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Od Redakcji
W październiku w Antwerpii, będzie miała miejsce druga edycja Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca, który
w tym roku upływać będzie pod znakiem muzyki z lat 80-tych. W tym numerze zapraszamy więc na garść
wspomnień z tamtych lat. Ci, którzy pamiętają ten szczególny okres naszej historii, mają wiele wspomnień
z nim związanych zwłaszcza, że był to czas młodości, snucia planów i marzeń.
„Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić. Szanujmy wspomnienia, bo warto coś
mieć...” Tak kiedyś śpiewał zespół Skaldowie.
Ale życie toczy się dalej, więc w tym wydaniu są również sprawy bieżące.
Między innymi warto zapoznać się ze zmianami prawnymi, obowiązującymi w Belgii od września tego roku,
które dotyczą najróżniejszych sfer codziennego życia. Polecamy również kontrowersyjny raport Belgijskiej
Agencji Żywności o przeterminowanych produktach spożywczych, według którego część towarów żywnościowych, których termin ważności do spożycia właśnie minął, nadaje się jeszcze do konsumpcji.
Jako że zakupy w sklepach są nieodłączną częścią naszego bytowania, zajrzymy też za kulisy wielkiej machiny
„super sprzedawania”.
Miłej lektury!
Redakcja
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Lata 80
„Telewizor, meble, mały fiat”
Lata
osiemdziesiąte
– czasy
zmęczenia
obywateli,
pustych półek,
kartek
żywnościowych,
kolejek,
absurdu
władzy i stanu
wojennego.
Jak się wtedy
żyło?

Kolejki, kolejki…
Kolejkowe szaleństwo istniało w PRL-u od dawna, ale właśnie w latach 80-tych osiągnęło
swoje apogeum. Stać trzeba było dosłownie po wszystko. Nawet po tak luksusowy i niedostępny towar jakim wtedy był
papier toaletowy. A jak władza
tłumaczyła sklepowe deficyty?
Niekiedy naprawdę absurdalnie.
W Dzienniku Telewizyjnym
podano na przykład informację,
że brak papieru toaletowego
w miastach to wina mieszkańców wsi, którzy zaczęli używać
wyżej wymienionego produktu
w tak dużych ilościach, że stał
się niedostępny w sklepach.
Stało się w kolejkach po środki higieny, nabiał, mięso, obuwie, ręczniki – jednym słowem
po wszystkie podstawowe produkty potrzebne do życia. Nawet po zapałki, zresztą jednorazowa ilość zakupu tego
towaru też była ograniczona. Po-

Kolejka po cukier. Źródło: www.mojecudownelata.pl

lacy, jako naród wyjątkowo zaradny i pomysłowy, ze stania
w kolejkach szybko uczynili „kolejkowy przemysł” z zawodem
„stacza” w roli głównej.
W najlepszej sytuacji znajdowali się obywatele, którzy mieli tak zwane „układy”, zwłaszcza w sektorze spożywczym.
Znajoma kierowniczka delikatesów, czy sklepu mięsnego, była
na wagę złota.
Aby otrzymać talon na małego fiata, meblościankę, dywan
czy lodówkę, należało się zapisać. Naród gremialnie zapisywał się, a kierownictwo danego
sklepu składało wniosek o przyznanie takiego czy innego towaru.
Niestety, zapisy nie zawsze były jednoznaczne ze zrealizowaniem zamówienia. Kierownik
sklepu miał przecież bliższą
i dalszą rodzinę, znajomych,
ci znajomi też mieli swoich znajomych. Dla zwykłego obywatela często nie zostawało nic (chociaż
się
zapisał).
Kwitło
łapówkarstwo, mile widziane były
załączniki w postaci butelki wódki,
czy słodyczy, które
wcześniej obywatel
zakupił
stojąc
w długich kolejkach.

Kartki żywnościowe
Nieodzowny symbol tamtych
czasów, druk ścisłego zarachowania, prawniający do zakupu
określonej ilości deficytowego
towaru.
Reglamentowana sprzedaż cukru wprowadzona została w drugiej dekadzie lat 70-tych. Na
skutek narastających trudności
gospodarczych, władza rozpoczęła rozszerzanie systemu kartkowego. W lutym 1981 roku
wprowadzono kartki na mięso,
a dwa miesiące później na wszystkie przetwory mięsne, masło,
ryż, kaszę i mąkę.
Kolejna reglamentacja miała
miejsce we wrześniu tego sa mego roku. Systemem kartkowym objęte zostały takie produkty jak: mydło, proszek do
prania i papier toaletowy. Po
wprowadzeniu stanu wojennego na kartki można było także
ku pić cze ko la dę, al ko hol, pa pierosy, buty i benzynę. Ludzie
wymieniali się kartkami bądź
nimi handlowali, a szczególne
wzięcie miała benzyna, papierosy i alkohol. Niestety reglamentacja nie przyczyniła się do
znik nię cia ko le jek. Wprost
przeciwnie.
W latach 80., jako dowody zakupów służyły książeczki zdrowia dziecka, w których ekspedientki za pomocą pieczątki
potwierdzały każdorazowy zakup waty, pieluch, masła, czy
mleka w proszku. Część reglamentowanych zakupów odnotowywano klientom w dowodach osobistych. W niektórych
regionach kraju stawiano na

Jedna z kartek zywnościowych. Źródło: www.mojecudownelata.pl
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przykład pieczątki
przy zakupie muszli
klozetowej, żeby obywatel nie zakupił
przypadkiem dwóch
egzemplarzy.
Aby zdobyć rzecz
tak oczywistą jak papier toaletowy, najlepiej było przynieść do sklepu pokwitowanie z punktu zbiórki makulatury. Za kilogram
makulatury można było otrzymać jedną rolkę papieru.
Na rynku funkcjonowały także sklepy komercyjne, w których można było kupić reglamentowane towary za
dwukrotnie, czasami trzykrotnie wyższą cenę. Jednak na takie zakupy mało kogo było stać.
Kartki były jednym z najbardziej jaskrawych dowodów upadającego powoli systemu komunistycznego. Miały zapewnić ludziom poczucie
bezpieczeństwa i dostęp do podstawowych towarów, a zapewniły długie
kolejki i puste półki. Żywności i tak
było za mało, a same kartki dawały
tylko prawo do zakupu poszczególnych towarów. Nie gwarantowały jednak ich obecności w sklepach.
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przysłowiowe grzyby po deszczu, a rodacy nagle polubili piwo, które zakazem nie było objęte.

Dzień bezmięsny
To zabrzmi nieprawdopodobnie, ale
w latach 80-tych były takie okresy,
kiedy w żadnym barze czy restauracji, w poniedziałki nie można było zamówić mięsnego dania. Niemożliwe?
A jednak. Kochana władza ustanowiła bowiem poniedziałek (a później
i środę) dniem bezmięsnym. I nie zrobiła tego dla dobra obywateli i w trosce o ich zdrowie, nie namawiała też
Polaków do przejścia na wegetarianizm. Powód był prozaicznie prosty
– ten segment rynku był wyjątkowo
deficytowy i chodziło tylko i wyłącznie o ograniczenie konsumpcji mięsa
i jego przetworów.

Co wolno obywatelowi…

W latach 80-tych władza ludowa postanowiła zadbać o trzeźwość społeczeństwa i wprowadziła magiczną godzinę 13:00.
W Polsce tamtych lat niestety się piło. Na początku lat osiemdziesiątych
alkohol był dobrem, którego nie brakowało w sklepach. Ludzie pracowali, zarabiali, a wartość pieniądza spadała na łeb na szyję. A że nie bardzo
było na co te pieniądze wydać, wielu
Polaków kupowało alkohol.

Swego czasu, pewien muzyk z lat 80.
upublicznił na Facebooku zaświadczenie wydane mu przez ówczesne władze.
Dokument ukazuje, jak daleko komuna potrafiła ingerować w życie zwykłych obywateli. W sieci ów dokument
zrobił prawdziwa furorę, zwłaszcza
wśród młodego pokolenia:
„Niniejszym zaświadcza się, ze Ob.
Waldemar Czapkiewicz, zamieszkały
(…) jest zatrudniony jako muzyk w zespole „Piotr Pastor i Słońce” współpracującym z Estradą Stołeczną. Z racji
wykonywanego zawodu oraz wymagań
scenograficznych i reżyserskich, wyżej wymieniony musi nosić długie włosy. Zaświadczenie wydaje się celem
przedstawienia odnośnym władzom,
a w szczególności MO i ORMO”.
Skąd pomysł zaświadczenia o takiej
właśnie treści? Istniało ogromne nie-

Byliśmy wtedy jednym z najbardziej
rozpitych państw na świecie. Dbająca o swoich obywateli władza ludowa
zadecydowała, że trzeba coś z tym zrobić. Ani stan wojenny, ani kartki żywnościowe nie zmniejszyły skali problemu. Polacy pili nadal.
W październiku 1982 roku, decyzją
rządu, zmniejszono liczbę punktów
sprzedających alkohol o połowę i wprowadzono magiczną godzinę 13:00, czyli zakaz sprzedaży alkoholi wysokoprocentowych do tej właśnie godziny.
Dla sporej grupy obywateli 13:00
stała się najważniejszym, wręcz magicznym momentem dnia. Z biur, placów budowy i zakładów pracy „urywali” się obywatele, aby stanąć
w kolejce po butelkę. Czy spożycie alkoholu zmalało? Minimalnie, bo jak
wiadomo Polacy to naród pomysłowy
i zaradny. Rozkwitł handel alkoholem
z drugiej ręki, czyli tak zwane bimbrownictwo. Meliny powstawały jak

Kontrola drogowa. Źródło: www.mojecudownelata.pl

Najważniejsza godzina w Polsce

bezpieczeństwo, że mężczyzna z „nieodpowiednią” fryzurą, w każdej chwili mógł zostać wylegitymowany i co
gorsza zarobić od milicjanta pałką.
Posiadając powyższy dokument, właściciel długich włosów w odpowiednim momencie pokazywał je funkcjonariuszom MO i miał spokój.
Nie istniały wprawdzie żadne odgórne przepisy zakazujące sposobu ubierania się, jednak bardzo często „pan
władza” wtrącał swoje trzy grosze, uzasadniając zatrzymanie niestandardowo ubranego obywatela na przykład
podejrzeniem o działalność wywrotową, czy przynależność do ruchu hippisowskiego. Dla zatrzymanego nie zawsze były to przyjemne doświadczenia.

Pochody pierwszomajowe
Komunistyczne władze kładły
ogromny nacisk na propagandowe widowiska, dlatego Święto Pracy obchodzone było bardzo uroczyście i z „wielką pompą”. Przez lata udział
w pochodach był narzucony odgórnie
i nikt nie pytał obywateli, czy chcą
brać w nich udział, czy nie. Obowiązywały listy obecności, a ten kto się
wyłamywał, mógł mieć z tego tytułu
mnóstwo problemów.
W czasach kiedy PRL chylił się ku
upadkowi, pierwszomajowe pochody
wyglądały zupełnie inaczej niż te z lat
60-tych, czy 70-tych. Ludzie nie wierzyli już w obiecanki władzy i zapewnienia, że będzie dobrze. Nie pomagały słowa wypowiedziane przez
generała Wojciecha Jaruzelskiego
z trybuny honorowej na pierwszomajowym pochodzie: „Socjalizm – będziemy go budować, będziemy go bronić”.
Obywatele wiedzieli swoje.
Pochody ku czci 1 maja odbywały
się nadal, ale nie były już tak liczne
i tak bardzo „czerwone”. Ludzie coraz częściej mieli odwagę wyłamywać
się z narzuconego przymusu brania
udziału w przemarszach ku czci komunizmu.
Od czasu powstania „Solidarności”,
maszerowały dwa niezależne pochody.
Jeden zorganizowany przez komunistów, drugi przez działaczy opozycji.
Znaczna część społeczeństwa, zaopatrzona w transparenty, biało-czerwone
flagi i związkowe gadżety, ze śpiewem
na ustach szła w kierunku centrum.
Tam zazwyczaj czekała na nich milicja
i armatki wodne, nie wspominając o zomowcach i ormowcach. Opozycjoniści
przedzierali się przez kordony milicji
i koniec końców marsz związkowców
przechodził koło trybuny honorowej na
której stali przedstawiciele władzy. Pomimo wysiłków milicji i Służby Bezpieczeństwa pierwszomajowe pochody były coraz większą porażką ówczesnego
systemu.
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Maluch, czyli Fiat 126p

Media

Rodzime autko było przedmiotem
marzeń i westchnień tysięcy polskich
rodzin. Na początku lat osiemdziesiątych dla przeciętnego obywatela
– nie do zdobycia. Aby kupić Malucha, trzeba było przede wszystkim
mieć przydział, talon, książeczkę samo cho do wą lub bo ny to wa ro we.
Wprawdzie można było nabyć samochód na giełdzie, ale kosztował dwa
lub trzy razy więcej i zwykłego obywatela nie było na to stać.
Autko miało szereg wad, ale dla właściciela Malucha, nie miało to znaczenia. Można było parkować pod oknem
zzieleniałych z zazdrości sąsiadów,
krewnych czy przyjaciół. Te spojrzenia były warte każdej ceny. Miało się
fiacika, było się kimś. Pomimo małej
pojemności bagażnika, przejeżdżało się
tym autkiem Polskę wzdłuż i wszerz.
Kiedy obywatele nareszcie otrzymywali paszporty, przemierzali fiacikiem
Europę. Czteroosobowa rodzina wsiadała do samochodu, zabierała ze sobą
namioty, kuchenki turystyczne, koce,
ubrania, jedzenie i często psa. I jechała w dal, budząc w Europie powszechne zdumienie.
Fiat 126p był marzeniem ludu pracującego miast i wsi. Co ciekawe, po
odbiorze z fabryki zyskiwał dwukrotnie na wartości, ponieważ cena rynkowa była wyższa od urzędowej. Dzisiaj
jest odwrotnie – samochód po opuszczeniu salonu już traci na wartości.

Dwa programy telewizyjne. Ogólnie dostępny był program pierwszy,
dwójkę zaś znaczna część widzów
mogła oglądać tylko przy ładnej pogodzie. W połowie lat osiemdziesiątych powstały tak zwane ośrodki regionalne.
Emitowano wiele programów edukacyjnych i sporo audycji dla dzieci
z kultowym „Piątkiem z Pankracym”.
Nie można nie wspomnieć o „5-10-15”
i „Tik-Taku”. Istniały także trzy programy radiowe.
Z telewizyjnych ekranów zalewała
Po la ków wsze cho bec na re żi mo wa
propaganda. Dziennik Telewizyjny
stał się dla komunistycznej władzy
na rzę dziem do wal ki z „So li dar no ścią”, a szefowie TV skrupulatnie wypełniali odgórne polecenia. Ale Polacy coraz chętniej i częściej słuchali
już BBC, Wol nej Eu ro py i Gło su
Ameryki. Wiarygodność reżimowej
telewizji malała, i nie pomagało zapy cha nie tre ści nie waż ny mi in for ma cja mi. W sta nie wojen nym te le wi zja
zo sta ła
zmi li ta ry zo wa na
i większość dziennikarzy którzy nie
byli lojalni wobec władzy, po prostu
z TV wyrzucono, albo sami ją zbojkotowali.
Najważniejszym organem prasowym była „Trybuna Ludu”. Poza tym
na rynku funkcjonowały m.in: „Polityka”, „Przekrój”, „Na Przełaj”, „Radar”, a dla dzieci „Świerszczyk” i „Miś”.
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Lata 80. w szczególny sposób wpisały się do historii Polski i Europy.
Były w nich momenty chwały i wielkiej narodowej dumy,
a Polska stała się
symbolem przemian w Europie Środkowo-Wschodniej. O czym zawsze będziemy pamiętać? O Pokojowej Nagrodzie Nobla dla Wałęsy, o jego słynnym
wystąpieniu przed połączonymi izbami kongresu Stanów Zjednoczonych,
kiedy padły znamienne słowa „My naród”. O „Solidarności”, pierwszym demokratycznym, niekomunistycznym
rządzie, papieżu Polaku.
Lata 80. kojarzyć się też będą z wieloma absurdami ówczesnego życia,
problemami zwykłych ludzi, zaradnością i zapobiegliwością Polaków
oraz wyjątkowym poczuciem humoru w tak trudnych czasach. No i z Anetą Kręglicką – pierwszą Polką, która
zdobyła tytuł Miss Świata.
Ewa Jan ik

Logo teleranka – programu dla dzieci. Źródło:
www.mojecudownelata.pl

ŚWIADCZENIA RODZINNE W BELGII
Acv we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Brukseli

organizuje sesję informacyjną, którą poprowadzi pracownik funduszu
świadczeń rodzinnych – onafts/rkw
Środa – 23 października 2013, godz. 20.00
Polska Misja Katolicka
Rue Jourdan 80
1060 Bruksela
Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy do dnia 20/10/2013 pod nr 03 222 71 64 lub poprzez
e-mail: iwona.cieszynska@acv-csc.be
Udział w sesji jest bezpłatny
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Polska muzyka lat 80.
ingerowała w treści zawarte
w utworach muzycznych. Teksty
piosenek często miały wymiar
symboliczny, pełne były metafor i aluzji do rzeczywistości.

Muzyka
wymknęła się
władzy spod
kontroli.
Teksty
piosenek
często miały
wymiar
symboliczny,
pełne były
metafor
i aluzji do
rzeczywistości.

Opole, 1980 rok, Kora Jackowska przekonuje właśnie polską publiczność, że „podróżować jest
bosko”. Źródło: www.polskieradio.pl

J

est rok 1980, w Opolu trwa
18 Festiwal Polskiej Piosenki. Na scenę wchodzi zespół
„Maanam” z niepowtarzalną Korą. Młodzież szaleje. To ich muzyka, ich przekaz, ich bunt przeciwko komunistycznej władzy
i szarej peerelowskiej rzeczywistości. Piosenka „Boskie Buenos”
wstrząsnęła senną krajową sceną muzyczną. Niepokorna osobowość Kory, jej sposób bycia i nietypowy wygląd świetnie wpisały
się w ówczesne nastroje społeczne. Po raz pierwszy nad Wisłą,
publiczność usłyszała na żywo
mocną, agresywną muzykę.

Nadchodzi era rocka
To były wyjątkowe czasy dla
całego świata. Ogromny postęp
techniczny i wprost nieprawdopodobne zmiany w Europie.
W Polsce upadał komunizm,
w ZSRR Gorbaczow przeprowadzał „pieriestrojkę”, w Watykanie zasiadał papież Polak,
w Czarnobylu miała miejsce katastrofa jądrowa, na świecie szalała epidemia AIDS, wynaleziono komputery osobiste, a ludzie
zaczęli rozmawiać przez pierwsze telefony komórkowe.
Na światowym rynku muzycznym królowali: ABBA, Bony M,
Cher, Depeche Mode, Elton
John, Quinn, Madonna, Michael Jackson, Tina Turner, U2
i wielu innych, kultowych dziś
artystów, którzy na trwałe weszli do historii muzyki.
A w Polsce? Lata 80., to kartki żywnościowe, puste półki,

stan wojenny. Trwający kryzys
gospodarczy, ciągła cenzura ingerująca we wszystkie dziedziny życia obywateli i decydujący
o wszystkim aparat państwowy.
Powstanie „Solidarności” zatrzęsło dotychczasowym układem
politycznym, ale jeszcze go nie
zburzyło. Jednak dla wielu,
zwłaszcza młodych ludzi, był to
początek zupełnie nowej epoki.
Epoki rocka. Właśnie w latach
80-tych pojawili się artyści, którzy na wiele lat nadali ton polskiej muzyce rozrywkowej,
a zwłaszcza rockowej.
Polskie przeboje lat 80-tych powstawały nie tylko pod kątem popularności, ale przede wszystkim
zawierały w treści przesłanie polityczne. Doskonałym przykładem
jest „Autobiografia”, czy „Chcemy
być sobą” Perfectu, „Dorosłe dzieci” zespołu Turbo, czy „Szklana
pogoda” grupy Lombard.
Grzegorz Ciechowski i „Republika” elektryzowali słuchaczy śpiewając „Białą flagę”,
„Kombi” wypuszczało na rynek
przebój za przebojem, Krzysztof
Cugowski z „Budki Suflera” hipnotyzował swoim głosem, tysiące fanów nuciło „Rycz mała rycz”
grupy Lady Pank, a Małgorzata Ostrowska piosenką „Droga
pani z telewizji” wyśpiewywała
petycję środowiska rockowego
skierowaną do rządzących ówczesną telewizją.
Ta muzyka wymknęła się władzy spod kontroli.
Wykonawcy musieli zmierzyć
się z cenzurą, która bezlitośnie

Cenzorzy żarliwie gloryfikując
komunizm, posuwali się niekiedy do granic absurdu. Tak było
w przypadku piosenki Republiki „Biała flaga”, kiedy Grzegorz
Ciechowski musiał zmienić słowa „co to za pan w tych kulturalnych okularach” na słowa „tak
kulturalnie opowiada”, gdyż pierwotna wersja mogła się komuś
niechcący skojarzyć z postacią
generała Jaruzelskiego.
Dochodziło nawet do tak absurdalnych sytuacji, że kiedy
Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, wściekła
cenzura zakazała prezenterom
radiowym puszczania słuchaczom muzyki z krajów skandynawskich.

Jarocin
– „polski Woodstock”
Na tle szarej, komunistycznej
rzeczywistości jarociński festiwal (największa rockowa impreza w tej części Europy), był manifestem wolności i odskocznią
od rzeczywistości. Od pierwszej
edycji w 1980 roku, stał się enklawą młodzieży, która szalała
na koncertach, dyskutowała
o codziennych problemach i życiu w PRL-u. Władze o dziwo zezwoliły na powstanie i kontynuację festiwalu. Stwierdziły
bowiem, że lepiej aby młodzież
bawiła się w Jarocinie, niż wylewała swoje żale w protestach
na ulicy. Komuniści przeczuwali, że tego nie da się już zatrzymać, dlatego tolerowali większy
luz w ubiorze, zachowaniu i wyrażaniu przez młodzież swoich
poglądów. I co ciekawe, festiwal
w niezmienionej formie odbył
się także w 1981 roku w czasie
trwania stanu wojennego pomimo, że festiwale w Opolu, czy
Sopocie zostały odwołane.
W Jarocinie bawili się wielbiciele rocka, punkowcy, metalowcy, hippisi i skini. Była to namiastka swobody w czasach
komunizmu i z pewnością jedyne miejsce, gdzie można było posłuchać wykonawców z całego
kraju, którzy nie byli oficjalnie
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promowani przez reżimowe media.
Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa bacznie obserwowali młodych ludzi, ale na ogół nie rozumieli tej muzyki, tekstów, wyjątkowego nastroju,
poglądów.
Oczywiście dalszy przekaz do społeczeństwa był wypaczony, w czym
gorliwie pomagała ówczesna reżimowa telewizja. Pokazywała młodych ludzi z długimi włosami, dziwnie skaczących w rytm muzyki i mówiła
telewidzom: „to są wyrzutki, dziewczyny na gigancie które uciekły z domu, pijani chłopcy. […] Jarocin, to złe,
deprymujące i demoralizujące miejsce. Ale my im pozwalamy, żeby nie
było, że zabraniamy czegokolwiek
młodzieży”.
Teren festiwalu otoczony był przez
milicję, która bez przerwy kontrolowała i spisywała uczestników. Jednak

na młodzieży wychowanej na peerelowskiej cenzurze, takie działania nie robiły większego wrażenia. Masowo pojawiali się w Jarocinie przedstawiciele
najróżniejszych subkultur, prezentowali swoje niecodzienne stroje i fryzury, zachłystywali się swobodą i wolnością wyrażania poglądów. Zachodni
dziennikarze byli zdumieni i zaszokowani, że tego typu impreza możliwa jest
w komunistycznym, uzależnionym od
ZSRR kraju za żelazną kurtyną.
Festiwal odbywał się każdego roku,
przyciągając ogromną liczbę zespołów
i jeszcze większą – widzów. Był zjawiskiem, które w ogromnym stopniu
wpłynęło na rozwój nie tylko polskiej
muzyki, ale też kultury i sztuki.
Opinia festiwalowej publiczności
miała ogromne znaczenie. Zespół wygwizdany i odrzucony przez widzów,
praktycznie nie miał szans na zaistnienie na polskim rynku
muzycznym. Wiele grup
de biu tu ją cych na ja ro cińskiej scenie, entuzjastycznie przyjętych przez
pu blicz ność,
od no si ło
póź niej suk ce sy. Ta kie
zespoły jak: Dżem, TSA,
Armia, Sztywny Pal Azji
i Hey, Ma a nam, Tur bo,
Perfect, Republika, Kult,
czy T Love, na stałe weszły do historii polskiego
rocka.

Tzw. Mała Scena w Amfiteatrze. Źródło: www.ipn.gov.pl/buiad

Niezapomniane
czasy
Różnorodność stylów,
dziesiątki nowych, fantastycznych zespołów, tłu-

my fanów na koncertach – to były narodziny muzyki nowej
generacji w Polsce.
Rock miał ogromny
wpływ na młode pokolenie Polaków, co
uwarunkowane było
przede wszystkim potrzebą wolności,
ucieczki od rzeczywistości i wyzwolenia z komunizmu.
W tamtych czasach nie było normalnego, powszechnego dzisiaj rynku płytowego. Ukazywało się tylko kilkanaście płyt rocznie, a wydanie płyty
było dla zespołu czy wokalisty ogromną nobilitacją. Od czasu do czasu udawało się prezenterom radiowym przemycać na antenie niektóre nagrania,
ale najważniejsze były koncerty. Ludzie masowo chodzili na koncerty
z magnetofonami i nagrywali muzykę, którą trudno było usłyszeć w radiu. Potem kasety, kilkanaście razy
przegrywane, krążyły wśród społeczeństwa i okazywało się, że cała Polska śpiewała hity, które nie były w oficjalnym obiegu.
Wiele z tamtych zespołów występuje do dziś, na koncertach utwory
z lat 80-tych odbierane są entuzjastycznie nie tylko przez starsze pokolenie, ale i przez młodszych fanów.
Ta mu zy ka jest ponad cza so wa, na
swój sposób genialna i niezapomniana. Kto wie czy gdyby nie ówczesna
sytuacja polityczna, powstałoby tak
dużo dobrej muzyki, która wyzwalałaby w ludziach tyle emocji, wzruszeń
i przeżyć.

Część stadionu przed estradą. Źródło: www.ipn.gov.pl/buiad

Festiwal w Jarocinie 1986 rok. Publiczność nagrywa na kasprzaki i
grundigi. Źródło: www.wyborcza.biz/biznes

7

Kasety magnetofonowe. Źródło: www.separtysci.wordpress.com

Aleksandra Dobiecka
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Lycra, poduszki i plastik
czyli moda lat 80.

C

Mimo że dla
większości
z nas styl lat
80. kojarzy się
z dowolnością,
pstrokacizną
i kiczem,
niektóre z jego
wizytówek
wkładamy
chętnie i dziś.

o łączy Madonnę, Annie
Lennox i Księżną Dianę?
Wszystkie możemy nazwać ikonami stylu lat 80. Ten
niezwykle charakterystyczny
okres w historii mody przez wiele osób określany jest mianem
kiczu. Dlaczego? Spójrzmy tylko na teledyski Madonny z tamtych czasów. Jaskrawe barwy,
dowolne mieszanie konwencji
i kolorów, plastikowe dodatki
oraz brokatowy blask i szalona
fryzura. Wyjść tak dziś na ulicę,
nie do pomyślenia! Prawda?
A jednak tak się ubierano w latach 80. I nie tylko tak...

Kobieta sukcesu,
miłośniczka aerobiku
czy gwiazda rocka?
Niewątpliwie zaletą lat 80. było to, że kobiety zakładały właściwie to, na co miały ochotę i co
im się podobało. Nie podążały
ślepo za modą, lecz same tworzyły w znacznej mierze własny
wizerunek – oczywiście w ramach pewnych wiodących trendów, wskazujących im kierunek.
W latach 80. wyraźnie królowały bowiem trzy style: męskiej
kobiety sukcesu, ostrej rockmanki i dziewczyny w lycrę
odzianej. Cofnijmy się zatem
w czasie i przypomnijmy sobie,
jak się wtedy wyglądało.

nych wzorach lub zwierzęcych
cętkach) świetnie podkreślały
nogi, zatem zakładane były
w przeróżnych zestawieniach.
Czasami panie komponowały je
z wielkimi swetrami w rozmiarze XXL, bluzkami w stylu motylkowym czy też z obszernymi
tunikami. Innym razem na legginsy nakładano spódnice szyte z syntetycznych, świecących
tkanin – czasem bufiaste, innym
razem krótkie i halkowe. Uzupełnienie takiego stroju stanowiły nakładane na stopy getry
i rzucające się w oczy, lakierowane czarne baleriny, czerwone czółenka czy szpilki albo botki za kostkę lub tenisówki
w przeróżnych kolorach.
Nie zapomniano także o jeansie. W latach 80. młode kobiety
ogólnie chętnie nosiły jeansowe
ubrania. Asymetryczne, kuse
spódniczki wykonane z jeansu
doskonale wpisywały się bowiem w aerobowy look. Jednak
nie tylko one były na topie. Równie chętnie, nie tylko do legginsów, ale i jako samodzielne
ubranie, zakładano sukienki
z jeansu, zaś do modnych w latach 80. koszulek z nadrukiem
chętnie narzucano jeansowe kamizelki i spodnie.
Jeżeli o tych ostatnich mowa,
to najmodniejsze w tym okresie
były tzw. marchewy. Spodnie ta-

kie wyglądały nieco elegancko,
wręcz garniturowo i nieraz zaprasowane były na kant. Ich cechą charakterystyczną było to,
że miały one bufiastą górę i zwężały się ku dołowi. Noga w nich
rzeczywiście przypominała marchewkę.

Źródło: wizaz.pl/Moda

Źródło: wizaz.pl/Moda

Męska kobieta sukcesu
Zostawmy już lycrę, legginsy
i jeans, a przyjrzyjmy się nieco
bardziej eleganckiemu stylowi
w modzie lat 80.. Wtedy bowiem
wrócił do łask kostium, który
szybko stał się sposobem ubierania się kobiet sukcesu.
Nie były to jednak znane nam
dziś garsonki w swojej klasycznej formie. W latach 80. znakiem
rozpoznawczym eleganckiego
kobiecego stroju był jednolity
kolor i specyficzny krój forujący sylwetkę w kształt odwróconego trójkąta. Dzięki takiemu
ubiorowi figura damska upodabniała się do męskiej. Jak tego
dokonywano? Do wszystkich
strojów kobiety sukcesu wszywano po prostu poduszki w ramionach! Marynarki takich kostiumów cechowały się zatem
szerokimi barami, zatem dla
równowagi zakładano do nich
wąskie, obcisłe spódnice. Taki
strój miał podkreślać zdecydowanie, pewność siebie i siłę kobiety sukcesu lat 80.

Dziewczyna z sąsiedztwa
W latach 80. hitem stała się
lycra, którą tak doskonale dziś
wszyscy znamy. Dzięki niej można było na co dzień ubrać się wygodnie i sportowo. Właśnie z niej
powstały dopasowane legginsy,
body oraz getry, które stały się
niezwykle popularnymi ubiorami lat 80. Kobiety, które je zakładały sprawiały wrażenie, jak
gdyby dopiero co opuściły zajęcia aerobicu – najpopularniejszej formy damskiej aktywności
fizycznej tamtych lat. Zainspirowana aerobowymi strojami
moda na lycrę zdobyła zwolenniczki zwłaszcza wśród młodszej części damskiego grona
– nastolatek i studentek. Dla
nich kolorowe legginsy stały się
podstawą ich imagu.
Dopasowane legginsy z lycry
(jednobarwne, o geometrycz-
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Ostra rockmanka

W nadmiarze dodatków siła

Na modę lat 80. wielki wpływ wywarły gwiazdy estrady muzycznej, głównie Madonna. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki niej upowszechniły się na
ulicach krótkie skórzane kurtki w stylu ramoneski. Podobnie, wpisując się
w styl erotycznego wyzwolenia i śmiałego łączenia konwencji, wyniosła też
ona gorsety i bieliznę spod ubrań na
nie. Jej właśnie zawdzięcza się popularność w latach 80. nietypowych gorsetów i staników. Z taką odważną rockową górą doskonale komponowały się
spódniczki z tiuli i koronki oraz mroczna biżuteria w kształcie krzyża, a także... wełniane rękawiczki bez palców.

Dodatki w latach 80. miały przykuwać uwagę nie tylko kolorami i połyskiem, ale i ilością. Niezwykle modne
stały się wówczas akcesoria wykonane
z błyszczącego plastiku lub świecącej
lakierowanej skóry. Na co dzień noszono duże plastikowe bransoletki, klipsy, naszyjniki i kolczyki. Talię podkreślano
zaś
grubymi
paskami
o przeróżnych kolorach wykonanymi
z lakierowanej skóry ze srebrnymi lub
złotymi sprzączkami. W podobnym stylu dobierano torby, których lakierowana skóra urozmaicana była brokatem
i fragmentami wykonanymi ze srebra
czy złota. Oczywiście wszystkie te rzeczy prócz połysku cechowały się także
zdecydowanymi barwami.
Połysk i barwa były modne nie
tylko w biżuterii czy paskach, ale i jako dodatek do fryzury. Chętnie zakładano wielkie materiałowe opaski zachodzące na czoło, najczęściej upstrzone
brokatem, a na włosach zawiązywano
kolorowe kokardy. Modne, jako uzupełnienie fryzury, były również świecące srebrne spinki i kolorowe frotki.
Wszystkie te rzeczy najczęściej zakładano naraz. Biżuteria nie stanowiła
w latach 80. dyskretnego uzupełnienia
stroju, ale wychodziła na pierwszy plan
w myśl zasady: „im więcej tym lepiej”.

A włos na głowie się jeży
Jeżeli chodzi o fryzury modne w latach 80., to hołdowano zasadzie, że im
więcej na głowie tym lepiej. W myśl tej
reguły wśród kobiet popularnością cieszyły się wszelkie tapirowania i trwałe.
Także mężczyźni dali się skusić nowemu trendowi we fryzjerstwie i często czesali się na tzw. płetwę (mullet).
Fryzurę tę uzyskiwano poprzez wycieniowanie włosów z przodu krótko, z tyłu dłużej, tak by proste pasma spadały
luźno na kark. Uczesanie to, wymyślone w USA, stało się szybko przebojem
w Europie.
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Makijaż musi
być zauważony
Dzisiejsza zasada,
że makijaż ma podkreślać urodę, być naturalny i dyskretny
nie miała racji bytu
w latach 80. Królowała wówczas bowiem odmienna reguła
– maluj się tak, by efekt rzucał się
w oczy. Trwała na włosach, wyraziste
brwi, bardzo mocno wytuszowane rzęsy, zdecydowany, najczęściej brokatowy, cień do powiek i ciemne wyraziste
usta – tak wyglądały wtedy dziewczyny na co dzień. Oczywiście nie w szkole czy w pracy, gdzie mocny makijaż
był nie na miejscu. Jednak po godzinach tak intensywny make up nikogo
nie szokował ani nie dziwił.
Style w modzie powracają... Całkiem
niedawno na topie znalazły się ponownie legginsy, krótkie skórzane kurtki
i plastikowe dodatki – wizytówki stylu
lat 80-tych. Mimo że dla większości
z nas kojarzy się on z dowolnością,
pstrokacizną i kiczem, niektóre z jego
wizytówek wkładamy chętnie i dziś. Pamiętajmy o tym.
Zofia Zaleska
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Kącik historyczny
Polska w latach 80.
PRL chylił się
ku upadkowi,
o czym
opozycja
jeszcze nie
wiedziała,
a komuniści
wiedzieć nie
chcieli

L

atem 1980 roku miały
miejsce wydarzenia, których bieg zmienił nie tylko historię Polski, ale wszystkich państw dawnego Układu
Warszawskiego. Z powodu
wprowadzonej przez komunistyczne władze podwyżki cen
żywności, kraj ogarnęła fala
strajków. PRL chylił się ku
upadkowi, o czym opozycja jeszcze nie wiedziała, a komuniści
wiedzieć nie chcieli.

„Solidarność”
Na początku lipca rozpoczęły
się protesty będące reakcją społeczeństwa na znaczące podwyżki cen mięsa i wędlin. Początkowo władza lekceważyła te
„nieuzasadnione przerwy w pracy”, jak określił strajki ówczesny I sekretarz KC PZPR Edward
Gierek. Ale obywatelskie protesty w szybkim tempie ogarniały
cały kraj i w sierpniu dotarły na
Wybrzeże. 14 sierpnia wybuchł
najważniejszy strajk w najnowszej historii Polski. Pracę przerwali robotnicy w Stoczni Gdańskiej imieniem Lenina.
Okres burzliwych wydarzeń
lata 1980 zakończył się 31 sierpnia. Przedstawiciele strajkujących robotników i komunistycznej władzy, podpisali w Gdańsku
Porozumienie Sierpniowe, które
zaowocowało trwającym ponad
rok okresem względnej wolności w komunistycznym państwie.
Porozumienia
Sierpniowe
uwzględniały postulaty strajkujących robotników. Powstały
Niezależne Samorządne Związki Zawodowe „Solidarność” zrzeszające 10 milionów Polaków.
Władza ograniczyła cenzurę, robotnikom przyznano prawa do
strajku, zatrudniono ponownie
zwolnionych z pracy robotników, opracowano reformy państwa oraz zezwolono na radiowe transmisje mszy świętych.
Był to początek ogromnych
przemian, które w konsekwencji doprowadziły do upadku komunizmu.
Nowa sytuacja na polskiej scenie politycznej, wywołała w partii prawdziwe trzęsienie ziemi.
W nocy z 5 na 6 września 1980

roku kierownictwo PZPR zmusiło dotychczasowego I sekretarza Komitetu Centralnego Edwarda Gierka do ustąpienia. Na
jego miejsce powołany został
Stanisław Kania.
10 listopada, pomimo oporu
i niechęci władzy, Sąd Najwyższy w Warszawie zarejestrował
statut „Solidarności” i tym samym w świetle prawa, niezależne związki zawodowe rozpoczęły legalną działalność.
Przez kilka następnych miesięcy trwały rozmowy „Solidarności” z rządem, wprowadzono
reglamentację mięsa, ale były to
działania krótkotrwałe nie przynoszące żadnych efektów. Poza
tym władza nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Towarzysze z Moskwy również. Była to
cisza przed burzą.

31
sierpnia
podpisanie
Porozumień Sierpniowych

Latem 1981 roku nastąpiło
kolejne pogorszenie nastrojów
społecznych i rozpoczęły się
strajki. W sklepach brakowało
podstawowych produktów, ludzie byli sfrustrowani i zmęczeni. Porozumienie „Solidarności”
z rządem nie przyniosło żadnych
wymiernych efektów.
W Komitecie Centralnym
PZPR przybywało zwolenników

zdelegalizowania „Solidarności”
i niedopuszczenia do realizacji
postulatów zawartych w Porozumieniu Sierpniowym. Komunistyczny reżim gromadził zapasy
na wypadek interwencji zbrojnej. Z Moskwy coraz częściej napływały sygnały o niezadowoleniu radzieckiej „wierchuszki”
z kierowania partią przez Stanisława Kanię i pojawiły się naciski na siłowe rozwiązanie konfliktu. Sytuacja stawała się coraz
bardziej napięta, jednak na skutek starań papieża Jana Pawła II,
w tym momencie nie doszło do
otwartego konfliktu.
5 września 1981 roku rozpoczął
się w Gdańsku I Krajowy Zjazd
Delegatów Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych
(NSZZ) „Solidarność”. Przewodniczącym związku wybrany został
Lech Wałęsa. Przyjęty został program, który wytyczał kierunki
działania „Solidarności”.
18 października, w czasie IV
Plenum Komitetu Centralnego
PZPR, na szczytach partyjnej
władzy dokonała się zasadnicza
zmiana. Radzieccy towarzysze
wycofali się z poparcia dla ówczesnego I Sekretarza KC Stanisława Kani i jego miejsce zajął generał armii Wojciech
Jaruzelski.
Nowe partyjne władze coraz
intensywniej przygotowywały
grunt do wprowadzenia stanu
wojennego. 24 listopada 1981
ro ku, Ja ru zel ski spot kał się
z radzieckim marszałkiem Kuli ko wem przed sta wia jąc stan
gotowości wojska, milicji i oddziałów zmilitaryzowanych do
prze pro wa dze nia in ter wen cji
zbrojnej. Moskwa dała zielone
światło.
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Stan wojenny
Po południu 12 grudnia 1981 roku,
do dowódców poszczególnych jednostek i komend wojewódzkich milicji wysłano rozkazy nakazujące uruchomienie długo przygotowanych procedur.
Przed północą opanowano ośrodki radia, telewizji i węzły łączności. Telefony zamilkły. Rozpoczęły się aresztowania i internowania osób postrzeganych
przez władze jako potencjalne zagrożenie dla ustroju, działaczy „Solidarności”
i innych opozycjonistów. Zatrzymań,
według wcześniej starannie przygotowanych list, dokonywali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz Służby
Bezpieczeństwa.
Rano 13 grudnia na ulicach miast
pojawiły się czołgi, a wojskowe patrole legitymowały przechodniów.
O wprowadzeniu stanu wojennego
przerażeni obywatele dowiedzieli się
z transmitowanego przez radio i telewizje przemówienia Jaruzelskiego.
Generał informował, że Rada Państwa
uchwaliła dekret o wprowadzeniu na
obszarze całego kraju stanu wojennego i przejęciu władzy przez nowo
ukonstytuowaną Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON).
W związku ze stanem wojennym, zaczął obowiązywać zakaz strajków
i zgromadzeń, zawieszono działalność
związków zawodowych i organizacji
społecznych. Zmilitaryzowano szereg
sektorów gospodarki, a w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach władze
objęli wyznaczeni przez WRON komisarze wojskowi. Wprowadzono obowiązkową godzinę policyjną od 22 do
6 rano. Na obywateli nałożono konieczność posiadania przepustek przy
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opuszczaniu stałego miejsca zamieszkania. Do trzeciego stycznia 1982 roku przerwano naukę w szkołach i na
wyższych uczelniach.
Pomimo internowania większości
działaczy „Solidarności” (co uniemoż-

13
grudnia
o wprowadzeniu stanu wojennego
obywatele dowiedzieli się z radia
i telewizji
liwiło skoordynowanie oporu), w kopalniach, hutach, stoczniach i zakładach pracy natychmiast rozpoczęły
się protesty. 14 grudnia strajkowało
już kilkaset zakładów w całym kraju.
W ciągu kilku kolejnych dni fala
strajków objęła cały kraj. Przełomem
była krwawa interwencja ZOMO w kopalni „Wujek”, podczas której zabito
sześciu górników, a na skutek odniesionych ran, trzech kolejnych zmarło w szpitalu.
Większość strajków wygasła. Najdłużej, do 28 grudnia, protestowali
strajkujący pod ziemią górnicy kopalni „Piast”.
Wprowadzenie stanu wojennego było pogwałceniem podstawowych praw
obywatelskich, a pod względem prawnym – zamachem stanu. Opozycjoniści zeszli do podziemia. Wydawano
broszury, książki, nadawano audycje
radiowe i organizowano demonstra-

cje. Niechęć do władzy ujawniali także zwykli obywatele. Szczególnie popularne były oporniki, przypinane jako symbol protestu do wierzchniej
odzieży lub noszone w klapach marynarek.
31 grudnia 1982 roku komunistyczne władze PRL podjęły decyzję
o oficjalnym zawieszeniu stanu wojennego, który prawnie zakończył się
22 lipca 1983 roku

Okres po stanie wojennym
Trudna sytuacja gospodarcza kraju utrzymywała się nadal.
W lutym 1982 roku nastąpiły kolejne podwyżki cen żywności aż o 241
procent, a energii o 171%
Realny dochód ludności spadł średnio o 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Nieudolne próby wprowadzania reform przez władze niczego nie
zmieniły. Nasilały się strajki. Ostatniego sierpnia, w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, odbyły się
burzliwe manifestacje stłumione przez
ZOMO i milicję.
W ciągu kolejnych lat nastąpiła zapaść polskiej gospodarki i nieodwracalne straty demograficzno-społeczne.
Kraje zachodniej Europy i Stany
Zjednoczone, które w stanie wojennym nałożyły na Polskę dotkliwe sankcje gospodarcze, nie miały zamiaru
się z tego wycofywać (zniesiono je dopiero w 1987 roku). Zablokowano
wcześniej udzielone Polsce kredyty,
cofnięto zgodę na sprzedaż Polsce
żywności po obniżonych cenach. Olbrzymią część środków budżetowych
przeznaczano na spłatę zadłużenia zagranicznego, które w okresie 1980
– 85 wynosiło 50 miliardów dolarów.
Według ekonomistów, skutki wprowadzenia stanu wojennego kosztowały
polską gospodarkę około 15 miliardów
dolarów. Coraz więcej ludzi, w tym
część partii rządzącej, zdawało sobie
sprawę, że bez gruntownej reformy
wszystkich segmentów gospodarki,
Polskę czeka recesja i bankructwo.

Okrągły stół

Czołgi na ulicach. Źródło: www.en.wikipedia.org/wiki/Martial_law_in_Poland

W lutym 1988 roku rząd ogłosił kolejną podwyżkę cen. Artykuły żywnościowe zdrożały o 25%, a usługi o blisko 40%. Była to największa tego typu
operacja finansowa od 1982 roku. Rozpoczęły się strajki. 1 maja w całej Polsce nastąpiły największe demonstracje od czasu wprowadzenia stanu
wojennego. Strajkowała miedzy innymi Stocznia Gdańska, kopalnie na
Śląsku, gdyński i szczeciński port.
Oprócz poprawy warunków życia,
strajkujący żądali przede wszystkim
ponownego zalegalizowania „Solidarności”.
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wła dzy) i Lech Wa łę sa,
wy stę pu ją cy ja ko oso ba
prywatna, gdyż „Solidarność” prawnie nie istniała. Było to wydarzenie histo rycz ne.
Ni gdy
wcześniej władza nie zgodzi ła się na te le wi zyj ne
wystąpienie działacza opozycji. Po zakończeniu debaty, którą zdecydowanie
wygrał Wałęsa, rozmowy
pomiędzy władzą a nielegalną cały czas opozycją
ruszyły z miejsca.
27 stycznia 1989 roku,
Posiedzenie Okragłego Sstołu.
pod
czas kolejnych rozmów
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Okragly_Stol_1989.jpg
ustalono, że 6 lutego 1989
roku, w rządowej willi
W obliczu kolejnych protestów, 31 w Magdalence rozpoczną się obrady
sierpnia 1988 roku – dokładnie 8 lat Okrągłego Stołu.
po podpisaniu Porozumień SierpnioW wyniku obrad podpisano porowych, doszło do spotkania Lecha Wa- zumienie zawierające zgodę władz na
łęsy z generałem Kiszczakiem (mini- jawną działalność, czyli legalizację
strem spraw wewnętrznych), na „Solidarności”. Ustalono także termin
którym padła idea zorganizowania wyborów do sejmu i senatu.
rozmów władzy i opozycjonistów przy
4 czerwca odbyła się pierwsza tura
Okrągłym Stole. Do porozumienia nie- wyborów kontraktowych do Sejmu
stety nie doszło.
i całkowicie wolnych wyborów do sePrzełom nastąpił jesienią. 30 listo- natu. Jej wyniki wykazały ogromne
pada odbyła się pierwsza telewizyj- zwycięstwo obozu solidarnościowego.
na debata w której udział wzięli Kon- Klęska strony rządowej zmusiła ją do
stan ty Mio do wicz (przed sta wi ciel tak skonstruowanej zmiany ordynacji
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wyborczej, by kandydaci partyjni mogli w drugiej turze wyborów (18 czerwca) wejść w skład parlamentu.
W wyniku drugiej tury wyborów
kandydaci „Solidarności” zdobyli prawie wszystkie miejsca w sejmie i senacie
zagwarantowane
umową
„Okrągłego Stołu”.
19 lipca Wojciech Jaruzelski został
wybrany przez Zgromadzenie Narodowe Prezydentem PRL. Procedura
jego wyboru była kompromitująca
– kandydatura przeszła jednym głosem przy nieobecności części posłów
opozycji.
2 sierpnia tego samego roku, Sejm
PRL X kadencji (tzw. Sejm Kontraktowy), na wniosek prezydenta Jaruzelskiego powierzył misję tworzenia rządu Tadeuszowi Mazowieckiemu. Powstał
pierwszy, niekomunistyczny rząd.
29 grudnia 1989 roku sejm dokonał zmiany w Konstytucji i nastąpił
formalny koniec PRL-u. Od tego dnia
nowa nazwa państwa brzmi Rzeczpospolita Polska.
Rok później – 22 grudnia w wolnych,
de mo kra tycz nych wy bo rach, Lech
Wałęsa wybrany został pierwszym Prezydentem RP.
Anna Janicka
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima

Julian Tuwim. Źródło: www.pl.wikipedia.org

J

ulian Tuwim to jeden z najchętniej czytanych polskich poetów
XX wieku. Do dziś jego utwory
wzruszają i bawią kolejne pokolenia
czytelników. Był autorem wielu wspaniałych, błyskotliwych i wesołych
wierszy dla dzieci. „Lokomotywa”,
„Pan Hilary”, „Ptasie radio”, „Bambo”
czy „Słoń Trąbalski” to tytuły, które
znamy wszyscy. Prawie w każdym domu leży na półce książka z wierszami
poety, a ich wesołe i niezapomniane
rymy większości z nas niejednokrotnie przywracały dobry humor i wesoły nastrój.
Julian Tuwim to towarzysz dzieciństwa wielu pokoleń, które z równym
zachwytem i radością słuchały lub czytały jego wiersze. To autor skeczy, wesołych tekstów teatralnych a także librett operowych.
Od młodzieńczych lat fascynowały go
języki obce i przekłady literackie. Przełożył na język esperanto wiersze Leopolda Staffa, a na język polski poezję
rosyjską, niemiecką i francuską. Niewielu z nas wie, że napisał teksty do
dwóch najbardziej znanych piosenek
Hanki Ordonówny: „Miłość ci wszystko wybaczy” i „Na pierwszy znak”.

Notka biograficzna
Tuwim urodził się 13 września 1894
roku w Łodzi, w rodzinie żydowskiej.
Ojciec poety, absolwent studiów we
Francji, pracował w jednym z banków

na stanowisku korespondenta i urzędnika. Matką była Adela Krukowska,
córka właściciela zakładu drukarskiego. Po swoich rodzicach Tuwim odziedziczył zamiłowanie do przedmiotów
humanistycznych, te szły mu świetnie. Nieco gorzej było z przyjmowaniem do wiadomości, wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych. Przyszły
poeta do tego stopnia nie miał do nich
serca, że spędził dodatkowy rok w szóstej klasie szkoły powszechnej.
Fascynacja Tuwima językami obcymi dała o sobie znać już w roku 1911,
kiedy przełożył na język esperanto kilka wierszy Staffa. Dwa lata później
napisał swój pierwszy utwór, zatytułowany „Prośba”, który okazał się na
tyle interesujący, że znalazło się dla
niego miejsce na łamach Kuriera Warszawskiego.
W roku 1916 Tuwim osiadł w Warszawie, gdzie rozpoczął studia wyższe
na kierunkach prawo i filozofia, jednak po pierwszym semestrze zrezygnował z dalszej nauki. Trzy lata później wraz z kilkoma innymi poetami,
założył grupę poetycką „Skamander”.
W kwietniu 1919 roku, w wielkiej
synagodze w Łodzi, odbył się ślub poety ze Stefanią Marchew.
W następnym roku wybuchła wojna polsko-bolszewicka. Julian Tuwim
znalazł wówczas zajęcie w biurze prasowym Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Józefa Piłsudskiego.
W roku 1939 poeta wraz z żoną opuścił Polskę i dotarł do Francji. Wraz
z nimi wyemigrowali inni znani poeci: Antoni Słonimski, Jan Lechoń i Kazimierz Wierzyński. Ziemia francuska
nie na długo okazała się bezpiecznym
schronieniem dla żydowskiego poety.
W rok później Francja skapitulowała,
a Tuwim udał się do Brazylii i zamieszkał w Rio de Janeiro. Jego wędrówka
po świecie zakończyła się w 1946 roku w Nowym Jorku. W tym czasie nastąpił rozpad grupy „Skamander”.
Prawdopodobną przyczyną takiego
stanu rzeczy były sympatie Tuwima
do Związku Radzieckiego, których nie
podzielali inni członkowie grupy.
W rok po zakończeniu wojny poeta
powrócił do kraju i stał się ulubieńcem ówczesnych władz. Zyskał więc
pewnego rodzaju ochronę, odpowiednie przywileje i honory. Władze
ogłosiły, że jest największym poetą

ówczesnych czasów i nazwały go nawet „poetą państwowym”. W roku
1947 Tuwim otrzymał stanowisko kierownika artystycznego jednego z warszawskich teatrów, które sprawował
przez trzy lata.
W ostatnim okresie życia pisał wiersze tylko na zamówienie bliskich sobie ludzi i redaktorów różnych pism.
Pasja tłumaczenia poezji z języków
obcych nie opuściła go do końca życia. W ostatnich latach nadal tłumaczył poezję, oraz fragmenty literatury obcej, które sam nazwał kuriozami.
Końcową twórczość poety można było czytywać na łamach miesięcznika
„Problemy”, a cykl kuriozalnych przypadków literackich nosił tytuł „Cicer
cum Caule”.
Julian Tuwim zmarł 27 grudnia
w zakopiańskim ośrodku ZAIKS-u. Jego grób znajduje się w wojskowej części warszawskiego cmentarza na Powązkach.

Twórczość
Tuwim zasłynął jako autor tekstów
do dziś wykonywanych przez różnych
artystów rewiowych i kabaretowych.
Pomimo upływu lat, jego teksty nie
tracą niczego ze swej aktualności,
mogą jedynie zyskiwać nowy urok
i wdzięk jaki nadają im współczesne
wykonania i interpretacje. Tuwim pisywał także teksty o treści i charakterze politycznym.
Przez całe życie współpracował
z wieloma pismami literackimi oraz
satyrycznymi. Należały do nich między innymi „Wiadomości literackie”,
„Skamander”, „Cyrulik Warszawski”.
Jego wrodzoną pasją były języki obce i dlatego część swojej twórczej pracy poświęcił tłumaczeniu dzieł literatury obcej na język polski.
Julian Tuwim z upodobaniem kolekcjonował różnego rodzaju ciekawostki literackie, które nazwał
kuriozami. Opublikował je w zbiorkach „Czary i czarty polskie”, „Pegaz
dęba” oraz „Cicer cum caule”.
W jego twórczości widać niezwykle
bystre myślenie, humor któremu trudno dorównać i świeżość która nie znika po latach.
Julian Tuwim kochał język jako środek przekazu. Kochał odkrywać ciekawostki z nim związane i sam je tworzyć. To, jak świetnie i lekko bawił
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się językiem można dostrzec w wierszach dla dzieci „Lokomotywa” i „Ptasie radio”. W pierwszym z nich mistrzow sko
wy ko rzy stu je
wy ra zy
i zgłoski języka polskiego, by realistycznie oddać dźwięki pędzącej lokomotywy. W drugim, te same cechy
wykorzystuje do oddania odgłosów
leśnych ptaków. Tuwimowi udało się
stworzyć jedne z najlepszych ćwiczeń
fonetycznych dla adeptów sztuki aktorskiej.
Tuwim wpisał się do historii litera tu ry ja ko poe ta two rzą cy neo logizmy językowe. W odróżnieniu od
wierszy dla dzieci, te napisane dla dorosłych nie są jednoznaczne, łatwe
i zawsze zrozumiałe w odbiorze. Trudność ich rozumienia wynika z bardzo
głębokiego i wnikliwego stosunku
poety do języka. Tuwim wykorzystuje w swoich wierszach wielorakie podteksty, zróżnicowane wymowy i zwielokrotnione znaczenia różnych słów.
Dla niewprawnych językowo odbiorców, jest to cza sem trud ne nie do
przejścia.

Dzieła największe Juliana
Tuwima
Nie sposób wymienić tutaj wszystkiego co napisał Tuwim, dlatego koncentrujemy się jedynie na największych dokonaniach literackich
autora.
„Juwenilia” i „Czyhanie na Boga”,
to dzieła powstałe w latach młodości
poety. Mniej więcej w tym samym czasie powstał „Sokrates tańczący”. Niedługo potem Tuwim napisał „Siódmą
jesień” i „Pogrzeb prezydenta Narutowicza”. Przed rokiem 1925 powstały jeszcze „Wierszy tom czwarty”,
„Wpisy czarnoksięskie”, „Czary i czarty polskie” i „A to pan zna?” Po roku
1925 poeta napisał między innymi
„Tysiąc dziwów prawdziwych”, „Czarną mszę”, „Tajemnice amuletów i talizmanów”, „Rzecz czarnoleską”
i „Strofy o późnym lecie”.
Lata trzydzieste przyniosły takie
dzieła jak „Biblia cygańska i inne wiersze”, „Jarmark rymów”, „Polski słownik pijacki i antologia bachiczna”, „Bal
w operze” i wiele innych.
W kolejnych dziesięcioleciach poeta napisał między innymi „Kwiaty polskie”, „Piórem i piórkiem” i zbiory
wierszy dla dzieci zatytułowane „Rzepka” i „Lokomotywa”. Jak widać, to co
najbardziej znamy i za co najbardziej
lubimy Juliana Tuwima, stanowi zaledwie maleńki fragment jego twórczości, który powstał pod koniec życia
poety.

Tuwim dzieciom
Wiersze dla dzieci to część twórczości Tuwima, z którą najbardziej poeta nam się kojarzy. Wiersze to rymowane
opowiastki
o
różnych
postaciach, przedmiotach i zwierzętach. Napisane dowcipnym językiem
opisują wybrane fragmenty rzeczywistości, a wiele z nich ma ukryty morał lub przesłanie.
Bajki Tuwima to świat pełen różnorodności, barw i pogodnych nastrojów. Poeta wyśmiewa wprawdzie niektóre ludzkie cechy i zachowania, ale
robi to łagodnie i pobłażliwie. Gani
zachowania jednocześnie akceptując
bohaterów, którym się one przytrafiają. Słoń Trąbalski, choć wszystko
zapomina, jest sympatyczny i lubiany. Grześ kłamczuszek nie przestaje
być kochany przez ciocię, pan słowik
nie złości się na żonę za jej wymówki, a roztargniony pan Hilary i tak
wzbudza naszą sympatię.
Bajki Juliana Tuwima nikogo nie
wyszydzają, nie ośmieszają i nie piętnują. Uczą wyrozumiałości, szacunku, sympatii dla świata nawet jeśli jest
inny niż sobie to czasem wyobrażamy. Są nieocenionym źródłem wiedzy
o świecie. Dziecko poznaje i utrwala
sobie nazwy przedmiotów, zwierząt,
roślin, dowiaduje się jak wyglądają
i działają różne rzeczy. Jak żyją inni
ludzie, jak mówią ptaki i jak powstają różne przedmioty. Do tego wiedza
ta podana jest w bardzo atrakcyjny,
zabawny, pełen uśmiechu i humoru
sposób. Wiersze Juliana Tuwima to
świetna zabawa na każdy, nawet pochmurny dzień, sposób na nudę i poprawę nastroju.

Ciekawostki:
Julian Tuwim przez wiele lat zmagał się z różnego rodzaju zaburzeniami nerwicowymi, z których najbardziej dokuczała mu agorafobia, czyli
lęk związany z przebywaniem na
otwartej przestrzeni, wyjściem z domu, tłumem i miejscami publicznymi.
Autor pełnej humoru i satyry twórczości, cierpiał także na zaburzenia depresyjne. Ze względu na specyficzne
problemy zdrowotne, to co po sobie
zostawił godne jest jeszcze większego szacunku, podziwu i hołdu dla wielkiego talentu.
W swojej twórczości wykazywał się
niezwykłym poczuciem humoru, satyrycznym i dowcipnym ujmowaniem
rzeczywistości. Ale humor i satyrę
można znaleźć nie tylko w jego wierszach. Obie te cechy, równie mocno
dawały się zauważyć w codziennych
relacjach poety z ludźmi. Świadczą
o tym historie, jakie wspominają osoby które znały poetę.
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Pewnego dnia, pewien satyryk i autor tekstów publicystycznych, którego antysemickie poglądy były powszechnie znane, na jednym z przyjęć
wzniósłszy toast, powiedział co następuje: „nie ma literatury polskiej bez
Adama Mickiewicza, nie ma Adama
Mickiewicza bez Pana Tadeusza, nie
ma Pana Tadeusza bez Jankiela, niech
żyje Tuwim”. W odpowiedzi na to poeta wzniósł kielich i odrzekł: „Nie ma
literatury polskiej bez Adama Mickiewicza, nie ma Adama Mickiewicza bez
Pana Tadeusza, Nie ma Pana Tadeusza bez Jankiela, nie ma Jankiela bez
cymbałów, niech żyje Nowaczyński”.
Ju lian Tu wim mó wił po dob no
paniom z towarzystwa „żałuję, że nie
poznałem pani dwadzieścia kilo wcześniej”.
Ilja Erenburg wspomina, że śledzący
go tajniacy, kiedy zobaczyli stojącego przy nim Tuwima, zapomnieli
z wrażenia o obowiązkach służbowych
i zamiast się ukrywać, zaczęli po prostu iść obok poety.
Monika Żeromska wspomina, jak
z Julianem Tuwimem i Antonim Słonimskim wyrzucali sobie żartobliwie,
że są strasznymi skąpcami. Kiedy we
troje szli do kawiarni, ona i Słonimski objadali się tym co było najdroższe, po czym informowali Tuwima, że
nie mają czym zapłacić. Przy kolejnej
wizycie, już przy pierwszej kawie Tuwim powiedział kelnerowi, by zażądał
od nich zapłaty, bo to złodzieje, którzy jedzą, piją i nie płacą.

Cytujemy Tuwima
Jak to z wielkimi poetami bywa, często wypowiadamy stworzone przez
nich frazy i powiedzonka, nie wiedząc
nawet, że ich cytujemy. Prawidłowość
ta dotyczy także Juliana Tuwima. Oto
kilka cytatów, które na zawsze wrosły w naszą mowę.
„Miłość ci wszystko wybaczy”,
„Niech prawo zawsze znaczy prawo
a sprawiedliwość, sprawiedliwość”,
„Nie pożądaj żony bliźniego swego
nadaremno”, „Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno gdy
umrzesz”, „Błogosławiony ten, co nie
mając nic do powiedzenia, nie obleka
tego faktu w słowa”, „Marzenia kobiety, mieć stopę wąziutką i żyć na szerokiej”, „Tragedia, zakochać się w twarzy, a ożenić z całą dziewczyną”,
„Twarz, to co wyrosło dookoła nosa”,
„Para, woda w natchnieniu”, „Plan,
coś co potem wygląda absolutnie inaczej”, „Rodzynka, stroskane winogrono”.
Opracowała
Hanna Korcz
Dziękuję portalowi juliantuwim. pl
za udostepnienie i zgodę na wykorzystanie
materiałów do powyższego artykułu.
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii
Antwerpia,
to nie tylko
diamenty,
ale również
światowa
moda, mekka
stylistów
i projektantów

I

dąc miejskimi bulwarami
w stronę Meir, koniecznie
trzeba przejść przez Kloosterstraat, Nationalestraat, czy Kamenstraat i zatrzymać się na chwilę chłonąc niepowtarzalne klimaty
sklepów, sklepików i butików.

Ulice i uliczki
Kloosterstraat – piękna, biegnąca równolegle do Scheldy
uliczka, prowadząca od południa miasta aż do historycznego
centrum. Niektóre budynki, od
wieków dumnie usadowione na
Kloosterstraat, zachwycają swoją nietypową formą i cieszą oczy
przechodniów wspaniałą architekturą. Część z nich, to klasyczne pałacyki z ukrytymi wewnątrz ogrodami, czasami
otwarte dla zwiedzających.
Mieszkańcy i turyści, co krok
napotykają na małe kawiarenki, które dodają uliczce niepowtarzalnego uroku.
Kloosterstraat słynie z handlu
antykami, rzec by można, że jest
to antwerpskie centrum antyków. Znajdują się tu najbardziej
nieokreślone sklepy z najróżniejszymi artykułami: trochę antyków, trochę staroci i trochę
dziwnych, kompletnie nieprzydatnych przedmiotów. Ale są też
sklepiki, gdzie można zobaczyć
(i kupić) oryginalne, stare meble o znacznej wartości artystycznej.
Jest kilka wyjątkowych miejsc,
jak na przykład unikatowy sklep

Źródło: http://apen.be/chelsea-records-kloosterstraat-antwerpen

z bombkami, gdzie można nabyć prawdziwe cudeńka sztuki,
w cenie od 10 nawet do 300 euro. Jest tu również jedyny
w swoim rodzaju antykwariat
Chelsea, z olbrzymią kolekcją
starych, winylowych płyt. Przy
odrobinie szczęścia i wytrwałości można tam znaleźć prawdziwe perełki. Każdy pasjonat muzyki i ten słuchający rocka
i miłośnik muzyki poważnej znajdzie coś dla siebie. Ceny nie są
wygórowane, ale przy zakupie
brana jest pod uwagę jakość płyty i jej zużycie. Chelsea oferuje
także spory wybór płyt CD.
Pod numerem 13 mieści się
RA – niesamowity sklep, galeria i muzeum w jednym. Zaprojektowany i urządzony przez
absolwentów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii, którzy zagospodarowali dwa
piętra na 800 metrach kwadratowych. Czego tam nie ma! Interaktywny butik, sklep, galeria, prezentacje i pokazy mody,
imprezy, wystawy, premiery
i koncerty muzyczne. Są markowe ubrania, najnowsze kolekcje
butów, pokazy biżuterii, dział
poświęcony fotografii i albumy
o modzie, a to wszystko w niepowtarzalnym klimacie. Do RA
łatwo trafić, ale o wiele trudniej
z nim się rozstać, gdyż jest przygodą ze sztuką w niezwykłym
i niezapomnianym stylu.
Wychodząc z Kloosterstraat
i kierując się w stronę katedry ko-

niecznie trzeba przejść przez
Hoogstraat , jedną z najpiękniejszych uliczek Antwerpii. Pod numerem 72 znajduje się De Zwarte
Panter – najstarsza galeria w Antwerpii i druga najstarsza w Belgii. Mieści się w kaplicy dawnego
szpitala Sint – Julianusgasthuis,
zbudowanego w XIV wieku. Budynek jest dziełem sztuki samym
w sobie i oczaruje każdego. Światło wpadające przez witraże sprawia, że wnętrze wygląda wprost bajkowo. De Zwarte Panter, to forum
sztuki młodych artystów, którzy
prezentują w niej swoje awangardowe dzieła. Galeria jak magnes
przyciąga artystów, pisarzy, muzyków i miłośników sztuki. Odbyło się tu ponad 500 wystaw i dziesiątki prezentacji książek, filmów
oraz wieczory koncertowe.
Antwerpia, to nie tylko diamenty, ale również światowa moda,
mekka stylistów i projektantów.
Swoje sklepy mają tutaj najwięksi z największych, ale również ci
bardziej niekonwencjonalni. Na
przykład słynny HetModepaleis
Driesa van Noten przy Nationalestraat 16, czy Ann Demeulemeester (Leopold de Waelplaats).
Są specjalnie poświęcone tej
branży ulice, gdzie na parterze
domów ulokowały się znane
światowe marki, a na piętrach,
ci stawiający pierwsze kroki
w modowym biznesie.
Przy Nationalestraat mieści
się Muzeum Mody, zwane MoMu
i wiele czołowych domów mody.

Sklep z bombkami. Źródło: http://www.wiatrak.nl/11263/antwerpia
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Jest to również jedna z ciekawszych
ulic Antwerpii. Na przykład pod numerem 22 znajduje się wyjątkowy
sklep jubilerski Hilde van Bellegham,
w którym co roku do sprzedaży trafia tylko jedna, ręcznie robiona kolekcja – prawdziwe dzieło sztuki.
Tylko w Antwerpii i tylko przy Nationalestraat mieści się największy
sklep japońskiego projektanta Yohji
Yamamoto, którego skórzane kurtki
noszą najbardziej znane gwiazdy światowego kina i estrady. Projektant usadowił swój butik w kompleksie ModeNatie, łączącym muzeum, instytut
i wydział mody Królewskiej Akademii
Sztuk Pięknych.
Na rogu Nationalestraat i Kammenstraat znajduje się naprawdę zdumiewający sklep Huis A. Bonn. To galanteria skórzana Boon z ekskluzywną
kolekcją 10 tysięcy rękawiczek, niektóre egzemplarze osiągają ceny ponad 400 euro. Jest to jedyny i niepowtarzalny sklep, unikatowy na skalę
Europy, w którym można nabyć na
przykład stylizowane na lata 30. skórzane rękawiczki dla kierowców.
Niedaleko, na Komedieplaats,
wszystkie panie kochające galanterię
skórzaną trafią do najbardziej dekadenckich sklepów sprzedających wyjątkowo drogie torebki takich marek
jak Louis Vuitton, czy Ralph Laurent.

Comocomo. Źródło: http://www.bongo.be/nl/cadeaucomocomo-in-antwerpen-95655

Kolejna, warta zobaczenia uliczka,
to Kammenstraat. Pod numerem 16
znajduje się słynny (nie tylko w Belgii) sklep z alternatywną odzieżą Fish
& Chips, gdzie podczas weekendów
gra DJ, klientów witają zwisające z sufitu i przecięte na pół manekiny z wypadającymi wnętrznościami, a pikanterii dodaje ostra muzyka rockowa.
Przy Kammenstraat 73 mieści się
kościół świętego Augustyna (Sint Augustinuskerk) wzniesiony w 1514 roku dla zakonu augustianów. W 1803
roku, po likwidacji zakonu, kościół
otrzymał prawa parafialne. Najważniejszym i najbardziej znanym elementem wyposażenia kościoła są trzy
ołtarze z obrazami Rubensa „Św. Augustyn w ekstazie”, van Dycka „Zaślubiny mistyczne św. Katarzyny”
i Jordaensa „Męczeństwo św. Apolonii”. Obecnie w Sint Augustinuskerk
mieści się Muzeum Sztuki Kościelnej.
Nieco dalej – pod numerem75, znajduje się wyjątkowa restauracja. Jej
nazwa – COMOCOMO – oznacza „Jak
mam jeść?”. I rzeczywiście, w COMOCOMO jedzenie łączy się z doskonałą za ba wą. Każ dy klient je tak jak
chce, a dzieci robią to przede wszystkim rękami. Skutek jest taki, że nawet największe niejadki chcą spróbo wać któ rej kol wiek z po traw.
W restauracji jedzenie ściśle współgra z kolorami, a na stołach jak na
taśmociągach przesuwają się specjały. Właściciele polecają najdziwniejsze łączenia kolorów i smaków, na
przykład tradycyjne sushi z tradycyjnym baskijskim tapas.
Z Kammenstraat jest zaledwie kilka kroków do starej dzielnicy De Wilde Zee z ciekawymi uliczkami: Korte
Gasthuisstraat, Lombardevest,
Wiegstraat, czy Schrijnwerkerstraat. Są to miejsca przeznaczone tylko
dla pieszych, a swoje miejsce znalazły tu luksusowe butiki i unikalne sklepiki najróżniejszych branż.

Butik Coccodrillo. http://stylenotes.verso.com/?q=post/coccodrillo-verso
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Wędrując antwerpskimi uliczkami
koniecznie trzeba zajrzeć na Leopoldstraat. Tam swoja siedzibę znalazły
sklepy pełne antycznych mebli i antykwariaty. Chwilę ciszy i wytchnienia można znaleźć w miejskiej oazie
spokoju, czyli ogrodzie botanicznym
ze stylową restauracją Plantenium.
Na Hopland warto wejść do butiku
Coccodrilo, specjalizującego się w sprzedaży butów belgijskich projektantów
takich jak Margieli i Ann Demeulemeester. Przecznicę dalej, na Lange Gasthuisstraat natkniemy się na marmurowe Verso – świątynię współczesnej
mody. Na klientów czekają nie tylko
ubrania znanych światowych projektantów, ale również kolekcje młodych
antwerpskich twórców stawiających
w dziedzinie mody pierwsze kroki.
Przy St.Antoniusstraat 12 mieści
się kolejny wyjątkowy butik, gdzie
przez plastikowe wrota wchodzi się
do białej sali, której ściana wykonana jest ze skrzynek po piwie. To główny sklep Waltera Van Beirendoncka
i Dirka Van Saene, uważanych za
przedstawicieli awangardy mody.
Stąd już tylko kilka kroków dzieli
nas od Meir – najbardziej znanej, handlowej ulicy Antwerpii. Większości
z nas to miejsce kojarzy się z wielkim
handlowym pasażem ciągnącym się
od Dworca Centralnego, aż po rynek
starego miasta. Można by rzec, że Meir przypomina inne centra handlowe
w dużych miastach, ale naprawdę warto czasami przystanąć, zatrzymać się,
spojrzeć ponad wystawy sklepowe i zachwycić się przepięknymi zdobieniami i złotymi zwieńczeniami budynków. Zapewniam, że przy Meir
znajduje się kilka wyjątkowych architektonicznych perełek, trzeba tylko
umieć je znaleźć.
Ale o tym opowiem już w następnym numerze.
Anna Janicka

De Zwarte Panter. http://stylenotes.verso.com
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
Narkotykowi przestępcy
za kratkami
Belgijska prokuratura poinformowała, że w wyniku współpracy policji
z kilku krajów, udało się rozbić belgijsko-polsko-turecki gang narkotykowy. Jednocześnie zarekwirowano
substancje do produkcji ecstazy: jedną tonę MDMA i 18,5 tony safrolu,
o wartości 1,3 miliardów euro. Większość zakazanych substancji znaleziono w podmiejskim garażu w Brukseli oraz na farmie w okolicach Chmay
– miejscowości na południowym
wschodzi Belgii.
W trzech krajach: Belgii, Holandii
i Polsce przeprowadzono 30 policyjnych akcji, w wyniku których pod zarzutem posiadania, produkcji i sprzedaży narkotyków, aresztowano 14
osób.
Rzeczniczka federalnego prokuratora Belgii poinformowała, że „była to
największa akcja tego typu, jaką kiedykolwiek przeprowadzono w Belgii
i jedna z największych w Europie”.
RB24.eu

Odebrane świadczenia
Gazeta „De Standaard” donosi, że
władze Antwerpii i Vilvoorde skreśliły z list mieszkańców i odebrały świadczenia socjalne dwudziestu dziewięciu osobom, które wyjechały do Syrii
aby brać udział w trwającej tam wojnie domowej.
W wydanym oświadczeniu możemy
przeczytać: „z powyższej przyczyny
ludzie ci nie mają już żadnego prawa
do pobierania pomocy publicznej”.
W czasie ostatnich miesięcy belgijskie służby wywiadowcze i policja
ustaliły, że wszystkie osoby które wyjechały aby walczyć u boku syryjskich
rebeliantów, nadal otrzymywały
świadczenia, w tym zasiłki dla bezrobotnych.
Przeciwnicy takich działań twierdzą, iż przyczynią się one do radykalizacji ochotników, którzy poczują się
odtrąceni przez Belgię. Natomiast
zwolennicy uważają, że brak kary może zachęcić do wyjazdu tych wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do syryjskich rebeliantów.
„De Standaard”

Muzułmańska szkoła
w Antwerpii
Drugiego września otwarta została
pierwsza prywatna szkoła marokańska
w Belgii. Siedziba placówki mieści się
w Antwerpii – Borgerhout. Szkoła nosi nazwę „Iqra”, co w języku arabskim
oznacza uczenie się. Ponad 80 procent
uczniów ma pochodzenie marokańskie,
są także dzieci wywodzące się z Afryki, Afganistanu, a nawet Portugalii. Inicjator przedsięwzięcia, Mohamed Chakkar twierdzi, że „w tej szkole mile będzie
widziane każde dziecko”.
Na początek rozpoczęto naukę
w trzech klasach, nauczycielami jest
dwóch Belgów i jeden Marokańczyk.
Założyciel szkoły zapytany przez dziennikarzy o program nauczania odpowiedział: „flamandzki będzie językiem urzędowym, ale kultura i język każdego z nas
musi być szanowany, dlatego dzieci bawiąc się mogą używać wszystkich języków. Założenie szkoły było konieczne,
ponieważ edukacja flamandzka nie
zmniejsza nierówności społecznych”.
Nieuwsblad.be

Kary za „trawkę”
w Antwerpii
Władze Antwerpii zmieniają swoją
politykę odnośnie posiadania marihuany. Zgodnie z nowymi przepisami, każda osoba przyłapana z jakąkolwiek, nawet najmniejszą ilością
popularnej „trawki”, będzie musiała
zapłacić mandat w wysokości 75 euro. Oznacza to, że w Antwerpii będą
obowiązywać najostrzejsze w całej Belgii przepisy odnośnie posiadania narkotyków. Dotychczas za posiadanie
ilości poniżej 3 gramów narkotyku
nie groziła żadna kara.
„Science of the total Environment”
opublikował raport przedstawiający
informacje o konsumpcji używek
w Europie. Z udostępnionych danych
wynika, iż najwyższe średnie spożycie kokainy w Europie Zachodniej
i Środkowej zanotowano w Antwerpii. Marihuana natomiast, cieszy się
„największym wzięciem” w Amsterdamie, a następnie w Antwerpii.
Decyzja władz miasta jest odpowiedzią
na narastający problem z narkotykami.
Deredactie.be

Młodzi
pięćdziesięciolatkowie
Z badań przeprowadzonych przez
stowarzyszenie Eneo wynika, że Belgowie w wieku powyżej 50 lat czują się mło dziej śred nio od 8 do
12 lat.
W ankiecie wzięło udział prawie dwa
tysiące Belgów w wieku powyżej 50
lat. Poproszeni o określenie wrażenia
co do swojego wieku podawali średnio, że mają poczucie iż są o 9 lat młodsi niż w rzeczywistości. Ponad 80 procent badanych nie zgodziło się na
używanie w stosunku do nich określenia „osoby starsze”.
Ankietowani uważają, że „dojrzały
wiek nie czyni ludzi bardziej samotnymi, przygnębionymi, czy żałosnymi. Wręcz przeciwnie, wraz z wiekiem
stają się szczęśliwsi, bardziej tolerancyjni, hojniejsi i przyjaźnie nastawieni”.
Zadowolenie z życia wyraziło prawie
90 procent z pytanych osób, a ich szacunek do samych siebie był zaskakująco wysoki.
RB24.eu

Nie wszyscy lubią
nowego króla
Jak podaje PAP, król Filip nie jest
tak powszechnie lubiany jak jego ojciec. Nie przepadają za nim zwłaszcza
Flamandowie, którzy w znacznej części uważają go za frankofona. Nowy
władca po flamandzku mówi z pewną
trudnością i często robi kompromitujące go błędy.
Niedawno znowu naraził się Flaman dom pro po nu jąc, że bę dzie
pod pi sy wać do ku men ty uży wa jąc
imie nia „Phi lip pe”, czy li pi sow ni
francuskiej. Po protestach strony flaman dzkiej posta nowił, że pod pisy wać się bę dzie rów nież „Fi lip”, po
fla man dzku. Znacz na część miesz kańców Flandrii ma mu sporo do zarzucenia i zadaje sobie pytanie: w jaki spo sób, po przy szło rocz nych
wyborach król zamierza być mediato rem w spra wie two rze nia rzą du
skoro niewiele robi, aby zaskarbić sobie sympatię mieszkańców niderlandzkojęzycznej części Belgii.
PAP
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Rodzina królewska
bez przywilejów?
Belgijscy nacjonaliści żądają likwidacji przepisów, które od ponad stu
lat chronią rodzinę królewską przed
obrazą majestatu i zniesławieniem.
Bel gia jest kra jem de mo kra tycz nym, w którym mieszkańcy wybierają rząd i parlament. Natomiast królewska monarchia „nie jest w żaden
sposób demokratyczna, dlatego w demokratycznym państwie nie można
chronić praw i przywilejów niedemokratycznej głowy państwa”.
Nacjonaliści z Flandrii twierdzą, że
w Belgii istnieje zbyt dużo różnego
rodzaju ustaw i przepisów chroniących monarchię przed zniesławieniem
i obrażaniem. Takie przepisy powinny mieć miejsce tylko wtedy, gdy dotyczą demokratycznie wybranej głowy państwa. „Nie można żądać, aby
obywatel nie obrażał głowy państwa,
któ rej nie miał możli wości wy brać
w demokratycznych wyborach” – uważają.
Obo wią zu ją ce prze pi sy, fun kcjo nujące od 1847 roku mówią, że każdy obrażający króla w miejscu publicznym może trafić do więzienia na
3 lata, lub zapłacić niemałą grzywnę.
Deredactie.be

Droższe mieszkania,
tańsze domy
W Belgii wzrosły ceny mieszkań,
a spadły ceny domów. Na rynku nieruchomości nie ma zastoju ale widać
wyraźnie, że większym zainteresowaniem cieszą się apartamenty.
Najdroższa jest oczywiście Bruksela. Przeciętna cena domu, to niecałe
200 tysięcy euro, natomiast mieszkania prawie 215 tysięcy. Najbardziej
wartościowe domy i mieszkania znajdują się w oddalonych nieco od centrum, ładnych, ekskluzywnych dzielnicach pełnych zieleni.
Najtańsze nieruchomości są w Walonii – dom można kupić już za 87 tysięcy. We Flandrii najniższe ceny obowiązują na zachodzie regionu, gdzie
dom kosztuje przeciętnie około 110
tysięcy euro. Znacznie droższe w całym kraju są mieszkania, zwłaszcza
w Brukseli i Antwerpii.
„Le Soir”

Belgijskie cyrki bez dzikich
zwierząt
Belgijski rząd przedłożył do parlamentu projekt ustawy, w myśl której w belgijskich cyrkach będzie można oglą dać wy łącz nie ko zy, psy,
kucyki czy konie. Powyższa ustawa

jest konsekwencją przedstawionego
raportu, który jasno pokazuje, że dzikie zwierzęta bardzo często przetrzymywane są w cyrku w nieludzkich
warunkach i na ogół bywają niedożywione.
Za złamanie zakazu stosowane będą surowe kary, z zamknięciem cyrku włącznie.
Z decyzji rządu cieszą się przedstawiciele organizacji ochrony praw zwierząt. Właściciele cyrków są niepocieszeni, gdyż uważają, że cyrk bez
dzikich zwierząt, to już nie ten sam
cyrk.
Belgia, obok Austrii, stanie się drugim krajem w UE, który zakaże wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrku.
RMF24

Dziwne zakazy
Władze Menem, miejscowości położonej w północno-zachodniej części
Belgii (Flandria Zachodnia), zakazały pracownikom urzędu miasta obsługiwać petentów w języku francuskim.
Menem leży tuż przy granicy z Francją i język francuski jest bardziej popularny niż niderlandzki.
We dług no wych na ka zów władz,
urzędnicy mogą mówić w pracy wyłącznie po niderlandzku. Jeżeli będą
musieli obsłużyć petenta – obcokrajowca i będą znali jego język ojczysty, nie będą mogli nim się posługiwać.
Powyższy nakaz ma w rezultacie doprowadzić do tego, aby w miejscowościach położonej we Flandrii, mówiło
się wyłącznie po niderlandzku.
„De Standaard”

Belgijskie społeczeństwo
się starzeje
Jak donosi gazeta „De Standaard”,
w Belgii wzrasta liczba osób w wieku
emerytalnym. Państwo się starzeje
i lada moment może popaść w kryzys
gospodarczy.
Obecnie, wzrost liczby emerytów
znacz nie prze wyż sza ilość osób
w wieku produkcyjnym, a starzejące się państwo nie daje sobie rady
z tak dużą ilością osób pobierających
świadczenia emerytalne. W Belgii na
jedną osobę w wieku produkcyjnym
przy pa da od 3 do 5 eme ry tów co
oznacza, że niedługo finansowanie
emerytur może doprowadzić państwo do poważnego kryzysu finansowego.
Przez kilkadziesiąt ostatnich lat,
współczynnik urodzeń był zbyt niski,
przez co za kilka lat osób w wieku produkcyjnym może być jeszcze mniej niż
obecnie.
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Rząd belgijski musi podjąć w kierunku naprawy takiego stanu rzeczy szybkie i odważne decyzje – pisze „De Standaard”. „Trzeba o kilka
lat podnieść wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, jak również stworzyć odpowiedni rynek pracy, który był by do sto so wa ny dla osób
z zagranicy. Imigranci z innych krajów UE mieliby duży wpływ na rozwój gospodarczy Belgii” – dodaje gazeta.
„De Standaard”

Biurokracja
po belgijsku
UNIZO – belgijska organizacja samozatrudnionych podała, że właścicie le ma łych przed się biorstw oraz
tak zwani samozatrudnieni, stanowczo zbyt dużo czasu tracą na różnego rodzaju formalności administracyjne.
Według UNIZO, drobni przedsiębiorcy poświęcają tygodniowo około
15 godzin na „papierkową robotę”.
Jest to 25 procent całego czasu, który spędzają w pracy. Organizacja
wezwała belgijski rząd do znacznego
ograniczenia odgórnie narzuconej biurokracji i ułatwienia przedsiębiorcom
działalności biznesowej.
UNIZO – de Unie van Zelfstandige
Ondernemers (Unia Przedsiębiorców),
to stowarzyszenie dbające o prawa
przedsiębiorców i bronienie ich interesów. Organizacja skupia wszystkie
sektory gospodarki.
Deredactie.be

Najnowocześniejszy stadion
w Belgii
Takim wspaniałym obiektem sportowym może poszczycić się Gent.
17 maja na murawie stadionu rozegrano inauguracyjny mecz.
„Ghelamco Arena”, to najbardziej
nowoczesny stadion w Belgii, który
może pomieścić prawie 20 tys. widzów. Wyróżnia go wyjątkowa architektura i funkcjonalność, a także niezwykła instalacja LED. Na elewacji
stadionu zawieszony jest ogromny
ekran widoczny nawet z odległości
1,5 kilometra.
W niedługim czasie wokół stadionu
powstaną dodatkowe obiekty. Obecnie trwa budowa hotelu i centrum
handlowego, a w lipcu przyszłego roku zostaną oddane do użytku dwa budynki biurowe.
News.webewweb.be

Opracowała:
Karolina Morawska
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Nowy kierunek studiów
na uniwersytecie w Leuven
Katolicki
Uniwersytet
w Leuven
od ponad 500
lat ma opinię
jednego z
najwybitniejszych
ośrodków
naukowych
w dziedzinie
teologii
katolickiej.

K

atolickie szkoły i uczelnie,
charakteryzują się troską
o integralne wychowanie
młodego człowieka. I nie chodzi
tu tylko o wyposażenie w wiedzę, ale też pokłady dobra, na
którym powinien bazować w dorosłym życiu.
Dlatego do placówek katolickich uczęszczają także dzieci,
wychowane przez rodziców wyznających inne religie. Szkoła
katolicka wyraża bowiem szacunek dla każdej religii i nie pozbawia nikogo swojej tożsamości.
Katolicki Uniwersytet w Leuven, to najstarszy uniwersytet
w Belgii. Od ponad 500 lat ma
opinię jednego z najwybitniejszych ośrodków naukowych
w dziedzinie teologii katolickiej.
Zalicza się także do najbardziej
prestiżowych uniwersytetów
w Belgii i najważniejszych uczelni katolickich na świecie.
Założony został w 1425 roku
z inicjatywy brabanckiego księcia Jana IV. W roku 1968, na
skutek konfliktu flamandzkowalońskiego, został podzielony
na dwie niezależne instytucje:
uniwersytet niderlandzkojęzyczny (Katholieke Universiteit
Leuven) z siedzibą w Leuven
i uniwersytet francuskojęzyczny (Universite Catholique de Louvain) z siedzibą w Louvain – la
Neuve i Brukseli.
Obecnie, Katolicki Uniwersytet
w Leuven ma 14 wydziałów,
przy czym najważniejsze to teologia, filozofia, prawo kanoniczne, medycyna i sztuka. Tym
samym zachowana została
struktura uniwersytetu średniowiecznego.
Od lutego 2014 roku, na uniwersytecie rozpocznie się nauka islamu – podał Gatestone
Institute. Powyższa decyzja została podjęta miedzy innymi ze
względu na rosnący wpływ wyznawców tej religii w Europie
i ogólną tendencję wśród europejskich uniwersytetów.
Nowy wydział, finansowany
z pieniędzy belgijskich podatników, ukierunkowany będzie
na wzrost wykształcenia imamów i muzułmańskich nauczy-

Źródło: www.upload.wikimedia.org/wikipedia

cieli, spośród których większość
nie włada w dostatecznym stopniu ani jednym europejskim językiem oprócz arabskiego.
Minister edukacji Flandrii
– Pascal Smet powiedział, że
„program nauki islamu będzie
ważnym krokiem dla wyznaczenia akademickich ram tej religii”. Do chwili obecnej Flandria na naukę islamu na
Katolickim Uniwersytecie w Leuven w latach 2014-2015, przeznaczyła już 100 tysięcy euro.
Powstanie muzułmańskiego
programu nauczania na istniejących uniwersytetach jest
znacznie bardziej opłacalne, niż

rozpoczynanie wszystkiego od
zera w nowym miejscu. Do
wprowadzenia nauki islamu
przygotowują się też inne belgijskie uczelnie.
Kurs teologii islamskiej na
uniwersytecie w Leuven będzie
częścią programu studiów na
wydziałach: religie świata, religioznawstwo i stosunki międzynarodowe. Początkowo wykłady będą odbywały się tylko
w języku niderlandzkim, co z założenia ma wykluczyć uczestniczenie w nich imamów i muzułmańskich nauczycieli spoza
Belgii. Na razie nie wiadomo
jeszcze, jacy profesorowie będą
nauczać islamu i kto wykładać
będzie nowe przedmioty.
Zwieńczeniem nauki będzie
uzyskanie końcowego dyplomu.
Ale zanim do tego dojdzie, przyszli studenci oprócz pracy naukowej będą musieli zaliczyć sporo zajęć praktycznych. Na
przykład jako konsultanci do
spraw islamu w państwowych
instytucjach, w więzieniach, czy
w programach edukacji młodzieży.
Natomiast Uniwersytet w Antwerpii, przygotowuje się do rozpoczęcia i wdrożenia nowego pilotażowego projektu, w którym
przyszli i obecni imamowie będą otrzymywać stypendia w zamian za uczestnictwo w zajęciach takich jak: wstęp do prawa
Belgii, wstęp do historii Belgii,
etyka zachodu, czy współpraca
międzykulturowa.
Opracowała:
Sylwia Jaworska
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Przeterminowane produkty
nadają się do spożycia?
Kontrowersyjny raport
AFSCA
Na opakowaniu każdego produktu
zamieszczone są etykiety zawierające
wykaz składników i termin przydatności do spożycia. Niektórzy z nas nie
zwracają na nie uwagi, inni nie kupią
niczego bez wcześniejszego sprawdzenia daty ważności. Dla jednych termin
przydatności do spożycia widniejący
na opakowaniu jest terminem nieprzekraczalnym. Inni wychodzą z założenia, że najgorsze jest marnowanie żywności, której data ważności wprawdzie
została przekroczona, ale często jest
ona umowna, bo dany produkt nadaje się jeszcze do konsumpcji.
Belgijska Agencja Żywności (AFSCA), w specjalnie wydanym komunikacie podała do wiadomości, że „niektóre przeterminowane produkty
spożywcze nadają się do spożycia”. Jest
to z pewnością dość kontrowersyjne
stwierdzenie, ale z raportu jasno wynika, że istnieje pewna grupa produktów, które pomimo upływu daty przydatności, można jeść bez obaw.
Dotyczy to: cukru, soli, makaronów,
mąki, ryżu, kawy i herbaty, które według AFSCA można spokojnie konsumować nawet rok po upływie daty ważności. Czy kawa i herbata będą jeszcze
miały jakikolwiek aromat – to już zupełnie inna sprawa. Powyższe produkty muszą jednak być odpowiednio
przechowywane w szczelnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym,
chłodnym i ciemnym miejscu. Zwłaszcza cukier i sól (zdaniem AFSCA) mogą być używane znacznie dłużej niż
wskazuje producent.
Kolejna grupa produktów to te, które zdatne są do jedzenia po upływie
dwóch miesięcy po terminie przydatności. Mowa o suchych ciastkach, płatkach orzechowych i kukurydzianych,
czekoladzie, maśle czekoladowym oraz
oleju. Jeżeli wyżej wymienione produkty przechowywane będą w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach,
bez obaw będzie można je konsumować po upływie terminu gwarancji.
Doskonałym sposobem na przedłużenie trwałości żywności jest jej zamrażanie, co trzeba uczynić najpóźniej
dzień przed upływem daty ważności.
W ten sposób można przechowywać
pieczywo, które należy zamrozić w temperaturze co najmniej minus 18 stopni.
Produkty, których nie wolno jeść po
wygaśnięciu terminu przydatności do

spożycia, to przede wszystkim: mięsa, parówki, ryby, jogurty, soki i jajka.
Belgijska Agencja Żywności wyjaśnia, że powyższy komunikat z jednej
strony ma na celu ochronę konsumenta, z drugiej
zapobiega marnotrawieniu
żywności. Po gruntownej
analizie rynku spożywczego okazało się, że belgijskie supermarkety wycofują ze sprzedaży i utylizują zbyt wiele produktów,
które spokojnie można by oddawać do
Banków Żywności. Te z kolei przeznaczałyby je na potrzeby charytatywnych
stołówek. Przedstawiony przez AFSCA
raport skierowany jest także do osób,
które chcą trochę zaoszczędzić i kupić
produkty żywnościowe po niższej, promocyjnej cenie. Sklepy nie mogą oferować klientom takich towarów, gdyż
nie jest to zgodne z przepisami.
Bez względu na to, czy ktokolwiek
z nas zdecyduje się na spożycie produktów z nieaktualną datą ważności,
trzeba koniecznie nauczyć się prawidłowo czytać etykiety i odróżniać dwa
podstawowe pojęcia „należy spożyć do”
i „najlepiej spożyć przed”.
Pierwsze z nich oznacza termin, po
upływie którego dany produkt spożywczy nie nadaje się do jedzenia, ponieważ jest mikrobiologicznie nietrwały

i szybko się psuje. Mowa między innymi o mięsie, czy jogurtach.
Drugie określenie dotyczy produktów długoterminowych, zamrożonych,
suszonych i tych zamkniętych w puszkach. Według dietetyków, po upływie
daty widniejącej na opakowaniu, zjedzenie ich nie zagraża zdrowiu i życiu
człowieka, można jedynie zauważyć
zmianę koloru, czy konsystencji.
Przed zakupem danego produktu należy bezwzględnie zaznajomić się z informacjami zawartymi na etykietach
produktów żywnościowych. Według
części dietetyków, produkty które kupujemy w supermarketach, mają w sobie tyle chemii, że nie sposób dokładnie określić, jak długo tak naprawdę
są przydatne do spożycia. Jednak ostatecznie, to konsument wyznacza granicę pomiędzy oszczędzaniem, a interpretacją treści etykiet
Marta Wawrocka
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Polonijni działacze kultury
nagrodzeni
września, w Domu
Polskim EWSPA
w Brukseli, miało
miejsce niezwykłe wydarzenie – Wieczór Literacki oparty na podwalinach literatury,
muzyki i sztuki, w wykonaniu samych autorów.
Spotkanie uświetniły wyjątkowe osobowości ze świata kultury i sztuki, oraz
przedstawiciele innych sektorów społecznych. Obecny
był dr Dariusz Lebioda przewodniczący Kapituły, prof.
Dorota Walczak, Alicja Knop,
Marek Hajok-współtwórca
imponującej wystawy,, Borelioza’’ oraz Dawid Wojtalewicz, który zaprezentował
obraz „Słowiańska dziewczyna’’ wyróżniony na Kunst en
migractie The global Soul
i grafiki Jerzego Granowskiego.
Pan Dariusz Lebioda wręczał dwie pamiątki uświetniające ten wyjątkowy wieczór.
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Pierwszą:
NAGRODĘ PRACY ORGANICZEJ
im. MARII Konopnickiej
za zasługi dla Kultury Polskiej
dla Yvette Popławskiej

Drugą:
MEDAL JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO
W uznaniu za zasługi dla kultury
na rzecz Polonii w Belgii
Zenonowi Fabjanowi – przewodniczącemu Związku Polaków w Belgii
Wieczór przepełniony polskością i białoczerwoną nostalgią, był niezapomniany.
Wspaniali goście, wielcy artyści, zebrani w jednym, wspólnym celu, by sławić i wskrzeszać
kulturę naszej Ojczyzny. Przybyło wielu szanownych gości: między innymi wirtuoz skrzypiec, malarz, reżyser, profesor Konserwatorium w Gent Mikhail Bezverkni, skrzypaczka
i malarka z Włoch Rosita Tristano, która zaprezentowała swoje wspaniałe obrazy. Artyści uwieńczyli spotkanie brawurowym wykonaniem utworów muzyki klasycznej.
Wyjątkowym aplauzem zakończył się
koncert,, DWA SERCA, DWIE DUSZE, DWA
ŚWIATY’’ w wykonaniu aktorki i piosenkarki Magaux Kier wraz z genialnym gitarzystą Mariusem Petersem. Wystąpił również wokalista Roger Martin Maluga
z Holandii – „Wrażliwość i emocje są jego
siłą, w życiu jak i na scenie’’.
YvetteP’M

Polonijne barwy
– POLACY w OKRĘGU „CENTRE” w Belgii

14

września, w historycznym
osiedlu „Les Carrés de Bois
du Luc” w skansenie zabytku UNESCO, odbył się coroczny zjazd
Polonii belgijskiej.
Wieczór uświetnił występ działającego od 40 lat polonijnego Zespołu
Pieśni i Tańca,, SPOTKANIE’’ nagrodzonego w tym roku statuetką,, Polak Roku – Kultura Polska”.
Zasłużeni dla OKRĘGU „CENTRE”
w BELGII, za 40-to letnią działalność
na rzecz organizacji, otrzymali z rąk
przewodniczącego Aleksandra Kozłowskiego honorowe dyplomy. Odebrali je miedzy innymi: Daniel Coustry, Claude Van Ydegen, Zbigniew
Blaszka.
Pani Christiane Cieślik, wspólnie
z zespołem „Spotkanie” zaprosiła
wszystkich do odśpiewania,, Hymnu
Polonii’, a na scenie w pełnej krasie
zaprezentował się dobrze znany,, Lajkonik’’.
Przybyli honorowi goście: z Polski

– dr Dariusz Lebioda, Alicja Knop oraz Zorganizowano wystawę zdjęć sięgającą
roku
1954,
biało-brązowe świadectwa
istnienia już wówczas Polonii w Belgii. Wystawa poruszyła wiele serc, przywołała wspomnienia, jakże
ważne dla tych, którzy dzisiaj zasilają szeregi Polonii. Wprawiła w ruch nasze uczucia oraz refleksje
nad życiem, i upływającym
czasem.
Polacy w „OKRĘGU CENTRE’’ w Belgii pracują w regionie od 1911 roku.
Na kanwie wieloletnich spotkań – sięgających drugiej wojny światowej – odbył się kolejny zjazd. Polonia bawiła
się przy dźwiękach muzyki zespołu
Yvan et Jérôme BARDZINSKI z Francji. Smaku dodały polskie potrawy,
serwowane w polskim klimacie.

Polonais du Centre pod kierownictwem Państwa Alexandre Kozłowski
i małżonki Regine Fabjanczyk jest organizacją, gdzie spotyka się Polonia.
To miejsce w sercu CENTRE, gdzie
uczucia Polaków jednoczą ich w biało-czerwonych barwach.
© Yvette Popławska
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ZAPROSZENIE
JE Artur Harazim, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii,
Pan Peter Vanvelthoven, Burmistrz miasta Lommel,
Pan Czesław Szkudlarski, Prezes Okręgu Limburgia Związku Polaków w Belgii

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

ku czci żołnierzy polskich poległych za wolność Belgii,
która odbędzie się w Lommel
w niedzielę, 20 października 2013 roku.
Program uroczystości
12.15 – Złożenie kwiatów przez Ambasadora RP i Burmistrza Lommel pod Pomnikiem Poległych koło kościoła;
12.30 – Msza Św.;
14.00 – Spotkanie przed cmentarzem;
14.15 – Uroczystości oraz złożenie wieńców na Polskim Cmentarzu Wojskowym w hołdzie poległym polskim żołnierzom;
15.30 – Przyjęcie organizowane przez Ambasadora RP oraz Burmistrza Lommel (Huis van de Burgemeester, Stationsstraat 2, 3920 Lommel);
17.30 – Spotkanie w Domu Polskim ‘Polonez’ w Beringen-Mijn organizowane przez Związek Polaków w Belgii, oddział Limburgia
(Laan op Vurten 85, 3582 Beringen).
Uprzejmie prosimy o potwierdzanie udziału w uroczystoścido dnia 15 października 2013 roku, wraz z informacją o ewentualnym udziale pocztu
sztandarowego i składaniu wieńca lub wiązanki kwiatów na cmentarzu.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:Ambasada RP w Brukseli – Wydział Konsuarny
Tel. 02/739.01.21, fax. 02/736.44.59, e-mail: bebruamb3@msz.gov.pl
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Piotr Adamiuk
– Konsul z powołania
Od podlaskich traw, przez alpejskie
stoki po brukselski fotel konsula generalnego. Emigrant z wyboru, konsul
z powołania, pasjonat sportu, fotografii i belgijskiego piwa. Podróż w czasie i przestrzeni opowiedziana przez
nowego szefa konsulatu w Brukseli
– Piotra Adamiuka.
MAGDALENA GATO NEGRO: Witam
w Belgii w imieniu wszystkich Polaków, Polonii, Antwerpii po Polsku
i mam do Pana kilka pytań. Pierwsze z nich będzie dosyć osobiste,
jaka była Pana pierwsza reakcja,
kiedy dowiedział się Pan o wyjeździe do Belgii?
PIOTR ADAMIUK: Witam przede wszystkim w gościnnej ziemi belgijskiej. Nie
ukrywam, ucieszyłem się z kilku powodów, głównie dlatego, że przyjeżdżam do kraju, do miejsca, które znam.
Już tu pracowałem w latach 1999-2002
w przedstawicielstwie przy Unii. Wtedy pracowałem w wydziale politycznym, to były czasy negocjacji akcesyjnych, więc bardzo ciekawy i z drugiej
strony trudny okres. Mogę powiedzieć,
że wniosłem jakąś maluteńką cegiełkę do tego procesu. Więc wracam do
miejsca, które mi jest znane. Funkcja
również jest mi znana, aczkolwiek nie
w tym miejscu. Tak się składa, że całe swoje życie zawodowe związałem
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Po skończeniu studiów rozpocząłem pracę w MSZ, jestem już czwarty raz na placówce, jest to mój trzeci
pobyt w konsulacie.
Wyprzedza Pan moje następne pytanie, gdzie Pan do tej pory pracował?
Tak się składa, że jestem drugi raz
w Brukseli i poprzednio byłem dwa razy w Lyonie, we Francji. Byłem szefem
konsulatu w latach 2004-2009.
Co według Pana będzie największym
wyzwaniem w pracy konsula generalnego w Brukseli?
Przyszłość pokaże, jako że tylko
w ograniczonym stopniu możemy ją
przewidzieć. Z własnego doświadczenia wiem, że tak czasami jest. Ostatnio
jako szef konsulatu w Lyonie miałem
do czynienia z wydarzeniem, którego
nikt z nas nie był w stanie przewidzieć,
jakim był wypadek polskiego autokaru pod Grenoble. Mam jednak nadzieję, że tutaj z takimi wyzwaniami nie będę musiał mieć do czynienia. Generalnie
w Brukseli sytuacja jest inna niż w mia-

stach, gdzie jest tylko jedna polska placówka, która siłą rzeczy jest swego rodzaju ambasadą. Tutaj jest możliwość
podziału ról, podziału kompetencji, jest
kilka ambasad, wydział konsularny, instytut kultury, te wszystkie instytucje
dzielą się rolami, a nam akurat przypadła funkcja konsularna. Dla mnie osobiście głównym wyzwaniem będzie to,
by konsulat działał sprawnie, bo od tego zależy to ile czasu stoi się w kolejce, czeka się po paszport itd.

A propos sprawnego działania konsulatu, czy mógłby Pan powiedzieć
coś więcej o e-konsulacie?
Te osoby, które bywały w konsulacie (szczególnie przed wakacjami) często widziały ogromne kolejki, tłumy
ludzi, którym towarzyszył nieodłączny stres. Wzorem innych placówek zdecydowaliśmy się więc wprowadzić ekonsulat, żeby zmniejszyć to zjawisko,
tak, żeby osoby, które chcą być przyjęte mogły się zapisać i być praktycz-
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nie pew ne za ła twie nia da nej spra wy o okre ślonej godzinie. Rozpoczęliś my wprowa dza nie te go sy ste mu
od sierpnia i do końca tego roku jesteśmy w okresie przejściowym. Daliśmy sobie i naszym rodakom czas
na wdrożenie tego systemu, co oznacza, że do koń ca okre su przej ściowego będziemy przyjmować zarówno osoby zapisane, jak i te, które się
nie zapisały. Zachęcam jednak wszystkich do korzystania z tego systemu,
ponieważ od stycznia tylko zapisane
oso by bę dą przyj mo wa ne. Ape lu ję
także o to, by załatwiać ważne dokumen ty z od po wied nim wy prze dze niem, nawet jeśli wydaje nam się, że
dany dokument nie będzie nam potrzebny. Nigdy nie wiadomo co się
wydarzy, lepiej uniknąć niepotrzebnych nerwów i stresu.
Przez ostatnie 6 lat, przy wsparciu konsula generalnego i konsula tu był or ga ni zo wa ny kon kurs
„Polak Roku w Belgii”. Czy zamierza Pan kontynuować to przedsięwzięcie?
Jak najbardziej, oczywiście, uważam że taka inicjatywa jest słuszna
i potrzebna. Kto nas wypromuje, jak
nie my sa mi? W sa mej idei cho dzi
o nagrodzenie osób, które w tej czy
innej dziedzinie zrobiły może troszkę wię cej niż in ni, a tak że pro mo wa nie te go ty pu po staw, uak tyw nie nie śro do wi ska, wy róż nie nie
osób, któ rym, jak cza sem mó wię
„chce się chcieć”. To tylko od nas zależy jaka będzie nasza rola zagranicą, jaki będzie wizerunek Polaków.
A propos wizerunku, co Pan myśli
o trendach w nowoczesnej polityce zagranicznej, które zachęcają do
promocji danego kraju i jego kultury między innymi na portalach
społecznościowych, poprzez różne
przedsięwzięcia i akcje, jak na przykład klip am ba sa do ra RP „Gan gnam Style”?
Wydaje mi się, że świat jest bardzo
różnorodny i w różnych krajach jest
inna rzeczywistość i różne sposoby
docierania do społeczności lokalnej.
Rozumiem, że jeśli pan ambasador
nakręcił taki klip, to uznał, po paru
latach, że będzie to sposobem na promocję w danym kraju. To, co w jednym jest dobre, może niespecjalnie
być w drugim. Proszę zatem dać mi
trochę czasu, żebym zorientował się
w jaki sposób można (śmiech), no ale
zobaczymy.
Jest Pan otwarty na możliwości,
propozycje?
Dlaczego nie, róbmy ciekawe rzeczy, spróbujmy wyjść troszkę poza

rutynę, z drugiej strony nie róbmy
tego na siłę, bo efekty mogą być różne od zamierzonych, więc trzeba to
wszystko wyważyć i postarać się, żeby miało to sens i było to ciblé, skierowane konkretnie do określonej publiczności.
Widzę zatem, że mówi Pan po francusku, wiadomo z resztą, po tylu
pobytach we Francji i w Belgii, ale
mam inne pytanie: spreekt u Nederlands?
Niestety nie i boleję nad tym, ale
jak najbardziej zamierzam się uczyć,
ponieważ by pracować dobrze w danym kraju należy mówić w danym
ję zy ku. Tu w Bel gii co raz wię ksza
jest rola języka flamandzkiego, widzę to chociażby w porównaniu z moim pobytem w Brukseli 10 lat temu.
Jest to ję zyk, którym mówi więcej
niż połowa obywateli Belgii. Połowa
korespondencji, skierowanej do nas
jest po flamandzku, więc też z czysto praktycznego punktu widzenia
warto poznać ten język.
Mó wił Pan, że miesz kał Pan już
w Bruk se li ja kiś czas te mu. Za
czym Pan najbardziej tęsknił i dlaczego ucieszył się Pan z powrotu
do Belgii?
Jest to cie ka wy kraj, choć mo że
mało jeszcze znany. Ciekawi ludzie,
kraj, który jest powierzchniowo niewielki, który ma wiele rządów, ta cała specyfika Belgii. Oczywiście nie
będę wspominał o kuchni, moules,
piwie itd. Pierwszy raz, przyjeżdżając tutaj pod koniec lat 90 nie wiedziałem, że w tak małym kraju produ ku je się ty le ga tun ków pi wa,
by łem przy zwy cza jo ny do Fran cji,
w której jest… wiadomo… Zacząłem
pogłębiać wiedzę również na temat
tej sfe ry ży cia, mam ca łą ko lek cję
kufli do piwa…
Jest Pan więc miłośnikiem piwa?
Rów nież, sta ram się nie prze sa dzać (śmiech).
Może raczej koneserem?
Skromnym, to jest też ogromna wiedza. Plusem tego zawodu, który wykonuję jest możliwość kilkuletnich pobytów zagranicą, gruntownego
poznania kraju nie tylko od strony typowo turystycznej. Po pewnym czasie spędzonym w danym kraju, można poznać tak zwaną „duszę narodu”.
Staram się po prostu wykorzystać te
pobyty, by poznać dany region czy
kraj pod wieloma aspektami. Tak jak
w Lyonie – narty, czy też bogactwo
kuchni i kultury, tak samo tutaj. Dlatego właśnie poświęciłem temu całą
karierę zawodową.
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Czy za wsze chciał Pan pra co wać
w tym zawodzie?
Jak najbardziej. Zacząłem interesować się problematyką stosunków
mię dzy na ro do wych jesz cze w li ce um. Skończyłem studia na kierunku
stosunków międzynarodowych, więc
naturalną koleją rzeczy było rozpoczęcie pracy w MSZ. Był to wybór jak
najbardziej świadomy, nieprzypadkowy i staram się wykonywać moją
pracę jak najlepiej.
A poza pracą? Co Pan robi w wolnych chwilach?
Oj, jak na razie to składam wieńce. Jak wiadomo, wrzesień, październik to czas ceremonii ku pamięci polskich żołnie rzy, na które jesteśmy
zapraszani. Władze Belgii bardzo pielęgnując tę pamięć, co im się chwali. Natomiast z zamiłowania jestem
fotografem, mam także uprawnienia
nurka. Dzięki moim podróżom zawodowym mogłem też rozwijać pasje,
ta kie jak cho ciaż by na rciar stwo
w Lyonie.
Wiele Pan podróżuje, ale założę się,
że po latach spędzonych zagranicą
zawsze dobrze jest wrócić do domu.
Z jakiego regionu Polski Pan pochodzi?
Za każdym razem kiedy ktoś z zagra ni cy py tał mnie o mo je po cho dzenie, odpowiadałem mu pytaniem:
czy znasz Żubrówkę? Po twierdzącej
odpowiedzi, mówiłem zawsze, że urodziłem się tam, gdzie rośnie trawa,
którą można znaleźć w butelce Żubrówki (śmiech). Pochodzę z Podlasia, z regionu, z którego wiele osób
emigrowało do Belgii. Natomiast od
30 lat mieszkam w Warszawie, oczywiście jeśli nie jestem na placówce.
Część mojej rodziny nadal mieszka
na Podlasiu, niektórzy w Warszawie,
inni zagranicą, takie „losy Polaka”.
Czy ma Pan jakieś słowo powitania dla Po lo nii w Bel gii? Ja kąś
obietnicę?
Jeśli chodzi o obietnicę, postaram
się działać wielotorowo: żeby urząd
działał jak najlepiej i żeby rola Polaków, Polonii tutaj była coraz większa, byśmy byli jeszcze lepiej postrzegani, by działać razem, gdyż zyskać
mo że my wspól nie, a stra cić po je dynczo. Wspólne działanie jest szczególnie ważne zagranicą, kiedy staje my tak jak by do kon ku ren cji
z innymi nacjami, nie mówiąc już nawet o Bel gach. Cza sem te o rii nie
można tak łatwo zaaplikować w praktyce, ale postaram się zrobić wszystko, żeby rola Polaków była proporcjonalna do ich ilości.
Mag dalen a Ga to Neg ro
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Regio Lodz
– Pools centrum van creativiteit
en ondernemerschap
elegen in het centrum van Polen, is de regio Lodz
een van de meest interessante gebieden als het
gaat om historisch en cultureel erfgoed. Haar
unieke karakter dankt zij aan multiculturele invloeden die
door de jaren heen de hoofdstad van de regio en de
omliggende steden en dorpen hebben vormgegeven.
Verheven tot de rang van grootstedelijk gebied door de
ontwikkeling van de textielindustrie zijn de inwoners opgegroeid met het ethos van hard werken, openheid en creativiteit, en het benutten van de potentie om de beste tradities van vier culturen te combineren – de Poolse, de
Duitse, de Russische en de Joodse
Het is door deze ervaring dat de regio Lodz een centrum
van creativiteit en innovatie werd, wat blijkt in zowel het
ondernemerschap, als op het gebied van kunst en cultuur.
Het is hier dat Europa's eerste museum voor moderne
kunst gebouwd werd, en het beste van Poolse ontwerptradities worden in stand gehouden aan de Academie voor
Schone Kunsten. Met als resultaat dat het werk van haar
studenten onder meer worden gebruikt in de industrie, waardoor er concurrentievoordelen van de regio in Europa en de
wereld worden opgebouwd. De centrale ligging van de regio
en steeds meer uitgebouwde vervoersnetwerk zijn de volgende pluspunten die bijdragen tot haar dynamische
economische ontwikkeling. Dit wordt weerspiegeld in de
hoeveelheid investeringen in de Speciale Economische Zone
van Lodz, dat al jaren een van de snelst groeiende gebieden
in Polen is. Lodz is ook een belangrijk academisch centrum, en de steeds sterkere samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid resulteert in lokale projecten zoals de oprichting van het Lodz Regionaal Wetenschap
en Technologie Park. De dynamische ontwikkeling van de
regio en haar hoofdstad observerend, kan men gerust zeggen
dat de slogan „Lodz verwerft snelheid” niet alleen de naam
van het EU-project van het Regionaal Bureau van de regio
Lodz in Brussel is, maar ook de feitelijke beschrijving van
de veranderingen die daar plaatsvinden.

G

Lodz verwerft snelheid
De promotie van het „merk” Lodz op internationaal
niveau, moet bijdragen aan het over niet al te lange tijd
eindigende project „Lodz verwerft snelheid”, wat mede
wordt gefinancieerd met middelen van het Europese Fonds
voor Regionale Ontwikkeling. Vanaf februari vorig jaar, is
het Huis van Lodz in Brussel gastheer van tentoonstellingen
en mensen die de regio Lodz vertegenwoordigen als een
plek waar nieuwe ideeën worden geboren, er continue
ontwikkeling is, en waar de multiculturele traditie de hedendaagse wereld vormt. Tijdens de looptijd van het project
vonden tot dusver 11 permanente tentoonstellingen plaats
over het cultureel erfgoed en het sociaal-economisch potentieel van de regio Lodz. Elk van de tentoonstellingen werd
vergezeld door een feestelijke opening en evenementen
georganiseerd met deelname van belanghebbenden van
de regionale ontwikkeling en de culturele instellingen.
De officiële inhuldiging van het project vond plaats in
februari 2012 en was verbonden met de eerste vernissage
van de tentoonstelling – „Long Walk Expedition,” waarin
het thema de reis van drie jonge mannen uit Lodz was,
geďnspireerd door het boek van Slawomir Rawicz vr „De
Lange Mars”. Dit boek vertelt de geschiedenis van een
groep gevangenen die ontsnappen uit een Sovjet-werkkamp
in Jakoetsk in 1941 en de moorddadige mars door Siberië,
Mongolië, de Gobi-woestijn, Tibet en de Himalaya, die door
hen na zeventig jaar werd opgesteld en vastgelegd op
expressieve foto's.
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Het overschrijden van de eigen grenzen werd ook gekoppeld
aan het evenement „Activering van mensen met een handicap
door middel van kunst, en de rol van vrijwilligerswerk in de promotie van de regio”, dat aanschouwelijk werd gemaakt door
een tentoonstelling van werken waarin de schoonheid van de
regio Lodz werd gepresenteerd. De auteurs waren mensen met
een handicap, werkzaam bij de vereniging „Onze Galerie” die
met behulp van afbeeldingen en tekeningen unieke architectonische monumenten en de meest schilderachtige plaatsen
van de regio presenteerden.
Het is belangrijk te weten dat het unieke karakter van de
regio Lodz niet alleen bestaat uit natuurschoon, maar ook uit
de vindingrijkheid van de bevolking. In februari van dit jaar werd
de tentoonstelling „Creatieve Lokale gemeenschappen in
Europese projecten” gehouden, dat werk van de Stichting Lodz
Urban Forms presenteerde. Het oorspronkelijke project van de
stichting is een permanente tentoonstelling van kunst op straat
– muurschilderingen – in de openbare ruimte van Lodz. De
tentoonstelling werd gekoppeld aan een briefing over de vorm
van toekomstige EU-programma's op het gebied van cultuur
en onderwijs, met bijzondere nadruk op lokale activiteiten met
het oog op nieuwe financiële vooruitzichten.

In de ruimte van de creatieve industrie van de regio Lodz,
pasten ook de uitstekende werken van de grafisch ontwerper
Krzysztof Iwanski. Daarom toonde het Huis van Lodz van deze
grafisch ontwerper werken, die pasten in de Brusselse maand
van het design, die gewijd was aan de „Ontwikkeling van een
actieve houding ten opzichte van culturen in het internationale
Brussel”.
„De adressen te Lodz van Julian Tuwim”, gecombineerd met
een concert gewijd aan het werk van deze grote kunstenaar,
was een ander evenement in verband met het project, dit keer
georganiseerd in samenwerking met het Jongeren Paleis in
naam van J. Tuwima te Lodz, in het kader van het Brusselse
gala „Pool van het Jaar”.

De regio Lodz bevordert niet alleen de bredere kunst, maar
neemt ook deel aan de creatie van praktische oplossingen voor
de toekomst. Een van de exposities paste in het kader van de
periodiek georganiseerde Europese Week van de Duurzame
Energie en werd georganiseerd met steun van de heer Jacek
Saryusz-Wolski – gedeputeerde in het Europees Parlement – en
in samenwerking met het Centrum voor Onderzoek en Innovatie
„Pro-Academie” en het Lodz Regionaal Wetenschap en
Technologie Park. De tentoonstelling „Intelligente Energie:
Mensen, Ideeen en Plaasten. Innovatieve oplossingen van de
regio en de stad Lodz” werd gecombineerd met een evenement met een networking-karakter, waarin de meest interessante projecten in de regio Lodz op het gebied van duurzame
energie werden gepresenteerd.
„Het creëren van een gezonde toekomst! Impressies over
tijd en rijping” is het evenement van vorig jaar in het Huis van
Lodz, georganiseerd in samenwerking met de Medische
Universiteit van Lodz, en de Hogere School voor Film, Televisie
en Theater in naam van L. Schiller te Łódź. Het tema was vergrijzing, dat een grote uitdaging is op individueel en globaal
niveau, inspelend op het Europees Jaar van Actief Ouder Worden
en solidariteit tussen de generaties dat in 2012 werd gevierd.

september 2013

Identificatie van potentiële kansen en vormen voor de promotie van de regionale producten van Lodz op de Belgische en
Europese markt, het leggen van contacten en het zorgen voor
de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie was het doel
van het evenement „Tradities van de Regio Beschilderd” dat
in december 2012 in Brussel de regionale producten uit de
regio Lodz presenteerde, met bijzondere nadruk op kersttradities.
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In september van dit jaar, dit keer in het Europees Parlement,
werden gasten dichter bij de cyclus van de Viering van het
Voorzitterschap van de Europese Unie gebracht. „Lodz verwerft Snelheid” is niet alleen kunst en cultuur, maar ook ondernemerschap. In het kader van het evenement werden het potentieel van de regio en de textielbedrijven uit Lodz gepresenteerd,
die deelnamen aan de missie van Brussel. Bedrijven namen
deel aan een bijeenkomst met vertegenwoordigers van hun
branche uit België en met bedrijven en personen die permanent wonen en zaken doen in Brussel. Hun bezoek was een
uitstekende kans
om de regio Lodz te
presenteren als de
bakermat van de
Poolse textielindustrie en het bekende
centrum van creativiteit en design.
De voor oktober
dit jaar geplande projectafsluitende tentoonstelling zal zich
beroepen op de industriële oorsprong van Lodz. Het programma „Revitalisering van de Prinselijke Molen” werd geselecteerd
voor het evenement „100 Eurban oplossingen”, georganiseerd
in het kader van de „Open Dagen”. De tentoonstelling zal worden gewijd aan de renovatie van de gebouwen van een postindustriële arbeiderswoonwijk. Het zal de inspanningen om het
unieke historische- en culturele erfgoed te bewaren voor toekomstige generaties, laten zien. Wat belangrijk is, is dat dankzij
dit programma ook de kwaliteit van leven van huidige bewoners zal verbeteren: een gedeelte van de gebouwen zal worden
veranderd in openbare ruimtes en ontworpen voor de behoeften
van de creatieve sector. Een waardevolle eigenschap van het
project is een geďntegreerde aanpak die de uitvoering van verschillende maatregelen omvat: ruimtelijk, economisch en sociaal, daarvan kunnen de deelnemers aan de tentoonstelling
zich overtuigen.
Het project „Lodz verwerft snelheid” loopt langzaam ten
einde, maar de rijkdom, diversiteit en het potentieel van de
regio Lodz kan niet worden weergegeven in 12 tentoonstellingen.
Daarom zal 1 december de volgende editie van de uitvoering
van het project – Lodz verwerft snelheid II – van start gaan.
Vandaag al nodigen wij u uit om deel te nemen aan de evenementen in het Huis van Lodz.

LODZ – van de wieg van de avantgarde tot
de hoofdstad van mode en design
De geschiedenis van Lodz als een stad geassocieerd met
kunst en design dateert uit het interbellum. Op dat moment,
ondanks de overheersende invloed van de textielindustrie, trok
de stad vele kunstenaars, en dankzij hen werden nieuwe culturele instellingen opgericht. De belangrijkste is opgericht in
1930, het Museum van de Kunsten, die tot vandaag toe een
op wereldschaal unieke collectie avantgarde en moderne kunst
uit de negentiende en twintigste eeuw bezit. Veel van deze
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werken zijn verwezenlijkingen van vooraanstaande kunstenaars
uit Lodz: Wladyslaw Strzeminski en Katarzyna Kobro. Hun werk
is een zoektocht van creatieve exploratie, het openen van een
nieuw hoofdstuk in het denken over kunst en de stad Lodz als
werkplaats voor Strzeminski en Kobro verheffend tot belangrijk
centrum van de avantgarde. Na de oorlog zetten de kunstenaars hun activiteiten voort, verzameld rond het nieuwe, in
1945 opgerichte centrum; de Academie voor Schone Kunsten.
Helaas raken het werk en zelfs de namen van Katarzyna Kobro
en Wladyslaw Strzeminski voor vele jaren in de vergetelheid,
dankzij de nieuwe autoriteiten. We zijn erin geslaagd om ons
geheugen op te frissen dankzij de inspanningen van de autoriteiten van de Academie voor Schone Kunsten, die zijn naam heeft
veranderd in de Hogere School voor Schone Kunsten (PWSSP).
In 1987 heeft zij Wladyslaw Strzeminski gekozen als patroon,
en het werk van Katarzyna Kobro eert de galerie die haar naamt
draagt en die het werk van studenten tentoonstelt.

Lodz Design – Internationaal Design Festival
Avantgarde in het denken, een sterk academisch centrum,
fashion design en de promotie van mode zijn slechts enkele
van de pluspunten van de regio. Sinds zes jaar vindt, erkend
in binnen- en buitenland, in de regio-hoofdstad het evenement
plaats gewijd aan ontwerp en design – Het Internationaal Design
Festival – LODZ DESIGN -. Het doel van het evenement is om
de laatste internationale trends gezamenlijk met een showcase van Pools ontwerp te presenteren. Het festival is een
plek waar vertegenwoordigers van de internationale designwereld de mogelijkheid hebben om hun nieuwste ontwerpen
te presenteren op tentoonstellingen, tijdens lezingen en presentaties. De initiatiefnemer en organisator van het evenement
is het Art Center Foundation, dankzij wie het Design Festival
van een lokaal evenement 6 jaar geleden, dat bestond uit verschillende tentoonstellingen, is uitgegroeid tot een van de
belangrijkste culturele evenementen in Europa. In het jaarlijks
wisselende programma is een vast onderdeel Ceramika Paradyż
– mecenas. Tijdens de volgende editie van het festival zijn vele
attracties voorbereid die niet alleen de belangrijkste rode draad
van het evenement weerspiegelen, maar ook passen bij de
zoektocht naar nieuwe uitdagingen en samengaan van kunst
en dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Dit is deels te danken aan
de bedrijfsfilosofie van Ceramnika Paradyż, die een van de
toonaangevende merken afkomstig uit de regio Lodz is. In juli
2013 werd hen de eervolle Henryk Grohman prijs – toegekend: de prijs vernoemd naar de voortreffelijke mecenas van de
kunst uit Lodz. De prijs werd uitgereikt in de categorie
„Investeerder – Mecenas” voor de ondersteuning van het Design
Festival in Lodz, en de samenwerking met de Academie voor
Schone Kunsten te Lodz.

Bouwproducten uit de regio Lodz
De industerie speelt de belangrijkste economische rol in de
regio en in de afgelopen jaren is de rol van de branche voor
bouwproducten versterkt. Hoewel de provincie nog steeds de
regio met het hoogste aantal ondernemingen in de lichte industrie in het land is, is het aandeel van de andere sectoren versterkt, waaronder met name de bouwsector, met de nadruk
op de glas- en keramiekindustrie, en de industrie voor isolatiematerialen, bindmiddelen en kleinere bouwconstructies.
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Vertegenwoordigers van de bouwsector in de regio zijn:
Atlas
„Een van de meest erkende, gerespecteerde en sterkste
Poolse merken” – schrijft het bedrijf over zichzelf. Opgericht
in 1991 in Lodz, gespecialiseerd in de chemische bouwstoffen (materialen voor het leggen van keramische tegels, verf,
materialen om te gronden, gebruiksklare mortels en nog veel
meer).
Ceramika Paradyż
Het bij iedereen bekende bedrijf dat kwalitatief hoogwaardige
keramische tegels (voor badkamer, keuken, en wand) die haar
showroom en drie gespecialiseerde productiefaciliteiten in
Tomaszow heeft, waar technische tegels, wandtegels, gerectificeerde tegels en vloertegels geproduceerd worden.

Centrostal Lodz
Een erkende merknaam in de markt voor de ijzer-en staalindustrie, meer dan 20 jaar gespecialiseerd in producten van
ferro-en non-ferrometalen, Centrostal is gevestigd in Lodz, en
heeft onder meer filialen Kalisz, Piotrkow, Sieradz en Olsztyn.
Een ander voordeel van de regio is het bestaan van de
Speciale Economische Zone, die een groot deel van de fabrikanten van de vele industrieën die actief zijn in de regio bij
elkaar brengt. De Speciale Economische Zone is een apart
gebied van Polen, ontworpen voor het bedrijfsleven op bijzondere, preferentiële voorwaarden” – zeggen zij op hun website.
De zone brengt investeerders en vertegenwoordigers van
vele bekende merken in de bouwsector bij elkaar. Zij biedt een
breed scala aan producten van glas, keramiek, bouw chemicaliën, kunststoffen, staal, enz. aan. Bovendien vindt in Lodz
een van 's lands grootste bouwbeurzen – „INTERBUD” – plaats:
een evenement dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën,
materialen en de constructie- en architectonische oplossingen
voor de bouwsector wil bevorderen.
De bouwsector in de regio Lodz heeft goede ontwikkelingsperspectieven. Verwacht wordt dat de vraag naar bouwmaterialen zal groeien, en de ontwikkeling van de infrastructuur zal de vraag naar bouwdiensten vergroten, wat de toegang
tot de Europese markt zal vergemakkelijken voor fabrikanten
van bouwmaterialen, lijmen, mortels en keramiek (bijvoorbeeld
Atlas, Opoczno SA Ceramika Paradyż, Ceramika Tubądzin, Warta
Kombinat Cement-Kalk S.A., Działoszyn, deuren en ramen,
Petecki, Linda. O.K.N.O. en anderen)
Nu al heeft de agglomeratie Lodz een aanzienlijk aantal grote
groothandelaren van bouwmaterialen, die contact hebben met
de in de bouwsector grootste bedrijven ter wereld. De industrie zal ook groeien als gevolg van de uitvoering van infrastructurele projecten gefinancieerd door de EU, in het kader
van projecten onder supervisie van bijvoorbeeld gemeente,
provincie of andere organen.
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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.

Szanowni Państwo,
W pierwszym wydaniu „Newslettera” Szkoły
Polskiej (SPK) im. Gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii w roku szkolnym 2013/2014, w imieniu wszystkich
pracowników szkoły pragnę serdecznie powitać
Uczniów, Rodziców, Przyjaciół i wszystkich Czytelników.
Chcemy podzielić się z Państwem naszą radością, że pomimo bardzo poważnych ograniczeń
budżetowych i możliwości finansowych szkoły,
udało nam się przyjąć wszystkie dzieci zgłoszone
na rok szk. 2013/2014. Po raz pierwszy (bez dodatkowych środków budżetowych) utworzyliśmy
o jeden więcej oddział klasy pierwszej (piąty),
w którym naukę rozpoczęły nasze sześciolatki.
Łącznie pr zyw italiśmy 118 now ych u czn iów
i jest to rekordowa liczba przyjęć od czasu powstania tej szkoły. Nasze trzynastoosobowe gro-

Pamiętamy
o naszych
bohaterach.
Wizyta
w Maldegem.
Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach na Polsko-Kanadyjskim Cmentarzu wojskowym w Maldegem.
Na terenie tej nekropolii znajduje się ponad
tysiąc mogił żołnierzy, którzy polegli w walkach podczas II Wojny Światowej. W wydzielonej polskiej kwaterze spoczywa 33 bohaterów z 1 Dywizji Pancernej Gen. Stanisława
Maczka – Patrona naszej szkoły. 8. września
nasi licealiści i gimnazjaliści, w imieniu całej
szkolnej społeczności, złożyli wieniec pod pomnikiem poległych żołnierzy oraz wygłosili
w języku polskim i niderlandzkim wiersz Wisławy Szymborskiej zatytułowany „Początek
i koniec”.

Rok Juliana Tuwima
W związku z obchodami Roku Juliana Tuwima aktor
i poeta Dariusz Bereski- Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi
2012 poprowadzi warsztaty literackie, w których udział
wezmą nasi uczniowie. Uczestnicy warsztatów poznają
bliżej twórczość Juliana Tuwima. Będą również doskonalić umiejętność sprawnego posługiwania się słowem
pisanym i mówionym podczas samodzielnego układania
wierszy.

no pedagogiczne uczy języka polskiego i wiedzy
o Polsce, aż 568 uczniów zgromadzonych w 27
oddziałach szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. To z jednej strony wielka satysfakcja z drugiej zaś ogromna odpowiedzialność i stale rosnąca ilość zadań. Liczymy zatem na wsparcie,
współpracę i pomoc wszystkich rodziców, organizacji i ludzi, dla których edukacja polskich dzieci za granicą jest ważna. Jesteśmy otwarci na
wszelkie projekty i sugestie wzbogacające naszą
ofertę edukacyjną i wychowawczą.
Licząc na bardzo dobrą współpracę, w imieniu
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców życzę wszystkim spokojnego i pełnego satysfakcji roku szkolnego 2013/2014.
z poważaniem
Monika Pruska
Wszelkie informacje o szkole są dostępne na
naszej stronie internetowej
www.szkolapolska.be
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Sposób na niegrzeczne dziecko
Konsekwencja
w działaniu
to klucz
do sukcesu
wychowawczego

K

ażde dziecko czasami sprawia problemy wychowawcze. Niestety w przypadku
niektórych maluchów i nastolatków zdarza się to niemal nieustannie. Co wtedy robić? Czy
istnieje sposób na niegrzeczne
dziecko? Tak. Wystarczy znaleźć
przyczynę problemu oraz konsekwentnie stosować dopasowane do
osobowości i wieku dziecka pochwały, nagrody oraz kary.

Czy na pewno
niegrzeczne?
Jakie dziecko określilibyśmy
jako niegrzeczne? Każdy odpowie z pewnością, że takie, które zachowuje się w sposób, którego w danej sytuacji nie
akceptujemy my i reszta społeczeństwa. Prawda? Jednak
prawdą jest również to, że co
rodzic to inne wymagania i inna ocena tego, co może robić
dziecko, a czego nie. Jakie zachowania uznać zatem bezsprzecznie za niegrzeczne? Zależy to w głównej mierze od
wieku naszej pociechy, etapu
rozwoju, w którym się znajduje, jej temperamentu oraz okoliczności zajścia danego czynu.
Oceniając zachowanie, nie wolno nam bowiem zapominać
o tym, że to, co uznamy za niewłaściwe albo właściwe zachowanie, zmienia się w miarę rozwoju dziecka. Nie ukarzemy

przecież niemowlaka za umyślne rzucenie picia na ziemię. Inaczej się będzie miała sytuacja,
gdy zrobi to 8-latek, który świadomie umie już kierować swoim
postępowaniem czy nastolatek,
wyrażający w ten sposób gniew.
Ocena tego, co można, a co
nie, zmienia się także w zależności od sytuacji, w której się
znajduje dziecko. Ogólnie uznajemy przecież rozbieranie się
w miejscu publicznym (np.
w sklepie czy na ulicy) za karygodne. Na plaży z kolei będzie
ono wręcz pożądane i pochwalimy za nie malucha, zwłaszcza,
gdy ubranie zdejmie samodzielnie. Prawda?
Pamiętajmy też, że każde zachowanie dziecka ma jakiś powód. Spróbujmy go najpierw poznać, zwłaszcza jeżeli chodzi
o czyny nieakceptowane przez
nas. Odpowiedzmy sobie na pytanie: Kiedy moje dziecko zachowuje się najgorzej? Jakie są to
sytuacje? Kto jest przy nich obecny? Może się okazać, że nasze
ogólnie grzeczne dziecko zaczyna źle się zachowywać w momencie, gdy długo rozmawiamy
z koleżanką przez telefon lub niewłaściwe zachowanie występuje najczęściej w czasie zabaw z rówieśnikami albo konkretnymi
kolegami. Znaleźliśmy takie sytuacje? Gdy się powtórzą, zwróćmy zatem wówczas szczególną
uwagę na nasze dziecko. Co to
oznacza? Np, gdy uważamy, że
dziecko jest złe, że nie poświęcamy mu czasu podczas rodzinnych spotkań, urządźmy mu ciekawą zabawę obok nas, zamiast
wypraszać je do pokoju.
Postarajmy się również zrozumieć to, że nasza pociecha cza-

sem jest zła, chora, głodna albo
zwyczajnie zmęczona. Wtedy nie
będzie grzeczna i trudno nam
tego od niej wymagać. Gdy takie dni zdarzają się za często,
zastanówmy się dlaczego. Może
coś nie tak idzie dziecku w szkole, może coś przeżywa, boi się
czegoś albo stresuje się czymś.
Wyjaśnienie tej zagadki i pomoc
dziecku w trudnych dla niego
sprawach, automatycznie rozwiąże nasz problem z jego złym
zachowaniem.

Ustalanie zasad
Musimy też pamiętać, że to
my, jako dorośli, musimy wprowadzić dziecko w świat reguł
akceptowanego zachowania się.
Będzie to trudne, bo początkowo dziecko może do końca ich
nie rozumieć. Jak to zatem zrobić? Najzwyczajniej w świecie
ustalmy wspólnie z naszą pociechą zasady, których powinna
przestrzegać zawsze – zarówno
w domu, w szkole, jak i na podwórku. Uwaga jednak. Muszą
być one jak najprostsze, jasne
dla dziecka i bez miejsca na dowolną interpretację. To ostatnie
założenie jest niezwykle istotne, gdy mieszkamy z nastolatkiem.
Jasne zasady nie tylko podpowiedzą dziecku, czego my jako
rodzice od niego wymagamy, ale
zapewnią mu one także swoiste
poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście jedynie wówczas, gdy sami również będziemy konsekwentnie ich przestrzegać.
Dzięki regułom dziecko będzie
wiedziało, jakie są granice między tym, co może, a czego mu
absolutnie nie wolno. Takie sterowanie przez rodziców za pomocą zasad będzie pewnego rodzaju drogowskazem aż do
okresu dojrzewania, kiedy to
nasza pociecha nauczy się samodzielnie odróżniać, co jest
dobre, a co złe i podejmować
świadome decyzje w sprawie
własnego zachowania. Dlatego
też bądźmy cierpliwi. Dopóki
dziecko jest małe musimy nieustannie przypominać mu zasady właściwego zachowywania
się. Stopniowo, z upływem czasu, nasza pociecha zacznie te reguły uznawać jako swoje własne i przestrzegać ich w sposób
automatyczny.

Antwerpia po polsku

październik 2013

Własny przykład przede
wszystkim
Nam jako rodzicom nie wolno też
zapominać o swoim zachowaniu. Co
z tego, że próbujemy nauczyć dziecko, że nie wolno nikogo bić, jeżeli sami co rusz zachowujemy się w odmienny sposób, wymierzając kary fizyczne?
Może nas dziwić zatem fakt, że nasze
dziecko bije kolegę lub brata.
Dziecko obserwuje bowiem niezwykle
dokładnie swoje otoczenie, ucząc się
znacznie więcej z tego, co widzi, niż
z tego, co się do niego mówi. Aby wpoić maluchowi zasady poprawnego zachowania się, sprawdźmy zatem na
początku, czy sami ich konsekwentnie przestrzegamy. Jeżeli nie, zmieńmy to.
A co w sytuacji, gdy złapiemy się na
niewłaściwym zachowaniu w stosunku do dziecka? Po prostu je przeprośmy za złe zachowanie i wytłumaczmy
mu swoje postępowanie. W takich sytuacjach nasza pociecha nauczy się
także tego, że należy przepraszać innych, gdy się zrobi coś niestosownego. Możliwe, że sama wkrótce zacznie
robić podobnie, wiedziona naszym
dobrym przykładem.

Odpowiednia kara
Rodzicom o wiele łatwiej jest dawać
dziecku nagrody niż kary. Wolą przecież jak ich dzieci się cieszą niż jak
płaczą. Jednak czasem nie ma wyjścia
i trzeba uciec się do kar, które z założenia mają na celu poprawę niewłaściwego zachowania naszego dziecka.
Co zrobić, aby były one nieupokarzające, ale skuteczne? Wystarczy zachować umiar, dostosować je do wieku
naszej pociechy, jej osobowości, popełnionego przez nią występku oraz
jego okoliczności.
Żeby kara była skuteczna, dziecko
powinno zrozumieć, dlaczego jest karane. Musimy mu zatem wyjaśnić, co
zrobiło źle i jak należy następnym razem zachować się w danej sytuacji.
Poinformujmy też je, jak może naprawić swój błąd i poprawić niegrzeczne
zachowanie. Mówić należy jasno, głośno, spokojnym, ale stanowczym tonem. Pamiętajmy, że nie prosimy ani
nie przepraszamy, lecz żądamy czegoś. Nasz ton nie może być zatem obrażony, płaczliwy ani proszący. W czasie takiej rozmowy nie powinniśmy
oceniać dziecko, ale jego czyn. On
przecież stał się powodem kary. Powinniśmy zatem unikać stwierdzeń
uderzających bezpośrednio w pociechę: „Jesteś niedobry, niemądry, niegrzeczny.”, lecz w jego zachowanie:
„Źle postąpiłeś.”, „Sprawiłeś przykrość.”.
Kara musi być dopasowana do czynu i ustalona od razu po przewinie-

niu. Nie wolno nam surowo karać
dziecka za niewielkie przewinienie
i odwrotnie – bardzo łagodnie za poważne występki. W pierwszej sytuacji nauczymy dziecka jedynie tego, by
lekceważyło nasze polecenia. Co mu
grozi? Nagana? W drugiej sytuacji,
karząc za surowo, przestraszymy jedynie dziecko i nauczymy je przemocy. Nie chcemy przecież by się nas bało, ale by zachowywało się tak, jak
tego byśmy chcieli. Z tego też powodu kary nie powinny upokarzać dziecka. Nie wskazane jest zatem używanie kar fizycznych.
Najlepiej, gdy z góry ustalimy, jakich konsekwencji może spodziewać
się nasza pociecha za dany czyn. Pamiętajmy przy tym, że dobra kara powinna być dopasowana do osobowości dziecka – dla jednego surową karą
będzie nagana od rodziców, innemu
zakaz gry na komputerze czy oglądania ulubionych bajek, innemu zabranie telefonu albo pozbawienie słodyczy. Nasza pociecha nauczy się dzięki
temu, że kara jest skutkiem niewywiązania się z obowiązku czy niesłuchania poleceń (np. jeśli nie posprząta pokoju, nie będzie mogła grać na
komputerze lub jeżeli nie posprząta
zabawek, zostaną schowane na cały
dzień). Głowa rodzica w tym, by potem to wyegzekwować. Żeby dziecko
nauczyło się właściwego postępowania, my rodzice musimy być bowiem
nieugięcie konsekwentni. Nie wolno
nam odwoływać raz ustalonych kar
lub wprowadzać zamętu, raz karząc,
innym razem nie za jeden czyn. Niestety w wychowaniu konsekwencja
jest kluczem do sukcesu i nauki poprawnego zachowania.

Właściwa nagroda
Za nieodpowiednie zachowania rodzice muszą właściwie karać, jednak
pamiętajmy, że wychowanie polega
nie tylko na poprawianiu złego zachowania, ale również na uwypuklaniu
i nagradzaniu tego dobrego. Starajmy się zatem przy każdej okazji chwalić nasze dziecko, gdy tylko zrobi coś
dobrego lub poprawnie się zachowa.
Nic nie zmotywuje bowiem dziecka do
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odpowiedniego zachowania się jak nagroda i pochwała, ucząc go przy okazji przestrzegania powszechnie akceptowanych reguł.
Możemy nagradzać swoje pociechy
na różne sposoby – słowem, jakąś
czynnością, którą lubi, rodzinną wycieczką lub po prostu kupnem jakiejś
rzeczy. Nagrody, tak jak kary, powinny być adekwatne do czynu i osobowości dziecka. Przecież dziecko, które nienawidzi czytać, nie odbierze
kupionej mu książki jako nagrodę, ale
uzna ją za karę. Inaczej by było, gdyby dostało nową grę. Podobnie nie należy dawać dziecku drogiego prezentu za to, że posprzątało swoje zabawki.
W takim przypadku starczy je jedynie
pochwalić.
I pamiętajmy o umiarze... Nie chcemy przecież wychować interesownego dziecka, które robi wszystko tylko po to, aby dostać nagrodę? Naszym
celem jest przecież automatyzacja poprawnych zachowań.
Wychowanie dziecka to trudne zadanie. Czasami mamy dość, to jasne.
Jednak wtedy przypomnijmy sobie,
że problem nie leży w samym dziecku, ale w jego zachowaniu, a temu,
całe szczęście, możemy zaradzić. Wystarczy ustalić reguły, które powinny rządzić dziecięcym postępowaniem,
odpowiednio ocenić sytuację w razie
ich złamania i stosownie nagradzać
albo karać. A przede wszystkim być
konsekwentnym w działaniu... Konsekwencja bowiem to klucz do sukcesu wychowawczego.
Anna Jaroszewicz

Bibliografia
Baptiste–Delacour J., Charaktery. Jak poznać człowieka
od pierwszego spojrzenia? Bertelsmann Media Sp. z o.o.
Świat Książki Warszawa 2000.
IIg F., Ames L. B., Rozwój psychiczny dziecka. Od 0 do
10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994,
ISBN: 83-85416-18-8.
http://mojaniania.pl/artykuly/motywowanie-nieposlusznego-dziecka/
Samson H, Niegrzeczne dzieci, http//edziecko.pl
Żmudzka-Kosała M., Zarządzanie czasem w rodzinie, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2008, ISBN 97-83-7582086-7.

38

Antwerpia po polsku

październik 2013

Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna

„Scholieren”, rozegrała 14 września swój pierwszy mecz
sezonu grupy A, w skład której wchodzą najlepsze drużyny. Naszym przeciwnikiem był „Simikos” Schoten.
Mecz był ciężki. Chłopcy dołożyli wszelkich starań, aby
zdobyć bramkę, ale niestety nie dopisało nam szczęście
i spotkanie zakończyło się wygraną „Simikos” 1-0.
Z naszej strony było dużo niewykorzystanych sytuacji,
zwłaszcza podbramkowych, a na dodatek sędzia popełnił
dwa błędy – ewidentnie nie podyktował rzutów karnych
w sytuacjach, gdzie powinien był je podyktować. W trakcie całego spotkania zawodnicy „Scholieren” bezsprzecznie dominowali na boisku, a o wygranej przeciwnika zadecydował jeden błąd naszej obrony.
Chłopcy nie załamali się, wprost przeciwnie – zdobyli
motywację do dalszej ciężkiej pracy na treningach, aby
osiągać jak najlepsze wyniki.
Skład drużyny: Emil Zun, Adrian Mysłek, Eryk Szubartowski, Damian Dudziński, Kewin Ogrodnik, Jakub Szymański, Wojciech Mamak, Piotr Ozięblewski, Kacper Iwański, Jakub Żabiński, Antonio Gandolfo, Kacper Schram,
Arkadiusz Kaczmarek i Filip Aplas.

Nowy sezon 2013/2014, rozpoczęła także drużyna „Minimen” z F.C. NIEUW POLONIA meczem z „Simikos”.
Do wyjazdowego spotkania z wyjątkowo trudnym przeciwnikiem, nasz zespół przystąpił w bardzo okrojonym
składzie. Z powodu choroby, aż pięciu zawodników nie
wzięło udziału w meczu. Mimo że chłopcy grali w dziesięciu (przeciwnik pełny skład plus pięciu zawodników rezerwowych), pierwsza połowa zakończyła się wynikiem
1:1! Wola walki i zaangażowanie naszych piłkarzy robiło
wrażenie nie tylko na drużynie przeciwnej, ale też na licznie zgromadzonej widowni. Niestety, pięć minut przed
końcem spotkania straciliśmy bramkę i mecz zakończył
się wynikiem 2: 1 dla „Simikos”. Pomimo przegranej, ca-

ła drużyna zasługuje na duże słowa uznania za postawę
w trakcie meczu. Szczególne podziękowania należą się
bramkarzowi – Ernestowi Mazurowi, który pomimo kontuzji, wziął udział w meczu i rozegrał go do końca.
Skład drużyny: Kevin Ciszek- kapitan, Kacper Lutyński – strzelec gola, Maciek Wojtkiewicz, Gabriel Buniowski, Maciek Szewczyk, Sebastian Czerniak, Jan Dałek, Oliwier Kowal, Hubert Hyleński, Ernest Mazur.

Najmłodsza grupa dzieci z FC NIEUW POLONIA, drużyna „Mini” rozegrała swój pierwszy mecz ligowy, 14 września 2013 roku o godz.12 na stadionie Groenenhoek w Deurne.
Spotkanie było bardzo zacięte, obie strony dawały z siebie wszystko. W pierwszej połowie mieliśmy kilka dogodnych sytuacji do zdobycia gola, jednak nie udało się ich wykorzystać. Gospodarze również mieli okazje, aby piłka wpadła
do naszej bramki, ale równie bezowocne. Poziom meczu był
bardzo wyrównany. Druga połowa zaczęła się od ataków
drużyny Groenenhoek, jednak to Polonia mogła strzelić gola. Mecz zakończył się sprawiedliwym wynikiem 0-0.
Oto skład drużyny: Oliver Ostrowski, Aleksander Zonko, Kamil Pełczyński, Jakub Janiszewski, Piotr Baranowski, Maciej Malecki, Nikolas Kowalewski, Kacper Markowicz, Hubert Girczuk, Konrad Czernek, Jan Rutkowski
i Mariusz Lasek.

Zarząd „F.C Nieuw Polonia” i team trenerski
dziękują wszystkim zawodnikom za niespożytą energię,
niesamowity zapał i wolę walki.

Jesteśmy z Was dumni!!!
Gorąco dziękujemy także sponsorom, dzięki którym piłkarze
mogli rozegrać mecze w nowo zakupionych strojach.
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ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Z AKADEMIĄ
SIATKÓWKI
DLA MŁODZIEŻY

27 Antwerpen
Nowy sezon rozgrywek 2013/2014, rozpoczęliśmy wygranym
meczem z Marierkerke C, 3-1. Niestety, kolejne spotkanie (Komart D – 27 Antwerpen Wilrijk B) nie było już tak udane ale wiemy, że zawsze trzeba grać do końca i pomimo przegranej (3-1) nie
poddawać się. Na razie drużyna 27 Antwerpen Wilrijk B zajmuje
w tabeli wyników 4 lokatę.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że tabele wyników
znajdują się na: http://users.telenet.be/wilrijk_volley/rangschikking.html.
Kolejne mecze drużyny 27 Antwerpen, odbędą się u nas, w hali Koningin Elisabethstraat 7-9, 2610 Wilrijk, w następujących
terminach:
13-10-2013, godz. 9:15 27 Antwerpen – Mechelen Libertus 1
20-10-2013, godz. 10:00 27 Antwerpen – Komart E
03-11-2013, godz. 10:00 27 Antwerpen – Lint

Więcej informacji pod numerem telefonu 0485392241
i na https://www.facebook.com/siatkowka.antwerpen

Choć lato się skończyło,
My wracamy, ze zdwojoną siłą!!!
Już od września zajęcia z Zumby

Chcesz nabrać kondycji,
poprawić sylwetkę a przy tym
się świetnie bawić?

2 razy w tygodniu!

Chcesz spóbować? Zapraszamy!
Pierwsze zajęcia GRATIS !!!

Zumba jest dla Ciebie!!!

tel. +32 489 82 38 03
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Przegląd prasy polskiej
Kryzys w oświacie
W ciągu ostatnich dwóch lat zamknięto około 800 tysięcy szkół i przedszkoli, co doprowadziło do zwolnienia z pracy ponad dziesięciu tysięcy
nauczycieli – informuje „Gazeta Wyborcza”.
Z powodu niżu demograficznego,
do szkół uczęszcza coraz mniej dzieci. Samorządy odpowiadające za placówki oświatowe, otrzymują z budżetu państwa określoną kwotę na
każdego ucznia. Im mniej dzieci na
lekcjach, tym mniej pieniędzy dla danej szkoły czy przedszkola. Dlatego
samorządowcy oszczędzają jak tylko
mogą, najczęściej „zapychając” bez
umiaru dzieci w klasach” – podsumowuje gazeta.
„Gazeta Wyborcza”

Kolejna fala emigracji
W zeszłym roku zagranicę wyjechało 100 tysięcy Polaków, którzy dołączyli do ponad dwumilionowej rzeszy
naszych rodaków przebywających na
emigracji. Analitycy rynkowi przewidują, że w ciągu kolejnych pięciu lat
liczba ta może niepokojąco wzrosnąć.
Polacy najczęściej wybierają Niemcy, Wielką Brytanię, Belgię, Holandię
i Norwegię. O wiele mniejszym zainteresowaniem niż kiedyś cieszą się
Stany Zjednoczone i Kanada.
Głównym powodem emigracji są
oczywiście zarobki. W Polsce, średnia
pensja to obecnie około 3.700 złotych
brutto, jednak znaczna część społeczeństwa pracuje za mniejsze pieniądze. Natomiast w Niemczech średnia
płaca polskiego pracownika to kwota od 1.200 do 2.500 euro miesięcznie.
Statystycznie, co dziesiąty dorosły
Polak w ciągu ostatnich dziesięciu lat
pracował zagranicą, a około 60 procent wyjeżdżających rodaków nie wraca do kraju.
Pieniądze.fakt.pl

Łatanie dziury budżetowej
W przyszłym roku wzrośnie akcyza
na wyroby spirytusowe. Droższe będą również wyroby tytoniowe, chociaż
już w chwili obecnej podatki stanowią 80 procent ceny paczki papierosów. Uzasadniając podwyżkę, premier
Tusk powiedział, że jest to „urealnienie cen wyrobów spirytusowych i tytoniowych o tyle, ile wynosiła inflacja od czasu ostatniej podwyżki”. […]
Brak podwyżki akcyzy od 2009 roku

spowodował, że alkohol i papierosy
stały się towarami zbyt tanimi”.
W ten sposób rząd próbuje załatać
powiększającą się dziurę budżetową,
która na chwilę obecną wynosi już
około 55 miliardów złotych.
„Uważam Rze”

Młodzi Polacy
są antyrodzinni?
Dziennik „Gazeta Prawna” podaje,
że młodzi Polacy są coraz bardziej antyrodzinni. Wprawdzie aż 80 procent
deklaruje, że najważniejsza jest dla
nich rodzina, jednak nie chcą jej zakładać i nie decydują się na posiadanie dzieci.
Według gazety „koncepcja tradycyjnej rodziny przechodzi kryzys”, co
potwierdzają najnowsze badania demografów i socjologów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, liczba zawieranych małżeństw spadła o 3 procent,
a ilość rozwodów wzrosła aż o 30%.
Podwoiła się także liczba osób żyjących w niesformalizowanych związkach. Biorąc pod uwagę obecne spowolnienie naszej gospodarki i jakże
niepewną przyszłość, trudno się dziwić, że następuje dalszy spadek polskiego wskaźnika dzietności (do 1,3
dziecka na kobietę), który i tak należy do najniższych w Europie (1,58).
„Gazeta prawna”

Więcej rozwodów,
mniej ślubów
Portal forsa.pl informuje, że obecny rok będzie piątym z rzędu, w którym spadnie liczba nowo zawieranych
małżeństw. W porównaniu z rokiem
ubiegłym, na ślubnym kobiercu stanęło aż o 12 procent mniej par niż
w 2012 r. Analitycy wskazują, że jedną z przyczyn takiego zjawiska jest
bez wątpienia niż demograficzny
i fakt, że podniósł się wiek nowożeń-

ców. Poza tym ponad 44 procent dorosłych Polaków mieszka z rodzicami. Powody takiego stanu rzeczy są
różne. Brak perspektyw zawodowych,
brak pieniędzy, własnego mieszkania
i wysokie bezrobocie.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w polskim społeczeństwie nastąpił znaczny wzrost
rozwodów. W pierwszym półroczu tego roku było ich o prawie 12% więcej
niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Liczba związków partnerskich zwiększyła się w roku ubiegłym o 63 procent w porównaniu z 2011 rokiem.
Najczęściej nie legalizują swoich
związków osoby o dobrej i średniej sytuacji materialnej – informuje GUS
Forsa.pl

Oszukańcze praktyki
na stacjach benzynowych
„Kiepskiej jakości, „chrzczona” benzyna, stare parówki, kanapki leżące
tygodniami na półkach oraz rozwodniony płyn do spryskiwaczy, oszustwa
na kasie i dopisywanie fikcyjnych
kwot do rachunków”. Tak gazeta
„Fakt” przedstawia stacje benzynowe
działające w naszym kraju. Najczęściej spotykanym przekrętem jest
oszukiwanie podchmielonych klientów i rozcieńczanie płynu do spryskiwaczy pół na pół z wodą.
Powyższe rewelacje przedstawił dziennikarzowi „Faktu” anonimowy pracownik jednego z większych koncernów paliwowych dodając, że pracownicy
zarówno stacji koncernowych, jak i prywatnych pracują za bardzo niskie stawki i dlatego oszukując klientów, dorabiają na boku. „Nie wszyscy pracownicy
stacji oszukują klientów, ale postępuje
tak znaczna większość z nich” – dodaje informator gazety.
„Fakt”
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Najdroższe lekarstwa w UE
„Polacy płacą za leki najwięcej spośród wszystkich obywateli Unii Europejskiej” – podaje RMF24. Przeciętnie, każdy obywatel musi zapłacić
z własnej kieszeni aż 80 procent ceny medykamentu co oznacza, że mamy najwyższe dopłaty do leków w całej europejskiej wspólnocie. Średnia
w Unii to 25-49 procent.
Dzieje się tak dlatego, że polski rząd
na ochronę zdrowia przeznacza zaledwie 4,5 procent PKB, czyli najmniej
ze wszystkich państw UE. Z zaplanowanego budżetu na rok przyszły,
niestety nie wynika jakakolwiek poprawa sytuacji na rynku farmaceutycznym. To oznacza, że Polska dalej
będzie najdroższym krajem w Unii jeśli chodzi o płacenie obywateli za leki.
RMF24

Największe stacje te
lewizyjne tracą widzów
Tegoroczne wakacje nie były udane dla największych polskich stacji
telewizyjnych. Według „Gazety Wyborczej”, latem padł rekord niskiej
oglądalności TVP1, TVP2, TVN i Polsatu. Wszystkie stacje odnotowały
straty w udziale rynkowym sięgające
prawie 40 procent.
Obecnie telewidzowie mają możliwość oglądania kanałów tematycznych i programów na platformie cyfrowej. I to jest przede wszystkim
powodem, że czterech największych
nadawców telewizyjnych systematycznie traci widzów.
„Każdy nowy kanał cyfrowy odciąga widzów od dużej stacji. I chociaż
w naziemnej telewizji cyfrowej wciąż
jest znacznie mniej kanałów niż na
platformach i w kablówkach, to dla tych,
którzy z nich nie korzystają, zmiana
oznacza ogromne poszerzenie wyboru”. To właśnie jest powodem, że małe stacje takie jak Puls, Eska TV oraz
Polo TV mają tak dobre notowania
– podsumowuje gazeta.
„Gazeta Wyborcza”

Kosztowna szkoła
Edukacja w Polsce wcale nie jest
darmowa – alarmuje „Fakt”. Zakup
szkolnej wyprawki i drogich podręczników, często przekracza możliwości
przeciętnej polskiej rodziny.
Najtańsza wyprawka to koszt około tysiąca złotych. Jeżeli dodamy do
tego dobrej jakości plecak i inne szkolne przybory, koszt wzrośnie nawet do
dwóch tysięcy. W najtrudniejszej sytuacji są rodzice, których dzieci idą
do 5 klasy podstawówki lub 2 klasy
liceum. Te roczniki rozpoczynają na-

ukę według nowego programu i nie
mogą mieć używanych książek.
Według gazety, „edukacja w Polsce
jest bezpłatna tylko i wyłącznie na papierze, a przeciętny obywatel, z trudem
wiążący koniec z końcem, nie może
w tej kwestii liczyć na jakąkolwiek pomoc”.
„Fakt”

Leczenie w Polsce
szybciej i taniej
Dziennik „Gazeta Prawna” podaje,
że Polska staje się celem turystyki medycznej. Coraz więcej cudzoziemców
przybywa do naszego kraju, aby leczyć się na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
W pierwszej połowie tego roku
mieszkańcy UE otrzymali w Polsce pomoc medyczną o wartości około siedmiu milionów euro. Dotyczy to zwłaszcza Niemców z regionów położonych
w pobliżu granicy polsko-niemieckiej.
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy na
leczenie do Polski przyjechało aż 17
milionów naszych sąsiadów zza zachodniej granicy.
„Gazeta Prawna” zauważa, że Polska staje się coraz atrakcyjniejszym
miejscem dla Niemców i Austriaków,
którzy poddają się w naszym kraju
operacji serca. Dyrektorzy polskich
szpitali mają jednak poważne wątpliwości, czy uzyskają pełny zwrot kosztów poniesionych podczas leczenia zagranicznych pacjentów.
„Gazeta Prawna”

Imigranci potrzebni
od zaraz
„Rzeczpospolita” informuje, że rok
2012 był rekordowy pod względem
ilości imigrantów przybyłych do Polski. Mowa o przybyszach ze wschodu,
głównie z Ukrainy. W zeszłym roku
przyjechało ich do naszego kraju około 245 tysięcy. Z założenia chcieli pracować legalnie, ale polskie prawo nie
jest przyjazne imigrantom i otrzymanie karty stałego pobytu, czy zezwolenia na pracę, graniczy z cudem.
Dla większości z nich Polska nie jest
krajem docelowym i niewielu chciałoby zostać tu na stale. Nie jest to dla
nas dobra wiadomość. Według opublikowanego raportu fundacji „Energia dla Europy”, aby Polska się nie
wyludniła, do 2050 roku powinno się
w niej osiedlić przynajmniej 5,2 mln
osób. „Raczej nie ma co liczyć na powrót do kraju młodych Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Holandii czy Belgii, dlatego
jedynym ratunkiem dla Polski są imigranci” – podsumowuje gazeta.
„Rzeczpospolita”
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Nie będzie obniżki VAT
Rząd podjął decyzję, że nie będzie
planowanej na 2014 rok obniżki VAT
i stawki VAT nie ulegną zmianie aż
do 2016 roku. Nie jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ wyższy VAT to wyższe koszty funkcjonowania, mniej dynamiczny
rozwój firm i ograniczenie w powstawaniu nowych miejsc pracy. Minister
Finansów twierdzi, że taka decyzja
była konieczna, ponieważ rząd musi
załatać powiększającą się dziurę budżetową. Szuka więc pieniędzy gdzie
tylko jest to możliwe. Jednak pozostawienie stawki VAT na obecnym poziomie jeszcze przez ponad dwa lata,
uderzy przede wszystkim w polskich
przedsiębiorców.
Tylko w pierwszym kwartale tego
roku, w wyniku pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce, upadło
aż 240 firm, a kolejne obciążenia
z pewnością zaistniałej sytuacji nie
poprawią.
„Uważam Rze”.

Polska nie weźmie udziału
w interwencji zbrojnej
w Syrii
Premier Donald Tusk oświadczył,
że Polska nie przewiduje uczestnictwa w toczącej się wojnie w Syrii. Uzasadniając decyzję rządu powiedział,
że „atak zbrojny nie może przynieść
i nie przyniesie pożądanych efektów,
czyli zatrzymania fali zbrodni w tym
kraju”. Dodał także, że doświadczenia z innych krajów położonych w tej
części świata pokazują, iż wszelkiego
rodzaju interwencje zbrojne rzadko
kiedy przynoszą pożądany skutek.
Z przeprowadzonych ostatnio badań sondażowych wynika, że znaczna część społeczeństwa popiera decyzję rządu. Polacy zauważają, że „nie
jest to nasza wojna” i „nic nie możemy zrobić w kierunku unormowania
sytuacji w tym kraju”.
Onet.pl
Opracowała
Karolina Frankowska

Korepetycje
– prywatne lekcje z języka francuskiego

Niderlandzkojęzyczny, doświadczony
nauczyciel, udziela korepetycji
– prywatnych lekcji języka francuskiego, uczniom szkoły podstawowej
i średniej, we własnym domu.
Antwerpia tel. GSM 0475/ 20 31 25
po godz. 17.00
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Autobusem do Polski
Tajemnicze bagaże Włóczykija

W

siadamy do wagonów życia
pełnych własnych doświadczeń. Wsiadamy do wagonów
życia wypatrując nieznanej przyszłości. Czy wrócimy do kraju i co ze sobą przywieziemy?
Gdzieś w połowie drogi zobaczyłem
na siedzeniu przede mną starszą kobietę. Zatroskana, ale spokojna ciepła twarz, która nieustannie wpatrywała się w szybę podroży. W autobusie
było wtedy sporo miejsca. Ona też siedziała sama. Obok siebie trzymała
w mocno zaciśniętej garści swoją podróżną torbę. Tajemniczą.
Po drugiej stronie siedziała inna
Pani Krysia, wyciągając ze swoich toreb co rusz to inną zachciewajkę. Gdy
tylko ruszyliśmy w drogę wyjęła pomidora, zaczęła go pięknie obierać,
a pomidor pod wpływem jej mocno
zbudowanych palców zaczął równie
pięknie, soczyście i wylewnie pojawiać
się na całym jej ubraniu. Ostatecznie
rozprawiła się z czerwonym warzywem, którego przecież nie zdążyła zasmakować w domu. Wytarła ręce
w pachnące chusteczki. Po kilku minutach wyciągnęła bagaż podręczy
spod siedzenia i zaczęła permanentnie, wydawałoby się bez celu, wyszu-

kiwać skarbów. To szal, to koc i kocyków kilka w różnych rozmiarach, to
pudełka z niedzielnym przecież obiadem, nie pomijając rosołu, kilka poduszek. Facet spoglądający z naprzeciwka wyraził miną, że pewnie szuka
rozkładanego łóżka polowego. Jakaś
piłeczka wypadła jej z koszyka doświadczeń i przeturlała się przez
autobus, ale chyba nikt nie miał odwagi nawiązać znajomości z przesympatyczną koleżanką z podróży i poinformować o tym fakcie.
Autobus zatrzymał się. Wyszliśmy
na postój.
– Popatrz Pani, w telewizji nadawali, że bez pracy jest co czwarty
mieszkaniec UE, że bezrobocie sięga
młodych w wieku od 15 do 24 lat, że
dramatyczny wymiar, że wszyscy
z Polski wyjeżdżają. A moi synowie
i pracę mają i dobrze zarabiają. Tak
ich wychowałam, popatrz Pani. Radzą sobie – powiedziała Pani Krysia
zakrztuszając się zaciągniętym dymem papierosa. Ja to mam wszystko
co mi potrzeba, walczę o swoje i radzimy sobie, popatrz Pani.
- Widzi Pani, a ja to chyba nie mam
za wiele. Informacje o kraju, bezro-

bociu przerażają mnie. Mam córkę
i wnuki – odpowiedziała kobieta z pogodną twarzą, ściskając swój tajemniczy bagaż w dłoni.
Pani Krysia powróciwszy z postoju
rozłożyła swoje siedzenie, tak, że pasażerce z tyłu zabrała całe miejsce do spokojnej i w miarę wygodnej podróży.
Obawiałem się konwersacji tych
dwóch, gołym okiem widać, przeciwnych sobie emocjonalnie kobiet. Ciekawe doświadczenie po którym pojawiło się w mojej głowie kilka pytań.
Czy spojrzenie na świat i bieżące sytuacje to sztuka wychowania, a jeśli
tak to proszę pewną receptę na to wychowanie!
Co miała w bagażu tajemnicza, ciepła kobieta? Morał należy do Ciebie
Drogi Czytelniku.
Adam Sn arski
www.adamsnarski.cba.pl
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Taniec dla dzieci i młodzieży
ZAPISY
młodzież:

hip hop
modern jazz

średniaki:

różne rodzaje tańca
oraz roztańczone
przedszkolaki

dla dzieci od 4 lat
Zapraszamy również wszystkich lubiących śpiewać
niezależnie od wieku!
kontakt
info@childrenofeurope.be
tel. +32489 82 38 03
Children ofEurope
www.childrenofeurope.be
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Słowo o byle czym

N

iedawno rozmawiałem z kimś
kto doprowadził do zwątpienia,
czy była to prawdziwa rozmowa. Przecież komunikowanie się to takie mówienie i słuchanie, które umożliwia wzajemne rozumienie się. Lecz
dana sytuacja nie była tego potwierdzeniem. Ten ktoś był tak skupiony
tym co chce mi powiedzieć, że tak naprawdę mnie nie słuchał, lecz czekał
niecierpliwie aż skończę mówić. Traktował moje słowa jak dalekie tło dla
własnych myśli i przerywał aby zalać
mnie potokiem słów. Zaznaczam, że
umiem przełączyć się na odbiór, może dlatego nasza rozmowa szybko stała się jego monologiem. Na pożegnanie rzekł: fajnie się z tobą rozmawiało.
Po powrocie do domu postanowiłem
zastanowić się nad zagadnieniem komunikowania się i nawet poszperałem w nośnikach słowa pisanego. Na ten temat jest
bardzo wiele opracowań, teorii i przyjętych już zasad. Moją intencją jest więc
tylko zwrócenie uwagi na kilka wybranych aspektów i zachęcenie do ewentualnego zagłębienia się w ten temat,
co może mieć pozytywny wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi, jak też pomóc znaleźć powody naszych niepowodzeń w tym zakresie.
Zarysujmy najpierw z grubsza dziedzinę w której mamy zamiar się poruszać, a chodzi o bezpośrednią rozmowę – tę wielce zaniedbywaną sztukę.
Najogólniej, rozmowa to mówienie
i słuchanie, które powinny występować naprzemiennie – jedno mówi, drugie słucha. Jeśli dwoje mówi naraz...
szkoda mówić. Jednak mówienie i słuchanie jest bardziej złożone. Informacje nadajemy i odbieramy werbalnie
(słownie) i niewerbalnie (gestykulacja, mimika twarzy, oraz towarzyszące okoliczności). „Werbalny” pochodzi
od łacińskiego „verbum” – słowo.
Człowiek odbiera różne informacje
za pomocą pięciu zmysłów, ale w rozmowie głównie liczą się słuch i wzrok.
Węch, smak i dotyk mniej, lub wcale.
Tak więc nie jest tak, że po prostu
kogoś słuchamy (albo nie). Raczej odbieramy przekaz złożony z wielu elementów, których często nie dostrzegamy, ale nasza podświadomość jest
bardziej czujna i nic jej nie umyka. Innymi słowy nadajemy i odbieramy jednocześnie oba przekazy: werbalny oraz
niewerbalny. I tu zaczynają się schody.
Kiedy mówimy, odbiorca słucha i pa-

trzy. Jeśli mowa ciała jest w konflikcie
ze słowami i nie zwracamy na to świadomej uwagi, odbiera to nasza podświadomość. Wtedy mamy niejasne odczucie, że ktoś celowo kłamał lub nie wie
o czym mówi i jest w danej sprawie niekompetentny. Gdzie są ukryte te sygnały? Najczęściej w minimalnych ruchach mięśni twarzy, rąk, całego ciała,
a także w intonacji i melodii głosu. Wypowiedzi emocjonalnej towarzyszą zwykle mimiczne ekspresje. Można odróżnić emocje spontaniczne, autentyczne
od tych fałszywych, symulowanych.
Prawdziwe i nieudawane zwykle pojawiają się tuż przed wypowiedzią lub
w jej trakcie i pozostają na twarzy najwyżej kilka sekund. Jeśli ekspresja mimiczna pojawi się po wypowiedzi i do
tego trwa zbyt długo, możliwe iż jest
symulowana, czyli fałszywa. Np. jeśli
ktoś mówi, że jest smutny i pokaże to
na twarzy po wypowiedzeniu tych słów,
można przypuszczać, że nasz rozmówca albo chce nieuczciwie coś od nas wymóc, albo też ćwiczy przed egzaminem
do szkoły aktorskiej. Podobnie z innymi emocjami jak: wesołość, złość, czy
oburzenie. Lecz nie należy pochopnie
uogólniać spostrzeżeń i oceniać drugiego człowieka, gdyż może akurat ma
katar albo świeże odciski, lub są inne
powody takiej niespójności.
Weźmy na tapetę inny przykład.
Przychodzi baba do... przepraszam.
Przychodzi młoda dama do właściciela szacownej firmy, który zamieścił
w gazecie ogłoszenie o wakacie na stanowisku sekretarki. Po kilku minutach niedoszły boss mówi: przepraszam, ale ja szukam kompetentnej
osoby na to stanowisko, a nie hostessy do podawania kawy. Dlaczego taki
był finał rozmowy? Młoda dama przyszła ubrana na różowo, przez cały czas
bawiła się swoimi włosami, rozglądała się na boki z przymkniętymi powiekami i miała cały czas rozchylone usta
które w jego obecności potraktowała
truskawkowym błyszczykiem. Jednym
słowem zaprezentowała prawie cały
arsenał kokieterii. Na domiar złego
prezes niedawno wrócił z poślubnej
podróży na Malediwy i telefon dzwonił prawie bez przerwy.
Płeć nie stanowi o winie czy powodach nieporozumień, ale to panie są
bardziej spostrzegawcze jeśli chodzi
o przekaz niewerbalny.
Na polu komunikowania się, nawet
sposób wypowiedzi jest istotny. Na przykład przychodzi mąż do żony i mówi

grzecznie: „przepraszam kochanie, czy
zechcesz pójść ze mną na spacer?” Dama odpowiada: „przepraszam kochanie,
ale idź sobie na spacer sam”. Ten odchodzi jak niepyszny i główkuje. Co ją
ugryzło, co ja takiego zrobiłem? Okazuje się, że zaprezentował przykład przekazu w relacji komplementarnej, a nie
symetrycznej. Innymi słowy sformułowanie „ze mną” ową damę mówiąc subtelnie „trafiło”, gdyż byli jeszcze „na dotarciu” i to on próbował ją zdominować.
Gdyby powiedział np. „może poszlibyśmy
razem na spacer?” Wtedy w przekazie
nie byłoby podziału na osobę uprzywilejowaną i podporządkowaną, a owa
pani żyłaby dalej w przeświadczeniu, że
związki partnerskie istnieją naprawdę.
Przepraszam, słucham... że niby takich szczegółów mam się nie czepiać?
Już śpieszę z przykładem na ważność
drobiazgów.
Podczas wojny, brak przecinka w pisemnym rozkazie zaważył o czyjejś
śmierci. „Czekać nie można rozstrzelać!” Nadgorliwy żołnierz zastrzelił
niewinnego jeńca, gdyż zinterpretował rozkaz tak. „Czekać nie można,
rozstrzelać!” Ale intencja piszącego była inna. „Czekać, nie można rozstrzelać!” Ten drastyczny przykład uzmysławia nam, jak ważne jest precyzyjne
formułowanie wypowiedzi i dokładne
zrozumienie każdego przekazu.
Błogostan przeświadczenia o własnej nieomylności i wielkości oraz tendencja drugiego człowieka do burzenia tego błogostanu aby na jego ruinach
powstało Nowe, to nieodłączny atrybut
ludzkiego bytowania w stadzie. Dlatego bohater poniższego przykładu na
własne życzenie przełknął sporą żabę
upokorzenia, ubraną we włochaty płaszczyk zielonej zazdrości. Może mi pożyczy... na wieczne nieoddanie – myślał.
Ale gdyby był bardziej uważny w odbieraniu przekazów werbalnych...
Pan X przechodził obok drzwi sąsiada i usłyszał. „Wygrałem w Lotto. – Nie
słyszę, odpowiada żona. Mąż poszedł
do kuchni i powtórzył ciszej: wygrałem w Lotto, ale tylko pięć euro”. Następnego dnia pan X, który usłyszał
tylko pierwsze trzy słowa, puka do
drzwi sąsiada i mówi wielkimi literami. „Dzień dobry Panu Sąsiadowi.
Chciałbym pana przeprosić za wszystkie problemy których panu przysporzyłem. Obiecuję też, że od dziś nie będę trzaskać drzwiami”.
Michał Nowacki
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Ciekawostki
Jak pies z kotem
Po długich i żmudnych badaniach,
izraelscy naukowcy udowodnili, że
wspólne mieszkanie pod jednym dachem psa i kota jest możliwe tylko pod
jednym warunkiem. Kot musi w domu pojawić się przed psem i mieć nie
więcej niż pół roku, a pies nie powinien być dużo starszy (maximum rok
życia). Według badaczy, pies z kotem
nie lubią się przede wszystkim dlatego, że mają całkowicie odmienne języki swego ciała.
Pies merda ogonem kiedy jest szczęśliwy, natomiast kot rusza nim gdy
się złości. Odwrócona głowa u psa
oznacza uległość, u kota agresję. Aby
zwierzaki się zaakceptowały, polubiły, a nawet zaprzyjaźniły, powinny
mieć czas, aby odpowiednio wcześnie
poznać mowę ciała przyszłego przyjaciela.

Dobra pozycja do myślenia
Kiedy mamy do rozwiązania jakiś
trudny problem, należy usiąść i skrzyżować ramiona, bo właśnie w takiej
pozycji lepiej radzimy sobie ze skomplikowanymi zadaniami, wzrasta nasza wytrwałość i szansa na efektywne rozwiązanie problemu.
Do takiego wniosku doszedł profesor Andrew Elliot z University of Rochester, który grupie studentów dał
do rozwiązania zagadki słowne. Część
z nich miała ramiona skrzyżowane,
pozostali trzymali ręce na udach.
Każda z tych osób dostała do rozwiązania trzy zagadki, z których przynajmniej jedna była bardzo trudna, albo wręcz niemożliwa do rozwiązania.
Okazało się, że o wiele lepiej poradzili sobie z trudnościami ci, którzy podczas myślenia siedzieli ze skrzyżowanymi ramionami.

Rowerowa atrakcja?
Za taką uznawana jest trasa prowadząca z boliwijskiego La Paz do Doliny Yungas. Mierząca ponad 60 kilometrów, zaczyna się na wysokości
prawie pięciu kilometrów nad poziomem morza, a kończy w boliwijskiej
dżungli na wysokości około 300 metrów n.p.m.
Ta wąska, dwu i pół metrowa droga, z jednej strony ograniczona przez
skały, z drugiej 500 metrową przepaść, funkcjonowała do 2007 roku
i pochłonęła setki ofiar. Obecnie jest
ona uznawana za wyjątkowo atrak-

cyjną trasę rowerową, co skrzętnie
wykorzystują najróżniejsze agencje
turystyczne organizując tak zwane
„zjazdy rowerowe drogą śmierci”.
Chętnych nie brakuje, nie wiadomo
tylko, ilu śmiałkom udało się bezpiecznie pokonać tę niebezpieczną drogę
i wrócić cało do domu.

Liczące pociechy
Amerykańscy naukowcy dowiedli,
że dzieci, które w przedszkolu mają
problemy z prawidłowym wykonywaniem najprostszych działań matematycznych, w starszym wieku osiągają
z tego przedmiotu o wiele gorsze wyniki niż ich rówieśnicy. Uczeni podpowiadają rodzicom, że aby zapobiec
ewentualnym kłopotom dzieci z rachunkami, trzeba od najmłodszych lat
ćwiczyć zdolności liczenia w codziennych sytuacjach. Zadając pociechom
pytania, powinno się je tak konstruować, aby zawierały najprostsze matematyczne działania. Można dodawać jabłka leżące na stole, czy
odejmować cukierki w miseczce. Naukowcy gwarantują, że im wcześniej
rodzice rozpoczną matematyczną edukacje swoich dzieci, tym lepiej ich pociechy będą sobie radzić w szkole, pomimo wcześniejszych problemów
z prostym dodawaniem, czy odejmowaniem.

Dotyk a myślenie
Niemieccy uczeni ogłosili, że na podstawie dotyku ludzie wyrabiają sobie
zdanie w wielu różnych sprawach. Według nich, osoba trzymająca w ręku
przedmiot lekki, miękki i ciepły, może podejmować inne decyzje niż ktoś
dotykający przedmiotów twardych,
ciężkich i zimnych.
Psycholodzy badając wpływ przypadkowego dotyku na zachowanie
i emocje człowieka odkryli, że to co
cięższe, zimniejsze i twardsze, wydaje się nam lepsze i godne większej
uwagi. Natomiast o wiele mniej poważnie podchodzimy do wszystkiego,
co jest lekkie i miłe w dotyku.
Według opinii osób prowadzących
nabór pracowników, większe szanse
na otrzymanie pracy mieli ci, których
życiorysy podpięte były do ciężkich
podkładek.
Naukowcy odkryli także, że siedząc
na twardym, niewygodnym krześle
i prowadząc rozmowę, odbieramy ją
o wiele poważniej niż gdybyśmy zajmowali miejsce w wygodnym i miękkim fotelu.

Grecka wyprzedaż
W tym roku, kolejne greckie wyspy
trafią pod młotek. Jesienią, do sprzedaży zostanie wystawiona Spalatronici – malownicza wyspa o powierzchni około 10 hektarów, której cena
wywoławcza to najprawdopodobniej
10 milionów euro.
Spalatronici znajduje się na północnej części Morza Egejskiego, około
pół kilometra od brzegów Grecji, naprzeciwko miejscowości Neos Marmaras.
Zainteresowanie ofertą jest ogromne. Miliarderzy i milionerzy z całego
świata przymierzają się do zakupu tego niezwykłego terenu, zwłaszcza że
w kolejce czekają następne wyspy
i wysepki. Z powodu ogromnego kryzysu gospodarczego panującego od
dłuższego czasu w Grecji oraz wyjątkowo wysokich podatków, dotychczasowi właściciele pozbywają się
nieruchomości, chcąc odzyskać zainwestowane w nie pieniądze.
Od początku 2013 roku sprzedano
już osiem greckich wysp. Sześć z nich
kupił emir Kataru, a dwie rosyjski
miliarder, który sprezentował je córce na osiemnaste urodziny.

Wyjątkowa rozrywka
Na Bahamach, w parku wodnym
Aquaventure, na turystów czeka nie
lada atrakcja.
Zbudowaną na kształt antycznej piramidy ślizgawką, mogą zjechać
wprost do zbiornika pełnego głodnych
rekinów. Z dwudziestometrowego
szczytu, pionową rynną, rozpędzając
się do prędkości około 45 kilometrów
na godzinę, żądni mocnych wrażeń
turyści, zjeżdżają do akwenu wypełnionego krystalicznie czystą wodą,
gdzie spokojnie czekają na nich rekiny. Drapieżniki mają po cztery metry
długości i paszcze pełne ostrych zębów.
Park wodny z piramidą przypominającą z wyglądu dawną świą tynię
Majów, zajmuje powierzchnię okolo14
tysięcy akrów. Oprócz zjazdu do wody pełnej rekinów, nazywanego „Skokiem wiary”, na turystów czeka prawie 30 tysięcy metrów sześciennych
krystalicznie czystej wody, dwanaście
basenów i rzeka przystosowana do kąpieli. Atrakcje z rekinami w tle cieszą
się wśród odwiedzających dużym powodzeniem.
Na podstawie informacji prasowych
opracowała
Karolina Tomczak
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Auto Club
Fiat 126p – legenda PRL-u
ielu z nas ciągle jeszcze żywo
reaguje na nazwę Fiat 126p.
Odżywają wspomnienia z czasów świetności Malucha, zarazem młodości i wszystkich emocji związanych
z tym okresem, kiedy to poczciwego
bąbla myło się pod oknami sąsiadów.

W

Fakty i liczby
29 października 1971 roku strona
polska podpisała z koncernem Fiat
kontrakt „O współpracy przemysłowej i licencyjnej na samochód małolitrażowy 126”. 18 września 1975 z linii produkcyjnej fabryki w Tychach
zjechały pierwsze Fiaty 126p. Ale pierwszy Maluch został zmontowany
z włoskich części 6 czerwca 1973 roku, czyli 40 lat temu. Cenę ustalono
na 69 tysięcy złotych, przy średnim
wynagrodzeniu ok. 3500 zł. Aby nabyć ten obiekt marzeń, trzeba było
mieć przydział, książeczkę samochodową, talon lub znajomości „gdzie
trzeba”.
Ostatni Maluch zjechał z taśmy
22 września 2000 roku w samo południe. Było to żółte auto z limitowanej
serii o nazwie „Happy End” w ilości
tysiąca sztuk w kolorze żółtym i czerwonym.
W sumie w latach 1973 – 2000 w zakładach w Tychach i Bielsku-Białej
wyprodukowano 3 318 674 Fiatów
126.
Fiat 126 był najtańszym (cena i eksploatacja) w Europie autem i można
go było zobaczyć w wielu krajach świata, nawet na Kubie i w Chinach, gdzie
służył jako... taksówka. Po pewnych
przeróbkach awansował nawet do rangi samochodu rajdowego i startował
w kilku imprezach krajowych i zagranicznych np. Złote Piaski w Bułgarii i Akropol w Grecji.
Dodajmy, że w styczniu 1997 roku
wprowadzono w Polsce oficjalną nazwę Maluch, dlatego należy ją pisać wielką literą.

żenia na sąsiadach i krewnych, teraz
w oczach wielu z nas wydaje się być
człowiekiem szczęśliwszym. Tak działa magia upływu czasu, który w spektaklu wspomnień na pierwszym planie stawia to co dobre i miłe, na
ostatnim zaś to co złe i godne zapomnienia. Dla szczęśliwych nabywców
Fiat 126p był autem rodzinnym. Cóż
to były za emocje, kiedy pod czujnymi spojrzeniami zza uchylonych firanek okien na blokowiskach, czteroosobowa rodzina w największy upał
wciskała się do nowego fiacika pomiędzy walizki i torby wypchane tym co
niezbędne i przede wszystkim towarem na handel. Po szczęśliwym a efektownym kłapnięciu drzwiami, rozlegał się metaliczny kaszel odpalanego
silnika – niepodważalne potwierdzenie posiadania samochodu. Udawano
się w podróż do dostępnych za PRL-u
kurortów w Bułgarii, Rumunii i na
Węgrzech. Wszystkiemu przyglądał
się plastikowy piesek, w milczącej zadumie kiwający głową, umieszczony
na centralnym miejscu przed przednią szybą samochodu. Kiedy kaszlak
znikał za rogiem, kurtynki firanek
jednym zgodnym ruchem wracały do
pierwotnego położenia i obywatele
wracali do swojej szarej rzeczywistości.

Maluch obśmiany
Oto kilka dowcipów z tamtych lat.
Klasa bezpieczeństwa Fiata 126p porównywalna jest z Volvo i Ferrari,
gdyż strefa zgniotu kończy się na silniku. Silnik umieszczony z tyłu, jest

Maluch – sentymentalnie
To były czasy, kiedy
szczytem marzeń zwykłego zjadacza chleba były
„telewizor, meble i mały
fiat”. Tak właśnie za komuny władze wymodelowały obywatelskie zachowania i myślenie. Mimo to,
przeciętny obywatel PRL-u,
skupiony na robieniu wra-

Fiat 126 Personal 1979. Źródło: www.moto24.tv

chroniony przed zderzeniem przednim. Bagażnik z przodu, chroni jego
zawartość przed zderzeniem tylnym.
To auto uczy dobrych manier, gdyż
zanim się do niego wsiądzie, trzeba
zdjąć czapkę. Kierowca nie słyszy hałasu silnika gdyż ma kolana na uszach.
To auto posiada cztery koła, aby było
możliwe jego pchanie w warunkach
zimowych.

Poldek – reaktywacja
Zanim apetyty przeciętnego Polaka
skierowały się na inne auta, bąbel był
symbolem dobrobytu i powodem dumy z jego posiadania. Potem stał się
powodem obciachu i kpin. Małego Fiata na drodze należało odtrąbić i z lekceważeniem wyprzedzić. Jednak czas
zrobił swoje i tysiące maluchów, które latami stały w stodołach czy innych,
bardziej czy mniej komfortowych miejscach, wracają do łask. A trafiają się
egzemplarze z prawie żadnym przebiegiem i fabryczną folią na tapicerce, czyli „nówki”, tyle że ze starą metryką. Ci, którzy do niedawna nie
daliby za malucha przysłowiowej stówki, teraz na aukcjach podbijają cenę
ponad 200 tysięcy złotych za szczególnie atrakcyjne egzemplarze.
Tak to już jest, że dla jednych jest
teraz zwykłym towarem na sprzedaż,
a dla innych, również elementem naszej kultury i – obok Fiata 125p, Syreny i kilku innych modeli – świadectwem istnienia polskiego przemysłu
motoryzacyjnego. Maluch na drodze
przywołuje dziś uśmiech sympatii
a czasami głęboką zadumę...
Paweł Jeżewski
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Supermarket
jakiego nie znamy
Kierując się
zasadą „klient
nasz pan”
szefowie
supermarketów
robią
wszystko,
żebyśmy czuli
się doskonale

S

upermarkety doskonale
znają nasze upodobania,
a jeszcze lepiej nasze zachowania. W końcu nad rozpracowaniem naszych gustów pracują całe sztaby psychologów,
psychomarketerów i socjologów. Wchodząc do sklepu i robiąc zakupy mamy wrażenie, ze
nasze działania są spontaniczne i nieprzewidywalne.
Czy na pewno?

Przed nami warzywa,
a potem prosto...
Według wszystkich zasad rządzących zakupami w supermarketach, po wejściu na halę patrzymy w prawo. Może nie
wszyscy, ale według ostatnich
badań, robi to 95 procent z nas.
Dowodem są nagrania ze sklepowych kamer przeanalizowane przez specjalistów. Jeżeli już
wiadomo, że patrzymy w prawo,

to właśnie tam czekają na nas
pierwsze niespodzianki – czyli
produkty w specjalnej promocji
(czytaj: takie, których za wszelka cenę sklep chce się pozbyć).
Jest tam wszystko, co uświadczy nas w przekonaniu, że dany
supermarket oferuje nam wyjątkowe okazje, zniżki i promocje.
Jest to ważny czynnik psychologiczny, bowiem już przy wejściu mamy się odprężyć i spokojnie robić zakupy.
W większości tego typu sklepów, pier wszym na pot ka nym
przez nas segmentem są warzywa i owoce. Dlaczego? Bo są to
produkty zawierające witaminy i minerały bardzo korzystnie wpływające na nasze zdrowie. Jeżeli włożymy do naszego
koszyka pomidory, cebulę, kalarepę, jabłka czy banany, od
ra zu wzra sta na sze do bre sa mopoczucie. Przecież kupujemy tylko zdrowe rzeczy. Jesteśmy z siebie
zadowoleni i nasze wyrzuty sumienia są nikłe gdy dorzucimy do
ko szy ka chip sy al bo
słodycze. Jeszcze nie
wie my, że miej sca
z niezbędnymi dla nas
produktami ulokowane są na końcu sklepu. Że by tam dojść,
musimy przejść obok
nie zli czo nej
ilo ści
mniej lub bardziej potrzebnych produktów
i grze chem by ło by
zmar no wać oka zję,
aby przynajmniej kilka „ko niecz nie po trzebnych” rzeczy znalaz ło się w na szych
koszykach.

Robimy zakupy
Jak to się dzieje, że
wchodzimy do supermarketu w celu uzupełnienia domowych
zapasów, a wychodzimy z mnóstwem niepotrzebnych rzeczy? Nie
jesteśmy przecież nieodpowiedzialni,
zachłanni, czy rozrzutni.
Mamy przy sobie listę
zakupów i zamiast

trzymać się ściśle określonego
planu, pakujemy do koszyka różne, często nieprzydatne produkty i przedmioty. Wytłumaczenie
jest proste. Naprzeciwko nas
stanęły wyjątkowo sprytne techniki marketingowe. Proces
sprzedaży zaczyna się zanim
wejdziemy do sklepu. Jesteśmy
już tak nasiąknięci reklamami
które są w telewizji, Internecie,
gazetach, bilbordach i wszędzie,
gdzie to możliwe, że po przekroczeniu progu supermarketu jesteśmy przez reklamodawców
„urobieni”. Zaczynamy wędrować długimi, handlowymi alejkami, gdzie na półkach królują
towary umieszczone nieprzypadkowo. Każde ułożenie produktu ma swoje logiczne uzasadnienie. Towarzyszy nam
relaksująca, odprężająca muzyka (wybrana przez specjalistów),
a rozpylane aromaty wprawiają
nas w dobry nastrój. Kierując
się zasadą „klient nasz pan” szefowie supermarketów robią
wszystko, żebyśmy czuli się doskonale. Wyłożone na półkach
towary przyciągają nasz wzrok,
a z każdą mijaną wystawą znacznie maleją nasze szanse na
opuszczenie tego zakupowego
raju z małą ilością potrzebnych
produktów. Plan naszej podróży jest specjalnie wymyślony.
Dla nas. Nikt nas do niczego nie
namawia. Nic z tych rzeczy, ale
wpadliśmy już w tę machinę i jesteśmy jej małymi trybikami.

Psychologia zakupów
Duńczyk Martin Lindstrom,
niekwestionowany „guru” marketingu wyciągnął fascynujące
wnioski po przeprowadzonych
badaniach na grupie ponad
dwóch tysięcy sklepowych wolontariuszy z różnych krajów.
Okazuje się, że mózgi osób patrzących na obrazy związane ze
znanymi i cenionymi markami
takimi jak na przykład Apple,
czy Ferrari, reagują w ten sam
sposób, jak mózgi osób religijnych na widok świętych figur,
czy obrazów. Co ciekawsze, odnosimy wrażenie, że dzięki zakupowi produktu z tak zwanej
wyższej półki, czy dobrej marki,
staniemy się bardziej atrakcyj-
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ni. I nie chodzi nawet o opinie środowiska. Nam najbardziej zależy, aby
podnieść prestiż we własnych oczach.
Niektóre znane marki mają swoje tłumy wiernych wyznawców i według
Lindstroma ich uwielbienie dla marki można przyrównać z uwielbieniem
do idola z którym są związani na dobre i na złe.
Ogromny wpływ na robienie zakupów maja czynniki kulturowe. Mieszkańcy poszczególnych części świata
znacznie różnią się od siebie w zakupowym procesie. Dotyczy to przede
wszystkim mieszkańców Europy
i Azji. Europejczycy, centra handlowe odwiedzają raz na tydzień, ewentualnie raz na dwa tygodnie, co daje
sklepom czas na zmianę wystroju, czy
przygotowanie się do kolejnych promocji. Mieszkańcy Azji, w wielkich
sklepach spędzają o wiele więcej czasu, co oznacza częstsze zmiany wystaw, obniżek i promocji.
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Większą radość z zakupów czerpią
bez wątpienia kobiety i na oglądanie
produktów poświęcają dużo czasu.
Sprawdzają, czy owoce są odpowiednio dojrzałe, sprawdzają daty ważności na produktach, czytają załączone
etykiety. Panów rzadziej interesuje
cena wybranego towaru, często ignorują metki i na ogół decyzje podejmują racjonalnie.
Supermarkety dokładnie analizują
nasze zachowania. Dawniej monitorowano klientów i analizowano dane
z kamer, aby jak najlepiej poznać zachowania i upodobania klientów. Dzisiaj (według specjalistów) klientów
można od siebie odróżnić, nawet jeżeli w koszyku mają takie same produkty. Kłania się video miting. Jest
to technika rozpoznawania obrazów
umożliwiająca skanowanie poczynań
tysięcy osób. Program powie, ile czasu dany klient spędził w sklepie, jak
długo zastanawiał się nad wyborem

produktu, jakie towary interesowały
go najbardziej, co najdłużej oglądał,
nad czym się wahał.
Kupujemy by zmniejszyć stres, nagrodzić się, zrekompensować swoje życiowe niepowodzenia. Zakupy nas
uszczęśliwiają, pozwalają na poprawę
naszego samopoczucia, wywołują wrażenie, że dzięki obniżkom i okazjom
zrobiliśmy doskonały interes. Niekiedy jedna markowa sukienka, czy nowy tablet mogą być dokładnie tym, czego w danej chwili potrzebujemy. Ale
jeżeli wybieramy się do supermarketu
żeby uzupełnić domowe zapasy, zostawmy lepiej w domu kartę kredytową i weźmy ze sobą określoną ilość gotówki. W przeciwnym wypadku nasz
finansowy bilans dnia po powrocie z zakupów, może nas zdziwić. Mając naprzeciw siebie tak potężną machinę jak
supermarketowi specjaliści, nie powinniśmy jednak być zaskoczeni.
Ewa Jan ik

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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„A THAI” – esencja orientu
czyli smaki kuchni tajskiej
„Thai” w dosłownym tłumaczeniu z języka tajskiego na polski oznacza: wolny, wolność. Faktycznie
Tajlandczycy wyglądają na
ludzi wolnych, pogodnych
i pozytywnie nastawionych
do otaczającego ich świata. Ma się wrażenie, że rozumieją go i akceptują
zasady nim rządzące. Pomimo trudnych warunków
życia, zmuszających część
z nich do emigracji, są
otwarci i uśmiechnięci.
Możliwe, że ma to związek
z buddyzmem – dominującą religią w Tajlandii.
Stolicą Tajlandii jest Bankok. Nazywany jest on

Niektóre zwyczaje kulinarne Tajlandczyków z pewnością zszokują niejednego z czytelników. W Tajlandii przykładowo nikogo nie zdziwi potrwa
przyrządzona z psiego mięsa. Hoduje
się nawet w celu konsumpcji specjalne
rasy psów, które mają najlepsze mięso. Do tajskich przysmaków zalicza się
również szczury, węże i owady. Oczywiście przyrządzone w odpowiedni sposób. Sam miałem okazję spróbować
wielkiego konika polnego smażonego
na oleju i przyznam, że był całkiem
smaczny. Jednak w restauracjach tajskich na terenie Europy serwuje się zazwyczaj bardziej klasyczne potrawy,
cieszące się dużo większym zainteresowaniem klientów. Na nich postanowiłem się skupić w tym artykule.

Pamięć o tajskich
rarytasach

K

raje azjatyckie od lat fascynują
podróżników z całego świata. Powodów tego jest wiele. Jednym
z nich jest doskonała kuchnia, która
swoim charakterem różni się znacząco
od kuchni europejskiej.
Jest ona wyrazista, orzeźwiająca i pobudzająca – dla nas Europejczyków
wręcz zaskakująca. Azjaci doskonale
opanowali bowiem łączenie w odpowiedni sposób owoców, warzyw i przypraw korzennych tak, aby tworzyły idealną całość.
Dla mnie kwintesencją smaków całej Azji jest kuchnia tajska. Łączy ona
w sobie cechy kuchni różnych regionów tego kontynentu. Dlatego też zdecydowałem się przybliżyć Państwu Tajlandię, mentalność jej mieszkańców
i tajskie smaki.

Kilka słów o Tajlandii
Tajlandia to kraj leżący w południowo–wschodniej Azji. Jest ona monarchią konstytucyjną, na czele której stoi
król Bhumibol Adulyadej, Rama IX. Na
tronie zasiada on od 1946 roku, co czyni go najdłużej panującym król na świecie.

przez Tajów Krun Tep, co możemy przetłumaczyć jako Miasto Aniołów. Jest to
niezwykle nowoczesne i dynamicznie
rozwijające się miejsce, o liczbie ludności sięgającej do 6,6 mln. To właśnie
w nim znajduje się najwyższy hotel Tajlandii – 88 piętrowy Baiyoke Sky.
Jeden z moich przyjaciół miał przyjemność zjeść obiad w restauracji znajdującej się na szczycie tej budowli. Jak
opowiadał, zaniepokoiło go to, że budynek nieco poruszał się na boki. Zapytał o to pracowników, którzy zapewnili go, że to normalne. Dopiero wtedy
skupił się na rozpościerających się z hotelu cudownych widokach.
Skoro o obiedzie mowa... W Tajlandii jedzenie można kupić niemal
wszędzie. Gotuje się na straganach, łodziach... Na ulicy znajdzie się zatem
mnóstwo miejsc, w których zjemy dobrze i tanio. W Tajlandii jedzenie i gotowanie jest bowiem jednym z najważniejszych elementów codziennego życia.
Jada się wspólnie, celebrując czas posiłku. Do jego spożywania nie używa
się sztućców. Tradycyjnie jada się tu
rękoma, nieliczni zaś pomagają sobie
pałeczkami.

Osobiście, z kuchnią Tajlandii spotkałem się już kilka lat temu w Warszawie i pamiętam, że zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Pracowałem wówczas
w jednej z najbardziej znanych restauracji w Warszawie. Tam poznałem Lisę i Ti z Tajlandii. Byli to profesjonaliści znający się na swojej pracy
i podchodzący z szacunkiem do tego,
co robią. Nie potrafiłem się powstrzymać i wypytywałem ich o wszystko.
Opowiadali mi o swojej ojczyźnie, życiu w niej, ludziach, a przede wszystkim o tajskich kulinarnych zwyczajach
niespotykanych w innych częściach
świata. Dowiedziałem się od nich, że
tylko w Tajlandii zjemy durian – najbardziej śmierdzący owoc świata. Mimo zniechęcającego zapachu charakteryzują go ponoć niepowtarzalne
walory smakowe. Mówi nawet o tym
stare tajskie porzekadło: „Durian pachnie jak piekło, ale przy tym smakuje
jak niebo”.
Podczas mojej wizyty Li zaprezentował specjalne show (tzw. teppanyaki), podczas którego kucharze tajscy
popisują się przed klientami swoimi
umiejętnościami w posługiwaniu się
wokiem i innymi akcesoriami kuchennymi (więcej można zobaczyć w Internecie). Z kolei Lisa pochwaliła się
tzw. carvingiem owocowym – trudną
sztuką rzeźbienia w owocach i warzywach. Polega ona na tym, że specjalnym nożykiem, który wyglądem przypomina wieczne pióro, wycina się
w owocach kwiaty oraz inne kształty.
Efekt jest zadziwiający.
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Poruszony tymi wspomnieniami postanowiłem znaleźć w Antwerpii naprawdę dobrą restaurację tajską. Wypytywałem znajomych i w efekcie
trafiłem do „A Thai”.

Z wizytą w „A Thai”
W „A Thai” pojawiłem się, jak mam
to w zwyczaju, niezapowiedziany. Już
w drzwiach przywitał mnie zapach jaśminowego ryżu i curry, które ubóstwiam. Lokal wypełniony był po brzegi.
Domyśliłem się, że dobrze trafiłem i nie
mogłem doczekać się, kiedy spróbuję
jedzenia. Niezwykle ciepło przywitała
mnie kobieta o azjatyckiej urodzie i miło kojarzącym się imieniu – Mai. Pochodziła z Tajlandii. Poprosiłem ją
o umożliwienie rozmowy z menadżerem lub właścicielem. Powiedziała, że
mam go właśnie przed sobą, ale jeżeli
rozmowa ma trwać dłużej, lepiej będzie
jeżeli porozmawiam z jej mężem, ponieważ ona jest zajęta pracą.
To zawsze dobrze świadczy o lokalu, jeżeli właściciel osobiście dogląda
wszystkiego.
Joachim Mels siedział przy jednym
ze stolików i właśnie czekał na kolację.
Podszedłem i wyjaśniłem powód swojej wizyty. Właściciel poprosił, abym
wraz z moją żoną dołączył do niego. Rozmawiało się nam przyjemnie. Kolejny
raz trafiłem na ciekawego i miłego człowieka. Czekając na jedzenie, dyskutowaliśmy na temat Tajlandii, zwyczajów
i ludzi w tym kraju. Joachim miał wiele do powiedzenia na ten temat, ponieważ niejednokrotnie odwiedzał Tajlandię z racji na to, że jego druga połówka
pochodzi właśnie z tego kraju.
Rozmawiając, dyskretnie obejrzałem
lokal. Urządzony jest modernistycznie,
jednak w różnych miejscach zauważyć
można przywiezione z Tajlandii pamiątki i ozdoby, które wprowadzają klientów
„A Thai” w klimat orientu. Przed lokalem na ulicy wystawionych jest kilka stolików, z tyłu zaś znajduje się zaś piękny,
urządzony ze smakiem ogródek, w którym panuje przyjemna atmosfera.
W A Thai nie zapomniano także o nastrojowym oświetleniu. Na każdym stole znajdują się bowiem świece i kielisz-
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ki na wino oraz wodę. Bez wątpienia
elementy te dodają elegancji i szyku lokalowi.
Dodatkowo, podczas mojej wizyty
w „A Thai” w tle słychać było nieustannie delikatną etniczną muzykę tajską. Odpowiednio dobrana muzyka jest
bardzo ważna w restauracji, delikatne
brzemienia, podkreślają nastrój miejsca, nie przygłuszając zbytnio rozmowy.
Moja żona zapytała czy, może zrobić
kilka zdjęć w kuchni. Joachim bez
zastanowienia, zgodził się, abyśmy zobaczyli kucharzy podczas pracy (przypominam, że pojawiłem się niezapowiedziany).
Znam tajskich kucharzy, więc spodziewałem się porządnego zaplecza.
I właśnie to znalazłem. Świetna organizacja, czystość, wszystkie składniki
świeże, pracownicy uśmiechnięci i jednocześnie skupieni na swojej pracy.
Szefowa kuchni Nu Phit witała nas
z uśmiechem na twarzy, nie wyczuwałem tremy czy zaskoczenia. Widać, że
nie mają się czego wstydzić. Tak pracują profesjonaliści.
Wróciliśmy do stolika. Zapytałem
o kartę win. Joachim powiedział mi, że
raz do roku spośród dostępnych na rynku win wybiera te, które najlepiej pasują do pikantnej kuchni tajskiej. Jak
stwierdził, jest to niełatwe zadanie.
W przyszłym roku zamierza sprowadzać wino prosto z Tajlandii.
Wróćmy do głównego tematu. Charakterystyczne dla kuchni tajskiej jest
to, że często w jednym daniu mieszają
się różne smaki, a dzięki stosowanym
ziołom, wśród których króluje kolendra, zapach potraw zwala z nóg. Oto
podstawowe składniki używane do
przygotowania tych aromatycznych potraw tajskich: bazylia tajska, chili, cukier kokosowy, cynamon, pasty curry
w trzech smakach (czerwona, zielona
i żółta), czosnek, imbir, kardamon, kiełki bambusa, kolendra, trawa cytrynowa, tamarynd, limonka, mango, sos sojowy, sos rybny, sos ostrygowy, ryż
jaśminowy, ser sojowy tofu, mleczko
kokosowe, liście bananowca, grzybki
shiitake, makaron chiński, makaron

ryżowy, ryby, krewetki, kurczak oraz
wołowina. Jednym słowem same wspaniałości.
Jak przekona się każdy, kto zajdzie
do „A Thai”, z tych składników można
stworzyć naprawdę dobre i egzotyczne
dania. Takie właśnie znajdziemy tam
w menu. Skosztujemy tu kurczaka
w różnym wydaniu (np. z ryżem jaśminowym w sosie z czerwonego curry),
krewetek (smażone w cieście tzw. Tempurze), wołowinę, egzotyczne świeże
sałatki (polecam pikantne sałatki z mango). Znane na całym świecie zupy rybne (Tom Yum) i wiele innych klasycznych dań, jeżeli chodzi o kuchnię
Tajlandii.
Właściciel zapytał mnie, czego chciałbym spróbować. Wahałem się między
Pad Thai (makaronem ryżowym z kurczakiem, zieloną cebulką, orzeszkami
nerkowca, sosem, i jajkiem) a kurczakiem w curry. Wybrałem curry. Wcześniej próbowałem już tej potrawy
w popularnej restauracji tajskiej w Warszawie, gdzie również pracowali sami
Tajowie. Smak był wyśmienity, więc
wiem dokładnie, jak ma smakować dobrze przyrządzone curry.
Potrawę podano w oryginalnych, tradycyjnych tajskich naczyniach wykonanych z gliny. Poczułem zapach, który tak lubię, więc szybko otworzyłem
wieko. Pod nim znalazłem wyśmienity
sos w i soczyste kawałki kurczaka.
W porcelanowej misce czekał na mnie
również smakowity ryż jaśminowy. Nie
zwlekając już dłużej, odłożyłem notes,
długopis i zabrałem się za jedzenie. Tak,
to jest smak oryginalnego kurczaka
w sosie z czerwonym curry – to wtedy
sobie pomyślałem. Doskonałe. Kurczak
rozpływał się ustach.
Zadowolony z posiłku podziękowałem, ocenę dania zostawiając sobie
i Państwu. Miło będę wspominał to
miejsce, gdzie zjeść można oryginalne
tajskie dania przygotowane ze świeżych składników.
„A Thai” polecam zatem odwiedzić
każdemu, kto ma ochotę spróbować czegoś nowego, wyjątkowego.
Tomasz Grzybowski
foto: Joanna Grzybowska
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Lubisz gotować?
Napisz do nas.
Czekamy na przepisy autorskie, oryginalne, mało znane, szybkie, tanie, wasze ulubione
i wszystkie inne. W każdym kolejnym numerze gazety będziemy zamieszczać propozycje
czytelników, którzy chcą swoją kulinarną pasją dzielić się z innymi.
Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com
Chciałabym podzielić się z Państwem moimi dwoma ulubionymi przepisami na gulasz. Są to potrawy niedrogie
i stosunkowo łatwe w przygotowaniu. Mam nadzieję, że
będą smakowały.
Basia

Gulasz meksykański
Składniki:
l kilogram wieprzowiny l 15-20 dkg wędzonego
boczku l kilogram dojrzałych pomidorów l 3 średnie
cebule l 5 strączków chili l 1 puszka kukurydzy
l 3 ogórki kiszone l 4 ząbki czosnku l pół pęczka
szczypiorku l 1/4 litra mięsnego bulionu l 3 łyżki oleju
l sól l pieprz i szczypta cukru.
Przygotowanie:
Wieprzowinę i boczek pokroić w niedużą kostkę i usmażyć na oleju w brytfance. Doprawić pieprzem i solą. Pokroić cebulę i czosnek, podsmażyć na patelni i wrzucić do
mięsa. Następnie dodać pokrojone w kostkę pomidory
i dusić 5-7 minut. Całość zalać mięsnym bulionem, zagotować, przykryć i przez 45 minut dusić na małym ogniu.
Papryczki chili przekroić wzdłuż, oczyścić z pestek,
drobno posiekać i wsypać do mięsa. Kukurydzę i fasolę
wyjąć z puszki, odcedzić na sitku z zalewy i dodać do mięsa 15 minut przed końcem duszenia. Co jakiś czas mieszać, aby gulasz się nie przypalił.
Na koniec dodać pokrojone w plasterki ogórki kiszone,
doprawić solą i cukrem. Gulasz podawać posypany szczypiorkiem.

Gulasz wieprzowy z pieczarkami i porem
Składniki:
l 60-70 dkg wieprzowej łopatki l 20-25 dkg pieczarek
l 2 średniej wielkości pory l 1 cebula l 1 papryczka
chili l 1 łyżeczka mielonego kminku l 1 łyżeczka
curry l 1 łyżka mąki (najlepiej pszennej) l 1 szklanka
śmietany l 4 łyżki oleju l sól.
Przygotowanie:
Mięso umyć i pokroić w grubszą kostkę. Obraną cebulę drobno posiekać. Pieczarki, porę i papryczkę obrać i pokroić w krążki.
W garnku rozgrzać dwie łyżki oleju i zarumienić na nim
cebulę. Dodać mięso i podpiec je. Następnie doprawić solą, posypać kminkiem, curry i dusić na średnim ogniu.
Pieczarki i papryczkę podsmażyć na patelni na pozostałym oleju. Podlać odrobiną wody i dusić około 10 minut.
Następnie dodać pokrojony por, wymieszać i odstawić.
Kiedy mięso w garnku będzie już miękkie, trzeba gulasz zagęścić mąką i śmietaną, potem dusić jeszcze przez
pięć minut. Dodać pieczarki, por, papryczkę chili i wszystko razem przez chwilę podgrzewać.
Smacznego!
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Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości proszę wpisać „ogłoszenie drobne”)

lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0489823803.
Ogłoszenie ukaże się na stronie internetowej oraz w najbliższym wydaniu gazety „Antwerpia po polsku”
Informujemy, że ogłoszenia komercyjne takie jak usługi, działalność gospodarcza itd. zamieszczamy wyłącznie w formie płatnej reklamy,
w atrakcyjnej cenie (już od 20 euro z btw).
SZUKAM PRACY

WYNAJME MIESZKANIE

% Młody chłopak, 20-latek, poszukuje pracy jako pomocnik na budowie lub przy remontach mieszkań. Kontakt: 0485. 108.04

% Wynajmnę pokój dla kobiety bez nałogów, z oddzielnym wej-

% Pilnie zaopiekuję się osobą chorą, niepełnosprawną. Mam
duże doświadczenie, jestem uczciwa, kulturalna i opiekuńcza.
Tel. 0489 925 531

ściem z klatki. Cicha, spokojna okolica, dobra lokalizacja.
Cena 300 euro. Tel. 0488 317 702.
% POKÓJ DO WYNAJĘCIA od października w Merksem, blisko

tramwaj 2,3,6 oraz przystanki bus. Tel nr +32 493395398. Dzwonić po 18tej.

% Pracująca 50-latka o miłym wyglądzie ze znajomością angiel-

% wynajmę mieszkanie na Borsbeek 2 sypialnie, salon, 2 toa-

skiego i niderlandzkiego, zaopiekuje się domem w zamian za
dach nad głową. Tylko poważne propozycje. Tel. 0485 279 717

lety, piwnica od zaraz, cena 460e, tel. 0498412280
MIESZKANIE – SZUKAM

% Solidny pracownik z doświadczeniem w sektorze budowla-

% Poszukuję apartamentu do wynajęcia w Antwerpii, max. do

nym bez nałogów, sumienny uczciwy, z pobytem stałym, z zapałem do pracy, podejmie pracę oficjalną u uczciwego pracodawcy, Antwerpia i okolice. Gsm – – –

500 euro ze wszystkim. Kontakt Ewa 0495.17.60.79
INNE
% Damian lat 56, wysportowany, pozna panią w odpowied-

% Nazywam się Ada mam 20 lat. Szukam pracy w Antwerpii:

opieka nad dzieckiem/ sprzątanie/ wyprowadzanie zwierząt/
praca na zmywaku. Jestem osobą dokładną, pracowitą, punktualną i mam motywację do pracy. Kontakt: e-mail: adakotulska93@wp.pl, 0493467208. Tylko poważne oferty pracy.
% Mam 26 lat pilnie poszukuje pracy w zawodzie sprzątaczki.
Tylko poważne oferty. Kontakt: 0492254572 Anna

nim wieku, która lubi romantyczne spacery i poznawanie ciekawych miejsc. Tel. 0486 430 192
% Samotna pani po 50-tce pozna pana w podobnym wieku,

w celu spędzenia wspołnych wieczorów przy lampce wina.
Tel. 0484 938 510
% Szukam nauczyciela języka angielskiego w Antwerpii.

Tel 0492 187 388

Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803
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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

Ogłoszenia
CV wraz ze zdjęciem oraz swoje
oferty prosimy wysyłać na adres
Polsko-Flamandzkiej Federacji
Budowlanych
marzena@pvbf.be
tel – 0471 875 118
Prosimy zaznaczyć nr ogłoszenia!
Ogłoszenie 01
Belgijska firma budowlana poszukuje wykwalifikowanych malarzy proszkowych. Praca na warunkach
belgijskich.
Ogłoszenie 02
Praca w centrum dystrybucji. Obsługa środków
transportu oraz urządzeń
w magazynie wysokiego
składowania,
układanie
towarów w kontenerach
i wózkach, posługiwanie się
czytnikami i skanerami. Pracodawca zapewnia szkolenie.
Od pracowników wymaga się
przestrzegania polityki doty-

czącej zasad higieny, zakaz
spożywania alkoholu i innych
środków odurzających. Na terenie obowiązuje także zakaz
palenia poza specjalnie do tego wyznaczonymi strefami.
Znajomość języka angielskiego lub niderlandzkiego
konieczna. (kontrakt na warunkach belgijskich).
Ogłoszenie 03
Elektryk budowlany
Miejsce pracy: Herentals
Opis stanowiska: Prace elektryczne na budowach na terenie Belgii Podłączanie
nowych instalacji elektrycznych (domy, osiedla). Wyma g a n i a :
wykształcenie
w zawodzie elektryk i elektromonter lub techniczne
– elektryk wymóg konieczny: aktualne uprawnienia,
komunikatywna znajomość
języka niderlandzkiego lub
angielskiego Oferta: atrakcyjne wynagrodzenie, legal-

ne i stałe zatrudnienie zgodne ze standardami (na okres
3 lub 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas
nieokreślony po tym okresie) pomoc w znalezieniu zakwaterowania.
Ogłoszenie 04
Operator koparki: wymagana jest znajomość języka
angielskiego (warunek konieczny), mile widziana znajomość języka niderlandzkiego.
Wykształcenie: kierunkowe.
Doświadczen ie: 3 letnie
doświadczenie w zawodzie
betoniarza lub operatora
koparki (mile widziana znajomość obsługi innych maszyn ciężkich). Kandydaci do
pracy będą przechodzili testy,
z wiedzy i umiejętności praktycznych, w danym zawodzie.

Ogłoszenie 05
Elektryk
budowla ny
– Montaż nowych instalacji
elektrycznych i naprawa istniejących na obiektach budowlanych (podłączanie
gniazdek, rozdzielni, oświetlenia itp.). Samodzielna
praca z rysunkiem technicznym. Wymagana komunikatywna znajomość języka
niderlandzkiego.
Wykształcenie o kierunku
elektrycznym. Rzetelność
oraz kultura osobista. Posiadanie własnego samochodu – mile widziane.
Ogłoszenie 06
Monter ociepleń
Miejsce pracy: Belgia.
Termin rozpoczęcia pracy:
Od Zaraz!.
Obowiązki: – Ocieplanie
– Tynkowanie, malowanie fasad budynków, – Drobne prace wykończeniowe.

Trochę praktycznych informacji
Zmiany przepisów
w Belgii
Od pierwszego września
2013 roku, wprowadzono w Belgii wiele nowych przepisów.

Nowe dowody rejestracyjne.
Nowe dowody rejestracyjne będą
składały się teraz z dwóch części.
Po otrzymaniu dowodu rozdzielamy
go na dwie części. Właściciele pojazdów są zobowiązani jedną cześć dowodu przechowywać w pojeździe
(DEEL I), natomiast druga część dokumentu powinna być przechowywa-

na w bezpiecznym miejscu poza pojazdem (DEEL II).

Mniej pieniędzy dla najstarszych dzieci
Przepis ten dotyczy dzieci urodzonych
przed 1997 rokiem. Dodatek pieniężny
zmniejszono z kwoty 33,69 do 27,60 euro. W sumie łączna kwota alimentacyj-
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na spadła do 117,88 euro. Dzieci w wieku 16 i 18 lat mają teraz zmniejszony
suplement z 31,36 do 23,95 euro.

Sektor pracy tymczasowej
Zmieniono przepis dotyczący zatrudniania osób z pobytem tymczasowym.
Od pierwszego września firmy mogą
zatrudniać takie osoby również na czas
nieokreślony. Okres próbny został podzielony na trzy próby wystawione
maksymalnie do sześciu miesięcy. Termin ten jednak w całości nie może
przekraczać dziewięciu miesięcy.

Emerytury
Wzrasta procent dla osób pracujących na własny rachunek (zelfstandig) o 1,25 procent.
Dla osób niepełnosprawnych o 2,00
procenty.
Dla osób starszych nie posiadających wystarczających dochodów
o 2,00 procenty.

Pobyt w Belgii
Belgijski parlament zatwierdził reformę przepisów dotyczących naturaliza-

cji w Belgii czyli otrzymania belgijskiego obywatelstwa. Wydłużono termin
z trzech do pięciu lat. Teraz o obywatelstwo będzie się można starać dopiero
po pięciu latach oficjalnego pobytu.
Warunki, jakie nałożono na osoby
starające się o obywatelstwo w Belgii:
1. Znajomość jednego z oficjalnych
języków uznanych w Belgii (niderlandzki, francuski)
2. Integracja społeczna – kurs plus egzamin.
3. Integracja ekonomiczna w postaci
przepracowanych 18 miesięcy
w pełnym wymiarze godzin. Jedynie osoby, których współmałżonkowie posiadają obywatelstwo przynajmniej od trzech lat, lub posiadają
już wiek emerytalny, mogą być
zwolnione z punktu trzeciego. Dotyczy również osób, których dzieci
posiadają obywatelstwo belgijskie
oraz osób niepełnosprawnych.
Tylko osoby przebywające oficjalnie
w Belgii 10 lat będą mogły otrzymać
obywatelstwo automatycznie po złożeniu wniosków w gminie.
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Obywatele innych krajów
Niestety, w Belgii jest coraz więcej
osób, które przebywają na terenie tego kraju bez pracy. Często wychowują dzieci, na które pobierają korzyści
finansowe. Według nowego prawa,
obywatel innego kraju będzie musiał
teraz być w stanie się utrzymać. Państwo belgijskie obecnie ma prawo odmówić pobytu oraz zamieszkiwania
na terenie Belgii osobom, które pozostają bez pracy i obciążają belgijski
system pomocy opieki socjalnej. W Belgii bez meldunku można przebywać
tylko do trzech miesięcy. Obecnie gminy mają prawo odmówić zameldowania na okres dłuższy niż trzy miesiące osobom, które nie udowodnią, że
są w stanie się w Belgii utrzymać lub
posiadają tu pracę. Zostały również
cofnięte dotacje za kursy językowe dla
emigrantów. Od tej pory szkoły językowe będą pobierały opłaty.
Wprowadzono także zakaz noszenia
religijnych symboli w środowisku oświatowym (szkolnym). Zakaz dotyczy
uczniów, studentów, nauczycieli oraz
innych pracowników szkół i uczelni.

Często zadawane pytania i odpowiedzi
Zasiłek rodzinny w Belgii
Zasiłek wypłacany jest w zależności od liczby posiadanych dzieci oraz
konkretnej sytuacji pracownika.
Komu przysługuje?
O zasiłek rodzinny w Belgii mogą
starać się osoby, które przebywają
i pra cu ją w tym kra ju tyl ko le gal nie:
n Pracownicy etatowi
n Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
n Osoby prawnie pobierające belgijskie świadczenia społeczne (np. zasiłek dla bezrobotnych).
Zasiłek przysługuje takim osobom
nawet wtedy, kiedy ich rodziny przebywają w Polsce. Miejsce pobytu dziecka nie jest ważne podczas ubiegania
się o zasiłek rodzinny.
Rodzice oraz prawni opiekunowie
dziecka mogą starać się o przyznanie
zasiłku rodzinnego do czasu, aż dziecko ukończy 18-ty rok życia. W przypadku dzieci studiujących do 25 roku życia, oraz do 21 roku życia dzieci
niepełnosprawnych.
Polskiemu pracownikowi zatrudnionemu u belgijskiego pracodawcy,
przysługuje również premia za narodzi ny dziec ka. Kwo ta za pier wsze
dziecko wynosi 152,57 euro. Przepisy te dotyczą tylko osób legalnie tu

zatrudnionych i nie odnoszą się do
pracowników na zasadach delegowania posiadających druk A1, oraz Polaków pracujących w Belgii na zasadzie podwykonawstwa, posiadających
firmy zarejestrowane w Polsce. Praca w tym systemie nie daje prawa do
takich zasiłków gdyż powyższe osoby podlegają pod polski system ubezpieczeniowy.
Wysokość zasiłku
Stawki podstawowe:
n 85,07 euro na pierwsze dziecko,
n 157,41 euro na drugie dziecko,
n 235,03 eu ro na trze cie i ko lej ne
dziecko.
Osoby wykonujące działalność gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnienie, współwłasność w spółce), otrzymują 79,57 euro.
Dodatki dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
n 43,31 euro na pierwsze dziecko,
n 26,85 euro na drugie dziecko,
n 21,65 euro na trzecie i kolejne dziecko.
Dodatek na dzieci niepełnosprawne wynosi od 74,60 do 497,36 euro
Ubieganie się o zasiłek
Aby otrzy mać do da tek naj pierw
trzeba złożyć odpowiednie dokumenty.

1. Wnio sek o przy zna nie do dat ku
(model doc. AA). Następnie belgijski pra co daw ca skła da wnio sek
w swojej instancji świadczeń rodzinnych.
2. Belgijski fundusz dodatków rodzinnych przesyła do Polski następujące dokumenty
n model P12, w którym określamy sytuację rodzinną.
n model E401, jest to zaświadczenie
do ty czą ce członków ro dzi ny na
utrzymaniu danej osoby.
n model W, jest to przyznanie dodatku na dziecko i ustanowienie konta bankowego w Polsce.
Po wypełnieniu dokumentów, wracają one do Belgii.
Kolejnym i ostatnim krokiem jest
przesłanie formularza E 411, przez
fundusz belgijski do odpowiedniej instancji w Polsce. Jest to zależne od
miejsca zamieszkania rodziny pracownika w Polsce. Jest to wniosek informu ją cy o ewen tu al nych wy pła tach
świad cze nia ro dzin ne go w Pol sce
i konkretnych miesięcznych kwotach
na poszczególne dziecko.
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Clean Space dienstencheques

Brakuje ci kilku godzin i szukasz dodatkowych klientów?U nas ich znajdziesz.
Paniom ze swoimi klientami pomagamy znaleźć dodatkową pracę, a ponadto oferujemy:

–
–
–
–
–
–
–

atrakcyjne wynagrodzenie
czeki żywnosciowe o wartości 7€ od pierwszego dnia pracy
wszystkie świadczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, premię końcoworoczną, wakacyjne,...)
roczny abonament komunikacji miejskiej (De Lijn)
pomoc w sprawach administracyjnych
rozliczenia podatkowe
informacje o prawie do urlopów okolicznościowych (wychowawczego, edukacyjnego, seniora i innych)
oraz pomagamy w dopełnieniu formalności
– szkolenia
– prezenty okolicznościowe oraz imprezy firmowe dla Pań i ich dzieci
– miłą i rzetelną obsługę oraz przyjazną atmosferę

Respektujemy prawa pracownika i przepisy kodeksu pracy.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0484/397 465.

Zapraszamy także od wtorku do piątku między 12 a 17.30 do naszego biura na Osystraat nr 9
(przy Rooseveltplaats).
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Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii
Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200
Tel. +32 (0) 2 7390 10l
Fax +32 (0) 2 736 18 31
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)12 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl
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.szkolapolskabe
Centrum Pomocy Prawnej
w Antwerpii
Instytucja powołana przez MSZ
w Warszawie, do dyspozycji są konsultanci, prawnicy, psycholog, pedagog i logopeda. Porady tylko na
umówione spotkanie
Tel.: 0485 628 498
e-mail.: centrumantwerpia@gmail.com
www.centrumpomocyprawnej.be
Adwokaci
Jeżeli masz jakieś prawne problemy,
szukasz pomocy a nie masz dużych
dochodów i nie stać cię na adwokata
możesz skorzystać z 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 advooaten 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.
Umawianie się telefonicznie:
w godz. 10.00-12.00, tel. 03/260 72 80
Ubezpieczenia
Save Insurance
Plantin en Moretuslei 128-134,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

Card stop
W przypadku zgubienia karty
bankowej należy ją jak najszybciej
zablokować:
070 344 344

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
De blauwe lijn
Specjalna linia uruchomiona przez
policję:.kradzież samochodu,
zastawiony wjazd/wyjazd,
odholowano samochód itd.
Tel. 0800 123 12, e-mail:
deblauwelijn@politie.antwerpen.be

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii
i okolicach
Strona internetowa poświęcona
szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be
Lekarze dyżurni
tel. 0900 10 512
www.hwpantwerpen.be
Dentyści dyżurni
tel. 0903 99 591
www.tandarts.be, tel.: 0903 39 969
(weekendy i święta
w godz.9:00-18:00)
Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć
na „wachtdiensten apothekers”
i wpisać swój kod pocztowy,
lub tel.: 0900/10500 (w ciągu dnia),
0900/10512 (22:00-9:00)
Antigiftcentrum
Pomoc w przypadku kontaktu np.
dziecka ze środkami chemicznymi,
gdy potrzebujemy natychmiastowej
porady
Tel.: 070 245 245
www.poisoncentre.be

LEKARZE POLSKOJĘZYCZNI
W ANTWERPII I OKOLICACH
Lekarze domowi
- Martin Rosenblum tel.
03/218.77.07
- Jana Vavrowa tel. 0475/8314135
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
- Henri Jakubowicz tel,
03/239.18.19, Belgiêlei 124
Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia
+32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus.
tel: O3 443 36 04
Pediatra
Kurotowa Andrea.
Szpital Sint Vincentius.
St-Vincentiusstraat 20. 2018
Antwerpia,
tel. 03 285 28 35
Dentysta
- Polskie Centrum Dentystyczne,
Langeheemstmat 122,
tel.: 0487 427724
- Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5,
2610 wilrijk, teLO3/828 52 60
Dietetyk
Paulina Dabrowska
Miksebaan 189
2930 Brasschaat (Antwerpia)
tel. 03/651 64 61
Polski kościół
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
Pól 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
Bracia Mniejsi Kapucyni
niedziela godz., 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte
Winkelstraat 1 a Ossenmarkt 14

