczak
powiedział: „Moskwa jest rozwścieczona, że informacje omawiane na posiedzeniach Biura Politycznego już
po 24 godzinach docierają do Solidarności (…) Związek znał nawet szczegóły wprowadzenia stanu wojennego, włącz nie z je go kryp to ni mem
„Wiosna” (…) Doszło do gigantycznego przecieku”. Pułkownik wiedział,
że zbliża się koniec jego działalności.
O możliwości wprowadzenia stanu
wojennego poinformowanych było zaledwie kilka osób. Znalazł się na liście podejrzanych.
Październik 1981 roku. Sytuacja
wokół Kuklińskiego stawała się coraz
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bardziej gorąca. Liczył się z aresztowaniem, ale zachowywał stoicki spokój. Trzeciego listopada 1981 roku
przygotował wiadomość dla Amerykanów: „Jestem w beznadziejnym położeniu, mogę być aresztowany w każdej chwili i jestem gotów skorzystać
z waszej pomocy, ale tylko pod warunkiem, że również moja rodzina zostanie ewakuowana z Polski”. Ufał
w sprawność amerykańskich służb
specjalnych i miał nadzieję, że wraz
z rodziną zostanie bezpiecznie wywieziony z kraju.
Od pewnego czasu był pod stałą obserwacją komunistycznych służb wywiadowczych, więc zrealizowanie
ewakuacji przygotowanej przez Amerykanów było wyjątkowo trudne. Sposobność nadarzyła się w trakcie przyjęcia w ambasadzie radzieckiej z okazji
rocznicy komunistycznej rewolucji.
Spotkania w ambasadzie były zakrapianie dużą ilością alkoholu i ten fakt
sprzyjał Kuklińskiemu. Wznosił kolejne toasty z radzieckimi dygnitarzami stwarzając tym samym barierę między nim a SB, gdyż polskie służby nie
śmiały nawet tknąć radzieckich towarzyszy. W tym samym czasie jego żona i synowie czekali u znajomego na
warszawskiej Saskiej Kępie na transport zorganizowany przez CIA. Około północy, gdy towarzystwo było już
mocno podchmielone, korzystając
z nieuwagi gospodarzy Kukliński opuścił radziecką ambasadę. On i jego bliscy rozpłynęli się we mgle.
Sposób w jaki wraz z rodziną opuścił Polskę, przez długi czas nie był
znany opinii publicznej. Z odtajnionych dokumentów wiadomo, że żona
i synowie dotarli do ambasady amerykańskiej w Warszawie. Wsiedli do
furgonetki wypełnionej różnymi pudłami, meblami i przedmiotami należącymi do ambasady. Samochód miał
status transportu dyplomatycznego
i zgodnie z umowami międzynarodowymi nie wolno go było zatrzymać ani
przeszukać. Gdy auto wraz z pasażerami znalazło się we Frankfurcie nad
Menem (dawniej Niemcy Zachodnie),
rodzina pułkownika była już bezpieczna. On sam został wywieziony z kraju osobno.
Władze PRL-u okrzyknęły go zdrajcą. 23 maja 1984 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał
Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci za „dezercję i zdradę” i zarekwirował jego mienie. Sześć lat później, na
podstawie ogłoszonej amnestii, kara
śmierci została zamieniona na 25 lat
więzienia. W maju 1995 roku Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uchyliła wyrok 25 lat więzienia, przywróciła Kuklińskiemu stopień pułkownika,
a prokuraturze nakazała uzupełnić
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dokumentację. Jednak rok później ponownie podjęto śledztwo w jego sprawie i rozesłano za nim listy gończe.
Śledztwo umorzono dopiero w 1997
roku na skutek nacisków strony amerykańskiej. Prokuratura uznała, że
„podejmując współpracę z wywiadem
amerykańskim Kukliński działał
w stanie wyższej konieczności”.

Emigracja

Sprawców nie wykryto. W odnalezionym póź niej samochodzie nie by ło
żad nych od ci sków pal ców. Bar dzo
prawdopodobne jest to, że obaj synowie pułkownika padli ofiarą zemsty
ra dziec kiej KGB lub pol skiej SB.
Z amerykańskiej perspektywy ocena
działalności Kuklińskiego jest prosta: „Jego działalność była wymierzona przeciwko ZSRR, który był bezpraw nym oku pan tem Pol ski. Sam
zgłosił się z ofertą współpracy i nigdy nie wziął od nas nawet dolara.
W imię wolności walczył z sowieckim
imperium zła i jest bohaterem”.

W Stanach Zjednoczonych pułkownik znalazł się na krótko przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Pod zmie nio nym na zwi skiem
mieszkał w okolicach Waszyngtonu
i pracował jako doradca Pentagonu
do spraw Eu ro py Wschod niej. Był
pod stałą ochroną CIA. Radzieckie
i polskie służby wywiadowcze przez
długi okres miały nadzieję, że uda
się porwać Kuklińskiego lub go zamordować. Nie udało się. Za to w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach
zgi nę li obaj sy no wie puł kow ni ka.
W sylwestrową noc 1993/94 Bogdan
Ku kliń ski (młod szy syn) wy pły nął
z kolegą jachtem. Później straż przybrzeżna zlokalizowała jacht lecz ciał
dwójki młodych ludzi nie odnaleziono do dzisiaj. Według oficjalnej wersji syn pułkownika „zaginął bez śladu pod czas mor skie go rej su”.
W sierpniu 1994 na terenie kampusu uniwersyteckiego w Phoenix, na
oczach świadków, rozpędzony samochód uderzył w przechodzącego człowieka. Młodzieniec upadł, a terenowe auto przejechało jeszcze dwa razy
po bezwładnym ciele. To był drugi
syn Ku kliń skie go – Wal de mar.

Przez lata, pomimo starań wielu środowisk, nic w sprawie Kuklińskiego
się nie zmieniło. Przełomem okazał
się rok 1977. W związku ze staraniami Polski o przyjęcie do NATO sprawa nabrała międzynarodowego znaczenia. Coraz głośniej wyrażała też
swoje zdanie opinia publiczna.
7 maja tego samego roku Rada Miasta Krakowa przyznała Ryszardowi
Kuklińskiemu honorowe obywatelstwo „za wielkie zasługi w walce o niepodległość Polski”. Prezydent Krakowa i Rada Miasta wystąpili formalnie
do prokuratury wojskowej aby ze
względu na przyjazd pułkownika do
Krakowa, prokuratura „natychmiast
i pilnie umorzyła postępowanie przeciwko oficerowi wojska Polskiego
w NATO, albowiem to, co było karane śmiercią w epoce komunistycznej
totalitaryzmu PRL, jest obecnie racją
stanu Rzeczpospolitej Polskiej”. Jednak prokuratura wojskowa odmówi-

Pułkownik Kuklinski razem z Papieżem Janem Pawłem II.
Źródło: http://ewastankiewicz.files.wordpress.com/

Grób pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na warszawskim
Cmentarzu Komunalnym (dawnym wojskowym) na
Powązkach. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/

Rehabilitacja
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ła umorzenia. 17 września 1997 roku, dokładnie w rocznicę sowieckiej
agresji na Polskę, pułkownik Ryszard
Kukliński został zrehabilitowany.

Opinie
Amerykańska opinia publiczna od
wielu lat na bieżąco informowana była o zasługach Kuklińskiego. W 1992
roku „Washington Post” podał: „działając z wielkim narażeniem własnego
bezpieczeństwa, bez zapłaty, Kukliński przekazał USA ogółem ponad 35
tysięcy stron dokumentów dotyczących głównie sił zbrojnych oraz planów operacyjnych ZSRR i państw
Układu Warszawskiego”.
Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Robert Gates w swojej książce „From the Shadows” napisał: „Polski pułkownik Kukliński był jednym
z najcenniejszych, a nawet najcenniejszym naszym źródłem informacji w całym bloku sowieckim. Przekazał Stanom Zjednoczonym ponad 30 tysięcy
najtajniejszych dokumentów Armii
Sowieckiej, w tym o znaczeniu strategicznym, co pozwoliło uprzedzić
agresywne zamiary Kremla”.
Najbliższy doradca prezydenta Regana – profesor Richard Pipes, powiedział: „Kuklińskiemu chodziło o to,
aby uratować własną Ojczyznę (…)
Kukliński nie tylko miał prawo, ale
i obowiązek dokonać tej „zdrady” na
rzecz swojej Ojczyzny”.
Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie stwierdził:
„Pułkownik Ryszard Kukliński w ob-

ronie honoru Wojska Polskiego poświęcił życie swoje i swojej rodziny
(…) Dlatego postać i czyn pułkownika Kuklińskiego stanowi dla nas oraz
przyszłych pokoleń refleksję i przykład, jak stawiać interes Ojczyzny
– ponad wszystkie inne”.
Prezydent Stanów Zjednoczonych
Ronald Reagan nadał pułkownikowi
Ryszardowi Kuklińskiemu obywatelstwo amerykańskie, a także stopień
pułkownika Armii Stanów Zjednoczonych, co było wydarzeniem bez precedensu od czasów Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki.

W Polsce
Do Polski przyjechał dopiero w 1998
roku. Towarzyszyła mu wyjątkowo silna ochrona Biura Ochrony Rządu, porównywalna z ochroną Jana Pawła II
w czasie wizyt w Polsce. Część polskiego społeczeństwa witała go jak
bohatera, część jak zdrajcę. W Warszawie spotkał się z ówczesnym premierem Jerzym Buzkiem, a także
z Marszałkami Sejmu i Senatu.
W Gdańsku i Krakowie przyjął honorowe obywatelstwa tych miast. Wziął
udział w specjalnych mszach celebrowanych przez kardynała Macharskiego i arcybiskupa Gocłowskiego.
Podczas spotkania w Krakowie powiedział: „uważam się za zwykłego żołnierza Rzeczpospolitej, który nie dokonał niczego, co wykraczałoby poza
święty obowiązek służenia swojej Ojczyźnie w potrzebie”. Polskę odwiedził jeszcze dwa razy przygotowując
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się do powrotu na stałe. Wyposażał
mieszkanie na Żoliborzu, ale nie zdążył z przeprowadzką. Zmarł w 2004
roku w Tarnowie. Miał 74 lata. Jego
prochy (i starszego syna Waldemara)
spoczęły w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
w Warszawie.
Pułkownik Ryszard Kukliński nazywany bywa „Ostatnim Żołnierzem
Wyklętym przez PRL”. Na jego temat
krążą różne opinie. Jedni mówią:
zdrajca, inni – bohater. Faktem jest,
że przez wiele lat, tak jak wszyscy pozostali wojskowi pracował na rzecz
komunistycznego reżimu. Można potępiać jego współpracę z PRL-em zapominając, że ciągle jeszcze żyją inni, którzy otrzymują teraz sowite
emerytury. Wielu twierdzi, iż Kukliński widział rację stanu Polski nie z perspektywy uniżonego sługi komunistycznego reżimu, lecz wykazał się
wielką odwagą podejmując współpracę z wywiadem amerykańskim.
Prezydent Lech Kaczyński powiedział: „Gdy rozpoczynał swoją misję
ratowania Polski, sowieckie imperium
było w ofensywie. Gdy wydawało się,
że to imperium zawładnie Europą
i światem, Pułkownik rozpoczął swoją samotną walkę i odniósł zwycięstwo. Gdyby sowieckie imperium
ruszyło na Europę – Polska przestałaby istnieć. I to jest miara zasług pułkownika Kuklińskiego. – Jesteśmy.
Wciąż mamy niezałatwione rachunki
krzywd, ale jesteśmy”…
Hanna Korcz
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Przegląd prasy polskiej
Roczny urlop po urodzeniu
dziecka
Sejm RP uchwalił nowelizację kodeksu pracy i wprowadził ustawę
wprowadzającą roczny urlop po urodzeniu dziecka. Portal prawo.pl informuje, że za ustawą głosowało 409 posłów, nikt nie był przeciw, nikt
również nie wstrzymał się od głosu.
Ustawa weszła w życie 17 czerwca i od
tego dnia wszystkim rodzicom dzieci
urodzonych po 31 grudnia 2012 roku, przysługiwać będzie 20 tygodni
urlopu macierzyńskiego, w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki.
Ponadto sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu korzystać będą mogli
zarówno matka jak i ojciec dziecka.
Wydłużony płatny urlop obejmie nie
tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale także tych pracujących na
umowach zleceniach i samozatrudnionych. Zasiłek macierzyński będzie wynosił 100% wynagrodzenia przez pierwsze 26 tygodni i 60% przez kolejnych
26 tygodni.
prawo.pl

Kierowcy bez prawa jazdy
W „Rzeczpospolitej” możemy przeczytać, że na polskich drogach można spotkać wielu kierowców bez ważnego prawa jazdy jak również takich,
którzy takiego dokumentu nigdy nie
mieli. W roku ubiegłym policja przyłapała ponad 31 tysięcy nielegalnych
kierowców. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że ponad 80 procent z nich nigdy nie zdało egzaminu na prawo jazdy. Policja twierdzi,
że rze czy wi sta ska la zja wi ska jest
o wiele większa. Według nieoficjalnych danych, takich kierowców może być ponad pół miliona. Kara jaką
ewentualnie może ponieść przyłapany przez policję nielegalny kierowca
to zaledwie 500 złotych mandatu, surowsza kara do trzech lat więzienia
grozi za naruszenie sądowego zakazu.
„Rzeczpospolita”

Połowa polskich policjantów
to inwalidzi
„Rzeczpospolita” informuje, że co
drugi policyjny emeryt jest inwalidą. Zadaje jednocześnie pytanie: czy
jest to efekt wy nisz cza ją cej pra cy,
czy też dobry sposób na wyższą eme-

ryturę? Gazeta zebrała dane w resortach mundurowych z których wynika, że połowa dzisiejszych emerytów
po sia da rów no cześ nie pra wo do
otrzy my wa nia ren ty in wa lidz kiej.
Aż 74 tysiące policyjnych emerytów
ma orze czo ną nie peł no spraw ność.
Wprawdzie w polskim prawie nie ma
możliwości wypłacania jednocześnie
obu świadczeń, ale orzeczenie o inwalidztwie podnosi procentowo emeryturę aż o 15 procent. Dzieje się tak
nawet w przypadku III grupy inwalidzkiej, czyli niezbyt dużej niepełnosprawności. Dziennik wylicza, że
emeryt – policjant który przepracował w czynnej służbie 24 lata będąc
jednocześnie na rencie inwalidzkiej
otrzymuje z tego tytułu o 600 złotych wię cej każ de go mie sią ca. Dy rek tor Za kła du Eme ry tal no –Ren to we go Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych przy znał, że co ro ku
ogólna kwota wypłacana policyjnym
eme ry tom ze świad cze nia mi in wa lidzkimi rośnie o około 30 milionów
złotych w stosunku do roku poprzedniego. Gazeta pyta, czy rzeczywiście
aż taka ilość policjantów jest jednocześnie rencistami i czy nie jest to
czasem doskonała strategia na wycią gnię cie od pań stwa do dat ku do
emerytury.
„Rzeczpospolita”

Bankomaty z euro
Euronet wprowadza do bankomatów w Polsce nową funkcję – możliwość wypłaty gotówki w euro. Przedstawiciele firmy poinformowali, że
w pierwszym etapie usługa zostanie
uruchomiona w 220 wybranych punktach na terenie Warszawy, a następnie rozszerzona na cały kraj. Maksymalnie z bankomatu będzie można
podjąć dwa tysiące euro. Kurs ma być
bardzo korzystny dla klientów, atrakcyjniejszy od oferowanego przez kantory wymiany walut, a także jednolity w każdym z bankomatów sieci
Euronet.
„Wiadomości Jedynki”

Polskie szpitale
do zamknięcia?
Dziennik „Gazeta prawna” pisze
o stanie polskich szpitali. Większość
z nich potrzebuje natychmiastowego
remontu, w przeciwnym razie czeka
je zamknięcie. Tylko do 2030 roku na
modernizację placówek służby zdrowia będzie trzeba wydać prawie 60 miliardów złotych, ponieważ około 60%
placówek zarządzanych przez samorządy ma od 40 do 100 lat. Według
ekspertów, w znacznej części szpitali
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nie opłaca się przeprowadzać remontów. Lepiej je zamknąć lub zmienić ich
przeznaczenie, a placówki medyczne
budować od podstaw. Problem polega
jednak na braku pieniędzy na ten cel
w resorcie zdrowia i w samorządach,
w związku z czym wiele szpitali zniknie z polskiego krajobrazu.
„Rzeczpospolita”

Przedsiębiorcy ubożeją
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące płynności i stabilności polskich firm. Uzyskany przez
nie wynik finansowy netto w pierwszym kwartale tego roku spadł
o 25,2 procent w stosunku do roku
ubiegłego. Ich przychody spadają,
natomiast koszty wcale nie są niższe.
Spadła także ilość firm które osiągnęły zysk netto – wykazało go zaledwie
61,6% firm. Dziennik „Uważam Rze”
podaje, iż o coraz gorszej sytuacji polskich firm świadczą wszystkie najważniejsze wskaźniki ekonomiczno – finansowe. Niepokojące dane dotyczą
większości sektorów, ale najgorzej jest
w górnictwie, usługach gastronomicznych, hotelarstwie oraz działalności
naukowej i technicznej. Gazeta dodaje, że na tak fatalną kondycję firm
składają się (oprócz kryzysu gospodarczego) wysokie koszty czyli wynagrodzenia, podatki i opłaty. Poprawa
na polskim rynku ma nastąpić na przełomie 2013/14 roku, ale ile polskich
firm przetrwa ten ciężki okres nie wiadomo.
„Uw ażam Rze”

Nowatorski przeszczep
„Wprost” pisze o wyjątkowej operacji przeprowadzonej w Centrum Onkologii w Gliwicach. Wykonano pierwszy w Polsce przeszczep twarzy
i jednocześnie pierwszy na świecie tak
zwany pilny, czyli ratujący życie. Pacjentem był 33 – letni mężczyzna któremu maszyna do cięcia kamieni
amputowała większą część twarzoczaszki. Operacja trwała 27 godzin,
a 11 chirurgów z pomocą anestezjologów, instrumentariuszek i pielęgniarek wykonywało jednocześnie
wiele czynności. Przeszczep – bardzo
rozległy i złożony – przyjął się znakomicie, a operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Pacjent powoli wraca do zdrowia i chociaż do końca życia
zależny będzie od leków immunosupresyjnych (żeby organizm nie odrzucił przeszczepu), będzie mógł normalnie oddychać, jeść a może i pracować.
„Wprost”

Mieszkanie dla Młodych
Tak nazywa się nowy rządowy program, który ma pomóc kupić młodym
ludziom pierwsze mieszkanie. Projekt
ustawy przygotowanej przez resort
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przyjęła właśnie Rada Ministrów. Program jest przewidziany
na okres pięciu (2014 – 2018) lat i ma
zastąpić „Rodzinę na swoim”. Przeznaczony jest dla osób do 35 roku życia – młodych małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci i singli,
a wsparciem ma być jednorazowa dopłata w wysokości 10-15 procent wartości mieszkania. Dla modelu rodzi-
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ny 2+3 projekt ustawy przewiduje dodatkową pomoc finansową w postaci
spłaty części kredytu. Jednym z warunków uzyskania rządowego wsparcia jest odpowiedni metraż mieszkania. Nie może być on większy niż 75
metrów kwadratowych z tym, że dofinansowaniem będzie objęty metraż
do maksymalnie 50 metrów kwadratowych. Według rządowych prognoz,
w czasie funkcjonowania programu
może z niego skorzystać około 115 tysięcy młodych ludzi.
polskie radio.pl

Zgoda kościoła na regulacje
in vitro
Przewodniczący Episkopatu Polski
arcybiskup Józef Michalik w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zadeklarował,
że Kościół „będzie szukał porozumienia w sprawie uregulowania kwestii
in vitro w Polsce, ponieważ nawet złe
prawo jest lepsze niż jego brak”. Gazeta dodaje, że obecnie powyższa metoda nie jest regulowana w naszym
kraju żadnymi przepisami. Informuje również, że od lipca bieżącego roku metoda zapłodnienia in vitro będzie współfinansowana z budżetu
państwa w ramach specjalnego programu uruchomionego przez resort
zdrowia. W związku z tym, że do tej
pory w sejmie nie ma zgodności co do
odpowiedniej treści ustawy, doraźnie
sprawa została rozwiązana przepisami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia.
„Rzeczpospolita”

Rząd walczy z bezrobociem
„Gazeta Wyborcza” informuje, że rząd
ma przyjąć projekt ustawy na mocy
której polskie firmy zagrożone bankructwem będą mogły otrzymać od
państwa pomoc finansową. Warunkiem
uzyskania wsparcia będzie powstrzymanie się od zwalniania pracowników,
pracodawca zamiast zwalniać powinien
obniżyć pracownikowi pensje do 1,6
tysięcy złotych z czego 1,1 tys. zapłaci rząd. Tak zwana ustawa antykryzysowa nad którą pracuje rząd, ma ograniczyć
i
powstrzymać
wzrost
bezrobocia. O pomoc finansową będą
mogły starać się firmy których spadek
sprzedaży produktów wynosi 15%,
oraz nie mają zaległości w opłacaniu
składek zusowskich i płaceniu podatków. Firma która pomoc rządową
otrzyma, nie będzie mogła też zwolnić
pracowników przez trzy miesiące od
momentu zaprzestania pobierania pomocy od państwa.
„Gazeta Wyborcza”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska

Antwerpia po polsku

lipiec–sierpień 2013

ITY OF SERVI
L
C
UA
E

Q

28

Tak wspólnie
z Wami
świętowaliśmy
Dzień Dziecka
w Mortsel...

W czasie trwania imprezy na scenie królowały występy
taneczne i nie tylko zespołu „Children of Europe”.
Mogliśmy także posłuchać polskich przebojów (młodszych
i trochę starszych) w wykonaniu zespołu Heaven

Dla wszystkich dzieci przewidzielismy mnóstwo atrakcji
– miały do wyboru 3 zamki do skakania i zjeżdżalnie....

Mogły przy stoisku sponsora głównego „Quality of
Service” wykonać chorągiewkę z naszym logo, łowić
rybki…
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Oraz jeść bez umiaru kolorową watę cukrową i słodkości!
Dla chętnych było też malowanie twarzy, zajęcia z
recyklingu, występy clownów....
Po wyczerpującym dniu każde dziecko mogło zgłosić się
do stoiska „Quality of Service” aby otrzymać nagrodęniespodziankę!

Dzięki sponsorowi głównemu wśród publiczności
rozlosowane były telefony komórkowe Samsung oraz tablet
Samsung.
Wszystkie Panie zatrudnione w firmie Quality of Service
wzięły udział w losowaniu wielu cennych nagród oraz wraz
z rodzinami zostały zaproszone na pysznego grila i
słodkości....
Niech żałuje kto nie dotarł i nie bawił się z nami!
Pogoda dopisała - słoneczko świeciło przez cały dzień a
każdy (duży, mały i jeszcze mniejszy) na pewno znalazł coś
dla siebie.....
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Quality of Service
Osystraat 9, Antwerpia
Brakuje ci kilku godzin i szukasz dodatkowych klientów?
- U nas ich znajdziesz.
Paniom ze swoimi klientami pomagamy znaleźć dodatkową pracę, a ponadto oferujemy:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

atrakcyjne wynagrodzenie
czeki żywnosciowe od pierwszego dnia pracy
wszystkie świadczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, premię na koniec roku, wakacyjne,...)
roczny abonament komunikacji miejskiej
pomoc w sprawach administracyjnych
rozliczenia podatkowe
informujemy o prawie do urlopów okolicznościowych (wychowawczego, edukacyjnego, seniora
i innych) oraz pomagamy w dopełnieniu formalności
respektujemy prawa pracownika i przepisy
miłą i rzetelną obsługę

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0485/816.960
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden
Nieuws Gdansk– National Geographic
In de Engelse uitgave van National Geographic Traveller
(april/mei 2013) kregen lezers de kans om 6 Europese havens
te bezoeken, die je moet gezien hebben. Naast Tallinn en La
Valette, is ook Gdansk één van de bestemmingen!
„Oude Stad, nieuwe energie”, dat is de titel van het deel van
het artikel dat gaat over Gdansk, een tussentitel die boekdelen
spreekt. De auteurs onderstrepen het feit dat de geschiedenis
alomtegenwoordig is in het stadsbeeld, net als in de gedachten
van de stedelingen. Ze vermelden de meest gekende plekjes en
vertellen de legende van de likeur Goldwasser. Windsurfen en
kitesurfen krijgen veel aandacht, net als de uitgaansmogelijkheden
in de buurt van Sopot. De aandacht wordt ook getrokken naar het
feit dat elk jaar 29 internationale cruiseschepen aanmeren in
Gdansk.
National Geographic Traveller is maar een titel die reizigers laat
kennismaken met deze sublieme havenstad. Eerder al bevond
Gdansk zich tussen de 40 aan te raden steden van The New York
Times. Reisgids Lonely Planet zet Gdansk ook bovenaan de lijst
van te bezoeken plaatsen in Polen.
Galiny – het platteland en de geschiedenis van een
landhuis

Galiny

Het landhuis Galiny is prachtig gelegen tussen de heuvels van
het Mazurische platteland. Rond het schitterend gerenoveerde paleis
liggen een park, weides, bossen en meren. Beslist één van de
charmantste verblijfplaatsen van Mazurië.
Het landhuis Galiny is prachtig gelegen tussen de heuvels van
het mooie Mazurische platteland. Rond het schitterend gerenoveerde
paleis van de 16-de eeuw ligt een park van 200 hectare, met
daarnaast nog eens 200 hectare wieden en graslanden, waar hun
eigen paarden grazen. Je kunt er gerust vertrekken voor een hele
dag ruitertocht langs de meren en in de weidse bossen in de omgeving.
’s Avonds geniet je van een heerlijke maaltijd bij de open haard of
een kampvuur, om de onvergetelijke indruk van dit bijzonder charmante
hotel te vervolledigen.
Bekijk het zelf op: www.palac-galiny.pl

Opening van het Museum van de Joden
in Warschau

Museum van de Joden

In april 2013 opende in Warschau het Museum van de
Geschiedenis van de Joden van Polen. Dat museum is gewijd aan
het Joodse erfgoed in Polen en aan de culturele en economische
invloed van deze natie gedurende een 1000-tal jaar. Het is het
eerste museum in Centraal Europa dat gaat over de volledige
geschiedenis van de Joden in Polen.
Het museum is gebouwd op de plaats van het Joodse getto
tijdens de Tweede Wereldoorlog en tegenover het Monument voor
de Helden van de opstand van het getto. Zo vormen museum en
monument een symbolische ruimte op de plek waar eigenlijk voor
de oorlog een levendige Joodse wijk lag. Terwijl het monument een
herinnering is aan hoe vele Joden omkwamen en een punt van
reflectie, is het museum een herinnering aan hoe ze leefden en
daarmee een brug tussen eeuwen, continenten en volkeren. Er
binnengaan is een stukje op reis gaan in de buitengewone wereld
van de cultuur van de Poolse Joden, die in tegenstelling tot wat het
soms lijkt, helemaal niet tot het verleden behoort. Deze cultuur, die
deel uitmaakt van de Poolse cultuur, is millenia geleden begonnen
en duurt nog steeds voort. Het ultramoderne gebouw van het
musuem is ontworpen door de Finse architecten, Rainer Mahlamaeki
et Ilmar Lahdelma. De sobere buitenkant verwijst naar de
geometrische vorm van het monument van de Helden van de Opstand
van het Getto. Het gebouw is een eenvoudige rechthoek met één
rustpunt. De aandacht gaat enkel naar één symbolische scheur in
een golvende wand in een allusie op de bijbelse doorsteek van de
Joden door de Rode Zee, toe Mozes zijn volkvan Egypte naar Israël
leidde. Dit moedige en innoverende idee heeft de architecten de
International Architecture Award opgeleverd in 2008.
Meer informatie: www.jewishmuseum.org.pl
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Onze tip voor vakantie
Pommeren (Pomorze): regio van Gdansk, Malbork,
barnsteen
Pommeren (Pomorski) is één van die streken in Polen waar een stadsbezoek gemakkelijk is te combineren met de bezienswaardigheden en de natuur in de omgeving. Zee, bossen,
meren en rivieren liggen binnen handbereik. Activiteiten als
windsurfen, kanoën, zeilen, zeevissen, riviervissen, alsook jagen, golf en fietsen: ze behoren allemaal tot de mogelijkheden.
Driestad
De streek concentreert zich rond de zogeheten Driestad (Trojmiasto): het 1000 jaar oude Gdansk en de zustersteden Sopot
en Gdynia. Gdańsk heeft een rijke geschiedenis als handelsstad,
die je onder meer terugzien in de prachtige architectuur. De stad
vormt ook de geboorteplek van de legendarische vakbondsbeweging Solidariteit. Het schilderachtige Sopot is de bekendste Poolse badplaats, een kuuroord dat het hele jaar door erg sfeervol
is en druk wordt bezocht wordt.
Gdynia is de modernste van de drie steden en staat bekend
als 'de stad van zee en dromen'. Het is het deel van de Drie-

Gdańsk

stad dat zich het meest dynamisch ontwikkelt, mede dankzij de
aanwezigheid van de haven.
Windmolens en Mennonietencultuur
Pommeren is echter meer dan de Driestad alleen. Zo is Slupsk,
de belangrijkste stad van centraal-Pommeren, befaamd om zijn
indrukwekkende collectie werken van Stanislaw Ignacy Witkiewicz. Eveneens interessant is Powiśle (‘de monding van de Wisla’) en het vruchtbare land van Zulawy – een ‘Nederlands’
landschap met polders, sloten, bruggen en windmolens, verder
gekenmerkt door huizen met arcades en de Mennonietencultuur (voor meer informatie ga naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Mennonieten).
Malbork
Pommeren is bezaaid met kastelen van de Ridders van de Duitse Orde (in het Engels vaak Teutonic Knights genoemd). Het
bekendste en grootste is het kasteel van Malbork, maar er zijn
ook forten in Gniew, Bytow, Kwidzyn, Lebork, Sztum en Człu-

Malbork

chow, die in schoonheid nauwelijks voor Malbork onder doen.

Oorspronkelijke streekbewoners
De echte ziel van de regio wordt gevormd
door de Kashubiërs en de Kociewiaks. Deze
oorspronkelijke streekbewoners zijn generaties lang de houvast geweest voor de identiteit van de provincie. Door de eeuwen heen zijn de gewoontes van deze twee

Sopot
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buurvolkeren bewaard gebleven. Borduurwerk van Kaszuby en
kant van de Kociewiaks zijn overal te koop. De meeste van de
Kashubiërs spreken ook nog steeds hun eigen taal.
Gouden stranden en bewegende duinen
Wat zou Pommeren zijn zonder de gouden stranden? Elk jaar
strijden de stranden van de Wisla-zandbank in Krynica Morska,
Kąty Rybackie en Stegna en die van het schiereiland Hel (ga ook
naar http://holidays.staypoland.com/gdansk-bay-hel-peninsula.aspx voor meer info), Władysławowo, Jastarnia en Jurata voor de titel van meest aantrekkelijke badstad. De Driestad, Łeba, Ustka en vele andere doen ook mee aan deze wedstrijd.
Natuurliefhebbers zullen onder de indruk raken van een bezoek aan het Slowinski Nationaal Park (ga ook naar
http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/ph/pnp/slow.htm voor meer info), één van de weinige bewegende duinengebieden in Europa.
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ke en op de Lange Markt (Dlugi Targ) bevinden zich verschillende gebouwen waaraan Nederlandse architectonische invloeden
zijn af te zien.
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Het beroemdst is waarschijnlijk het Gouden Huis, dat overigens wit is met groene kozijnen, maar wel vergulde versieringen
bevat. Ook dit kapitale pand werd door architect Van den Blocke ontworpen, voor de rijke handelaar en kunstmecenas Jan Speyman. Wie goed kijkt, ziet op de hoogste verdieping in gouden
letters de tekst: ‘Thue recht und scheve niemand’, zeventiende-eeuws Nederlands voor ‘Doe recht en vrees niemand’. Ook
broer Izaak van den Blocke en vader Willem lieten de nodige

Słowiński Park Narodowy. Źródło: www.witajwpodrozy.pl

Evenementen
Het weer kan in Pommeren soms wisselvallig zijn met milde
winters en iets koelere zomers dan in het Poolse binnenland.
Maar welke tijd van het jaar het ook is: bezoekers zullen zich hier
niet vervelen. Enkele van de talrijke evenementen zijn de Heilige Dominicus Jaarmarkt, het Aardbeienoogstfeest, het Wereld
Barnsteenverzamelkampioenschap (in het Engels: ‘amber’),
honderden concerten, festivals, tentoonstellingen en openluchtvoorstellingen.
Gdansk: de Nederlandse connectie
Net als diverse steden in het huidige Nederland en België was
Gdansk lid van de Hanze, het samenwerkingsverband van handelaren en havensteden in noordelijk Europa in de late Middeleeuwen. Al in de vijftiende en zestiende eeuw was er een levendig handelsverkeer tussen de Nederlandse steden en Gdansk.
In de zeventiende eeuw bereikte die handel een hoogtepunt en
deden jaarlijks wel tweeduizend Nederlandse schepen Gdansk
aan. De stad was toen niet alleen de grootste van Polen, maar
zelfs van de hele Baltische Zee.
De connectie met de Lage Landen is tot de dag van vandaag
aan de stad af te zien. Zo is de Groene Poort (Brama Zielona)
gebouwd uit Nederlandse bakstenen. Die stenen werden gebruikt om de lege schepen, die in Gdansk tarwekwamen halen, te
verzwaren. Onder meer de Neptunusfontein en de Gouden Poort zijn ontworpen door Vlaamse architect Abraham van den Bloc-

Barnsteen

sporen achter in Gdansk.
Naar verluidt heeft ook de Poolse wodkatraditie en Nederlandse achtergrond. Hij is ontstaan toen men in Gdansk jenever
probeerde te stoken, maar dan met aardappelen als grondstof.
Nog een laatste Nederlandse connectie: toen Danzig tussen 1919
en 1939 een vrijstaat was, had
men een eigen munteenheid: de
gulden.
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Polen per auto
Het bezit van een internationaal rijbewijs is niet (langer) noodzakelijk. Voor steeds meer navigatiesystemen komen gedetailleerde kaarten van oostelijk Europa, inclusief Polen, beschikbaar. Hier vindt u alle nodige informatie i.v.m. wegen, autopech en
andere praktische zaken die u moet weten alvorens u met de wagen naar Polen vertrekt.
Autohuur in Polen
Autoverhuurbedrijven bevinden zich hoofdzakelijk in grotere
steden en zijn over het algemeen dag en nacht geopend. De meerderheid bevindt zich in de buurt van luchthavens. Alle internationale verhuurbedrijven, zoals Avis (NL, B), Budget (NL, B),
Europcar (NL, B) en Hertz (NL, B) zijn in Polen vertegenwoordigd. Auto’s worden uitsluitend verhuurd aan mensen ouder dan
21 jaar (bij sommige modellen 25 jaar) die minimaal één jaar
over hun rijbewijs beschikken. Betaling geschiedt contant of per
creditcard.
Wegen en autosnelwegen
Autosnelwegen
De twee belangrijkste oost-westverbindingen zij de A2 en de
A4. De 620 kilometer lange A2, die van Swiecko aan de grens
bij Duitsland via Poznan, Lodz en Warschau tot aan Kukuryki bij
de grens met Wit-Rusland loopt, bestaat reeds voor meer dan de
helft uit autosnelweg. In 2013 moet het hele traject autosnelweg
zijn. De A4 loopt van Krzywa (boven Boleslawiec) tot Krakow.
Op autostrady.pl vindt u een goed uitgewerkte kaart met alle
autostrades in Polen. (zwart/blauw= bestaand, rood= in aanleg
tot 2013, groen= in aanleg tussen 2014 en 2020, grijs= in aanleg tot 2013)
Tol
Op de snelwegen wordt tol geheven. U kunt zowel met contant geld als creditcards betalen. Op http://autostradaa2.pl/en/tolls/prices vindt u meer informatie over de toltarieven
op
de
A2
richting
Warschau,
en
op
http://www.autostrada-a4.pl/tolls/tolls-and-methods-of-payment
over de toltarieven op de A4 richting Krakau. Rijtuigen van categorie 1 (motors) betalen 0.05 PLN/km en rijtuigen van categorie 2 (personenwagens) betalen 0.10 PLN/km. Voor informatie
over het systeem, distributiepunten van ‘viaBox’ zie:
http://www.viatoll.pl/en
Expresswegen
Naast autosnelwegen kent Polen expresswegen. Een expressweg kent doorgaans tweemaal twee rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen, maar er zijn ook S-wegen met tweemaal één rijstrook. Ze zijn vergelijkbaar met onze autowegen. Op
expresswegen wordt geen tol geheven.
Op http://www.wegenwiki.nl/Droga_ekspresowa vindt je
meer informatie over de S-wegen (Wegenwiki).
Pech onderweg, garages, noodhulp
Autopech
Wie met de auto naar Polen afreist doet er verstandig aan zich
vooraf te verzekeren van hulp bij pech. In België biedtTouring de
pakketten ‘Touring Comfort’ en ‘Touring Global’.
De ‘wegenwacht’ van PZM heet STARTER. Deze organisatie
is 24 uur per dag bereikbaar op 0048 61 831 9892 (als u mobiel belt) of 061 831 9892 (als u met een vaste telefoon belt).

juni 2013

Garages
Wanneer u zich buiten een straal van 25 kilometer van een
grote stad bevindt, en u een technisch probleem heeft maar nog
wel kunt rijden, werkt het vaak sneller en efficiënter
zelf naar een garage/schadeherstelbedrijf te rijden. Het is een
goed idee een lijst met adressen van dealers van uw automerk
mee te nemen.
Noodhulp
Net als de rest van de EU kent Polen het noodnummer 112
voor directe hulp van politie, ambulance of brandweer.
Benzinestations en soorten brandstof
Polen is rijk voorzien van tankstations, zowel in de steden als
langs de grote en provinciale wegen. De tankstations zijn over
het algemeen 24 uur per dag geopend, gedurende de gehele week.
Tankstations
In grote steden of langs de grote wegen kunt u probleemloos
benzinestations vinden die 24/7 geopend zijn. Naast het verkoop van brandstof bieden ze tevens een waaier van andere diensten. U treft er onder meer snackbars, winkels en toiletten. Veel
tankstations maken deel uit van internationale concerns als Shell,
BP, Esso, Aral en Neste Daarnaast zijn er Poolse bedrijven zoals
Orlen of Rafineria Gdańska. Ook zij bieden een degelijke service
en brandstoffen van goede kwaliteit.
Houd er, wanneer u zich buiten de hoofdwegen begeeft, rekening mee dat veel locale tankstations slechts tot 18.00 uur geopend zijn.
Kentekens en soorten brandstof
Net als in West-Europa worden tankstations aangegeven met
borden, waarop ook staat vermeld welke typen brandstof verkrijgbar zijn. Een bord met een zwarte en groene benzinepomp geeft aan dat u daar onder meer loodvrije benzine kunt kopen. Een
station waar u tevens LPG kunt kopen wordt aangeduid met een
aanvullend opschrift „LPG”. Stations waar u enkel gas kunt kopen, worden aangegeven met een bord met het opschrift LPG
GAZ in plaats van een pictogram.
De meest voorkomende brandstoffen in Polen zijn de benzine
(octaangehaltes 95 en 98) en diesel.
Verkeersregels
U doet er goed aan kennis te nemen van de belangrijkste verkeersvoorschriften in Polen om boetes te vermijden. Volgende
snelheden worden toegelaten:
- bebouwde kom – 50 km/h
- buiten de bebouwde kom – 90 km/h
- woonwijken – 20 km/h
- tweevaks-expressweg – 110 km/h
- eenvaks expressweg – 100 km/h
- snelweg – 140 km/h
In Polen is rijden met de lichten aan verplicht, 24/24u heel
het jaar door. Houd hiernaast zeker ook rekening met de strenge alcoholcontroles die op frequente basis georganiseerd worden. Rijden onder invloed wordt ernstig bestraft.
Bron:
http://www.polen.travel/nl-be/
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka
przy
Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii.

G rono pedagogiczne Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Gen. Stanisława Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii dziękując za pełen nowych
doświadczeń, sukcesów i przeżyć edukacyjnych rok,

życzy wszystkim uczniom udanych wakacji.
Ponownie spotkamy się 4 września o godz. 15.00
na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
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Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna

FC NW Polonia Antwerpen
Przedstawiamy trenerów naszej młodej Polonii.
Dziękujemy za poświecenie swojego cennego czasu i doświadczenia.
Umiejętne przekazanie swojego doświadczenia owocuje dobrymi wynikami w lidze.

swa pro
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Siatkówka

27 Antwerpen
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30 czerwca br. nasza drużyna wzięła udział w turnieju, razem
z 36 drużynami z całej Flandrii. Zajęliśmy 3-cie miejsce w naszej
grupie, na 12 drużyn. Równolegle zagrała też znana już nam
drużyna z Brukseli – Volleypol, która zajęła 5 miejsce w swojej
grupie rozgrywanej na poziomie ligi prowincjonalnej.
Zapraszamy wszystkich kibiców na kolejny turniej, w którym
wezmą udział obie te drużyny. Tym razem będą to rozgrywki
międzynarodowe podczas których będzie można oglądać grę
zespołów z całej Europy. Odbędzie się on w Den Haan, 9-10 sierpnia.
swa pro

Przedstawiamy terminarz rozgrywek naszej
ekipy siatkarskiej na nowy sezon 2013-2014.
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Jak rodzice mogą pomóc
dziecku mającemu dysleksję?
Część 1.
Chcąc pomóc
dyslektykowi,
rodzic musi
systematycznie
pracować
z nim
dodatkowo,
wykonując
różne
ćwiczenia

naj waż niej szych
infor ma cji
o problemie dysleksji oraz o zasadach pracy z dziećmi dyslektycznymi.

Z

auważyłeś, że twoje dziecko ma problem z pisaniem
i czytaniem? Zaniepokoiło cię, że mimo wielu godzin poświęconych na naukę nie odnosi suk ce sów szkol nych? Ja ko
troskliwy rodzic zapewne zaprowadziłeś je do specjalisty, gdzie
po żmudnych badaniach padła
diagnoza: DYSLEKSJA. Dostałeś za świad cze nie, za pi sa łeś
dziecko na terapię pedagogiczną lub zajęcia korekcyjne. Myślisz: Moja rola się skończyła,
teraz wszystko w rękach pedagogów. Nic bardziej mylnego!
Co prawda, znając diagnozę, nauczyciele w szkołach w czasie
oceniania dostosują wymagania
do potrzeb twojego dziecka, zaś
terapeuci w czasie zajęć spróbują zminimalizować skutki zaburzenia, jednak to ty, jako rodzic, odgrywasz największą rolę
w pomocy twojej pociesze. Dlaczego? Tylko ty możesz dać jej
poczucie wsparcia i akceptacji
oraz po móc jej w zna le zie niu
czegoś, w czym jest dobra, co
odwróci jej uwagę od niepowodzeń szkolnych, wzmacniając
samoocenę. Nie wiesz jak się do
tego zabrać? Podpowiedź znajdziesz poniżej.

Poniżej kilka stron interneto wych, na któ rych zna leźć
mo żesz in for ma cje na te mat
dysleksji oraz pracy z dyslektycznymi dziećmi:
n www.dysleksja.pl
n www.dysleksja.waw.pl
n www.bpp.com.pl
n www.eduseek.interklasa.pl/artykuly/
n www.serwisy.gazeta.pl/edukacja/
n www.publikacje.edu.pl
Nie lubisz czytać czy surfować po internecie? Możesz poroz ma wiać z na u czy cie la mi
dziec ka lub pe da go ga mi czy
psychologami dziecięcymi pracującymi w poradni pedagogiczno-psy cho lo gicz nej. Z chę cią
wyjaśnią ci, czym jest dysleksja, jakie ograniczenia dziecka
się z nią wiążą, jak motywować
je do nauki mimo przeszkód,.
Jeżeli poprosisz odeślą cię też
do fachowej literatury i podpowiedzą, jak najlepiej jak najskuteczniej pracować z dzieckiem
w domu, by zminimalizować jego problemy edukacyjne.
Niezależnie od sposobu, zdoby cie pod sta wo wej wie dzy,
umożliwi ci zrozumienie trudności i potrzeb twojego dziecka, a także ułatwi ci zaakceptowanie jego ograniczeń. Uzbrojony
w tę wiedzę zrozumiesz, że twoja pociecha nie jest zła, leniwa,
mało inteligentna czy niezdolna, ale po prostu potrzebuje pomocy w sferach sprawiających
jej problem.

Zgłęb temat dysleksji

Współpracuj
z nauczycielami

Podobnie jak twoje dziecko
musi się uczyć, by mieć jakiekolwiek szkolne osiągnięcia, ty
też musisz zdobyć wiedzę na temat dysleksji, by umieć zwalczać jej skutki. Całe szczęście
księgarnie, gazety i Internet roją się od publikacji traktujących
na ten temat. Dowiesz się z nich

Pamiętaj! Nauczyciele w szkołach oceniają wiedzę twojego
dziecka, którą zdobywa, czytając, zaś wykazuje przeważnie,
pisząc i wypowiadając się. Nie
wiedząc o dysleksji, będą zatem
oceniać opanowanie przez twoje dziecko przerabianego materiału według ogólnych zasad.

Z kolei znając zaburzenie ucznia,
w czasie oceniania czy egzaminów mają obowiązek dostosować swoje wymagania do jego
możliwości. Nie obawiaj się zatem mówić nauczycielom o dysleksji pociechy. Śmiało wyrażaj
też wszystkie swoje niepokoje
związane z jej edukacją szkolną.
Jednak uwaga! Rób to ostrożnie
i mądrze – mianowicie tak, aby
nie podważyć autorytetu nauczyciela w oczach dziecka. Inaczej twoim osiągnięciem będzie
jedynie zniechęcenie go do nauki.

Zadbaj o właściwe
warunki nauki w domu
Systematyczność i wzmaganie gotowości do nauki to klucz
do sukcesu w pracy z dzieckiem
dyslektycznym. Z tego powodu
niezwykle ważne jest to, by zawsze wykonywało ono prace domowe oraz ćwiczenia w tym samym miej scu, naj le piej o tej
samej porze i w odpowiednich
warunkach. Dlatego też stwórz
w domu otoczenie, które sprzyjać będzie intensywnej pracy.
Prze de wszyst kim w cza sie
na u ki czy od ra bia nia lek cji
przez pociechę musisz zadbać
o porządek i ciszę. Wyłącz zatem wszyst kie roz pra sza ją ce
uwagę urządzenia: radio, komputer, telewizor. Wycisz także
telefon dziecka! Miejsce pracy
uprzątnij i wyposaż we wszystkie niezbędne sprzęty. Nie chodzi tu jedynie o biurko i wygodne krzesło, ale też o właściwe
oświetlenie i pomoce dydaktyczne. Jednak zadbaj, by nie znalaz ły się tam przy pad kiem
przedmioty zbyteczne – rozpraszające uwagę dziecka czy odwracające jego wzrok od książek.
Lekarze zalecają dodatkowo,
by na biurku ucznia znalazła się
zie lo na ro śli na do ni czko wa.
Umieszczenie jej w miejscu pracy będzie miało walor relaksacyjny. Dziecko, zmęczone czytaniem, będzie mogło skierować
na nią swój wzrok. A wiemy, jak
kojąca dla naszych oczu jest zieleń.
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Kontroluj prace domowe
dziecka
Nie ste ty mi mo zmę cze nia i znie chęcenia musisz interesować się tym,
czego uczy się twoja pociecha oraz
pomagać jej w pracach domowych.
Dlatego też zaplanuj z dzieckiem czas
odrabiania lekcji i skrupulatnie go
przestrzegaj. Nie oznacza to, że masz
za dziecko odrabiać zadania domowe, czy ślęczeć mu nad głową w czasie ich wykonywania. Wręcz przeciwnie! Pamiętaj, że twoim celem jest jak
przygotowanie pociechy do jak największej samodzielności i samowystarczalności. Z tego powodu zadania domowe dziecko musi odrabiać
samo, jednak pod twoją dyskretną
kontrolą. Dzięki temu będzie wiedziało, że musi pracować własnoręcznie
i samo myśleć, ale w przypadku napot ka nia wię kszych trud no ści, ma
kogo poprosić o wyjaśnienie i pomoc.
Staniesz się rodzicem, który nie wyręcza, lecz na którego w potrzebie
można liczyć.
Czuwaj nad tym, co się dzieje w zeszytach dziecka, ale nie wyręczaj go
w ich prowadzeniu. By uniknąć skreśleń i korektorowania, najlepiej ustal
z pociechą, że trudniejsze zadania czy
wypracowania pisemne będzie odra-

biała w brudnopisie. Później efekty
swojej pracy przedstawi ci do wglądu. Kontrolując je pamiętaj, aby nie
po pra wiać błę dów w wy pra co wa niach. Zamiast tego zachęć pociechę,
aby korzystała ze słownika ortograficznego, sprawdzając pisownię wyrazów sprawiających problem.

Systematycznie pracuj
ze swoim dzieckiem
Pamiętaj, że im wcześniej rozpoczniesz pracę w domu z dzieckiem, tym
będzie ona efektywniejsza i tym lepsze wyniki osiągniesz. Nie łudź się
jednak, że twoje zadania ograniczą
się jedynie do wspomnianych wyżej:
przy go to wa nia miej sca do na u ki
i sprawdzania prac domowych. To jedynie czubek góry lodowej! Szkoła
i zadania domowe swoją drogą. Abstrahując od nich, chcąc pomóc dyslektykowi, rodzic musi systematycznie pra co wać z nim do dat ko wo,
wykonując różne ćwiczenia, które:
n pomogą usprawniać czytanie i zapamiętywanie różnych informacji;
n będą ulepszały posługiwanie się językiem w mowie i piśmie;
n zbudują pozytywną samoocenę;
n zmotywują pociechę do nauki;
n na u czą prze zwy cię żać sy tu a cje
trudne, stresogenne.
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Pro po zy cje te go ty pu czyn no ści
i sposoby ich wykonania zaprezentujemy w kolejnym, wrześniowym, artykule. Uzbrojeni w tę wiedzę świado mie wkro czy my w no wy rok
szkolny 2013/2014. Dla dzieci cierpiących na dysleksję rok ten będzie
pełen wyzwań. Jednak z pomocą rodzi ców, któ rzy bę dą prze strze gać
pewnych zasad w pracy z nimi, będą
one w stanie osiągnąć rezultaty adekwatne do ich możliwości i uchronić
się przed niepotrzebnymi niepowodzeniami szkolnymi. Powtórzmy sobie bowiem wyraźnie raz jeszcze – tylko po przez sy ste ma tycz ną pra cę
rodziców z dzieckiem w domu oraz
ich współpracę ze szkołą można starać się przezwyciężyć jego trudności
dyslektyczne, zmotywować go do nauki i wzmocnić własne mniemanie
o sobie.
Literatura:
Bogdanowicz M. (1994). O dysleksji czyli specyficznych
trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA, Lubin.
Czajkowska I., Herda K. (1989; 2000). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. WSiP, Warszawa.
Szurmiak M. (1987). Podstawy reedukacji uczniów
z trudnościami w czytaniu i pisaniu. WSiP, Warszawa.
Rodzice 10/09

Ann a Jaroszewicz
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Jak jesz, tak żyjesz
O jakości życia
decyduje
efektywność
naszych
działań,
które zależą
od naszego
samopoczucia.

S

pośród wielu aspektów zagadnienia jedzenia, wybierzmy kilka z nich. Wiążąc je w łańcuch przyczyn
i skutków, bez wątpienia uzasadnimy sens powyższego tytułu. Jednak nie będziemy tylko
odradzać zaglądania do lodówki o 3:00 nad ranem, lecz potraktujemy rzecz dokładniej.

Dwa oblicza diety
Funkcjonuje wiele ekspresowych „diet cud”, lub poglądów
np. że czekolada poprawia samopoczucie. Jednak często dieta cud po jej przerwaniu może
doprowadzić do jeszcze większej
otyłości, a czekolada poprawia
samopoczucie tylko na trzy minuty i nie gwarantuje, że zły nastrój nie powróci. Kluczem do
sukcesu w postaci dobrego zdrowia fizycznego i dobrej kondycji psychicznej jest długotrwała i ciągła dbałość o odpowiednie
paliwo dla naszego wehikułu jakim jest ciało człowieka. Mózg
jest organem tak jak wątroba
czy nerki. W tym artykule z całym szacunkiem pominiemy
kwestie, jak różne filozofie traktują świadomość oraz czy ona
w nocy śpi czy też nie. Chodzi
tutaj o perspektywę „w zdrowym
ciele, zdrowy duch”, i ducha będziemy traktować jako samopoczu cie, a n ie jako świadomość
lu b mn i ej cz y b ar dz ie j ul otn y
byt.

Wpływ diety na mózg
Naukowcy są przekonani, że
dieta ma duży wpływ na pracę
mózgu który decyduje o tym czy
jesteśmy szczęśliwi, smutni, zaspani, agresywni, mamy depresję, czy patrzymy na świat optymistycznie.
Kluczem
do
naszego samopoczucia jest gospodarka hormonami w naszym organizmie.
Mózg rea-

guje natychmiast na wszystko
co jemy, ale w dłuższej perspektywie, nieodpowiednia dieta
skutkuje ustawicznym rozregulowaniem gospodarki hormonalnej a co za tym idzie – naszym
samopoczuciem.
W mózgu znajduje się wiele
ośrodków i układów odpowiedzialnych za różne funkcje. Tzw.
układ nagrody zostanie mocno
pobudzony – co odczujemy jako
przyjemność – kiedy organizm
otrzyma glukozę i energię po
spożyciu dań słodkich i tłustych.
Dlatego osoba odczuwająca
smutek zjada więcej kalorycznych potraw niż ktoś będący
w dobrym nastroju. Jednak
smaczności, choć zapewnią doraźną przyjemność, rozregulowują pracę mózgu i w ostatecznym bilansie robią nam
krecią robotę. Czyli na przykład
czekolada – tak, lecz nie jako
spożyte w nadmiarze „lekarstwo” na stres bądź ospałość,
lecz jako jeden z produktów spożywanych w rozsądnych ilościach na przestrzeni czasu.
Ustawiczne „poprawianie sobie
nastroju” chipsami lub słodyczami pow oduje, że ryzyko wystąpienia depresji jest o 51% większe niż u osób regularnie
spożywających lekkie sałatki i rybę.

Dieta a stopień agresji
Antropolodzy zaobserwowali,
że społeczności które jedzą z różnych powodów mało mięsa – na
przykład w krajach arabskich
– charakteryzują się wyższym
stopniem agresji niż te, dla których podstawą żywienia jest
mięso – np. znani z łagodności
Skandynawowie. Hindusi są też
mało agresywni choć są raczej
wegetarianami i małą ilość mięsa w diecie rekompensują dużą
ilością nabiału który dostarcza
tłuszczu zwierzęcego.

Dobroczynne kwasy
tłuszczowe
Równowagę hormonalną i dobry nastrój, zapewni nam stałe
spożywanie niewielkich ilości
cukru i większych ilości dobrych
kwasów tłuszczowych zawartych miedzy innymi w rybach
i oliwie z oliwek. Ciekawostką
jest, że pozytywne działanie
kwasów tłuszczowych wzmacnia odrobina ostrej przyprawy.
Mechanizm jest taki, że podrażnienie zmysłu smaku mózg od-
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biera jako ból i reaguje wysłaniem endorfin, które są odpowiedzialne za
uczucie szczęścia i spokoju.

Jeśli czeka nas egzamin
Działanie intelektu można poprawić dostarczając organizmowi wysokobiałkowego pożywienia, również
dań mięsnych.
Dr. Daniel Amen od wielu lat bada
wpływ diety na psychikę. Spożywanie
pokarmów wysokobiałkowych podnosi w mózgu poziom dopaminy odpowiedzialnej za koncentrację. Wyostrzeniu intelektu dobrze służą: cytrusy,
brokuły i borówki gdyż zawierają wiele antyoksydantów; oliwa z oliwek,
mięso z łososia, awokado, orzechy które dostarczą wiele witaminy B, kwasu linolenowego i magnezu które
zwiększą wydajność naszych szarych
komórek.
W celu oczyszczenia układu nerwowego z toksyn i produktów przemiany materii, warto codziennie jeść truskawki lub czarne jagody. Poczciwa
jajecznica dostarczy nam holiny – substancji która bierze udział w tworzeniu nowych połączeń nerwowych podczas przyswajania nowych informacji.
Warto też przeprosić mało popularny
szpinak – bogate źródło kwasu foliowego który pomoże zwiększyć zdolności przyswajania nowych informacji, jak też obniży poziom lęku
i poprawi samopoczucie.

Na Dalekim Wschodzie żyją
dłużej
Kuchnia indyjska, tajska i japońska
jest niezwykle korzystna dla szarych
komórek. Obok owoców morza, obficie jest spożywana zielona herbata zawierająca przeciwutleniacze które są
naturalnym wrogiem wolnych rodników tlenowych prowadzących do raka. Zawiera też substancję ECGC, która
przeciwdziała
obumieraniu
komórek kory mózgowej i oczyszcza
mózg z toksyn. Podobnie działa kurkumina. Jest to wyciąg z kłączy ostryżu długiego dodawany np. do curry.
Tej przyprawie naukowcy ostatnio
przyglądają się bardzo uważnie i już
wiadomo, że opóźnia starzenie się komórek (również mózgowych), oraz
chroni przed nowotworami. Dokładniej: kurkumina niszczy w krwioobiegu w mózgu blaszki amyloidowe
– przyczynę obumierania kory mózgowej. W zielonej herbacie znajdują się
flawonoidy aktywujące gen SIR2 który czuwa nad obecnością sirtuiny zwanej białkiem długowieczności.

Złe i dobre kwasy tłuszczowe
Innymi słowy nasycone – złe i nienasycone – dobre. Ten podział wg budowy chemicznej najogólniej znaczy:

„nasycone” gdyż nie zawierają podwójnych wiązań w cząsteczce, „nienasycone” ponieważ mają jedno lub więcej takich wiązań.
Magiczna nazwa Omega-3 bierze się
od miejsca wystąpienia pierwszego
podwójnego wiązania. Jednak wielonienasyconych kwasów jest więcej,
np. Omega-6, a nas bardziej interesuje strona praktyczna.
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe bywają nazywane witaminą F. Niestety, organizm człowieka nie produkuje takich kwasów, muszą więc być
dostarczane z pożywieniem. Są one
nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania od wczesnego dzieciństwa do późnej – i oby w dobrym zdrowiu – starości. Występują przede
wszystkim w produktach roślinnych
(olej sojowy, kukurydziany, słonecznikowy) i w tłuszczu ryb morskich (łosoś dorsz).
Ostatnimi laty dietetycy i lekarze
z nasyconych kwasów tłuszczowych
uczynili wroga nr 1 dla naszego zdrowia, a z kwasu Omega-3 klucz do sukcesu. Jak zwykle prawda nie leży sobie po jednej stronie. Jako że żadna
skrajność nie jest dobra, tutaj też zdania zaczynają być
podzielone w wielu kwestiach tyczących roli jakie
spełniają i wpływu na ostateczny
bilans w gospodarce hormonami.

Jedzenie
a odżywianie
się
Jeśli wspomnimy, że mieszkańcy
Dalekiego
Wschodu o pięć
razy rzadziej zapadają na chorobę
Alzheimera niż
Amerykanie i Europejczycy, oraz
dodamy że żyją
najdłużej na świecie, musi nas to
zachęcić do zastanowienia, czy aby
na pewno właściwie się odżywiamy. A może tylko
zaspokajamy głód
czym
popadnie
i aby szybciej? Takie traktowanie
własnego mózgu
oraz całego organizmu prędzej czy
później zaprowa-
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dzi nas do apteki i oby tylko na tym
się skończyło. A nie lepiej teraz poświęcić kilka euro np. na truskawki
niż później kilkadziesiąt euro na lekarstwa które na jedno pomagają a na
inne niekoniecznie? Możemy spożyć
solidną porcję sałatki, jednak jeśli zabraknie w niej oliwy najlepiej z oliwek, nasz organizm nie przyswoi wielu składników i nie zostaną one przez
organizm wykorzystane.
Jak ma się nasza dieta do jakości
życia? Tak jak jemy, tak się czujemy.
Jak się czujemy, tak funkcjonujemy.
A jak funkcjonujemy, tak żyjemy. Jakość życia zależy między innymi od
tego czy np. jemy chleb pełnoziarnisty, czy z białej mąki ogołoconej z cennych składników. O jakości życia decyduje efektywność naszych działań,
które zależą od naszego samopoczucia. Błędne koło zamknie się, jeśli jesteśmy tak zmęczeni, że nie chce się
nam przygotować czegoś pożywnego
do jedzenia i po prostu zaspokoimy
głód.
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz”...
Szymon Malicki
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Wizyta w supermarkecie
Warzywa
Super
warzywa
– m.in.
szpinak,
brokuły,
brukselka,
nać pietruszki
– niech nie
zabraknie ich
i u Ciebie
w kuchni.

C

zy jest coś nowego, czego
Polak może nauczyć się
jeszcze na temat warzyw?
Nasze mamy i babcie zadbały
o to, byśmy zapamiętali, że „warzywa należy jeść, bo to same
witaminy!”. Nie wyobrażamy sobie ciepłego posiłku bez nich
i dodajemy je do kanapek. Jesteśmy poza tym jednym z narodów europejskich, które jarzyn jedzą najwięcej. Możemy
być z siebie dumni.
A jednak, gdy podejrzy się nas
w kuchni rzucają się w oczy nasze grzeszki i zaniedbania które powodują, że zdrowe warzywa nie są już takie zdrowe gdy
trafiają na nasz talerz. Ale uwaga – często popełniamy te błędy
nieświadomie. Czas więc uzupełnić braki w wiedzy.

szpinak możesz też od czasu do
czasu przyrządzić zamiast sałaty z sosem jogurtowym.
W Belgijskich supermarketach spotykamy warzywa, za
które wielu z nas nie wie jak się
zabrać. Są to produkty, które
dopiero poznajemy:
n Savooikool – typowo belgijska
kapusta. W chłodniejsze dni
dodaj jej liście do gotujących
się ziemniaków i gotuj wszystko jeszcze 15 minut. Ugnieć
kapustę razem z ziemniakami.
Podawaj np. z surówką i plastrem varkensgebraad (chudy
kawałek wieprzowiny – 0,5 kg
– dostępny w większości supermarketów – smaczny i zdrowy
sposób na pieczeń)

Żródło: www.ingredienten.nl

n P as tin a ak (pl. pasternak)
– niektórzy z nas nigdy nie
używali go w kuchni, a smakuje on dokładnie tak samo
jak nasz korzeń pietruszki!

Ile warzyw jeść?
Według zaleceń obowiązujących w Belgii należy jeść co najmniej 300g warzyw dziennie.
Istnieje prosty sposób na „zmierzenie” swojej porcji na talerzu.
Jeśli Twoja porcja warzyw zajmuje pół dużego talerza to waży ona ok 200-250g. Ta zasada
dotyczy ugotowanych warzyw.
Jeśli natomiast do obiadu zjesz
pół talerza sałaty, zadbaj o dodatkowe jarzyny przy śniadaniu.
Sałata jest bardzo zdrowa ale
jedna porcja waży znacznie
mniej niż 200g! Miska zupy jarzynowej dostarcza 50-100g warzyw jeśli gotując używasz co
najmniej 0,5kg warzyw na 1 litr
wywaru.

Żródło: www.ingredienten.nl

Żródło: www.ingredienten.nl

n K er ve l (pl. trybula) – brzmi
odstraszająco ale ani nie jest
droga, ani egzotyczna w smaku. Przypomina z wyglądu
nać pietruszki. Tak jak savooikool, Belgowie ugniatają jej
listki z ziemniakami i odrobiną mleka.

n Witloof (pl. cykoria) – w Belgii
jest niesamowicie tania i dla
Belgów tak pospolita jak dla
nas biała kapusta. Przepyszna
w formie surówki z jabłkiem
i sosem jogurtowo-majonezowym (najlepiej light).

Które warzywa jeść?
Wszystkie, na które masz
ochotę. Różnorodność kolorów
jest bardzo ważna. Czy wiesz, że
po kolorze możesz ocenić jakie
witaminy i minerały zawarte są
w warzywach i owocach? Warto zapamiętać, że im ciemniejsze warzywo (lub owoc) tym więcej zawiera antyoksydantów.
Słyszy się często o super warzywach. Na myśl przychodzą
wtedy m.in. szpinak, brokuły,
brukselka, nać pietruszki. Niech
nie zabraknie ich i u Ciebie
w kuchni. Jeśli nie przepadasz
za ich smakiem, spróbuj ugotować je i ugnieść je razem z puree ziemniaczanym. Surowy

Żródło: www.ingredienten.nl

Sposób przyrządzania
warzyw
Żródło: www.marechal.be

n Paksoi – tzw. kapusta chińska (nie mylić z kapustą pekińską). Ma podłużne ciemnozielone liście i białe łodygi.
Do stęp na jest prak tycz nie
w każ dym su per mar ke cie.
Je śli pla nu jesz przy rzą dzić
„chińskie” dorzuć do niego
po kro jo ną w pa se czki pak soi.

Zacznij od przeczytania poniższej listy. Rozpoznajesz w niej
siebie?
T y p o w e b ł ęd y zd r o w o t n e
w kuchni:
1. Warzywa smażysz na maśle
2. Do surówek dodajesz dużo
oleju, wtedy są najsmaczniejsze; sałatę przyrządzasz ze
śmietaną 30%
3. Gotujesz warzywa średnio pół
godziny aż będą mięciutkie
4. Zawsze solisz warzywa
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5. Zupy jarzynowe podajesz zawsze
z tłustą śmietaną
Polacy jedzą wiele warzyw ale nie
znaczy to, że kuchnia polska jest zdrowa. Wina leży w sposobie gotowania.
Już wyjaśniam co jest nie tak z powyższą listą.
Błąd 1: Do duszenia i smażenia zdrowszy jest olej roślinny. Masło zawiera wiele niezdrowych tłuszczy nasyconych.
Błąd 2: Takie surówki są bardzo kaloryczne z powodu dużej zawartości
tłuszczu. Równie smaczny jest dressing na bazie jogurtu. Spróbuj tego
przepisu: 2 ząbki czosnku, sok z połowy cytryny, 3 łyżki posiekanego koperku, 1 płaska łyżeczka musztardy,
1 łyżka oliwy z oliwek, 1 łyżka miodu
płynnego, 5 łyżek chudego jogurtu
naturalnego, pieprz do smaku.
Błąd 3: Tak długie gotowanie warzyw wypłukuje z nich prawie wszystkie witaminy, nie mówiąc o smaku
i aromacie. Zrób eksperyment – gotuj
warzywa prawie 2 razy krócej niż zawsze. Pod koniec, gdy jeszcze się gotują, odkrój kawałeczek i spróbuj.
Smakuje? Odsącz i podaj rodzinie. Ciekawa jestem reakcji.
Błąd 4: Nie sól warzyw, w ogóle tego nie potrzebują. Tracisz w ten sposób ich naturalny smak. Wiesz, że Polacy jedzą zbyt dużo soli, co jest
przyczyną podwyższonego ciśnienia
u wielu z nas?
Błąd 5: Jeśli lubisz smak śmietany,
do zup używaj śmietan o obniżonej zawartości tłuszczu. Są smaczne i o wiele zdrowsze. Szukaj w sklepie keuken
room o zawartości tłuszczu ok. 5% lub
mniej. Koude bereidingen oznacza
zimne potrawy, natomiast warme bereidingen – gorące potrawy.

Dlaczego warzywa są tak
ważne?
Warzywa zawierają wiele błonnika
pokarmowego, który zapobiega zaparciom. Ponadto są one bogatym źródłem witamin C, E, B1, B2, kwasu
foliowego i β-karotenu. Jeśli jesz nie-

Żródło: http://urodaizdrowie.pl/dieta-zielona

wystarczającą ilość warzyw i owoców,
możesz odczuwać następujące symptomy:
n Zaparcia
n Zmęczenie, problemy z koncentracją, niezdrowo wyglądająca cera
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nujący środowisko. Zachęcam do wpisania w Google hasła „rolnictwo ekologiczne”. Strona internetowa Komisji Europejskiej oferuje rzetelne
informacje na ten temat.

Dzień bez mięsa
Zalety jedzenia 300g warzyw
dziennie:
n Antyoksydanty zawarte w warzywach zapobiegają niektórym chorobom układu krwionośnego
n Aktywne substancje zawarte w warzywach zapobiegają niektórym rodzajom raka
n Ten kto je wiele warzyw, z reguły
rzadziej sięga po tłuste, niezdrowe
przekąski co pomaga w walce z nadwagą
n Jeśli chcesz pożegnać się z zaparciami warzywa na pewno Ci w tym
pomogą

Czy obił Wam się kiedyś o uszy tytuł Donderdag Veggiedag? Już kilka
lat trwa w Belgii kampania promująca czwartek jako dzień bez mięsa. Dieta wegetariańska jest zdrowsza niż
przeciętna dieta człowieka zachodu
– to jest fakt. Mając to na uwadze, pomysłodawczyni kampanii zachęca każdego by odkrył (pyszne i proste
w przygotowaniu) przepisy na bazie
jarzynek.
Zachęcam serdecznie do odwiedzenia strony kampanii, na której jest
moc warzywnych przepisów na każdy czwartek.
http://www.donderdagveggiedag.be

Co wybrać?
Konserwy i mrożonki
Konserwy nie są zdrowym zamiennikiem świeżych warzyw. Mowa jest
tu zarówno o warzywach sprzedawanych w słoikach jak i tych w puszkach. Oba rodzaje zawierają wiele dodanej soli i były gotowane w bardzo
wysokich temperaturach co pozbawiło je większości wartości odżywczych.
Mrożonki są często „świeższe” niż
świeże warzywa. Jest tak, ponieważ
producenci mrożą je od razu po ich
zerwaniu i oczyszczeniu. Świeże warzywa, które zastajemy na półkach
sklepowych są najczęściej „starsze”
niż jeden dzień, co ma negatywny
wpływ na ich wartość odżywczą. Jeśli nie masz czasu codziennie robić zakupów, zastępuj od czasu do czasu
świeże warzywa mrożonkami. Wybieraj tylko te warzywa mrożone które
nie zawierają dodatkowych przypraw,
tłuszczu czy śmietany.
Warzywa sezonowe
Warzywa sezonowe to warzywa, które uprawia się w naturalnych warunkach bez potrzeby sadzenia ich
w szklarniach. I tak np. sezonowe pomidory dostaniesz tylko między czerwcem, a październikiem. Dlaczego
warto je kupować? Choćby dlatego,
że są tańsze. Musimy też zacząć czuć
się odpowiedzialni za nasz wpływ na
środowisko. Uprawa warzyw sezonowych nie obciąża Matki Ziemi tak, jak
uprawy szklarniane.
BIO
Co to jest to BIO? Wielu myśli, że to
slogan reklamowy, dzięki któremu łatwiej sprzedać mniej wartościowy produkt. Za BIO kryje się jednak dość
szlachetna idea. Są to produkty uprawiane i przetworzone w sposób sza-

Kontakt
Specjalnie dla czytelników powstał
adres mailowy, na który możecie wysyłać swoje pytania i komentarze dotyczące żywienia. Jesteś ciekaw (a)
czy gotujesz zdrowo? Chciał (a) byś
by ukazał się artykuł na jakiś temat?
Pisz śmiało!
Zdrowe.odzywianie.be@gmail.com
Joanna Czerniak

DLACZEGO LIGHT?
Sosy na bazie majonezu, śmietany
i oleju to bomby kaloryczne, przez
które niepostrzeżenie przybieramy na
wadze. Dlatego wybieraj wersje light.
Jest to rada dla tych, którzy wiedzą, że
mają problem z nadwagą i chcieliby to
zmienić.
Spójrz:
Jedna łyżka stołowa zwykłego
majonezu zawiera 180 kcal („kcal”
to skrót od słowa „kilokalorie”).
To tyle co pełny duży kubek
pełnotłustego jogurtu.
Jedna łyżka majonezu light D&L
dostarcza 72 kcal. Chyba warto?

W PRAKTYCE
Wypróbowałam majonez light firmy
D&L i gwarantuję, że smakuje prawie
jak zwykły, a zawiera 60% mniej
tłuszczu i kalorii. Cena to €2,48 za
0,55 litra. Majonez Effi light jest
odrobinę tańszy – €1,75 za 0,45 litra.
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Wakacje za grosze

T

ak, lato nadeszło. Czuję, że muszę o tym przypomnieć, bo pogoda, którą serwuje nam belgijskie lato ma dość słabą znajomość
astronomii (no chyba że szykuje się
kolejna epoka lodowcowa…). Oznacza
to tylko jedno: dla uczniów i studentów – błogie dwa miesiące lenistwa,
dla ciężko pracujących – tydzień lub
dwa urlopu. Naturalnie, nikt nie chce
spędzić swych kilku ustawowych dni
nicnierobienia w kaloszach i pod parasolem (no chyba że plażowym). Dlatego też warto pomyśleć o wyrwaniu
się z deszczowo-wietrznej krainy i wybraniu się w podróż w poszukiwaniu
zaginionego słońca. Wielu spotyka
jednak impas w postaci ziejących pustką portfeli i kont w banku, w których
rozgrywa się typowa scena z westernów (kula siana i pyłu przemierzająca puste ulice, po których przechadza
się Clint Eastwood, nucąc „I need a dollar, dollar is all I need”). Jak uciec
przed letnią depresją, nie narażając
się jednocześnie na finansową ruinę?
Przedstawiam wam poradnik, dzięki
któremu wasze wakacje będą niezapomniane, a po powrocie nie będziecie musieli martwić się, że spędzicie
zimę przy świetle świec, bo okazało
się, że urlopowe wydatki pochłonęły
cały budżet przeznaczony na opłatę
rachunku za prąd.
Pierwszym i decydującym krokiem
jest wybór transportu. Mieszkając
w sercu Europy mamy o tyle dobrze,
że wszędzie jest blisko, ALE blisko nie
zawsze oznacza tanio. Dlatego też warto sprawdzić kilka opcji przemieszczenia się z punktu A do punktu B jak
najniższym kosztem.
n www.drungli.com – prawdziwy raj
dla spontanicznych miłośników
przygody! Wystarczy wpisać miasto
z którego chcemy wyruszyć w podróż i datę jej rozpoczęcia, a program
znajdzie nam najtańsze loty do wielu europejskich miast. Jest opcja
wybrania miesiąca (zamiast konkretnej daty), w którym planujemy
wyjazd, tym sposobem mamy szansę na jeszcze bardziej przystępne ceny! Przykładowe loty: Charleroi
– Budapeszt 38€ w 2 strony, Bruksela – Mediolan 35€ w 2 strony. Wystarczy tylko spakować plecak
i w drogę!
n w w w .s kysca nn e r .n e t – skaner
wszystkich ważnych linii lotniczych
i ich ofert, opcja wyboru całego miesiąca, jak też całego świata (wtedy
znajduje najniższe ceny do danego
kraju w dowolnym czasie). Idealne
narzędzie także dla użytkowników

smartfonów, dla których wygody
stworzona została darmowa aplikacja Sky Scanner – All Flights! Przykładowe loty: Charleroi – Manchester 46€ w 2 strony, Charleroi
– Bordeaux 55€ w 2 strony.
n www.blablacar.pl – serwis koordynujący działania autostopowiczów
i kierowców-dawców miejsc. Wystarczy wpisać z jakiego miasta jedziemy i dokąd chcemy się udać,
a serwis znajdzie nam kierowców,
którzy jadą danego dnia w dane
miejsce, oferując miejsca w samochodzie. Jeden serwis na całą Europę, dostępna także wersja po polsku!
Przykładowe
podróże:
Antwerpia – Berlin 20€ w 1 stronę,
Antwerpia – Paryż 14€ w 1 stronę.
n www.eurolines.com – znany już większości serwis „kolei samochodowych”, dowiezie nas w każde miejsce w Europie, warto śledzić oferty
specjalne. Autobusy są klimatyzowane, więc nawet w największe upały możemy liczyć na chwilę ochłody. Przykładowe trasy: Antwerpia
– Londyn 18€ w 2 strony, Antwerpia – Amsterdam 36€ w 2 strony.
Innym interesującym rozwiązaniem
jest też zebranie paczki znajomych,
zrzucenie się na wachę i kierowanie
się tam, gdzie nas koła potoczą (najlepiej na południe!), czy też wycieczka
rowerowa, albo piesza pielgrzymka
do świętych miejsc wędrowców. Ale
nie ważne jaki środek transportu wybierzemy, zawsze trzeba się będzie

gdzieś przekimać. O ile nie jesteś dziedzicem fortuny Hiltonów i nie masz
dar mo we go spa nia w każ dym wię kszym mieście, będziesz potrzebował
in nych roz wią zań. Oto nie któ re
z nich:
n www.couchsurfing.org – portal społeczności owy, dzięki któremu możemy znaleźć osobę, która przygarnie nas pod swój dach na jedną czy
dwie noce, tym sposobem śpimy
u kogoś na kanapie, zamiast bulić
70€ za dobę hotelową (oczywiście
zawsze miło jest sprezentować gospodarzowi 0,7, nie obrazi się!). Serwis oferuje także opcję umówienia
się na kawę lub zwiedzanie z „tubylcami”, co może okazać się pomocne
w nowym mieście. Jeśli chcecie także przyczynić się do czyichś tanich
wakacji, możecie zaoferować kąt do
spania w waszych domach. W Antwerpii działa aktywna grupa couchsurferów, którzy co tydzień organizują różne akcje, kolacje,
spotkania, imprezy itd. Jeśli postanowicie jednak zostać w domu na
wakacje, możecie śmiało do nich dołączyć, każdy jest mile widziany!
n w ww . air bn b. com – serwis, dzięki
któremu można wynająć czyjś wolny pokój, czy też kanapę, a nawet
całe mieszkanie na dowolny okres.
Za bardzo niską cenę można pomieszkać przez kilka dni w artystycznym lofcie w Rzymie, w kawalerce w Stambule, czy w mieszkaniu
studenckim na Ibizie. Dostępna wersja po polsku (wystarczy zmienić
ustawienia języka na dole strony).
Przykładowe miejsca: Rzym 11€ za
osobę za noc, Stambuł 15€ za osobę
za noc, Ibiza 20€ za osobę za noc.
n www .hostelworld.com – tutaj możesz zarezerwować hostel, B&B, hotel, czy apartament. Ceny nawet od
5€ za noc, zależnie od miejsca i komfortu.
n www.coolcamping.co.uk – baza danych kempingów w Wielkiej Brytanii i we Francji. Różne lokalizacje,
różne ceny, różne standardy. Coś
dla miłośników natury, odkrywców
i harcerzy!
Kiedy już dojedziemy na miejsce,
rozpakujemy manatki i dotrze do nas,
że jesteśmy na wakacjach, przydałoby się zobaczyć to i tamto, zwiedzić
parę miejsc, zrobić kilka zdjęć i umieścić je na odpowiednich portalach ku
zazdrości znajomych. O ile z miastami typu Paryż czy Barcelona nie będzie problemu (jeśli przypomnimy sobie coś z lekcji historii czy plastyki),
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o tyle lądując w Walencji, w Belgradzie, czy w Hamburgu, większość
z nas nie ma pojęcia gdzie pójść i co
zobaczyć. Dla tych wszystkich, spragnionych wrażeń innych niż smażenie się na plaży powstały takie oto serwisy:
n www.tripadvisor.com – jeden z najpopularniejszych serwisów turystycznych, recenzujący atrakcje,
muzea, restauracje, a także hotele
i właściwie wszystko co się da. Plusy: wersja polska i aplikacja na
smartfony. Minusy: wiele różnych
recenzji wielu różnych użytkowników, często subiektywnych, więc
nie zawsze możemy się na nich bazować.
n www.spottedbylocals.com – serwis,
który ukazuje nam miasto z perspektywy jego mieszkańców. Bardzo pożyteczne narzędzie, jeśli interesuje
nas lokalna kultura i zwyczaje. Znajdziemy tam recenzje barów, atrakcji, wydarzeń, a także miejsc w których można zrobić niecodzienne
zakupy, czy zjeść lody o smaku na
przykład buraczkowym.
n www.use-it.travel – mapy i przewodniki po miastach Europy wykreowane przez młodych i dla młodych.
Bez nonsensu i na czasie – to dewiza twórców tej strony. Mapy razem
z opisami można wydrukować w domu, dzięki czemu zaoszczędzimy
czas i pieniądze. Naprawdę polecam!
n www.travellr.com – jesteś w Mediolanie, twój samolot odlatuje jutro
o 6 rano, a ostatni pociąg na lotnisko właśnie odjechał ci przed nosem. Nie znasz włoskiego, informacja turystyczna już zamknięta, a ty
masz do dyspozycji jedynie telefon
i nikłe wi-fi z Burger Kinga. Żaden
problem! Wchodzisz na powyższą
stronę, zadajesz pytanie: jak dostać
się na lotnisko Malpensa po północy, a w przeciągu godziny dostaniesz odpowiedź od jednego z 54000
podróżników, którzy korzystają z tego serwisu. Możesz też sprawdzić
w zapytaniach innych osób w podobnej sytuacji do twojej. Tysiące
pytań i odpowiedzi na wszystkie tematy związane z podróżą, bardzo
przydatne, szczególnie w sytuacjach
podbramkowych!
Do tego dorzucam kilka wskazówek,
które pozwolą ci zaoszczędzić pieniądze, czas i wyeliminować stres podczas podróży:
n Jeśli lecisz tanimi liniami, pamiętaj, żeby ZAWSZE wydrukować kartę pokładową w domu, Ryanair
zarabia ciężkie pieniądze na zapominalskich lub niewiedzących (nawet 60€ w jedną stronę za check-in
na lotnisku!)

n W bagażu podręcznym nie można
przewozić picia, za to jedzenie jest
jak najbardziej dozwolone. Dlatego
też, zamiast wydawać fortunę na zagrychę na pokładzie, zrób kanapki
w domu i ciesz się pełnym brzuchem
przez cały lot!
n Jeśli podróżujesz samochodem, ściągnij na smartfona aplikację NAVFREE – nawigację, która działa
w 30 europejskich krajach, bez dostępu do Internetu.
n Podróżując za granicę pamiętaj, by
wyłączyć 3G i używać wyłącznie darmowego wi-fi, dostępnego w wielu
miejscach. Nie chcesz chyba, żeby
twój rachunek za telefon kosztował
cię więcej niż cała podróż…
n Przed wyjazdem zaopatrz się
w EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawaną
za darmo przez kasy chorych (mutualiteit). Dzięki niej, w razie wypadku czy nagłej konieczności leczenia za granicą będziesz mógł
ubiegać się o zwrot kosztów.
n Jeśli podróżujesz poza strefę euro,
zawsze wymień walutę na mieście,
nigdy na lotnisku.
n Gdy wybierasz się w krótką podróż samolotem i nie chcesz płacić
za główny bagaż, masz zazwyczaj
do dyspozycji 6-10 kg bagażu podręcznego. Aby zaoszczędzić wagę
i miejsce, włóż na siebie najcięższe
bu ty i ubra nia (na wet kil ka
warstw). Mo żesz też dy skret nie
upchnąć kil ka rze czy w kie sze niach. Jak wiadomo, tanie linie liczą każdy gram, więc trze ba być
sprytnym!
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n Jeśli wybierasz się do kraju poza
strefą euro i chcesz płacić kartą, zawsze wybieraj lokalną walutę. Dzięki temu będziesz pewny, że nie przepłacisz (czasami terminale pokazują
kurs w procentach, jeśli jest niższy
niż 2,5%, możesz spokojnie wybrać
euro, jeśli wyższy – płać w lokalnej
walucie!)
n Przed wyjazdem pamiętaj o wyłączeniu z prądu wszystkich urządzeń
elektronicznych, które nawet w trybie stand-by zużywają prąd.
Życzę wam wszystkim miłych, a zarazem tanich wakacji i obiecuję świeżą porcję niepowtarzalnych projektów i zaskakujących pomysłów już we
wrześniu!
Magdalena Gato Negro
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Czas na sandały
Sandały
to wyjątkowo
praktyczne,
letnie obuwie.
Wymaga
jednak od nas
szczególnej
dbałości
o stopy

P

rzez cały rok czekamy na
lato. Tęsknimy za promieniami słońca kojarzącymi
się z wakacjami i wypoczynkiem. Wymarzonym obuwiem
na tę porę roku są sandały pozwalające naszym stopom na odpoczynek. Choć wydawać by się
mogło, że nadają się tylko na
plażę, jest to jednak obuwie
o bardziej różnorodnym przeznaczeniu.

Trochę historii
Sandały prawdopodobnie są
tak stare jak ludzkość. Najpierw
były wytwarzane ze splecionych
traw lub niegarbowanej skóry,
a do stóp przywiązywano je kawałkiem sznurka. Na odnalezionych przez archeologów płaskorzeźbach z VII wieku przed nasza
erą, widnieją mężczyźni obuci
w sznurowane pradawne sandały z zakrytą piętą i pierścieniem
w który wkładało się duży palec. Wyrazem bogactwa i wysokiego statusu społecznego były
sandały bogato zdobione, często drogimi kamieniami. W starożytnym Egipcie na stopy wkładano proste sandały z drewna
i utwardzonej skóry, które chroniły przed gorącym piaskiem.
Wyrabiano je też z łodyg papirusu i odpowiednio spreparowanych liści palmy. Miały rzemyk
albo cieniutki pasek ze skóry
– przechodzący pomiędzy pierwszym a drugim palcem – który łączył się z innym paskiem
na podbiciu tworząc coś w rodzaju strzemiączka. Nosili je
egipscy dostojnicy gdyż były
symbolem bogactwa. Nawet po
śmierci były częścią wyposażenia w ostatnią podróż. W antycznej Grecji noszono sandały na
podeszwie z grubej skóry, korka lub drewna. W piątym wieku

Żródło: /modawsredniowieczu.blox.pl

przed naszą erą zamiast pętli ze
skóry, umocowanych na brzegach sandałów, wprowadzono
wygodniejszą, skórzaną wycinankę. Greckie sandały odznaczały się doskonałą techniką
wykonania. Rzemyki były plecione, purpurowe, z zapinkami
w kształcie kwiatu.
W ówczesnym Rzymie sandały zwane Caligae nosili legioniści. Były to buty skrojone
z uwzględnieniem różnic pomiędzy prawą a lewą stopą, co
w tamtych czasach było czymś
nowym. Wykonywano je z jednego kawałka skóry wiązanego
jednym rzemieniem, miały grubą nabijaną ćwiekami podeszwę
i nie zakrywały palców. Zimą
ocieplano je futrem lub tkaniną.
Japończycy określali swoją
przynależność społeczną poprzez tworzenie różnych rodzajów sandałów. Inne obuwie nosiło się na cesarskim dworze,
inne mieli kupcy czy artyści.
Do Europy sandały trafiły
w XIII wieku. Noszone były latem do zwiewnych, lekkich strojów. W formie wieczorowej pojawiły się w 1920 roku i od tej
pory w różnych wariantach towarzyszą ludziom do dziś. Sandały są bardzo popularnym typem obuwia zwłaszcza w krajach
o ciepłym klimacie. W wielu
przypadkach zachowały taką samą, prostą formę jaką miały tysiące lat temu. Zmienił się
tylko materiał z jakiego są wytwarzane.

Rodzaje sandałów
Od wielu lat projektanci i wytwórcy starają się dopasować
wzory sandałów do upodobań
klientów. Pod ogólnym pojęciem
sandały kryją się tysiące zróżnicowanych modeli. Ich cechą wspólną są odkryte palce i pięty, a podeszwa jest
przymocowana do stopy za
pomocą rzemyków lub pasków wykonanych z różnych
materiałów. Bardzo popularne są sandały sportowe noszone zarówno przez panie,
panów jak i dzieci. Mają rzeźbioną, wykonaną z dobrych
materiałów podeszwę o dobrej przyczepności. Paski najczęściej są tekstylne, a sandały zapina się na rzepy.

Żródło: www.butyk.pl

Dobre jakościowo sandały sportowe są bardzo wytrzymałe, wygodne w noszeniu, lekkie, przewiewne i sprawdzają się
w każdej sytuacji. Tak zwane
rzymianki wykonane są ze skóry, chociaż na rynku dostępne
są także fasony z różnego rodzaju materiałów tekstylnych. Modele klasyczne są szyte z cieniutkich paseczków, mogą być
zarówno płaskie jak i na szpilce. W zależności od fasonu i rodzaju materiału z jakiego są
uszyte, można je nosić do różnorodnych ubrań. Espadryle
uszyte z płótna, mają podeszwę
obszytą sznurkiem lub trawą.
Są przewiewne, stabilne i bardzo wygodne. Eleganckie sandały dla panów są skórzane
i w stonowanych kolorach, natomiast panie mają do wyboru więcej możliwości: sandały płaskie,
na obcasach, koturnach lub
szpilkach i w całej gamie kolorów.

Do czego nosić sandały?
Do każdej letniej garderoby,
ponieważ jest to rodzaj obuwia
przeznaczony do noszenia latem.
Do zwiewnych, romantycznych
sukienek, spódnic i lnianych
spodni najlepiej prezentować się
będą klasyczne sandały. Do dżinsów, bawełnianych szortów czy
folkowych spódnic pasują sandały w stylu vintage (stylizowane, nawiązujące do poprzednich
epok). Sandałki na szpilce (modelują stopę i optycznie wydłużają nogę) doskonale sprawdza-
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Żródło: www.butyk.pl

ją się nawet w połączeniu z wieczorową kreacją. Jeżeli są w kolorze beżowym to również sprawiają wrażenie,
że noga jest dłuższa. Takie sandałki
polecane są przede wszystkim w miarę szczupłym paniom, które o wiele
korzystniej będą wyglądały w sandałkach na obcasie, niż na płaskiej podeszwie. Unikać z kolei powinny ciężkich sandałów na koturnie. Te z nas,
które mają kilka dodatkowych kilogramów powinny pamiętać, że w delikatnych sandałach na cieniutkiej
szpilce mogą wyglądać niekorzystnie.
Do takiej sylwetki idealnie pasują espadryle na koturnowych podeszwach,
ponieważ są stabilne dla cięższych
nóg. Styliści stanowczo odradzają zakładanie sportowego obuwia do kostiumów i garsonek, bo takie połączenie jest wysoce nietrafione. Nie
powinno się również ubierać kolorowych, letnich sandałków do wieczorowej kreacji, a skórzanych na szpilce (zwłaszcza czarnych) na plażę.

Żródło: www.butyk.pl

Sandały, a skarpetki
Czy do sandałów powinniśmy nosić
skarpetki? Taki zestaw przez większość stylistów uważany jest za totalną wpadkę. Skarpetki są wprawdzie
nieodłączną częścią naszej garderoby,
ale sandały służą temu, by nasze stopy oddychały, odpoczywały. Panuje
obiegowa opinia, że duet skarpety
i sandały jest wyjątkowo nietrafiony.
Skarpety bowiem nie pasują ani do
męskich sandałów, ani do damskich
sandałków na szpileczce, ani do japonek, klapek czy rzymianek.
Znawcy tematu twierdzą, że mężczyzna choćby nie wiem jak był przystojny i elokwentny, w momencie założenia skarpetek do sandałów traci
wszystkie walory. Zwolennicy zakładania skarpet do sandałów nazywani
bywają „skarpetkowo-sandałowymi facetami”. Jeżeli prześledzić wpisy na
forach internetowych, to aż się na nich
roi od negatywnych opinii na temat
takiego zestawienia, a większość pań
wyraża się o nim szczególnie niepochlebnie.

Znany stylista Krzysztof Łoszewski
w swojej książce „Dress code. Tajemnice męskiej elegancji” napisał: „Sandały i klapki, polscy mężczyźni polubili je tak bardzo, że wystarczyło kilka
słonecznych dni, żeby polskie ulice zalały najpierw sandały, a zaraz po nich
klapki (…) Nasze stopy wreszcie odpoczywają. Nikt tego nie kwestionuje. Problem w tym, że nosimy je ze
skarpetami. Skarpety powinno nosić
się do garniturów. Brak skarpet usprawiedliwia luźny, wakacyjny strój. Do
sandałów pasuje tylko goła stopa”.
Jesienią, zimą i wiosną – wszyscy
czekamy na dzień, kiedy można wreszcie założyć sandały kojarzące się nam
ze słońcem i wakacjami. To wyjątkowo praktyczne, letnie obuwie wymaga jednak od nas szczególnej dbałości o stopy, o czym warto pomyśleć
troszkę wcześniej, pomimo ciągłego
zapracowania i braku czasu.
Życzę wszystkim czytelnikom „Antwerpii po polsku” udanego wypoczynku.
Barbara Kamińska
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Krótka historia balerinek
Baleriny
kochają
wszystkie
kobiety, bo są
niezwykle
wygodne
i niezależnie
od wieku
i figury każda
z nas może
je nosić.

B

alerinki – wygodne obuwie na płaskim obcasie,
ukochane przez wszystkie kobiety. Buciki (nazwa pochodzi od francuskiego słowa
„ballerins”), wywodzą się od klasycznych baletek tancerzy. Nie
są młode, mają już ponad 60 lat,
ale ciągle nie tracą popularności. Skąd się wzięły w świecie
mody i jak z sali baletowej wyszły na ulice – o tym właśnie opowiem.

Początki
Paryż, lata dwudzieste XIX
wieku. Włoski emigrant Lazarro Massaro otworzył zakład
szewski przy ulicy de la Paix,
gdzie wytwarzał doskonałe jakościowo obuwie. Zaopatrywały się w nie także klientki Coco
Chanel. Któregoś dnia sama
„królowa mody” odwiedziła jego warsztat. Poszukiwała butów, które byłyby wygodne i stanowiły
zwieńczenie
jej
projektów charakteryzujących
się elegancją, ale przede wszystkim prostotą i wygodą. Wspólnie z Massaro wymyślili i stworzyli płaskie damskie pantofelki
wykonane z koźlej (w kolorze
cielistym) skóry, zakończone noskiem z czarnej tkaniny. Do eleganckich, wieczorowych kreacji zaproponowali wykończenie
złote. Początkowo nosek butów
był kwadratowy, a dopiero później delikatnie zaokrąglony. Coco Chanel wraz z szewcem Lazarro dali kobietom buty, które
do dziś cieszą się ogromnym
uznaniem zarówno pań jak i projektantów na całym świecie. Baleriny jakie znamy dzisiaj, są autorstwa
Francuzki
Rosy
Repetto, matki znanego tancerza francuskiego baletu – Roland’a Petit. W 1947 roku, w jej
butiku w Paryżu, zaczęły być
sprzedawane pierwsze klasyczne modele. Sklep istnieje do dzisiaj, a wystawione tam obuwie
należy do bardzo drogich.

Na wszystkie okazje,
ale nie do wszystkiego
Balerinki to buty na każdą
okazję i do każdego stroju. Są
uniwersalne i sprawdzają się
w każdej sytuacji. Zakładamy je
do pracy, na spacery i spotkania. Eleganckie baleriny doskonale nadają się na wieczorowe

przyjęcia, a kolorowe i żywe, do
letnich sukienek i dżinsów. Z powodu zaokrąglonego noska
i braku obcasa baleriny optycznie skracają nogę, dlatego panie
niskiego wzrostu nie powinny
zakładać ich do każdego stroju.
Najlepiej będą wyglądać w zestawieniu ze spódniczkami
przed kolano, rybaczkami i szortami. Długie spódnice i sukienki wraz z balerinkami mogą podkreślać kobiecą figurę, ale
niewysokie panie będą w takim
komplecie wyglądały na niższe
i okrąglejsze. Kobiety średniego wzrostu oraz wysokie, mogą
nosić balerinki niemal do
wszystkiego: rurek, leginsów,
spodni capri, szortów oraz spodenek i spódnic kończących się
nad kolanami. Balerinek w żadnym wypadku nie należy zakładać do spodni dzwonów ani do
spodni ze zwężanymi nogawkami, gdyż w takim zestawieniu
biodra i uda wydają się znacznie większe. Nie ubieramy ich
również do spodni z zakładkami, ponieważ wtedy optycznie
przybywa nam kilogramów. Jeżeli zakładamy pantofelki do
długich spodni, najlepiej żeby
były to obcisłe rurki. Bardzo dobrze komponują się balerinki
z koszulą wpuszczoną do eleganckich spodni. Jeżeli decydujemy
się do takiego zestawu założyć
skarpetki, powinny być cieliste,
gdyż kolorowe nie pasują i psują całość.

Chanelki. Źródło: www.pasart.pl

Meliski. Źródło: www.ibutik.pl

Rodzaje balerinek
Fasonów jest mnóstwo, jednak największą popularnością
cieszą się klasyczne modele
z okrągłymi noskami, tradycyjne i gładkie. Z powodzeniem
konkurują z balerinkami nabijanymi ćwiekami, obszywanymi
koralikami czy świecidełkami.
Pantofelki dostępne są we
wszystkich kolorach i deseniach: w groszki, kwiatki, paski
i kratki. Najczęściej wyrabia się
je ze skóry naturalnej. Powodzeniem cieszą się również te zrobione ze skóry ekologicznej
i innych różnego rodzaju materiałów. Najbardziej popularne
balerinki to Chanelki, Meliski
i Repetto. Repetto zyskały sławę pod koniec lat 50-tych, gdy
w filmie pt. „I Bóg stworzył kobietę” wystąpiła w nich Brigit-

Repetto. Źródło: www.boska.pl

te Bardot – niekwestionowana
gwiazda kina. Na jej cześć powstał specjalny model balerinek
Repetto BB, czyli proste buciki
z kokardką z przodu. Powodzeniem wśród pań cieszą się buciki z kolekcji Yves Saint Laurent.
Baleriny YSL kształtem przypominają prawdziwe baletowe puenty a ich charakterystycznym
znakiem są płaskie, niezaokrąglone czubki. Włosi też mają
swój wkład w historię balerinek.
Dom mody Salvatore Ferragamo wypuścił na rynek baleriny
Varina, powszechnie uznawane
za symbol włoskiej elegancji. Ich
znak rozpoznawczy to okrągły
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ne, mięk kie i ide al nie do pa so wu ją ce się do kształ tu stopy, do stęp ne
we wszyst kich, na wet naj bar dziej
zwariowanych kolorach. Przebojem
te go se zo nu są mo de le z cie ka wym
połączeniem kolorów, albo wyjątkowymi w swoim rodzaju detalami, pokry te dzia ni no wym ma te ria łem,
zdo bio ne krysz tał ka mi al bo ta kie
z kon tra stu jący mi no ska mi.

Yves Saint Laurent. Źródło: www.tkebeehivee.blogspot.be

Repetto. Źródło: www.c2coffer.com

czu bek i ko kar da umiesz czo na
z przo du w me ta lo wym lo go mar ki.
Do najpopularniejszych należą obecnie ba le rin ki stwo rzo ne przez Al be ra El ba za z do mu mo dy Lan vin . Bu ci ki na gum ce (ba le ri ny Lan vi na)
idealnie przylegają do stopy i są modelem kopiowanym przez inne marki na ca łym świe cie. Nie spo sób nie
wspom nieć o Me li skach wy ko na nych z gu mo we go pla sti ku, któ ry
wbrew oba wom scep ty ków oka zał
się materiałem wytrzymałym i trwałym. Przy za ku pie trze ba jed nak
zwra cać uwa gę na pod rób ki, po nie waż moc no od sta ją ja ko ścio wo od
ory gi na łów. Pew ną po zy cję na ryn ku ma ją ba le rin ki Re va z me ta lo wym lo go na przo dzie, któ re no szą
największe światowe gwiazdy estrady i fil mu. Nie kwe stio no wa nym hi tem są gu mo we ba le rin ki. Wy god -

Reva Źródło: www.fashionelka.pl

Wyjątkowo wygodne
buty
Balerinki – pantofelki na płaskiej
podeszwie, zrobiły zawrotną karierę.
Kobiety zmęczone noszeniem butów
na obcasach, znalazły dla nich doskonałą alternatywę w postaci balerinek.
Mają one wiele zalet, a najważniejszą
z nich jest wygoda. Są płaskie, lekkie,
nie powodują obtarć i nie męczą stóp.
Ważne, aby przylegały do stopy i leżały idealnie. Każda z nas ma stopę
innej długości i szerokości więc zanim zdecydujemy się na zakup, trzeba przymierzyć kilka par aby wybrać
tę właściwą. Ważny jest materiał z którego wykonane są buty. Jeżeli zakupimy balerinki ze skóry, oczywiście
stopa będzie czuć się komfortowo,
a but dostosuje się do niej. Pantofelki z tworzywa sztucznego zbliżonego
do plastiku mogą być niewygodne
i chodząc w nich możemy przeżywać
katusze. Najlepiej kupować balerinki
wykonane z miękkiego i naturalnego
materiału. Są droższe, ale jakościowo
niezawodne.
Balerinki to buty praktyczne, nadające się na wiele okazji. Kochają je
wszystkie kobiety, bo są niezwykle
wygodne i niezależnie od wieku i figury każda z nas może je nosić. Sprawdzają się w najróżniejszych zestawieniach i sytuacjach. Cieszmy się więc
słońcem i nośmy baleriny – buty stworzone dla każdej z nas.
Barbara Kamińska

Żródło: marisha.pl

49

50

Antwerpia po polsku

lipiec–sierpień 2013

Wakacyjny romans

W

reszcie wakacje!! To czas,
w którym jedni marzą o upragnionym wypoczynku a inni
oczekują szaleństw i przygód nie wykluczając miłosnych. Wakacyjny romans marzy się wielu osobom w różnym wieku.
Czy taki związek ma szanse przetrwania? Czy nie czyha na nas podstępna wyobraźnia? Takie pytania powinniśmy sobie zadać już na samym
początku romantycznej przygody.
Zanim pochłonie nas bliżej niezidentyfikowana siła miłości w okresie ciepłych wieczorów, powinniśmy dodać
trochę realizmu i trzeźwości umysłu
do tej wybuchowej mieszanki.
Ale jak tu myśleć? Panie skąpo
odziane spacerują brzegiem morza rzucając spojrzenia na
wszystkie strony. Mini spódniczki falują na wietrze przyciągając wzrok spragnionych negliżu panów.
Panowie w obcisłych szortach biegają w morskich falach
przyjmując przy tym bliżej nieokreślone pozy.
Czas letni, urlop i te wszystkie rozkoszne widoki są pretekstem do nawiązywania nowych
znajomości. Po takich wizualnych
ekscesach w ciągu dnia, wystarczy
lampka wina wieczorem w romantycznej kafejce, żeby wpaść w sidła letniego romansu. Zawsze
można to tłumaczyć ucieczką od
szarej rzeczywistości, od braku zrozumienia, do wielu innych nieracjonalnych powodów. Na ile taka znajomość ma szanse przerodzić się w coś
trwałego? W tamtym momencie to nas
nic nie obchodzi …...
Marta przyjechała do Belgii
3 lata temu. Przez cały ten okres ciężko pracowała i oszczędzała na wymarzone wakacje. Perspektywa trzech
tygodni na Majorce dodawała jej sił.
W planach było leżenie na plaży, pływanie w pięknych basenach, miłe towarzystwo w hotelowych wnętrzach.
Marzeniem Marty było również poznanie mężczyzny swojego życia.
Nadszedł czas wyjazdu. Marta wraz
z dwiema przyjaciółkami Izą i Joanną już na lotnisku snuły plany na każdy dzień pobytu.
Hotel był piękny... baseny, restauracje, kawiarnie no i romantyczna plaża. Cały kompleks hotelowy wyglądał
jak z bajki.
Dziewczyny pełne euforii rozpakowały się w swoim luksusowym apartamencie po czym pierwsze kroki skie-

rowały na plażę, żądne słońca i przygody.
Marta znudzona ciągłym zachwytem swoich koleżanek, które obserwowały grupę popisujących się panów
grających w siatkówkę, wybrała się
na spacer brzegiem morza. Nagle podbiegł do niej pies i zerwał z niej chustę, którą była przepasana. Dziewczyna przestraszyła się ale nie wpadła
w panikę, gdyż pies zainteresowany
był głównie jej chustką. Podbiegł do
niej mężczyzna i z przerażeniem
w oczach zaczął przepraszać … To głu-

pi psiak! Proszę mi wybaczyć! Jak mogę to pani wynagrodzić? Marta
uśmiechnęła się i z danym sobie wdziękiem odpowiedziała. Ależ wszystko
w porządku! Najważniejsze, że pies
jest zadowolony. Mężczyznę odpowiedź Marty szczerze ubawiła, chwycił ją za rękę i powiedział: jestem Kris
a Ty? Ja… Marta. Miły początek znajomości, skwitował całą sytuację Kris
i obydwoje wybuchnęli śmiechem.
Pozwolisz, że jutro oddam ci upraną chustkę? Spotkajmy się w tym samym miejscu – powiedział nie puszczając jej ręki.
Marta zgodziła się. Była zauroczona szarmanckim Włochem, który był
bardzo przystojny i świetnie mówił po
angielsku.
Od tego dnia spotykali się codziennie na plaży a potem spędzali czas
w kawiarni pijąc drinki z parasolką
i patrząc sobie głęboko w oczy.
Po dwóch tygodniach uroczych
spotkań Marcie na widok Krisa moc-

niej biło serce ale zaczęło ją zastanawiać dlaczego spotykają się tylko wieczorami i tylko trzy godziny?
Niepokojące przemyślenia dziewczyny pękły jak bańka mydlana, kiedy wkradły się pocałunki i oczekiwany seks. Marta już wiedziała: to ten,
mój, jeden jedyny...
Po upojnym wieczorze nie mogła się
doczekać następnego spotkania ale
Kris się nie zjawił. Była rozczarowana ale i zaniepokojona, wciąż myślała że mogło coś się stać.
Minęły 3 dni a Kris ani razu nie pojawił się w ich umówionym miejscu
spotkań. Marta wylewała potokami łzy bo nic nie mogła zaradzić
tej sytuacji. Tak naprawdę nic nie
wiedziała o Krisie. Gdzie mieszka? Nawet nie miała do niego numeru telefonu. Koleżanki postanowiły
wyciągnąć
dziewczynę
z letargu i zabrać na dyskotekę,
która była w pobliskim hotelu.
Marta po wielu wymówkach nie
potrafiła oprzeć się sugestii koleżanek.
Wieczorem ubrane w najlepsze
sukienki wybrały się na imprezę.
Wchodząc do hotelu Marta zauważyła Krisa. Nie zważając na otoczenie podbiegła do niego wołając
Kris! Kris! Co się stało? Dlaczego...
i już nie dokończyła. Kris przerwał
jej taktownie i powiedział: pozwól
Marto, że Ci przedstawię moją żonę Laurę. Lauro, to jest ta dziewczyna, której nasz Loko zabrał chustkę.
Marta cała drżała, serce pękało jej
na miliony kawałków ale już rozumiała dlaczego tylko trzy godziny wieczorem. To był jego czas wolny, pewnie
rezygnował dla niej z gry w karty albo innej męskiej uciechy.
Romans skończył się na trzy dni
przed jej wyjazdem. Marta długo zastanawiała się co uśpiło jej czujność.
Zawsze powinniśmy być przygotowani na to, że taka wakacyjna przygoda
nie zawsze przeradza się w coś trwałego. Zbyt często zdarza się, że jesteśmy tylko zabawką tej drugiej osoby.
Rozsądniej będzie potraktować taki
romans z przymrużeniem oka, czekać
aż sytuacja się sama rozwinie i z góry niczego sobie nie obiecywać.
Wszelka zbieżność imion, miejsc
i wydarzeń jest przypadkowa. Historia Marty jest wymyślona ale czy aby
na pewno nie prawdziwa???
Anna Szymborska
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Auto club
Wakacyjny
poradnik
dla kierowcy

P

rzed nami wakacje i wzmożony ruch na drogach.
0 czym należy pamiętać
i jak zabezpieczyć się przed
ewentualnymi niemiłymi zdarzeniami?

Przygotowania
do wyjazdu
Działania związane z wyjazdem
na wakacje należy rozpocząć
dużo wcześniej pamiętając, że
pośpiech jest złym doradcą.
Najważniejszy jest przegląd
techniczny samochodu, dlatego
trzeba udać się do mechanika.
Kontrolę stanu technicznego należy rozpocząć od
opon, sprawdzić stopień
ich zużycia i ciśnienie.
Niezbędny jest także
przegląd poziomu płynów: oleju silnikowego,
płynu chłodzącego, hamulcowego,
układu
wspomagania kierownicy, oraz do wycieraczek.
Kolejnym etapem jest
stan świateł. Reflektory i migacze muszą być czyste i w dobrym
stanie technicznym. Ważny jest
też przegląd wycieraczek i stan
koła zapasowego. Należy sprawdzić pasek rozrządu, który nie
może być zbyt luźny, nie może
mieć pęknięć i musi być poprawnie założony. Jego zerwanie spowoduje solidną awarię samochodu. Opony muszą być letnie.
Przy okazji sprawdźmy bieżnik
opony pamiętając, że w krajach
UE wysokość bieżnika nie może być niższa niż 1,6 mm. Sprawdzając stan opon warto przyjrzeć
się układowi hamulcowemu.
Klocki hamulcowe nie mogą być
zbyt wytarte, tarcze hamulcowe
muszą mieć równą powierzchnię, a płyn hamulcowy nie może wyciekać.

Kolejny etap to wentylacja.
Większość samochodów wyposażona jest w klimatyzację i kontrolę najlepiej przeprowadzić
w serwisie. Jeżeli klimatyzacji
w aucie nie ma, trzeba sprawdzić stan filtrów powietrza i nawiewów.

Apteczka samochodowa i trójkąt ostrzegawczy.
Żródło: http://pokrowce.fryda.com.pl/

Należy również zorientować
się, jakie przepisy obowiązują
w danym kraju i co bezwarunkowo musimy mieć w aucie.
Standardowe wyposażenie samochodu to: apteczka, trójkąt
ostrzegawczy, koło zapasowe
z kluczem, linka holownicza, zapasowy zestaw żarówek i gaśnica (z aktualną datą legalizacji).
Nie zaszkodzi zapasowa para
kluczyków do auta, jak również
zestaw bezpieczników i kilka kluczy samochodowych. Warto też
mieć w bagażniku mały kanister.
Ważne jest ubezpieczenie obowiązujące w krajach przez które będziemy jechać. Najlepiej
wykupić pakiet umożliwiający
naprawę samochodu na miejscu,
odholowanie do warsztatu, bądź
udostępnienie samochodu zastępczego. Firma ubezpieczeniowa powinna
mieć międzynarodowe doświadczenie
i w najróżniejszych
sytuacjach, szybko
i sprawnie przyjść
nam z pomocą. Nie
zapominajmy, że
dzieci do 12 roku
życia muszą podróżować w specjalWymiana paska rozrządu. Żródło: http://autoswiatlo.motogrono.pl
nych fotelikach.

Pakujemy bagaże
Zanim wyjedziemy okaże się,
że zapakowanie bagażu do naszego samochodu wcale nie jest
takie proste. Podróżowanie
z torbami i walizkami w środku,
nie jest komfortowe. Najlepiej,
aby wszystkie pakunki zmieściły się do bagażnika, a we wnętrzu samochodu pozostały tylko niezbędne rzeczy. Niczego
nie umieszczajmy na tylnej półce ani za fotelami. Komfort
w trakcie podróży powinni mieć
wszyscy pasażerowie. Najlepiej
bagaże pakować w następujący
sposób: wkładamy do bagażnika najcięższe i największe pakunki. Kładziemy je pośrodku
tuż za oparciem tylnej kanapy.
Pozostałe torby rozmieszczamy odpowiednio obok lub na największych
bagażach.
Dostępne powinny być
te, które potrzebne
nam będą w nieoczekiwanych sytuacjach. Jeżeli będziemy musieli skorzystać
z bagażników lub boksów dachowych, należy w nich umieszczać rzeczy duże objętościowo,
ale lekkie. Przed podróżą trzeba dokładnie sprawdzić wszystkie mocowania zewnętrznego
bagażnika. Mocno obciążony
samochód musi mieć odpowiednio dopompowane opony.

Wyruszamy na wakacje
Latem, największym wrogiem
kierowcy na drodze jest upał, który nie tylko negatywnie wpływa
na koncentrację ale również na
samopoczucie wszystkich pasażerów, zwłaszcza dzieci. Dlatego
prowadząc auto trzeba być wyjątkowo ostrożnym i przezornie
zdjąć nogę z gazu w każdej niejasnej sytuacji. Podczas jazdy po
rozgrzanym asfalcie, samochód
bardzo łatwo może wpaść w poślizg i wypaść z drogi. Od czasu
do czasu trzeba się zatrzymać
w jakimś chłodniejszym miejscu
i dokładnie wywietrzyć auto.
W trakcie postoju nie zatrzymywać się w miejscach nasłonecznionych, ponieważ promienie słoneczne przy temperaturze 20
stopni Celsjusza, po 10 minutach
nagrzeją wnętrze naszego auta
nawet do 50 stopni. W żadnym
wypadku nie wolno w nagrzanym
aucie zostawiać dzieci!!!
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Warto też wspomnieć o klimatyzacji. Badania dowiodły, że samochód
wyposażony w klimatyzację w znacznym stopniu ogranicza zmęczenie kierowcy i chroni przed odwodnieniem
or ga niz mu. Pod ró żo wa nie w au cie
bez klimatyzacji przez około trzy godziny, wywołuje skutki podobne do
spożycia alkoholu. Temperatura w samochodzie powinna być maksymalnie o 8 stop ni niż sza niż ta na ze wnątrz. Nie za le ca się usta wia nia
temperatury najniższej, bo wtedy klimatyzacja będzie potrzebowała więcej czasu, żeby powietrze osiągnęło
taką temperaturę i w konsekwencji
chłodzenie potrwa dłużej. Aby oszczędzić drogi oddechowe podróżujących,
na wiew naj le piej usta wić tak, aby
dmuchał na szybę i nogi, a nie na klatkę piersiową. Zbyt duża różnica temperatur może doprowadzić do przezię bie nia na sze go or ga niz mu lub
szoku termicznego. Nie wolno podróżować z otwartymi szybami, bo może to doprowadzić do przewiania lub
przeziębienia stawów. Pamiętajmy też
o porządnych okularach przeciwsłonecznych z filtrem UV, które zapobiegną zmęczeniu oczu i niespodziewanemu oślepieniu promieniami słońca
w czasie jazdy. Dla lepszego komfortu można zamontować rolety lub fo-
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lię przyciemniającą. W lecie zdarzają
się gwałtowne burze. Na świeżo zmoczonej jezdni droga hamowania znacznie się wydłuża, może nawet dojść do
utraty kontroli nad pojazdem. Najlepiej taką pogodę po prostu przeczekać i nie ryzykować. Jeżeli wybieramy się w długą podróż, pamiętajmy
o zmęczeniu i dekoncentracji osoby
prowadzącej auto. Przed wyjazdem
kierowca powinien być wyspany i wypoczęty. Posiłkiem zjedzonym przed
wyruszeniem w trasę powinna być
lekka i pożywna przekąska (coś wysokokalorycznego i wysokobiałkowego), co zwiększa wytrzymałość organizmu. Jeżeli kierowca czuje znużenie
czy zmęczenie, powinien zatrzymać
się na pierwszym napotkanym parkingu i odpocząć. Nawet pół godziny
drzemki wystarcza, aby zregenerować siły.

Wypadek zagranicą
W razie wypadku czy awarii, możemy liczyć na pomoc firmy z którą mamy stosowne ubezpieczenie lub gwarancję. Bez względu na okoliczności,
gdy wydarzy się wypadek powinniśmy niezwłocznie zawiadomić policję,
która wystawi protokół z miejsca zdarzenia co pozwoli na uzyskanie odszkodowania od firmy ubezpiecze-

Autostrada A22 we Włoszech, odcinek na północ od Werony. Żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki

niowej. W takiej sytuacji nie ma specjalnego znaczenia czy kolizja zdarzyła się z naszej winy, czy innego kierowcy. Ważne, aby podać policji jak
najwięcej danych: numer polisy, okres
ważności, nr rejestracyjny pojazdu,
nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej.
Jeżeli nasz samochód objęty jest
gwarancją (w karcie gwarancyjnej zawarte są informacje na temat – jakie
naprawy i części podlegają gwarancji), uszkodzone auto możemy oddać
do najbliższego serwisu danej marki.
Musimy być przygotowani na to, że
w przypadku niektórych części producent może zwrócić koszty naprawy tylko w pewnym procencie. Z pewnością
z wielu kłopotliwych sytuacji może nas
wybawić wykupienie przed wyjazdem
odpowiednio dobrej polisy, która może zagwarantować również nocleg, wyżywienie, koszty leczenia, czy transport zastępczy. Bez odpowiedniego
zabezpieczenia przebywając zagranicą będziemy zdani tylko na siebie.
Teraz jesteśmy gotowi aby wyruszyć w drogę. Pamiętajmy o bezwzględnym zapięciu pasów i o tym,
że najczęstszą przyczyną tragedii na
drodze jest jazda z nadmierną prędkością. Szerokiej drogi!
Paweł Jeżewski
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Crowdfunding
czyli pieniądze z Internetu
Pieniądze
czekają.
W sieci.
Ale czy na
każdego z nas?

C

rowdfunding w szalonym
tempie zyskuje na popularności. W sieci pieniądze czekają na tych, którzy mają świetny pomysł ale nie mają
gotówki. Wszyscy którym brak
funduszy a chcą zrealizować rewolucyjny wynalazek, zrobić coś
sensownego, wyprodukować coś
potrzebnego, uszczęśliwić ludzkość arcydziełem, mogą liczyć
na crowdfunding.

Platformy
crowdfundingowe
Zacznijmy od tego, że wielu
z nas ma pomysł na własny biznes, ale nie ma odpowiednich
funduszy. Wprawdzie można
starać się o pożyczkę z banku,
ale po pierwsze nie wszyscy ją
otrzymają, po drugie są przecież
procenty. Kolejna opcja to zainwestowanie własnych oszczędności (jeżeli się je posiada),
ewentualnie pożyczki od rodziny i przyjaciół, ale przecież kiedyś te pożyczone pieniądze trzeba będzie zwrócić. Co nam
zostało?
Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) istnieje od
niedawna. Wszystko zaczęło się
w
Stanach
Zjednoczonych
w 1997 roku, kiedy dzięki internetowej kampanii informacyjnej miało miejsce pierwsze sfinansowanie projektu przez
społeczność – trasy koncertowej
zespołu Marilion, na którą zebrano 60 tysięcy dolarów. W późniejszym okresie muzycy wykorzystali metodę społecznego
finansowania przy tworzeniu
i wydawaniu kolejnych albumów. W roku 2000 powstała firma ArtistShare, która jako pierwsza platforma umożliwiła
artystom finansowanie swojej
twórczości poprzez internetową
zbiórkę od swoich fanów.
Miejscem w sieci gdzie spotykają się pomysłodawcy i zainteresowani realizacją pomysłu są
strony internetowe, tak zwane
platformy crowdfundingowe.
Wystarczy wejść na strony: Indiegogo, Challenge, SciFund czy
Petridish aby zapoznać się
z ofertami, przy czym na każdej
z tych stron zamieszczone są
projekty różnego typu. Bez wąt-

pienia najbardziej prężnym
i znanym serwisem jest Kickstarter (www.kickstarter.com)
który zrealizował już kilkadziesiąt zbiórek. Tylko w 2012 roku, siedemnaście zamieszczonych tam projektów uzyskało
społeczne finansowanie na kwotę ponad miliarda dolarów.
Każdy zainteresowany zdobyciem funduszy musi zarejestrować się na wybranej platformie
i w formie opisu przedstawić
swój projekt. Opis powinien być
w miarę prosty, przystępny i zawierać wszystko co chce się
przekazać osobom od których
oczekuje się finansowania. Należy precyzyjnie określić korzyści jakie mogą osiągnąć osoby
zainteresowane sfinansowaniem
projektu. W tym miejscu ważna
uwaga. Crowdfunding nie jest
działalnością charytatywną.
Wszyscy którzy decydują się na
wsparcie danego przedsięwzięcia, oczekują konkretnych zysków. Gratyfikacje jakie z tego
tytułu im się zaoferuje muszą
być adekwatne do zainwestowanych pieniędzy.
Odpowiednio przygotowany
opis musi zatwierdzić moderator platformy, a autor pomysłu
określa czas zbiórki. Następnie
projekt pojawia się na stronie
i jest odpowiednio promowany.
Jeżeli uda się zebrać fundusze
w określonym czasie, zostają
one przekazane autorowi projektu. Jeżeli nie, to wracają
do wspierających. Kickstarter
pobiera prowizję w wysokości
5%, inne platformy 4-6 procent.

Autor projektu musi jeszcze pokryć koszty prowizji systemów
płatniczych.
Istnieją dwa rodzaje społecznościowego finansowania projektów. Pierwszy, to zaoferowanie
osobom
finansującym
przedsięwzięcie produktu powstałego w wyniku jego realizacji. W przypadku znacznej
kwoty, można otrzymać na przykład nowo powstały produkt.
Drugą formą jest crowdfunding
udziałowy. W zamian za finansowe wsparcie dane osoby otrzymują udział w przyszłych zyskach lub bezpośrednio udziały
w przedsięwzięciu. Wynagrodzenie dla internetowej społeczności może przybierać najróżniejsze formy. Mogą to być nagrody
rzeczowe czy świadczenia na
rzecz wpłacających. Jest to coś
w rodzaju działalności inwestycyjnej w początkowym etapie
rozwoju przedsięwzięcia.
Wszystkie powyższe działania
są całkowicie zgodne z prawem
i zapewniają ochronę praw
autorskich.

Przykłady
Młody architekt z Irlandii – James Mc Bennett założył firmę
Fabsie będącą konkurencją dla
Ikei. Sprzedaje designerskie
meble projektowane on line
i produkowane nie dalej niż 300
kilometrów od zamawiającego.
Pierwsze pieniądze na otwarcie
firmy zebrał w Internecie (około 30 tysięcy funtów). Internauci którzy wsparli jego projekt
w zależności od wpłaconej kwoty mogą liczyć na jeden z wyrobów z jego firmy. Żeby dostać
wyjątkowy, autorski stołeczek
wystarczyło wpłacić 30 funtów.
Internautom spodobał się także
projekt wyhodowania świecących roślin. Aby otrzymać ziarenko takiej rośliny, tysiące internautów wpłaciło po 40
dolarów a kilka osób nawet po
10.000 dolarów, aby ich nazwiska zostały wpisane do genomu
rośliny. Wprawdzie zbiórka jeszcze trwa, ale zebrana kwota (ponad 300 tysięcy dolarów) już
przekroczyła założony próg. Na
społeczne finansowanie mogą liczyć także naukowcy. Amery-
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kańscy uczeni potrzebowali 100 tysięcy dolarów na drukarkę 3D, na której warstwa po warstwie można wydrukować szachowe figurki. Zebrali
aż 3 miliony.
Na Kickstarterze można spotkać
również pomysły ludzi pozytywnie zakręconych, których projekty są często bardzo oryginalne. Internauci nie
poskąpili pieniędzy na pomnik Robocopa w Detroit i już powstały pierwsze
odlewy dłoni oraz korpus. Nawet pływający po rzece Hudson basen przy
okazji filtrujący wodę, zebrał 40 tysięcy dolarów. Na Kickstarterze swoje pomysły może promować każdy pod
warunkiem, że jest obywatelem USA
lub Wielkiej Brytanii. A że Polacy to
naród przedsiębiorczy, też założyli
swoje platformy.

Crowdfunding po polsku
W Polsce społecznościowe finansowanie projektów również się rozpoczęło. Chociaż Polakom nie brakuje pomysłów i inwencji twórczej,
pew ne wąt pli wo ści bu dzą wy so kie
pro wi zje i wiel kość ka pi ta łów. Za mieszczane projekty często nie znajdu ją spo łecz ne go od dźwię ku. Być
może jest to kwestia rozwinięcia się
tego typu usług i poprawa jakości
umieszczanych projektów. Niestety,
pol skie plat for my w znacz nej wię kszości przypominają zbiórki charyta tyw ne ma ją ce ko muś po móc lub
spełnić czyjeś marzenia. Miejmy nadzieje, że z biegiem czasu charakter
projektów będzie bardziej zbliżony
do Kickstartera. W naszym kraju nie
są jesz cze ure gu lo wa ne wszyst kie
aspekty prawne i chociaż crowdfunding w Polsce jest w pełni legalny,
lepiej wybierać tylko te portale które ochraniają nie tylko autorów projektów, ale i osoby projekty finansujące.
Działające w Polsce portale:
n polakpotrafi. pl – różnorodne projekty jedynie w wersji nieudziałowej
n megatotal.pl – projekty muzyczne
n beesfun d.com – różne typy projektów, crowdfunding udziałowy i nieudziałowy zapewniający ochronę
wspierających,
n siepomaga.pl – projekty charytatywne na wzór zbiórek publicznych
przede wszystkim dla chorych
n wspieramkulture.pl – projekty kulturalne
n wspieram.to – różne typy projektów
nieudziałowych
n crowdfunders.pl – grupowy zakup
komercyjnych nieruchomości
n dobroczynność.com – wsparcie instytucji
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Crowdfunding to nowa forma finansowania biznesowych przedsięwzięć,
kampanii społecznych, akcji kulturalnych. Pieniądze wykłada internetowa
społeczność poprzez dużą liczbę drobnych jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane
realizacją projektu. Wiele drobnych
wpłat składa się na dużą pulę środków finansowych, które pozwalają na
realizację zamierzonych planów. Takie społeczne finansowanie daje ludziom możliwość zrealizowania przedsięwzięć na które samodzielnie nie

zdobyliby funduszy. A oprócz tego,
czasami spełnia marzenia.
Według szacunków rynkowych analityków, w 2013 roku dzięki społecznemu mechanizmowi finansowania,
internauci sfinansują projekty na kwotę trzech miliardów dolarów. Pieniądze czekają. W sieci. Ale czy na każdego z nas?
Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest reklamą crowdfundingu.
Sylwia Jaworska
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Ciekawostki
Cenna strona internetowa
Naukowcy z CERN w Genewie, po
kilkumiesięcznych poszukiwaniach
od na le źli cen ny do ku ment – jed ną
z pierwszych stron internetowych.
To właśnie w CERN 20 lat temu dokument został zaprezentowany światu i później zaginął w cyberprzestrzeni. Badacze ze Szwajcarii szukali tej
strony internetowej przez długi czas,
aż wreszcie poprosili o pomoc internautów z całego świata. Na apel odpowiedział pewien Amerykanin nazwiskiem Paul Jones, który w 1991
roku po konferencji naukowej zachował na komputerze kopie pierwszych
stron in ter ne to wych. Od na le zio na
stro na jest bar dzo pro sta, za wie ra
czarny tekst na białym tle z niebieskimi odnośnikami. Prawdopodobnie nie jest to oryginał bo w tamtych
czasach nikt ich nie zachowywał lecz
zastępował stare wersje plików nowymi.

Zwracają też uwagę, że polskie firmy
bez robotów przestaną być konkuren cyj ne w sto sun ku do przed się biorstw zagranicznych i taniej siły
roboczej. W Polsce, na 10 tysięcy pracowników przypada zaledwie 14 robotów, gdy na przykład w Niemczech
aż 261. Według prognoz MFR, w ciągu najbliższych trzech lat dzięki robotom powstanie nawet półtora miliona nowych miejsc pracy.
I dobrze! Ale co będzie z nami kiedy powstaną roboty do pilnowania robotów?

Bezcenna receptura

Koszula bez prania

Ludzkość głupieje
Tak twierdzi grupa naukowców z Irlandii, Holandii i Szwecji, którzy
wspólnie pochylili się nad prędkością
głupienia ludzi w zachodniej Europie.
Uczeni twierdzą, że nasz iloraz inteligencji zmniejszył się aż o 14 punktów od czasów wiktoriańskich.
Wprawdzie sto lat temu jeszcze nikt
nie mierzył ilorazu IQ, ale naukowcy
na potwierdzenie swojej tezy podali
szybkość reakcji ludzi na wirtualne
bodźce w latach 1884 – 2000. I w ten
sposób wyliczyli, że ludzie głupieją
z prędkością 1,23 punktów w okresie
dekady.
Cóż, mimo wszystko postęp ludzkości w różnych dziedzinach ciągle się
dokonuje. Ciekawe, jak daleko bylibyśmy teraz, gdybyśmy w takim samym tempie mądrzeli!

Nowe miejsca pracy
Według najnowszego raportu Między na ro do wej Fe de ra cji Ro bo ty ki,
w ostatnich kilku latach dzięki robotom przybyło od 8 do 10 milionów
nowych miejsc pracy. To sensacja na
skalę światową – zwłaszcza dla przedsiębiorców którzy do tej pory uważali, że roboty odbierają ludziom pracę. Oka zu je się, że ro bot pra cu je
szybko i wydajnie tylko wtedy, kiedy sprawnie kierują nim ludzie. Eksperci przewidują, że inwestując w roboty każdy z przedsiębiorców może
liczyć na skrócenie procesu produkcji i osz częd ność dla ca łej fir my.

ro składników potrzebnych do istnienia życia a skały w których się znajdowała, pod względem stanu chemicznego przypominają te, które są na
Marsie. Naukowcy mają nadzieję, że
podobne odkrycie będzie także możliwe na Czerwonej Planecie. Na razie
przez cały czas trwają badania mające ustalić, czy w odnalezionej wodzie
obecne są jakiekolwiek żywe organizmy. Wiek wody został dokładnie określony dzięki nowoczesnej technice pomiarowej.
Może do poszukiwań żywych organizmów w wodzie nie wystarcza już
średniej klasy mikroskop. Chyba, że
na Marsie to bakterie szukają niższych
form życia.

Pewien mieszkaniec Georgii wystawił na aukcyjnym portalu Ebay recepturę coca-coli. Twierdził, że jest
w posiadaniu autentyku kupionego
podczas garażowej wyprzedaży i zażądał za niego 5 milionów dolarów.
Koncern Coca – Cola Company zdementował te rewelacje twierdząc, że
od wielu lat zgłaszają się osoby udowadniające iż są w posiadaniu oryginalnej receptury. Tymczasem jedyny
praw dzi wy eg zem plarz zam knię ty
jest w sejfie koncernu i objęty jest
ścisłą tajemnicą. Wszystkie cudem
odnalezione autentyki są falsyfikatami i nie mają żadnej finansowej wartości.
Ale ciekawe, jak takie napoje smakują.

Prehistoryczna woda
W Kanadzie odkryto najstarsze na
świecie źródło wody istniejące przynajmniej od 1,5 miliarda lat. Ukryte
było pod ziemią na głębokości 2,4 kilometrów. Po przebadaniu historycznej wody okazało się, że zawiera spo-

Znana na świecie firma odzieżowa
Wool&Prince wypuściła na rynek wyjątkowy produkt – czystą koszulę, która nie będzie brzydko pachniała nawet po stu dniach nosze nia bez
prania. Koszula jest niezwykle miękka w dotyku, nie trzeba jej prasować
i nie draż ni skó ry. Wy ko na na jest
z wełny pochodzącej od odpowiednio
karmionych australijskich owiec, nie
gniecie się, a co najważniejsze – nie
przyjmuje brzydkich zapachów. Ma
tylko jeden feler. Po kilkakrotnym
praniu jej wyjątkowe właściwości zanikają.
To znaczy, że można ją nosić przez
rok a potem dbać, aby się nie połamała.

Najwyższa tama świata
Do takiego projektu przymierzają
się Chińczycy. Tama powstanie na rzece Dadu w prowincji Syczuan i będzie
miała 314 metrów wysokości. Razem
z tamą wybudowana zostanie hydroelektrownia, a całość ma kosztować 2,7
miliardów euro. Ekolodzy już protestują, ponieważ tama między innymi
zniszczy lokalny ekosystem, zatopi
cenną roślinność i przegrodzi trasy
wędrówek ryb na tarliska. W chwili
obecnej Chińczycy budują zapory
i elektrownie w Birmie, Malezji, Ukrainie, Kosowie, w Ameryce Środkowej
i znacznej części Afryki. Dzięki odpowiedniej reklamie rząd ma nadzieję na
nowe kontrakty i globalne interesy.
To znaczy, że autostrady w Polsce
są za niskie. Ale za to żaby mogą po
nich spacerować podczas łatania
dziur.
Opracowała:
Karolina Tomczak
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Kącik absurdu
„Potrzeba jest matką wynalazku”
– sensowności tej maksymy nikt nie
jest w stanie podważyć. Co jednak zrobić z absurdalnymi wynalazkami które jakoś do tej pory nie zrewolucjonizowały nauki, a ich wynalazcy poświęcili na nie dużo czasu i jeszcze
więcej pieniędzy? Zostały wymyślone,
sporo z nich opatentowano, wykonano i nigdy nie weszły do użytku.
Oto kilka przykładów najbardziej absurdalnych światowych wynalazków.
n Przez wiele lat pewien Japończyk
zastanawiał się nad stworzeniem
czegoś, co zastąpi niemowlęciu matkę podczas jej nieobecności. I wreszcie wymyślił. Skonstruował sztuczne kobiece piersi wyróżniające się
tym, że miały wmontowany mechanizm przypominający bicie serca.
Podczas nieobecności matki, sztuczne piersi miały uspokajać dziecko
i kołysać je do snu. Niestety pomimo upływu prawie pięćdziesięciu
lat, pomysłem Japończyka nikt się
jeszcze nie zainteresował.
n Trudno powiedzieć, czy osoba która
wymyśliła klatkę dla dzieci powodowała się ich bezpieczeństwem, czy też
awersją w stosunku do nich. Jak twierdzi autor projektu, klatka miała służyć zapracowanym rodzicom którzy
nie mają czasu chodzić z dzieckiem na
spacer. Rodzic z notorycznym brakiem
czasu mógł swoją pociechę wstawić
do klatki i wystawić za okno, aby dziecko cieszyło się słońcem i świeżym powietrzem. Taką żelazną klatkę zalecała rodzicom rada jednej z londyńskich
dzielnic w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Urzędnikom nie przeszkadzało, że klatki były zawieszane
nawet kilkanaście metrów nad ziemią.
Dzieciom wywieszonym za okno, czas
pobytu w klatce miały umilić zasłonki i drewniany sufit. To nie do uwie-

Klatka dla dzieci.

rzenia, ale rzeczywiście kilka kobiet
zdecydowało się na włożenie dziecka
do klatki i wywieszenie za okno.
n Od wielu lat wynalazcy zastanawiali się, w jaki sposób ułatwić życie
przeciętnemu, zapracowanemu człowiekowi. Grupa naukowców skonstruowała specjalnego robota który
miał uprościć ludziom życie i odbierać za nich telefony. Pomysł może
i dobry, ale pożytek z wynalazku żaden. Owszem, robot został zaprojektowany, zbudowany i odbierał telefony, ale na tym jego rola się
kończyła. Poza podniesieniem słuchawki nic więcej nie potrafił zrobić.
n I znów wracamy do kraju Kwitnącej
Wiśni. Japończycy są narodem wyjątkowo pracowitym i zaradnym. Tę
zaradność wykorzystał pewien domorosły wynalazca, który zaprojektował i wykonał niezwykły stanik.
W miejscu tradycyjnych miseczek
znajdują się dwie doniczki (niewielkie, ale jednak doniczki). W wykonanych z plastiku pojemniczkach
wielokrotnego użytku Japonki mogą uprawiać ryż. Pojemniczki można napełnić ziemią, wetknąć do niej
sadzonki ryżu i podlać wężem opasującym talię. Dla niewtajemniczonych: wąż do podlewania może równocześnie spełniać rolę zwyczajnego
paska. Według wynalazcy, pojemniczki z ryżem służą jednocześnie jako miseczki podtrzymujące piersi.
n Kolejny wynalazek mający w założeniu ułatwiać ludziom życie. W tym
wypadku palaczom. Robert L. Stern
w 1954 roku wymyślił parasol dla papierosa. A konkretnie przyrząd zwany parasolem który miał chronić papierosowy żar w czasie deszczu lub
opadów śniegu. Niestety, pomimo wyprodukowania unikatowego parasola, jego twórca nie sprzedał
ani jednego egzemplarza.
n Teraz coś dla miłośników
kotów. Jak powszechnie
wiadomo, ich ulubionym
zajęciem jest wylegiwanie się w domu i nic nierobienie. Żeby stały się
chociaż trochę pożyteczne, wymyślono na łapy
specjalne kapcie, dzięki
którym kotek mniej lub
bardziej świadomie będzie ścierał z podłogi
kurz podczas wędrówek
po mieszkaniu.

n W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku popularne było palenie
papierosów przez tak zwane fifki.
Ktoś albo bardzo kreatywny albo
bardzo zakochany wpadł na pomysł
wy na le zie nia fif ki z któ rej bę dą
mogły palić dwie osoby jednocześnie. Fifka dla dwojga miała jedną
nasadkę na papierosa i dwa ustniki. Brak danych, czy spełniła swoje zadanie.
n Pewien pomysłowy wynalazca posta no wił umi lić ży cie sa mot nym
osobom. Specjalnie dla nich skonstruował maszynę do „przybijania
piątek”. Niewtajemniczonym spieszę z wyjaśnieniem, że „przybijamy
piątki” wtedy, kiedy jesteśmy z czegoś zadowoleni. Faktycznie trudno
być szczęśliwym i „przybijać piątki”
jeżeli się siedzi samotnie w domu.
Teraz mając przy sobie taką maszynę można „przybijać piątki” do woli.
n Pod koniec lat 90-tych pewna firma
z Teksasu zaprezentowała dziwny
wynalazek, który tak naprawdę nie
wiadomo do czego służy. Mowa
o sztucznej, śpiewającej rybie przybitej do kawałka deski. I co ciekawe, pomysłodawcy do tej pory na
swoim pomyśle zarobili naprawdę
duże pieniądze. Śpiewająca ryba
znalazła różnych naśladowców
w stylu śpiewające homary, czy śpiewające choinki, ale żaden z nich nie
odniósł spektakularnego sukcesu
poprzedniczki.
n Panuje opinia, że najbardziej absurdalne wynalazki powstają w Japonii. Może i tak, ale tego co wymyślił
pewien Niemiec, chyba nawet Japończycy nie przebiją. Skonstruował bowiem ławkę z kolcami. Jaki
był sens powstania tego wynalazku
– nie wiadomo. Wygląda jak rekonstrukcja średniowiecznej maszyny
do tortur. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że szpikulce w ławce znikną niczym w blokadzie drogowej po wrzuceniu odpowiedniej
monety. Z założenia ławka z kolcami ma służyć jako ławka prywatna.
Jeśli chcemy na niej posiedzieć, to
musimy zapłacić. Jeżeli czas naszego siedzenia będzie zbliżał się do
końca, ławka z kolcami powiadomi
nas o tym specjalnym dźwiękowym
sygnałem.

Malwina Komysz
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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

S teven Ma eya ert: „ Niek tórzy z mo ich ko nkurentów
ro zp ocz ynają odda lan ie p raco wnik ów i wsp ółp ra cują
z ta nią s iłą ro boczą z His zp anii i Po rtuga lii .”
Ten sam problem zaczyna dotyczyć też polskich firm
budowlanych pracujących legalnie w Belgii. Muszą zaniżać stawki, aby mieć pracę i wyjść na swoje.
Polsko-Flamandzka Federacja Budowlanych jak najbardziej solidaryzuje się z tym artykułem. ,,Chcemy
przeciwdziałać takim praktykom i zarabiać godne pieniądze”, są to słowa ludzi prowadzących tu legalne firmy i pracujących w Belgi legalnie.
Poniżej przedstawiamy najciekawsze fragmenty artykułu dotyczącego problemów pracy w sektorze budowlanym zamieszczonego w belgijskiej gazecie De
Standaard.

Budowlanka powoli zaczyna gonić sektor transportu. Napotyka ten sam problem, czyli tanią siłę roboczą. Obecnie na rynku panują Hiszpanie i Portugalczycy.
„Polscy murarze są u nas od dawna i już to zaakceptowaliśmy, ale ostatnio pojawiła się większa konkurencja tańszych firm pracujących na własny rachunek”,
są to słowa właściciela firmy Veurnse. Co więcej, nie
są to ludzie z byłego bloku wschodniego. Kryzys gospodarczy doprowadził do tego, że przyjeżdżają tu teraz Hiszpanie i Portugalczycy. „Mogę nawet to zrozumieć, na ich miejscu zrobiłbym pewnie to samo. W ich
własnym kraju, nie ma pracy, więc próbują tutaj”. – Słowa cytowane przez Steven Maeyaert.
Problem polega na wadzie systemu. W celu uniknięcia wysokich podatków ludzie pracują na fałszywych
statutach. „Mój personel kosztuje 32 euro, bez wyposa że nia” cy tu je Ma e y a ert, a 42 eu ro z ma te ria łem”.
Tymczasem firmy spoza Belgii mają stawkę 15 euro za

godzinę albo i niższą. Nie jest możliwe legalne prowadzenie firmy i płacenie podatków przy tak niskich stawkach. Niestety, konkurując z nimi, firmy belgijskie oraz
legalnie pracujące tu firmy polskie tracą pracę, lub pracują za minimum wystarczające na zapłatę rachunków.
Przykro, jeśli człowiek pracuje uczciwie i nic z tego nie
ma. Drugą sprawą jest sprawą konkurencji. Legalnie
prowadzona firma polska czy belgijska nie ma szansy
utrzymać się proponując takie stawki jak firmy hiszpańskie i portugalskie.
Niektóre z tych firm mają akty prawne z własnych
krajów i według ustawodawstwa mogą pracować tu legalnie. Jeśli się tego nie zatrzyma, firmy flamandzkie
zginą a za nimi firmy obcokrajowców, którzy w Belgii
pozakładali firmy i działają na belgijskich warunkach.
Obecnie na rynku belgijskim pracuje około 75.000
obcokrajowców. Jeszcze jednym problemem jest fakt,
że obcokrajowcy pracują na budowach po 10 do 12 godzin. Pracownik legalnie zatrudniony w Belgii nie pracuje tyle godzin. W ten sposób obcokrajowcy rekompen su ją so bie za ni żo ne staw ki. Nie moż na wi nić tu
ludzi, lecz system, który pozwala wykorzystywać kruczki prawne. Często są to firmy niezarejestrowane na
terenie Belgii, działające zgodnie z prawami Unii i swojego kraju, co jest wielkim utrudnieniem dla Belgijskiej Inspekcji Pracy. Zastrzeżenia pozostają tylko do
systemu, który legalnie pozwolił na takie sytuacje.
Drodz y Pa ństwo .
Z powyższych słów wynika, że teraz właściwie stoimy po stronie Belgów. Nie jesteśmy obecnie ich konkurentami. Kiedy prowadzimy tu firmę i rejestrujemy
ją w Belgii, obowiązują nas takie same stawki podatkowe jak Belgów. Tania siła robocza jest i naszym problemem. Swego czasu narzekano tu na konkurencję ze
strony Polaków. Faktem jest, iż często nadal słychać
takie opinie. Powstał jeszcze jeden problem pośrednic-
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twa w załatwianiu pracy. Firma która faktycznie pracuje, ma na głowie inspekcje pracy, prowadzenie księgowości i wszystkiego co jest potrzebne żeby móc praco wać w Bel gii, oraz otrzy mu je pra cę przez pa ru
pośredników. Tak naprawdę, zarabiają tu tylko pośrednicy. Obserwujemy grupy cwaniaków, którzy mają dojścia do załatwiania kontraktów, wykorzystują uczciwe
firmy zaniżając im stawki i wzbogacają się na czyjejś
pracy. Często zdarza się również, że pracujące firmy
mają jeszcze problemy z odzyskaniem nawet tych marnych pieniędzy, które im obiecano za uczciwą pracę.
Współpracując z Flamandzką Federacją Budowlanych
staramy się, aby szerzej otworzono oczy na ten problem. Nie chcemy, aby postrzegano polskie firmy jako
tanią silę roboczą, lecz jako wykorzystywaną siłę roboczą. Polski podwykonawca jest zatrudniany przez
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Belga, za którego plecami przeważnie stoi jakiś nasz
rodak. Za Polakami nie stoją związki zawodowe, właściwie nie mają gdzie się poskarżyć, że są wykorzystywani. Polacy nie są narodem, który czerpie profity z belgijskich przepisów socjalnych. Nie pobierają zasiłków,
chcą po prostu pracować za godne pieniądze. Fachowość Polaków jest bardzo wysoka, lecz płace tego obecnie nie potwierdzają. Może czas wreszcie na to, żeby
przestać dawać się wykorzystywać i wzbogacać cwaniaków wykorzystujących kryzys w branży budowlanej? Sprawdzajmy firmy dla których mamy pracować!
Nie pracujmy na podejrzanych kontraktach lub co gorsza bez nich! Ceńmy swoją pracę i nie pracujmy za stawki Portugalczyków! Jest wiele belgijskich firm, które
zatrudniają Polaków ze względu na ich fachowość i solidność. Pomijajmy podejrzanych pośredników pracy!

Ogłoszenia zamieszczone poniżej są wystawiane przez firmy Belgijskie, które są zainteresowane współpracą
z Polskimi podwykonawcami oraz zatrudnianiem pracowników z drukami A1.
Poszukujemy podwykonawców z doświadczeniem projektowym oraz fachowców w branży budowlanej.

CV wraz ze zdjęciem oraz swoje oferty prosimy wysyłać na adres
Polsko-Flamandzkiej Federacji Budowlanej
marzena@pvbf.be
Prosimy zaznaczyć nr ogłoszenia!
Ogłoszenie 01
Poszukujemy brukarzy.
Wymagania: wiek do 40 lat,
prawo jazdy, własny samochód w celu dojazdu do firmy, dobra znajomość języka
niderlandzkiego lub angielskiego. BEZ NAŁOGÓW!
Ogłoszenie 02
Firma belgijska pracująca na terenie Holandii poszukuje do pracy: l operatorów CNC l elektryków
l stolarzy l hydraulików l
dekarzy l tynkarzy l operatorów maszyn budowlanych l murarzy l operato-

rów dźwigów l mechaników maszyn budowlanych
l cieśli szalunkowych l
malarzy l parkieciarzy l
kafelkarzy l brukarzy l
monterów płyt gipsowych
Wymagana dobra znajomość języka niderlandzkiego. Dyplomy, świadectwa
certyfikaty. Minimum 2 lata doświadczenia na terenie Belgii poświadczonego
przez poprzednie firmy zatrudniające. Praca na warunkach belgijskich na długi okres zatrudnienia,
zakwaterowanie na czas
pracy, pensja od 2000 do

2500 euro miesięcznie.
Kontrakt na warunkach
holenderskich.
Ogłoszenie 03
Poszukujemy kosmetyka prefabrykatów betonowych (szpachlarza). Wymagania: bardzo dobra
znajomość języka angielskiego lub flamandzkiego.
Samodzielność w działaniu i umiejętność podejmowania decyzji.
Znajomość branży prefabrykatów betonowych.
Bardzo dobra kondycja fizyczna. Prawo jazdy oraz

samochód. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy
Ogłoszenie 04
Poszukujemy murarzy
z doświadczeniem w murowaniu cegły klinkierowej.
Oferujemy: umowę o pracę, zakwaterowanie, wynagrodzenie 13 euro na godzinę. Wymagania:
znajomość języka niderlandzkiego w stopniu dobrym. Praca na czas kontraktu – około 4 miesiące.
Tylko poważne oferty bez
pseudo fachowców i uzależnionych alkoholowo!
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Słowo o byle czym

P

raca jest – jak przystało na ten
kącik – doskonałym tematem na
słoneczne wakacje. Ten pomysł
wziął się stąd, że latem podczas urlopu pracować nie musimy i dzięki temu mamy czas aby deczko podumać.
Być może będzie nas stać na to, aby
spojrzeć na ten delikatny temat z pewnego dystansu i z poczuciem humoru.
Pod warunkiem oczywiście, że urlop
jeszcze się nie kończy. Jednak zacznijmy od sprecyzowania o czym mówimy
bo może się okazać, że mamy zupełnie
coś innego na myśli. Według różnych
sformułowań praca człowieka to:
1. Świadoma czynność polegająca na
wkładanym wysiłku w celu osiągnięcia założonego przez niego celu.
2. Miara włożonego wysiłku w wytworzenie danego dobra.
3. Czynności fizyczne i umysłowe podejmowane dla realizacji zamierzonego celu
Te definicje nie wyczerpują tematu,
lecz uogólniając: chodzi o zamierzony wysiłek i jego wartość. Dodajmy,
iż efektem wysiłku ma być zaistnienie wartości ekonomicznej, czyli efekt
pracy powinien dać się oszacować
w jakiejkolwiek walucie, bo w cywilizowanym świecie ciągle jeszcze panuje system monetarny, czyli można coś
kupić i sprzedać za określoną sumę
pieniędzy w brzęczącej monecie, a nawet za pracę otrzymać wynagrodzenie w formie pieniężnej.
Abyśmy byli w porządku z tematem,
wypada wspomnieć o stosunku do pracy.
1. Nastawienie punitywne – praca
traktowana jako przymus będący
efektem przemocy fizycznej, moralnej bądź ekonomicznej
2. Nastawienie instrumentalne – praca środkiem do zaspokojenia potrzeb
3.Nastawienie autoteliczne – praca
wartością i celem samym w sobie,
służąca wartościom wyższym i poczuciu samorealizacji
Oczywiście powyższa kolejność nie
stanowi o popularności tych postaw.
Po pobieżnym zarysowaniu tematu,
możemy westchnąć z zadumą i nieco
sobie poluzować. Może to się przejawić położeniem nóg na stół lub na
przykład sięgnięciem po rozkosznie
musujące, zimne piwo.
Kiedyś, u pewnego malarza, ktoś zamówił obraz. Po miesiącu malarz pokazuje dzieło klientowi. Ten popatrzył
z bliska, z daleka i spytał. Lubi pan
malować? Malarz na to: kocham ma-

larstwo, żyć bez tego nie mogę. – Czyli lubi pan malować? Tak, potwierdził
autor. Klient na to: więc dlaczego ja
mam płacić za pańskie przyjemności?
Ten przykład jest bardzo znamienny i brzemienny w skutki. Co prawda malarz żadnego szwanku na ciele
nie doznał, za to jego dusza uległa rozległym poparzeniom stopnia takiego,
że blizny ciągle są podatne na otwieranie się. Dlatego teraz na pytanie,
czy lubi malarstwo, odpowiada: nienawidzę malować, ale mogę to zrobić
dla pieniędzy.
Taki stosunek do pracy i w dodatku zamówionej, jest bardziej powszechny niż może się wydawać. Można przypuszczać, że ów zamawiający
swojej własnej pracy nie lubił, dlatego tak potraktował naszego malarza.
Kilka tysięcy lat temu, tłumy domagały się chleba i igrzysk. Potem rzesze ludzi domagały się pracy i chleba.
Chleb w żądaniach pozostał, igrzyska
zastąpiła praca. To powinno cieszyć,
gdyż ludzie spoważnieli i zaczęli cenić tę wartość.
Ale jeśli cofniemy się tylko o kilkadziesiąt lat wstecz, możemy natrafić na
taką scenkę: „Panie majster, łopata mi
się złamała. – To oprzyj się o betoniarkę”. Albo takie – za przeproszeniem
– kultowe zdanie: „Czy się stoi, czy się
leży, dwa tysiące się należy”. Na ostatnim zakręcie historii naszego kraju
popularne było kabaretowe, ironiczne
sformułowanie: „Ludzie! Coście tacy
smutni! Przecie jedziecie do pracy!”
Jak widzimy, praca budziła różne
emocje i stosunek do niej nigdy nie
był obojętny. W dzisiejszych czasach
po raz kolejny wielu ludzi migruje za
chlebem a szacunek dla pracy jest większy niż za komuny.
Czasy obecne, w kontekście pracy
różnią się znacznie od tych niedawnych. Głównie z powodu prywatyzowania przedsiębiorstw, co dla Polaków w Polsce najpierw było powiewem
kapitalizmu i dobrobytu, potem szokiem, że trzeba się zabrać do roboty.
Kiedy wcześniej wszystko było wspólne – czyli niczyje (co w założeniu nie
jest do końca prawdą lecz taki był stosunek do wspólnej własności), żart
o złamanej łopacie był symbolem stosunku klasy robotniczej – przewodniej siły narodu – do swojego kraju.
Człowiek jest zwierzęciem stadnym
i doskonale funkcjonuje np. we wspólnocie małżeńskiej – rodzinnej, jednak
idee marksistowskie wtedy się nie
sprawdziły.

Wspólne, czyli nie moje... Hm... Potem jednak żarty się skończyły. Sprywatyzowane przedsiębiorstwa tym
bardziej „nie są moje”, ale za nic nierobienie („czy się stoi, czy się leży...”)
– już się nie należy. Ilu z nas musi
chcieć napraszać się i oferować swoje ręce do najprostszej pracy, nie musimy sobie tłumaczyć. Konkurencja
jest bezlitosna i mało kto ma czas zastanawiać się, czy lubi swoją pracę.
Dobrze, jeśli praca w ogóle jest.
A historia toczy się jak walec i matka Ziemia powoli dostaje zadyszki. Pogłowie (od zwierzęcia stadnego) „zasobów
ludzkich”
niepomiernie
wzrosło, pieniędzy wydrukowano nie
wiadomo ile, tysiące ludzi umiera
z głodu, ropa drożeje i jej nie przybywa, telewizor aż ocieka niepomyślnymi wiadomościami, zapewnienia
o sukcesach ludzkości zaczynają być
nieśmiałe, słowem – ci którzy pamiętają komunę, z rozrzewnieniem wspominają nadopiekuńcze państwo, Fundusz
Wczasów
Pracowniczych,
propagandę sukcesu i słodką niewiedzę. Nie wszyscy tak postępowali, lecz
wystarczyło wpaść za dwie ósma „odbić kartę” odbębnić 8 godzin i punktualnie o 16:00 tłoczyć się przy bramie. Tak było i to pokolenie jeszcze
odpracowuje czasy sielanki. Nie ośmielam się winić za to kogo lub czegokolwiek. Czy była winna komuna,
czy społeczeństwo, każdy z nas – jeśli zechce – musi sam w sercu i umyśle to osądzić.
Zagranicą jesteśmy dobrymi, sumiennymi, punktualnymi i kompetentnymi
pracownikami. Za to nas szanują, dzięki temu funkcjonujemy. Ale ciągle patrzymy na świat z perspektywy indywidualnych potrzeb i własnego
interesu. Jeśli jednak podzielić tort którym jest cała zasobność naszej planety
przez ilość ludzi którzy na niej mieszkają, do tego dodamy kilka podstawowych tendencji współczesnego świata,
miny mogą nam zrzednąć. Naukowcy
już dawno przekalkulowali, co i ile od
Ziemi możemy dostać. Bilans jest raczej smutny a perspektywa najbliższych
kilkudziesięciu lat – nieciekawa.
Ale przecież zaczynają się wakacje
i urlopy. Kto by sobie tym wszystkim
zawracał głowę! Od tego są ci, których wybieraliśmy w głosowaniach.
A miało być o pracy. – Przecież jest
o pracy. Jakim sposobem mielibyśmy
urlopy gdybyśmy nie pracowali przez
cały rok?
Udanego wypoczynku!
Michał Nowacki

Antwerpia po polsku

lipiec–sierpień 2013

61

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

Zupka selerowa
Składniki: l 1 duży seler l 3 ziemniaczki l 2 marchewki
l 1 łyżka masła l 3 łyżki śmietany 12%
Przygotowanie: Do wody włożyć obrany, umyty oraz pokrojony seler włożyć do wody, można dodać kostkę rosołową. Następnie obrać ziemniaki i marchewkę, pokroić i dodać do gotującego się selera. Gotować razem, aż seler będzie rozgotowany. Potem
wszystko zmiksować, dodać śmietanę i masło, łyżeczkę Vegety,
szczyptę soli i pieprzu. Gotować od trzech do pięciu minut – i zupka gotowa.

Źródło: przepisy.pl

Kuleczki mięsne w sosie paprykowym
Składniki: l 1 kg mielonego drobiowego l 5 żółtych papryk
l 1 cebula l 1 jajko l bułka tarta l 2 ząbki czosnku
l 2 marchewki l oliwa z oliwek l ziarenka smaku l sól l pieprz
l 250 g śmietany 12%
Przygotowanie: Do mielonego dodać jajko, bułkę tartą, jedną
drobno pokrojoną paprykę i łyżeczkę ziarenek. Wymieszać wszystkie składniki i uformować okrągłe pulpeciki. Tak przygotowane mięso wstawić na godzinę do lodówki. W międzyczasie przygotować sos. Papryki obrać i pokroić w kawałki, wrzucić na
oliwę i dusić. Następnie dodać pokrojoną cebulę, czosnek, marchewkę i razem wszystko dusić. Gdy papryka będzie miękka dodać przyprawy i wszystko zmiksować. Jeżeli papryki puszcza
mało soku, to podlać troszkę wodą, dodać śmietany, wymieszać
i gotować przez ok 5 minut.W trakcie gotowania się sosu, zagotować w garnku lekko osoloną wodę i ugotować w niej nasze
mięsne kuleczki. Od czasu do czasu mieszać i gotować tak dłu- Źródło: przepisy.pl
go aż wypłyną. Po wypłynięciu na wierzch gotować jeszcze około 5 minut, dla pewności czy są miękkie najlepiej jednego pulpecika po prostu spróbować. Podawać z purée ziemniaczanym lub ryżem, można zrobić do tego sałatkę ze świeżych warzyw
SMACZNEGO!
Arek Lew
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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
% Poszukuję pracy. Jestem z wykształcenia technikiem elektronikiem,
znam się bardzo dobrze na komputerach, obsługuję wszelkie oprogramowania komputerowe i potrafię umiejętnie korzystać z internetu. Posługuję się językiem angielskim na wysokim poziomie, językiem
niemieckim i francuskim słabo, a także jestem w trakcie nauki języka niderlandzkiego. Jestem niesamowicie kreatywny, pracowity, zabawny oraz dysponuję dużą ilością wolnego czasu. Zatrudnij mnie,
a nie pożałujesz! Kontakt: 0485597814
% 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.

% Szukam milej pani na pokój. Kontakt pod numerem tel. 0488317702.
Sylwia
% Poszukuję studio/apartamentu do wynajęcia w Antwerpii, max. do
500 euro. Kontakt: 0499.907.672
% Witam, mam 28 lat, szukam pracy w stajni, najlepiej w okolicach Boom, choć rozważę też inne propozycje. Posiadam 10-lenie doświadczenie w pracy z końmy. Posiadam własne konie, które ułożyłam od
podstaw, sama jeżdżę od dziecka. Ukończyłam Technikum Rolnicze
w Polsce. Poszukuję pracy w charakterze osoby do prowadzenia w stajni, pomocy w stajni, objeżdżania koni itp. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Kontkat: Magdalena Loch, magdalenaloch@wp.pl. Tel.0489.505.646, tel. PL: +48 608.366.932

% 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

% Firma szuka lokalu do wynajęcia, min. 2 osobne niewielkie pomieszczenia, tel. 0488416481

% Tanio wynajmę apartament z dwoma sypialniami, living, taras, parter – paniom Kontakt: Krzysztof 0476 732 792

% Pilnie poszukuję dobrej kucharki lub kucharza. Kontakt:
0475.33.54.32

% 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

% 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

% Szukam nauczyciela języka angielskiego w Antwerpii. Kontakt:
0492 187 388
% Sprzedaż papierosów elektronicznych, liquidow i akcesorii.
Szeroki wybór płynów, atrakcyjne ceny. Zamówienia pod
nr: 0486 358 579
% Szukam pracy jako pomoc kuchenna lub na zmywaku.
Telefon: 0489 824 630
% 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, na głoś nie nio wym, oświet le nio wym i to wa rzy szą cym.
Państwa potrzeby i zadowolenie są dla mnie najważniejsze.
Maciek, tel 0493479512
% Szukam pilnie pracy jako glazurnik i inne prace wykonczeniowe.
Antwerpia tel. 0032492469718 Marek.
% Mam 47 lat, bez nałogów, jestem po rozwodzie (rozwód nie z mojej winy). Poznam kobietę samotną, może być z dzieckiem, panna
lub wdowa, rozwódka lub mężatka. Kontakt: 0485.108.044
% Mam na imię Janusz, mam 41 lat i jestem stanu wolnego. Poznam
panią w podobnym wieku, w Antwerpii. Kontakt: 0486.825.192
% Kucharka z wieloletnim stażem i doświadczeniem poszukuje pracy.
Kontakt: 0489.296.079
% Szukam mieszkania, minimum 3 sypialnie lub domku do wynajęcia, od 01.07 w Antwerpii, okolice Deurne, Berchem. Kontakt:
0498.620.791
% Kobieta po 40 poszukuje pracy: opieka nad dziećmi, opieka nad starszymi osobami oraz prasowanie. Mogę pracować legalnie lub na
czarno.Kontakt: 0485.108.04

% Diagnostyka samochodowa wszystkich modeli. Sprawdzam auto
od A do Z. Antwerpia, kontakt: 0484.74.78.07
% Naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, elektryka, oświetlenie, meble, zamki, drzwi, malowanie – „Złota rączka”. Kontakt:
0485.504.143
% Szukam nauczyciela j. niderlandzkiego w Antwerpii.
Tel. 0483.148.323
% Mam 38 lat, poznam przyjaciółkę w Antwerpii. Tel. 0492.521.461
% Jestem emerytowaną nauczycielką. Pomogę dzieciom w nauce, zaopiekuję się dzieckiem, osobą starszą lub podejmę inną pracę. Jestem
osobą uczciwą i obowiązkową. Alina. Tel. 0483.407.465
% Naprawy: pralek, zmywarek, suszarek, piekarników, odkurzaczy, elektronarzędzi budowlanych, instalacji elektrycznych, domofonów,
instalacji wodno-kanalizacyjnych. Nie naprawiam: lodówek, zamrażarek i sprzętu będącego na gwarancji. Bruksela i Antwerpia.
Tel. +32 489 269 506.
% Profesjonalne strzyżenie psów i kotów z dojazdem do klienta. Antwerpia i okolice. Tel. 049250 7228
% Złotnik jubiler czeladnik specjalizacja srebro produkcja, unikaty lat
49 szukam pracy w Antwerpii. Tel.0488/974 394
% Chcesz nauczyć się języka niderlandzkiego według programu dostosowanego do twoich potrzeb? Chcesz samemu ustalić intensywność nauki i jej cel? Zdecyduj się na prywatne lekcje! Kontakt:
Korepetycje.nl.pl@gmail.com, 0494/34 88 91
% Nederlandstalige geeft bijles Frans aan jongeren, tot en met de
tweede graad van het secundair onderwijs, bij hen thuis. Ik kan
nog enkele uren vrijmaken. Heb ervaring met lesgeven. Regio Antwerpen, Edegem en Mortsel. GSM 0475/ 20 31 25 na 17 u.
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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

