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Od Redakcji
Miło nam znowu gościć u Państwa. Kolejne wydanie „Antwerpii po polsku” jak zwykle zawiera wiele różnych treści,
jednak listopad w naszej kulturze jest miesiącem szczególnym, gdyż jego pierwsze dni skłaniają do zadumy nad
sprawami, na które nie mamy czasu w naszych niełatwych przecież realiach na emigracji. Jeśli ktoś nie ma na co
dzień poczucia bycia emigrantem, ma to dwa oblicza. Po pierwsze czuje się w Belgii jak w domu i to jest dobre.
Przecież to jest nasz drugi dom. Z drugiej strony, rozluźniają i zacierają się nasze więzi z Polską – krajem naszego
pochodzenia, w którym stawialiśmy pierwsze, niepewne kroki, dosłownie i w przenośni. Można się nad tym tylko
zadumać, lecz polska wędlina na śniadanie to jednak troszkę mało, aby czuć się dalej Polakiem. Jeśli nie będziemy
razem przy różnych okazjach, których w Antwerpii nie brakuje, stracimy powoli to, co ważne, czyli poczucie tożsamości
narodowej. Pozostanie wtedy tylko wstydliwie pochować gdzieś po kątach wszelkie symbole starego kraju i zapomnieć...
Będziemy jednak wtedy jak las, w którym rosną drzewa bez korzeni.
Wspominamy w tym miesiącu tych, którzy odeszli. Wspominamy i... zapominamy o ich wkładzie w naszą obecną
rzeczywistość. Ale każdy dzień, każda chwila była przecież dla nich, a teraz jest dla nas, ważna. Czerpiemy teraz
korzyści z ich pracy, wypowiedzianych słów i troski o nas. Teraz my musimy zasłużyć sobie na pamięć i ciepłe refleksje
na nasz temat. Taka jest kolej rzeczy.
Ale życie idzie do przodu i daje mało czasu na wspomnienia, więc jak zwykle polecamy szereg artykułów na różne
tematy. Cieszymy się, że możemy prezentować osiągnięcia antwerpskiego polonijnego chóru, kibicujemy piłkarzom,
cieszymy się z sukcesu belgijskiego laureata Nagrody Nobla, pamiętajmy też o Sienkiewiczu i jego wielkim dorobku
literackim. Jednym słowem – żyjmy pełnią życia, jak… Polacy na emigracji. Miłej lektury!
Redakcja
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii
Meir, to nie
tylko zakupy.
Znajduje się tu
kilka
naprawdę
osobliwych
architektonicznych
perełek,
o których
koniecznie
trzeba
opowiedzieć.

Meir
An twer pskie Me ir jest naj ważniejszym centrum handlowym w Bel gii, za rów no pod
wzglę dem licz by ku pu ją cych,
jak i cen wynajmu powierzchni.
To właś nie przy Me ir są naj droższe czynsze w Belgii – około 1.700 eu ro mie sięcz nie za
metr kwadratowy powierzchni
sklepu.
Zakupy przy Meir robią nie
tylko mieszkańcy Antwerpii, ale
również innych rejonów Belgii,
Holandii, czy Luksemburga.
Szacuje się, że dziennie przewija się tu kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Trochę wspomnień
Nazwa ulicy pochodzi od starego niderlandzkiego słowa meere (meer – jezioro). Najwcześ-

niejsza wzmianka o Meir – bagiennych obszarach tuż przy granicach miasta sięga 1257 roku.
Początkowo była to niewielka
uliczka z kanałem pośrodku.
Z biegiem czasu, wraz z dynamicznym rozwojem Antwerpii,
Meir w miejskiej infrastrukturze nabierało coraz większego
znaczenia. Na przełomie wieku
XV i XVI, Antwerpia była jednym z największych europejskich miast. Centrum obecnego
starego miasta było przepełnione, dlatego Meir i okoliczne ulice stawały się coraz bardziej
atrakcyjnym miejscem do budowania pałaców i wystawnych rezydencji. O zamożności ówczesnych mieszkańców, wielkości
i znaczeniu Antwerpii, świadczą
zachowane do dzisiaj bogato
zdobione secesyjne fasady budynków.

Otwarcie nowej giełdy, spowodowało przesunięcie handlowego centrum miasta od Scheldy do Meir, które stało się nie
tylko znaczącym punktem handlowym, ale również miejscem
wielu ważnych miejskich uroczystości, parad i spotkań.
Na przełomie wieku XIX i XX,
coraz bardziej widoczna była
funkcja Meir jako głównej
drogi prowadzącej od dworca
centralnego do zabytkowego
centrum miasta. Ulicę ciągle
poszerzano i modernizowano.
W 1980 roku przeniesiono pod
ziemię ruch tramwajowy, a trzynaście lat później (1993 r.), kiedy Antwerpia stała się Europejską Stolicą Kultury, zamknięty
został także ruch kołowy. Takie
posunięcia umożliwiły władzom
miasta stworzenie obszernego
pasażu handlowego.
Ale Meir, to nie tylko zakupy.
Znajduje się tu kilka naprawdę
osobliwych architektonicznych
perełek, o których koniecznie
trzeba opowiedzieć.

Wieża KBC
– „Boerentoren”

Meir dawniej. Źródło: http://www.oude-postkaarten.com/foto.asp?oud=86

Boerentoren podczas budowy i obecnie. Źródło: http://hg.hu/cikkek/varos/14064-az-eg-europai-uttoroi

W latach 1929-31, w czasie
przygotowań do Wystawy Światowej w Antwerpii, zbudowano
w centrum miasta „Boerentoren”
– pierwszy wieżowiec w Europie.
Rada miasta postawiła architektowi – Janowi van Hoenacker jeden warunek: budynek nie mógł
zasłaniać katedry. Zresztą ten
wymóg istnieje do tej pory. Nic
co powstaje w okolicach starego miasta nie może przysłonić
katedry. Do końca lat 50-tych,
KBC miał status najwyższego budynku w Europie.
„Boerentoren” powstał w oparciu o najnowocześniejsze wówczas
technologie, na wzór wieżowców
w Nowym Jorku i Chicago, z elewacją w stylu Art Deco. Pierwotnie miał wysokość 87,5 metra, a po
renowacji w latach 1970 i 1976
osiągnął wysokość 97 metrów.
Początkowo był to wielofunkcyjny budynek składający się
z biur i apartamentów. W trakcie renowacji w latach 70-tych,
wszystkie lokale mieszkalne zamieniono na biura i tak pozostało do dziś. Od 1981 roku, KBC
ma status zabytku.

Antwerpia po polsku

listopad 2013

Wieża nazywana jest „Boerentoren”
– „Wieża Rolnika”, gdyż kiedyś najważniejszymi jej akcjonariuszami byli właśnie rolnicy. Obecnie w wieżowcu mieści się siedziba największego
banku Flandrii KBC i taka jest jego
oficjalna nazwa.
Z budynkiem związanych jest kilka
ciekawostek. Jedna z nich mówi, że
podobno przy ładnej pogodzie, ze
szczytu wieżowca można dostrzec
brukselskie Atomium. Inna głosi, że
wieżowiec znajduje się dokładnie 123
metry od wieży katedry, której wysokość wynosi… 123 metry.

De Hand – symbol Antwerpii
Na Meir znajduje się nietypowa ławeczka w kształcie obciętej ręki – symbolu miasta, nawiązująca do znanej
antwerpskiej legendy o dzielnym Brabo, który obciął rękę gigantowi.
Autorem rzeźby wykonanej z piaskowca jest francuski artysta Henri
de Miller. Antwerpska ręka jest częścią większego dzieła sztuki tego samego autora, znajdującej się w Paryżu na placu przed kościołem świętego
Eustachego. Stoi, a właściwie leży tam
monumentalna rzeźba „L’Ecoute”
(„Słuchanie”), przedstawiająca olbrzymią, pochyloną głowę opartą na dłoni i nasłuchującą odgłosów z podziemi Paryża.
W 1991 roku, władze Antwerpii zakupiły część tego dzieła sztuki i w taki oto sposób, od lutego 1992 roku,
ławeczka w kształcie obciętej ręki stała się nieodłącznym elementem Meir.

Pałac królewski
– Koninklijk Paleis
op de Meir
Na rogu Meir i Wapper, pod numerem 50, znajduje się też XVIII. wieczny Pałac Królewski zwany tez „Hotelem Miasta”.

Zaprojektowany i zbudowany w połowie XVIII wieku, według projektu
Jana Pietera van Baurscheit de Jonge, powstał na zlecenie bogatego, antwerpskiego kupca Johana Alexandra
van Susteren, który dorobił się fortuny na inwestycjach morskich w Ostendzie. Wspaniała rokokowa rezydencja
z monumentalną fasadą z kamienia,
ostatecznie ukończona została w 1748
roku. Figury na elewacji frontowej
przedstawiają Triumf Handlu i Wojny.
Wnętrze pałacu zostało zaprojektowane również przez Jana Pietera van Baurscheit.
Wyjątkowo okazały budynek z doskonałą lokalizacją, zwrócił uwagę cesarza Napoleona, który kupił go
w 1811 roku (Belgia była wówczas
częścią Francji). Francuski władca zlecił przebudowę rezydencji tak, by odpowiadała cesarskim standardom. Tego zadania podjął się główny architekt
cesarza, Pierre François Louis Fontaine. On również urządził wnętrze
pałacu. Po upadku napoleońskiej kampanii, kiedy cesarz musiał opuścić tereny belgijskie, pałac królewski na
krótko trafił w ręce Holendrów.
Po odzyskaniu przez Belgię niepodległości, gmach stał się własnością
monarchii belgijskiej i król Leopold
II nakazał jego gruntowną przebudowę. W 1905 roku, dwa salony zostały
połączone w wielką lustrzaną salę, jedno z najwspanialszych pomieszczeń
pałacu. Do chwili obecnej, w dawnym
niebieskim pokoju Napoleona na piętrze, wiszą zarówno portrety wielkiego cesarza, jak i króla Leopolda II.
Belgijska rodzina królewska używała tego pałacu jako rezydencji dla
gości. Jednak w pewnym momencie
budynek stał się dla monarchii zbędnym balastem. Rozpoczęły się długotrwałe procedury w wyniku których
w 1960 roku pałac stał się własnością

De Hand, Meir w Antwerpii. Źródło: http://www.andreabrewee.be/plaatsen/antwerpen
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belgijskiego ministerstwa kultury
i stracił status rezydencji królewskiej.
W latach 2004 – 2010 został całkowicie odremontowany przez flamandzki
rząd. W roku 2010 do pałacu powróciła kolekcja 150 zabytkowych mebli.
Pod względem architektonicznym,
jest to z pewnością jedna z piękniejszych rezydencji w Antwerpii, ale warto do niej zajrzeć jeszcze z jednego powodu. Na parterze mieści się słynny
w całej Belgii „The Chocolade Line”,
polecany w przewodniku Michelina.
Czekoladowy biznes zajmuje pomieszczenia, które za czasów Napoleona były salonem i sypialnią dla ważnych gości. Teraz przeplatają się w nim
historia i czekoladowe zapachy. Można podziwiać mistrzowsko wykonane
czekoladowe figurki i podpatrzyć pracę chocolatierów w dawnej kuchni Napoleona.
Założycielem „The Chocolade Line”
jest Dominique Perssone, który całe
swoje życie poświęcił na odkrywanie
nowych smaków. W antwerpskiej
świątyni czekolady można nabyć zarówno klasyczne praliny jak i na przykład czekoladki z colą, pikantne z boczkiem, czekoladę z wasabi i połączoną
z papryczką chili. Perssone napisał
swego czasu doskonałą książkę, która uznana została za najlepszą pozycję na temat czekolady na świecie.
Pałace i czekolada były kiedyś przywilejami bogaczy. Teraz Meir ozdabiają pałace, ulica pachnie wyśmienitą czekoladą, a belgijscy chocolatierzy
są bez wątpienia mistrzami na skalę
światową.
Anna Janicka

Na drugą część opowieści o Meir
zapraszam w następnym wydaniu
„Antwerpii po polsku”.

„L'Ecoute” w Paryżu. Źródło: http://talent.paperblog.fr/6055908/l-ecoute/

6

Antwerpia po polsku

listopad 2013

To warto wiedzieć
– przegląd prasy
belgijskiej
Władze Antwerpii
zwalniają
urzędników
Włodarze miasta zadecydowali, że
zamiast podnosić obywatelom podatki, zwolnią z pracy prawie półtora tysiąca urzędników.
Do 2019 roku zwolnieni zostaną
urzędnicy różnych szczebli i instytucji publicznych. Szacuje się, że pracę
straci prawie 8 procent całej biurokracji w mieście.
Władze Antwerpii zapewniają, że poczynione w ten sposób oszczędności
pozwolą na utrzymanie obecnego,
a nawet wyższego poziomu wydatków
inwestycyjnych oraz uratują mieszkańców przed podwyżką istniejących
podatków i wprowadzeniem nowych.
Zaoszczędzone kwoty zasilą miejski
budżet i przekazane zostaną na zaplanowane inwestycje, które w ciągu
najbliższych sześciu lat wyniosą
1,25 miliardów euro.
deredactie.be

Bezsensowna
śmierć
Mieszkańcy Antwerpii są w szoku
po nagłej i niespodziewanej śmierci
18-latka.
Gregory, uczeń Sint–Lutgardisinstituut, w październikową sobotę wspólnie z kolegami obchodzili urodziny jednego z nich. W kafejce, gdzie odbywała
się impreza, był również nietrzeźwy
i bardzo agresywny Rudi P. stwarzający problemy nie tylko pracownikom,
ale i gościom. Po którymś z kolei incydencie został z lokalu po prostu
wyrzucony, ale niestety wrócił z powrotem. Według kolegów, Gregory zaoferował mu chusteczkę, aby wytarł
skaleczone miejsca, na co Rudi wyjął
nóż, ugodził młodego człowieka
w brzuch i wyszedł. Koledzy studenta
wybiegli za nim na ulicę i udało im się
zatrzymać i obezwładnić sprawcę. Wezwana karetka przyjechała na miejsce
zdarzenia bardzo szybko, ale niestety
pomimo natychmiastowej reanimacji,
nie udało się lekarzom uratować młodego człowieka.
Sprawca morderstwa przebywa
w areszcie i czeka na proces.
„Gazet van Antwerpen”

Antwerpskie stare miasto
nie dla diesli
Rada miasta przygotowuje ustawę,
według której od 2016 roku będzie obowiązywał zakaz wjeżdżania do centrum
miasta autami napędzanymi silnikami
diesla. Zakaz dotyczyć ma „diesli” starszych niż 15 lat, a samochody powyżej
10 lat, będą musiały posiadać specjalne mierniki poziomu spalin.
Według władz Antwerpii, głównym
celem zakazu jest poprawienie jakości powietrza w mieście. Stowarzyszenie kierowców VAB jak i część organizacji zrzeszających kierowców
uważa, że takie rozwiązania nie mają
sensu, ponieważ i tak nie uniknie się
zanieczyszczania centrum, a poza tym
stworzy się dodatkowe utrudnienia
dla ludzi starszych, związane z transportem. Powyższe organizacje postulują, aby władze miasta zabrały się
wreszcie za zakorkowane obwodnice
otaczające miasto i usprawniły ruch
kołowy wewnątrz Antwerpii.
„Gazet van Antwerpen”

Louboutin walczy
z kontrowersyjną
kampanią
Znany na całym świecie francuski
projektant luksusowych kobiecych butów – Christian Louboutin, zaskarżył
do sądu belgijską organizację kobiecą. Poszło o wykorzystanie jego marki w kampanii przeciwko islamowi.
Belgijskie Stowarzyszenie „Kobiety
Przeciwko Islamizacji”, sprzeciwiające się poniżającemu traktowaniu
kobiet przez muzułmańskich fundamentalistów wydrukowało plakat
„Wolność albo islam”. Widnieją na nim
kobiece nogi obute w słynne szpilki
z czerwoną podeszwą na których zaznaczono, że kobiety noszące krótkie
spódniczki, zgodnie z prawem szariatu narażone są na karę śmierci przez
ukamienowanie. Do zdjęcia pozowała była Miss Belgii – Anke Van Dermeersch, zasiadająca obecnie w senacie z ramienia prawicowej partii
Vlaams Belang.
Francuski kreator oburzony tym,
że kontrowersyjna kampania może
zniszczyć jego medialny wizerunek,
podał stowarzyszenie do sądu. Zarzu-

ca, że autorki kampanii „nie widzą
różnicy pomiędzy ogółem wyznawców
islamu i muzułmańskimi fundamentalistami”. Belgijska organizacja odpiera zarzuty twierdząc, że „zarzut ten
jest całkowicie niezrozumiały, bo chodzi o obronę praw muzułmanek zmuszanych do noszenia zakrywających
całe ciało burek i nikabów”.
Czy protest Francuza rzeczywiście
ma w podtekście ochronę jego medialnego wizerunku? Znaczna część
belgijskich obserwatorów sceny politycznej sugeruje, że chodzi tylko i wyłącznie o aspekt finansowy. Louboutin nie chce bowiem stracić bogatych
klientek z Zatoki Perskiej i nie chodzi mu wcale o prawa kobiet.
„De Standaard”
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Wybory „Małej Miss”
bez Belgii?
Belgijski rząd krytycznie patrzy na
ideę organizowania konkursów piękności dla małych dziewczynek i uważa, że tego rodzaju występy dzieci
w butach na obcasie i z wyrazistym
makijażem nie powinny mieć miejsca.
W wydanym komunikacie czytamy:
„Wystawianie dzieci na tego typu konkursach uczy całe pokolenia najmłodszych, że najważniejszy jest wygląd
i modna odzież. Dzieci zostają tu wykorzystane jako narzędzie do promocji kosmetyków i ubrań, są również
żywym towarem do reklamowania
konsumpcyjnego stylu życia, opartego tylko i wyłącznie na posiadaniu
i dbaniu o własne ciało”.
Belgia zamierza wprowadzić karę
dla organizatorów konkursów piękności, w których udział biorą dziewczynki poniżej 16 roku życia. Będzie
ona wynosić 2 lata pozbawienia wolności i 30 tysięcy euro grzywny. Ustawa wejdzie w życie tuż po zatwierdzeniu jej przez belgijski parlament.
twojeuk.com

Belgowie niechętnie
korzystają ze zwolnień
lekarskich
Gazeta „Le Soir” opisuje niebezpieczne zjawisko coraz częściej występujące w Europie. Dotyczy ono przychodzenia do pracy chorych pracowników.
W Belgii do pracy, pomimo choroby,
przychodzi aż 40 procent obywateli
i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie.
Dzieje się tak z powodu światowego kryzysu i niestabilności na rynku
zatrudnienia. Pracownicy przychodzą
do pracy chorzy, obawiając się, że stracą źródło utrzymania. Część z nich
uważa, że są niezastąpieni i nikt inny
lepiej nie poradzi sobie z obowiązkami.
Komentując powyższe zjawisko gazeta dodaje, że powyższy trend ogarnia już całą Europę i jest coraz bardziej niebezpieczny dla samych
pracowników.
„Le Soir”

Belgia redukuje deficyt
Belgijski rząd poinformował, że redukuje swój tegoroczny budżet o 218
milionów euro, dzięki czemu będzie
w stanie utrzymać wyznaczony przez
Komisję Europejską deficyt budżetowy na poziomie 2,5 procent. Tak poprawiony budżet, rząd premiera Elio
di Rupo przedłożył Komisji przed terminem. Tym samym wzrosły szanse,
że rada UE na początku 2014 roku

zdejmie z Belgii procedurę nadmiernego deficytu.
Zaoszczędzone środki pochodzą między innymi z redukcji wydatków na zabezpieczenie społeczne i dywidend.
Rządowi udało się również uniknąć wyprzedawania udziałów w takich spółkach jak Belgacom czy BNP Paribas,
a przede wszystkim uniknąć nowych
podatków obciążających obywateli.
PAP

N-VA w rządowej koalicji?
Tak można by odczytać wypowiedź
jednego z czołowych polityków tej partii, Siegfrieda Bracke, który niedawno na łamach głównych belgijskich
dzienników oznajmił, że jego partia
gotowa jest wejść w skład rządu po
wyborach w 2014 roku.
Tę wypowiedź sprostował szef partii i jednocześnie burmistrz Antwerpii – Bart de Wever. Podkreślił, że do
chwili obecnej nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje zmieniające
w jakikolwiek sposób program partii,
więc mówienie o wejściu w jakąkolwiek koalicję rządową jest na razie
nie na miejscu. Dodał też, że po przyszłorocznych wyborach powinien powstać rząd konfederacyjny, którego
głównym celem byłaby między innymi regulacja systemu emerytalnego,
reforma podatków oraz podniesienie
konkurencyjności kraju.
„De Standaard”

Szkolnictwo belgijskie
a postęp technologiczny
Według ostatnich danych Komisji
Europejskiej, Belgia jest wśród krajów które mają wiele do zrobienia
w dziedzinie wprowadzenia do szkół
nowych technologii. Korzysta z nich
zaledwie 13 procent uczniów.
Inaczej sytuacja wygląda, gdy przyjrzymy się temu zjawisku z perspektywy podziału na Flandrię i Walonię.
Okazuje się, że we flamandzkojęzycznej części Belgii, szkoły są bardzo
otwarte na nowe technologie. W tym
roku szkolnym już prawie 280 tysięcy flamandzkich dzieci do 12-go roku
życia odrabia lekcje na komputerze.
Jest to prawie 2/3 uczniów. Ponad połowa nauczycieli w szkołach tego regionu zadaje dzieciom cyfrowe prace
domowe. Komputery w szkołach są
na porządku dziennym, przybywa
również tabletów.
Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w Walonii, gdzie często brakuje sprzętu informatycznego. Dlatego też o cyfrowej rewolucji w skali
całego kraju, nie można jeszcze mówić.
IAR
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Belgijska policja schwytała
przywódcę piratów
Belgijscy stróże prawa zastawili pułapkę na przywódcę somalijskich piratów. Abdi Hasan, skuszony obietnicą pracy w filmie, wybrał się do
Brukseli, gdzie od razu po zejściu na
płytę lotniska został aresztowany.
Policja wykazała się nie lada sprytem. Od kilku lat bezskutecznie próbowała aresztować Hasana za porwanie w 2009 roku belgijskiego statku
„Pompeja” wraz z dziewięcioosobową
załogą. Spróbowano więc użyć podstępu. Pewna osoba z branży filmowej
obiecała przywódcy somalijskich piratów pracę w filmie opowiadającym
o przestępczości na morzu. Hasan miał
być ekspertem i konsultantem. Prawdopodobnie poczuł się bardzo doceniony, ponieważ ofertę przyjął i udał
się do Brukseli, a tam czekała już na
niego policja. Zamiast czerwonego dywanu i kariery aktorskiej, w perspektywie ma kilkadziesiąt lat za kratkami. Razem z szefem zatrzymany został
także jego wspólnik.
Hasan, znany także jako „Afweyne”
lub „Wielkie Usta”, w styczniu tego
roku publicznie przyznał, że zajmował się piractwem i dorobił się na tym
ogromnego majątku. ONZ określa pirata jako „jednego z najważniejszych
i najbardziej wpływowych osób z somalijskiej organizacji pirackiej”.
„De Morgen”

Niecodzienne stroje
drużyny piłkarskiej
Zulte Waregem – drużyna piłkarska
występująca w belgijskiej Pro League,
postanowiła unowocześnić swoje stroje. Właściciele klubu zdecydowali
i ogłosili, że w najnowszym sezonie
wprowadzą ciekawą innowację na trykoty meczowe, związane z twitterem
i social media. Na spodenkach piłkarzy wyświetlane będą ich „tweety”.
Klub zakończył sezon 2012/2013 na
drugiej pozycji za Anderlechtem i tym
samym zadebiutuje w Lidze Mistrzów.
sportmarketing.pl
Opracowała:
Karolina Morawska

8

Antwerpia po polsku

listopad 2013

Niezwykłe muzeum
Historycy
dokonali rzeczy
niezwykłej
– muzeum
opowiada
ludzkie losy
i gwarantuje
ekscytującą
podróż śladami
emigrantów.
Także historię
firmy
transportowej,
jej początek,
wzrost i upadek

a przełomie XIX i XX wieku, port w Antwerpii był
dla wielu emigrantów
oknem na świat, nadzieją na nowe,
lepsze życie. To właśnie z tego miejsca, od 1870 roku, tysiące Polaków
i innych emigrantów z Europy wypłynęło parowcami do Ameryki – ich
ziemi obiecanej.

N

rakterystyczną banderą z czerwoną pięcioramienną gwiazdą.
Ale zanim do tego doszło, musieli dostać się do Antwerpii
z różnych miejsc w Europie. Dla
niektórych ten etap podróży był
bardzo dramatyczny, często wiązał się z nielegalnym przekraczaniem granicy i ucieczką z kraju ogarniętego wojną.

Red Star Line
Płynęli statkami należącymi
do Red Star Line, amerykańsko-belgijskiej linii pasażerskiej
powstałej w 1871 roku. Swoją
wędrówkę rozpoczynali w Antwerpii, kończyli na ogół w Nowym Jorku lub Filadelfii, a nawet Kanadzie. W antwerpskim
porcie wsiadali na statki pod cha-

W budynkach obecnego muzeum, emigranci zostawiali swoje bagaże poddawane później
dokładnemu sprawdzaniu i dezynfekcji. Ich również czekała dezynfekcja, ale najtrudniejszym momentem były badania lekarskie
przeprowadzane zarówno przez
lekarzy belgijskich, jak i specja-

listów zatrudnionych przez Red
Star Line. To do tych ostatnich należało wyeliminowanie przed wejściem na statek każdego chorego
pasażera. Bowiem po przybyciu
do USA, emigranci byli drobiazgowo badani także przez lekarzy
amerykańskich, którzy bezlitośnie odsyłali z powrotem wszystkich niespełniających rygorystycznych kryteriów zdrowotnych.
Każdą z takich osób, z powrotem
do Europy musiała na swój koszt
odtransportować Red Star Line,
dlatego medycy zatrudnieni przez
armatora, bez mrugnięcia okiem
odsyłali z kwitkiem tych, których
stan zdrowia nie był całkowicie
zadowalający. Takie decyzje wielokrotnie powodowały rozłąki rodzin. I nie wszyscy spotkali się później w Ameryce.
Tych, którym udało się dostać
na statek, czekała co najmniej
dziesięciodniowa morska wyprawa. Jednorazowo na pokładzie
mieściło się około tysiąca osób,
a sama podróż nie dla wszystkich
była przyjemna. Pasażerowie zajmujący trzecią klasę leżeli na pryczach, bez pościeli i całe dnie spędzali w kolejkach po marne
jedzenie, którego i tak było za mało. Red Star Line oferowała znacznie krótszą podróż niż inni armatorzy, co przekładało się na ceny
biletów; od 10 do 40 dolarów. Dla
niektórych emigrantów, były to
kwoty ogromne. Często zapożyczali się, aby zdobyć gotówkę na
bilety dla całej rodziny. Bywały
też sytuacje, że podróż opłacał belgijski rząd.
Wśród 2,5 milionów ludzi, którzy parowymi statkami Red Star
Line odpłynęli z Antwerpii do
Ameryki, była również Golda
Meir, późniejsza premier izraelskiego rządu i Albert Einstein,
którego dziennik jest jednym
z eksponatów nowo otwartego
muzeum.

Red Star Line
– reaktywacja

Źródło: http://transpressnz.blogspot.be/2011/05/red-star-line-ship-westernland.html

W antwerpskim porcie, gdzie
emigranci rozpoczynali swoją wędrówkę, dawne magazyny Red
Star Line (chronione jako zabytki od 2001 roku), zostały ponownie otwarte 28 września. Na nowo odżyły historie ludzi którzy
wypływali do Ameryki z nadzieją
na lepsze życie.

Antwerpia po polsku

listopad 2013

Muzeum Red Star Line, ma swoją siedzibę w portowej części miasta w budynkach, do których w latach 1873 – 1935
trafiali emigranci przed wejściem na pokład statku. Główna ekspozycja prowadzi przez różne etapy podróży, od kupienia biletu na przykład w Warszawie,
poprzez drogę do antwerpskiego portu,
aż do wejścia na statek. Spora część stałej wystawy opowiedziana jest z perspektywy samych emigrantów. Natomiast
ostatnia część ekspozycji, łączy przeszłość z teraźniejszością i pokazuje, że
migracja jest zjawiskiem ponadczasowym i bardzo aktualnym nawet w XXI
wieku.
Wędrując po muzeum, przechodząc
z sali do sali, idziemy śladami podróżnych. Utożsamiamy się z ludźmi, którzy
prawie sto lat temu z antwerpskiego portu uciekali do innego świata. Uciekali
przed biedą i wszechogarniającym kryzysem. Przed wojną, konfliktami, prześladowaniem politycznym i religijnym.
Zniesienie ograniczeń emigracyjnych
i nowe, szybkie połączenia morskie, przybliżały
ich
„american
dream”.
Byli wśród nich przedstawiciele wielu
krajów Europy. Przede wszystkim Żydzi, ale też Polacy i mieszkańcy wschodniej Europy. Byli także Belgowie. Uciekinierzy, turyści, poszukiwacze przygód
i łowcy fortun. O tym, że Ameryka nie
dla wszystkich okazała się łaskawa, przekonali się później.
Eksponaty zgromadzone w muzeum
są naprawdę niezwykłe. Zdjęcia, dokumenty, rekwizyty z tamtych czasów,
modele statków. Ale najcenniejsza
jest ogromna baza danych – lista z nazwiskami osób, które w antwerpskim
porcie rozpoczęły podróż swojego życia. Są także fragmenty listów i nagrania wideo, których bohaterami są ówcześni pasażerowie. Za pośrednictwem
dźwięku, obrazu, ekranów dotykowych, zwiedzający uzyskują dodatkowe informacje. Znaczna część zbiorów
pochodzi od osób prywatnych, przekazana w formie darowizn lub na zasadzie wieloletniego wypożyczenia.
Każdy, kto jest zainteresowany losem
pasażerów odpływających parowcami
Red Star Line z antwerpskiego portu,
kto chciałby na listach odnaleźć swoich
przodków, czy znajomych, może wejść
na stronę www.gva.be/redstarline.
Historycy dokonali rzeczy niezwykłej
– muzeum opowiada ludzkie losy i gwarantuje ekscytującą podróż śladami
emigrantów. Wszystkie opowiedziane
historie tworzą nieprawdopodobną historię ludzkich pokoleń.
Kurator wystawy, Bram Beelaert powiedział: „Opowieści ludzkie, historia
migracji i te fantastyczne przedmioty –
to wszystko razem w połączeniu z tym
samym co przed laty budynkiem, tworzą aurę autentyczności. Tylko dzięki

tej niepowtarzalnej atmosferze te przedmioty nabierają znaczenia […] Historie
emigrantów z Red Star Line są pretekstem do przedstawienia zjawiska migracji w szerszym kontekście […]”.
Muzeum opowiada także historię firmy transportowej, jej początek, wzrost
i upadek. Pokazuje nie tylko losy emigrantów, ale i zapomnianą historię Antwerpii i portu. Przybliża to wszystko,
co jest ściśle związane z ponad dwumilionową rzeszą pasażerów Red Star Line, którzy odważyli się zostawić swoją
przeszłość i udawali się na poszukiwanie szczęścia. Są to opowieści o wysokich oczekiwaniach i głębokich rozczarowaniach, nieprzespanych nocach i
niespełnionych nadziejach, o miłości,
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rozstaniach i tęsknocie. Historie namacalne i widoczne. Po prostu prawdziwe.
Opowieści Muzeum Red Star Line w
Antwerpii nie zamykają tematu masowej emigracji tamtych czasów. Według
historyków, na przełomie XIX i XX wieku, do Nowego Świata z Antwerpii, Rotterdamu, Hamburga i innych portów
emigracyjnych, wyjechało z Europy około 55 milionów jej mieszkańców.
Red star Line Museum
Montevideostraat3
2000 Antwerpen
www.redstarline.be
Marta Wawrocka

Otwarcie Muzeum Red Star Line, Antwerpia . Źródło: http://www.gva.be/dossiers/red-star-line

Muzeum Red Star Line, Antwerpia. Źródło: http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/12/01
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Ważne odkrycie kardiologów
z Antwerpii

N

a Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
który odbył się w październiku
w Amsterdamie, belgijscy naukowcy
poinformowali, że „liczba zawałów jest
najwyższa w miesiącach zimowych,
a odpowiedzialny za to jest spadek
temperatury”.
Kardiolodzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Antwerpii, przez cztery
lata co tydzień aktualizowali dane dotyczące warunków meteorologicznych.
Interesowała ich przede wszystkim
temperatura i względna wilgotność
oraz zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi i sadzą. Przez ten okres
monitorowali 74 miejsca w Belgii.
Otrzymywane informacje zestawili
z liczbą zawałów serca, do których dochodziło w tym samym okresie. W trakcie tych czterech lat z powodu zawałów serca w Uniwersyteckim Szpitalu
w Antwerpii leczonych było około 16
tysięcy pacjentów.

Naukowcy, po dokładnej analizie
stwierdzili, że większa częstotliwość
zawałów serca miała miejsce w okresie spadków temperatury, czyli miesiącach późnojesiennych, zimowych
i wczesną wiosną. Na każde 10 procent spadku temperatury ryzyko zawału serca rosło aż o 7% i nie miało
to żadnego związku z zanieczyszczeniem powietrza.
Według profesora Marca Claeysa
– wybitnego kardiologa z antwerpskiego szpitala i jednocześnie autora badania, bardzo często nawet mała różnica pomiędzy temperaturą w domu
i na zewnątrz, jest wystarczającym
czynnikiem zwiększającym ryzyko zawału serca. Naukowiec tłumaczy, że
„niska temperatura aktywuje receptory zimna w naszej skórze, a te z kolei pobudzają układ współczulny, który nasila wydzielanie katecholamin
mających wpływ na wzrost ciśnienia
skurczowego krwi. Dodatkowo, pod

wpływem niskiej temperatury nasilają się procesy agregacji płytek krwi
zaangażowanych w proces krzepnięcia, a sama krew staje się bardziej lepka, co może prowadzić do powstania
zakrzepu będącego bezpośrednią przyczyną zawału serca”.
Jak sobie z tym radzić? Jak zapobiegać? Profesor Claeys radzi, aby unikać narażania się na gwałtowne zmiany temperatury. Ludzie będący
w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia zawału serca powinni zostać w domu, kiedy na dworze jest naprawdę
zimno, a w chłodne dni dbać o prawidłowe (ciepłe) ubieranie się.
Korzystajmy więc z każdego promyka słońca, spacerujmy – bo serce nie
lubi zbędnych kilogramów i starajmy
się odpowiednio ciepło ubierać, kiedy nadejdą zimne dni i wieczory.
Opracowała:
Marta Wawrocka
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„Rode Duivels”
– „Czerwone Diabły”
„Czerwone
Diabły” pod
wodzą
obecnego
selekcjonera,
z ośmiu
spotkań
eliminacyjnych
wygrały
siedem,
remisując
tylko raz i nie
poniosły ani
jednej porażki.

W

2014 roku czekają nas
niesamowite sportowe
emocje – Mistrzostwa
Świata w Piłce Nożnej. Z pewnością faworytem turnieju jest
Belgia. Wprawdzie bukmacherzy da ją bel gij skiej dru ży nie
dopiero piąte miejsce, za Hiszpa nią, Bra zy lią, Ar gen ty ną
i Niemcami, ale jej akcje stoją
wy żej, niż ta kich pił kar skich
potęg jak Włochy, Francja czy
Holandia. Poza tym „Czerwone
Diabły” nie powiedziały jeszcze
ostatniego słowa.
Belgowie awansowali do MŚ
w 2014 roku, w doskonałym stylu. Pokonując Chorwację zapewnili sobie zwycięstwo w jednej
z najmocniejszych grup eliminacyjnych. To pierwszy tak
ogromny sukces „Czerwonych
Diabłów” od 2002 roku. Po wieloletnich niepowodzeniach dla
belgijskiej piłki nożnej nadeszły
wreszcie lepsze czasy.
Od samego początku eliminacyjnych rozgrywek, z meczu na
mecz drużyna grała coraz lepiej.
Teraz, po wywalczeniu awansu,
padają pytania komentatorów:
czy Belgowie pomieszają szyki
najlepszym drużynom? Czy można uznać, że już są faworytami?
Z pewnością mają ogromne
szanse, aby dotrzeć przynajmniej do półfinału.

Chude lata
Po raz ostatni, Belgowie brali
udział w wielkiej piłkarskiej imprezie w 2002 roku podczas mistrzostw świata w Korei i Japonii. W ówczesnej drużynie było
kilku doskonałych graczy jak
choćby Bart Goor, Wesley Sonck,
czy Marc Wilmots (obecny trener
narodowej jedenastki), ale nie byli oni w stanie poprowadzić drużyny do wielkich sukcesów.
W latach 2009 i 2010 reprezentacja przegrała aż 11 z 16 spotkań, a kibice nie pozostawiali na
nich suchej nitki. A propos kibiców, to właśnie wtedy określili
się jako „kibice do wynajęcia”
i gotowi byli dopingować każdą
drużynę (nawet znienawidzoną
Holandię), skoro nie mieli własnej. Ale wracając do tematu. Nie
dość, że piłkarzom w ogóle nie
szło na boisku, to w całym kraju głośno było o konfliktach
i kłótniach na linii piłkarze – trener.
Belgijski Związek Piłki Nożnej
przeanalizował całą sytuację
i zdecydował, że czas na zmiany.
Na szczęście dla piłkarzy i kibiców, nie doszedł do skutku pomysł zatrudnienia zagranicznego selekcjonera i narodową
jedenastkę objął Marc Wilmots.
W spokoju, bez niepotrzebnego
medialnego szumu, bez presji

Rode Duivels. Źródło: http://www.wijgaannaarbrazilie.be/selectie-rode-duivels/

i pośpiechu, nowy selekcjoner
rozpoczął pracę z reprezentacją.
Pomogła też odpowiedzialna
i konsekwentna polityka klubów.
Już dziesięć lat temu władze doszły do wniosku, że trzeba zainwestować w młodzież. Powstały
kolejne ośrodki treningowe, rozbudowano infrastrukturę, przy
klubach tworzono kolejne akademie piłkarskie i rozszerzano te
istniejące. Kluby, od czwartej do
pierwszej ligi, zobowiązane zostały do zatrudniania profesjonalnych trenerów z dyplomami.
Związek niespecjalnie im pomaga, więc kluby dbają same o siebie. Nie ma marnotrawienia publicznych środków i jak widać,
wszystkim się to opłaca.
Wilmots scalił zespół i ze skłóconych piłkarzy uczynił zgraną
drużynę. Sami zawodnicy przyznają, że są jak jedna wielka rodzina, co przekłada się na grę na
boisku. Po prostu dają z siebie
wszystko.
„Czerwone Diabły” pod wodzą
obecnego selekcjonera, z ośmiu
spotkań eliminacyjnych wygrały siedem, remisując tylko raz
i nie poniosły ani jednej porażki. Grają jak z nut i wprawdzie
nie rozgramiają rywali, ale reprezentują równą, bardzo wysoką formę i nie pozwalają sobie
na nieprzemyślane zagrania.
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Młoda, zdolna i droga drużyna
Od drugiej połowy lat 80-tych i w kolejnych latach, rozpoczął się w Belgii
prawdziwy „wysyp” młodych talentów, którzy trafili do najlepszych klubów Europy. Nazwy Chelsea Londyn,
Manchester United, czy Bayern Monachium mówią same za siebie. I co
ważne – belgijscy piłkarze nie grzeją
w tych klubach ławki rezerwowych,
tylko grają w podstawowych składach.
W młodym wieku trafili do silnych
ligowych drużyn, gdzie nie dość, że
doskonale sobie radzą, to jeszcze każdy z nich rozwija swoje umiejętności,
co potem procentuje w kadrze. W belgijskiej reprezentacji grają obecnie
piłkarze wielkiego formatu. Średnia
wieku podstawowej belgijskiej jedenastki wynosi tylko 24,7, więc jeszcze dużo przed nimi.
W ekipie Belgii jest sporo doskonale już znanych w Europie zawodników. Wystarczy spojrzeć na listę piłkarzy, którzy wystąpili w spotkaniach
z Walią i Chorwacją:
n Thibaut Courtois – 20 lat,
Atletico Madryt
(wypożyczony z Chelsea)
n Jan Vertonghen – 25 lat,
Tottenham
n Thomas Vermaelen – 26 lat,
Arsenal

n Vincent Kompany – 26 lat,
Manchester City
n Axel Witsel – 23 lata,
Zenit
n Eden Hazard – 21 lat,
Chelsea
n Guillaume Gillet – 27 lat,
Anderlecht
n Moussa Dembele – 25 lat,
Tottenham
n Marouane Fellaini – 24 lata,
Everton
n Dries Mertens – 25 lat,
PSV Eindhoven
n Kevin Mirallas – 24 lata,
Everton
n Kevin de Bruyne – 21 lat,
Werder
n Romelu Lukaku – 19 lat,
West Bromwich Albion
(wypożyczony z Chelsea)
n Steven Defour – 24 lata,
Porto
n Christian Benteke – 21 lat,
Aston Villa
A są jeszcze przecież Nicolas Lombaerts, Dedryck Boyata i wielu innych.
Trener reprezentacji Belgii, Marc
Wilmots, nie ma powodów do obaw.
Poza silnym podstawowym składem,
ma w zapasie doskonałych zawodników, którzy w niejednej narodowej
reprezentacji mogliby grać w pierwszym składzie. Przykładem są: Jel-
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le Vossen, Massimo Bruno, Thomas
Buffel, czy Zakaria Bakkami.
Przed pierwszym meczem eliminacyjnym do Mistrzostw Świata (7 września 2012 ro ku), bel gij ska pra sa
wyliczyła, że wyjściowy skład reprezentacji jest trzecim najdroższym na
świecie. Łącznie piłkarze „byli warci”
około 180 milionów euro.
Jak Belgowie potrafią grać w piłkę
nożną, pokazali właśnie w tych eliminacjach. Kibice zachwyceni swoją piłkarską jedenastką mówią bez ogródek, że przyszłoroczne Mistrzostwa
Świata będą należeć do nich, a drużyna jedzie po Puchar Świata. Może
te marzenia są bardzo śmiałe, ale
z pewnością „Czerwone Diabły” mają
wszystko, co potrzebne do odniesienia
wielkiego sukcesu.
Złota jedenastka trenera Wilmotsa,
doskonale i bez kompleksów radzi sobie na co dzień w najlepszych europejskich klubach. Możemy więc być
pewni, że w Brazylii kompleksów mieć
nie będą. Młodość połączona z wiedzą
trenera z pewnością zaprocentuje.
Chociaż piłkarzom może brakować doświadczenia, bo dla większości będzie
to pierwszy tego typu turniej, możemy być pewni, że „Czerwone Diabły”
pokażą na co ich stać. A stać ich na
wiele.
Paweł Neuman
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Chór „Antwerpia”
15 lat „minęło jak jeden dzień”
Chór posiada
w swym
programie
wiele pieśni
patriotycznych,
religijnych,
okolicznościowych,
ludowych,
kolęd i innych

Chór „Antwerpia” w Koszalinie

J

ednym z powodów, dla którego szukamy kontaktu
z muzyką, jest tkwiąca
w nas potrzeba obcowania
z pięknem. Poszukiwanie piękna w warunkach przebywania
poza ojczystym krajem i wielorakich trudności które temu towarzyszą, nie jest sprawą łatwą
ani prostą. Ale łączy nas polska
mowa, tradycje i pieśni.
Pieśń była zawsze silnie zakorzeniona w tradycji naszego narodu. To dzięki niej było możliwe zachowanie tożsamości
narodowej, języka, wiary i obyczajów.
Tam gdzie polska pieśń zanika, względnie napotyka na trudności z powodu przebywania
w obcych środowiskach, tam
wkrada się zobojętnienie patriotyczne i moralne.
Między innymi dlatego w dniu
23 listopada 1998 roku, z inicjatywy Jolanty Ratajczak, założony został chór mieszany, do
którego niemal równocześnie
dołączyli Belgowie.
Stało się to w wyniku entuzjazmu i pełnego zaangażowa-

nia Ronny’go Ruts, męża Joli.
Od tej chwili zespół śpiewaków
przyjął nazwę,, Polsko-Belgijski
Chór Antwerpia’’.
Pierwszym dyrygentem był
Zygmunt Kociński. Następnie
przez okres trzech lat chór śpiewał pod batutą Tadeusza Deca.
W tym czasie jednogłosowy chór
przerodził się w zespół śpiewający czterema podstawowymi
głosami: soprany, alty, tenory
i basy. Przez kolejne dwa i pół
roku chór prowadził Edward Janiak, który jednocześnie pełnił
funkcję akompaniatora. Od 1
września 2005 roku dyrygentem
chóru był Jef Vanvinckenroye,
profesor konserwatorium w Antwerpii. Prezentowana przez niego znajomość profesji muzycznej stawiała członków zespołu
przed wysokimi wymaganiami
dyrygenta. Równocześnie był on
przykładem wielkiego zaangażowania i dbałości o jak najlepsze osiągnięcia chóru.
Systematyczna praca ludzi kochających śpiew przyniosła piękne
rezultaty.
Początkowo
skromny zakres wykonywanych

pieśni rozrósł się do pokaźnego
repertuaru obejmującego wieloraką tematykę i stopień trudności utworów. Chór posiada
w swym programie wiele pieśni
patriotycznych, religijnych, okolicznościowych, ludowych, kolęd i innych. Zespół występuje
podczas uroczystości organizowanych z okazji świąt narodowych i katolickich. Koncertował
w Antwerpii, Brukseli, Bredzie,
Scherpenheuvel, Tilff, Banneux,
Ruiselede, Beveren i w Grotach
w Hanne.W lipcu 2006 roku
chór uczestniczył w XII Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. Przez dziesięć dni śpiewał z 12 chórami
z całego świata reprezentując
Belgię. Była to wspaniała muzyczna przygoda.
Po wakacjach, pełni zapału i gotowi do cotygodniowych prób,
chórzyści otrzymują smutną wiadomość o nagłej śmierci Jefke.
Tak nazywali swojego dyrygenta, który tak wspaniale doskonalił ich umiejętności wokalne.
Od października 2006 roku
dyrygenturę chóru objął David
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Bosschaert, który równocześnie śpiewa w chórze katedralnym w Antwerpii. Dla lepszego poznania bogatej
polskiej literatury muzycznej, doskonalenia języka polskiego i warsztatu
dyrygenckiego, był on słuchaczem Studium Dyrygentów w Polsce, który
ukończył w 2012. Chórzyści z „Antwerpii” jeszcze dwa razy brali udział
w Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych w roku 2009 i 2012. Chór
współpracuje zarówno z muzykami
belgijskimi: Lieve Lecluyse, Rozemarijn Vanwijnsberghe, Goedele Laureyssens, Yacha Bachmadow jak i polskimi: Barbarą Drążkowską, Ewą
Demianiuk, Zbigniewem Kowalczykiem.
Występy chóru spotykają się z oznakami sympatii i wdzięczności słuchaczy, a także pozytywnymi, rzeczowymi recenzjami w prasie. Z reguły chór
występuje przed publicznością polskobelgijską. Wielką satysfakcją i radością jest obecność w zespole śpiewaków belgijskiego pochodzenia, którzy
niestrudzenie i z wielkim entuzjazmem
pokonując niejednokrotnie trudności
języka polskiego, z pełnym zaangażowaniem uczestniczą w cotygodniowych repetycjach. W świetle tego, przyjęta nazwa Polsko-Belgijski Chór
„Antwerpia”, jest w pełni uzasadniona, a równocześnie stanowi czytelną
wizytówkę i dowód autentycznej
współpracy i dobrych kontaktów między Polakami i Belgami.
W repertuarze chóru znajdują się
pieśni patriotyczne, poważne, hymny
narodowe, pieśni wojskowe czy naiwne i wesołe przyśpiewki ludowe, które zawsze były trwałym elementem
kultury polskiej. Tworzyli je artyści
wybitni i twórcy bezimienni, autorzy
pieśni konfederackich, żołnierskich,
biesiadnych.
Wszystkie pieśni, śpiewane przez kolejne pokolenia, stały się rejestrem narodowych zwycięstw i porażek, sukcesów i klęsk polityki polskiej.
Stanowią wielką poezję, piękną modlitwę czy wreszcie prostą, lecz szczerą
próbę wyrażenia uczuć w stosunku do
wroga, przyjaciela czy obojętnego obserwatora. Znaczenia pieśni nie sposób przecenić. To one towarzyszyły
wszystkim, którzy walczyli i poddawali się, wątpili i wierzyli. To one napełniały nową siłą ogromne rzesze
i osamotnione jednostki. To one, jak
znaki czasu, przypominane są w chwilach powagi i zadumy. To one są jednym z najcenniejszych i najpiękniejszych elementów naszego narodowego
polskiego dziedzictwa.
Z apraszam y w szystkich chętn ych
do wspólnego śpiewan ia.
Jolanta Ruts-Ratajczak

Chór „ANTWERPIA” Koor
A.Franckstraat 65
2530 Boechout – Antwerpen Belgia

rjo@skynet.be
tel. +32 496788439
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Forum Polskich Przedsiębiorców
w Belgii

F

orum to pierwsze tego typu wydarzenie w Belgii. Impreza spotkała się ze znakomitym przyjęciem. W siedzibie WPHI, gdzie obywało
się Forum, pojawiło się ponad 30 zainteresowanych – przedsiębiorców z doświadczeniem, młodych przedsiębiorców i kandydatów na przedsiębiorców.
Menu Forum urozmaicone. Najpierw
prezentacja UCM (Union des classes
moyennes), organizacji dysponującej
doświadczeniem w zakresie reprezentowania interesów małych i średnich
przedsiębiorstw. Na pytania uczestników odpowiadał m.in. Philippe Godfroid, prezes UCM, będący równocześnie
honorowym konsulem Polski w Belgii.

Co to jest kultura? Na to
pytanie odpowiedział Paweł
Walentynowicz prezentując
krótki rys historyczny Belgii, z którego dowiedzieliśmy się sporo o naszych
mieszkańcach tego kraju.
Historia posłużyła bowiem
za tło do opisania belgijskiego sposobu prowadzenia interesów. Co ceni sobie Belg
w biznesie? Poczucie bezpieczeństwa. Czy szanuje
prawo? Tak. Jaka jest różnica między Belgami a Holendrami? Duża. Wystąpienie rzuciło
światło na wcześniej niezauważane aspekty belgijskiej tożsamości.
Podczas Forum pochylaliśmy się również nad meandrami biznesplanu. Zamiast wykładu trenerzy, Urszula Wróblewska i Marcin Klim, zaproponowali
akcję. W ciasnym wnętrzu WPHI podzieleni na małe grupki uczestnicy
łamali sobie głowy zastanawiając się jakie zagrożenia niesie za sobą profesjonalne szkolenie psów czy jakie słabe
strony ma lub może mieć biznes polegający na czyszczeniu basenów. Trenerzy starali się wykazać z czego wynikają silne strony przedsiębiorstwa. Jaką
rolę pełnią silne strony w uzyskiwaniu

przewagi konkurencyjnej oraz dlaczego często nie zauważamy (nie chcemy
zauważać) zagrożeń dla naszej firmy.
Kolejne wystąpienie dotyczyło nowoczesnych metod promocji w Internecie. Prosta strona internetowa nie
jest dziś wystarczającym narzędziem
marketingowym tłumaczył ekspert
z firmy Quintos Jonatan Regniez. Trzeba zadbać o właściwe oprogramowanie, czytelny i intuicyjny serwis, nie
zaszkodzi zaproponować klientom automatycznej wyceny lub sprzedaży
przez Internet. Nie zapominajmy też
o portalach społecznościowych w rodzaju Facebook’a.
Ostatnim elementem programu była prezentacja raportu z badań polskich
przedsiębiorców w Belgii przygotowanego przez Wojciecha Łapińskiego z firmy IMSG, eksperta w WPHI.
Inicjatywa zorganizowania Forum
Polskich Przedsiębiorców wychodzi naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom, które osiągnęły już pewną pozycję na belgijskim rynku oraz tym,
którzy swój biznes dopiero co rozpoczęli i poszukują profesjonalnego doradztwa lub wiedzy płynącej z praktyki i doświadczenia polskich ekspertów
oraz lokalnych przedsiębiorców.
www.biznesforum.be

Polka laureatką prestiżowego konkursu
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października, w Ranst, odbyła się gala 7 edycji konkursu Exclusive Cover Model. Uroczystość zgromadziła około
700 osób, a swoim występem uświetniła ją między innymi KATE RYAN.
Jury złożone z osób profesjonalnie
zajmujących się modelingiem, spośród 10 finalistek wybrało 3 dziewczyny. Drugie i trzecie miejsce zajęły
Hanne van Den Bossche i Thais Meylemans.
Natomiast pierwsze miejsce przyznano naszej rodaczce, KASI KUDLICKIEJ
(21 lat).
Kasia, mieszkająca z rodzicami i bratem Kamilem w Antwerpii, na co dzień
jest studentką tutejszego uniwersytetu.
W konkursie wzięła udział dla zabawy. Do tej pory nie miała profesjonalnych kontaktów z modelingiem,
ale wszystkie młode rodaczki gorąco
namawia do brania udziału w tego typu konkursach.
M.K.
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Nagroda Nobla
dla belgijskiego fizyka
fizyki, który urodził się
w Belgii. Przyszedł na
świat 6 listopada 1932 roku w rodzinie belgijskich
Żydów. Przeżył Holocaust,
ukrywając swoje pochodzenie i przebywając w domach dziecka.
Studiował na Université
Libre w Brukseli i tam
w 1955 roku ukończył wydział inżynierii elektro
– mechanicznej. Cztery lata później obronił doktorat, a następnie pracował
na Cornell University.
W latach 1964-98 był proŹródło: http://www.rtbf.be/info/societe/detail_nobel-de-physique-unefesorem na ULB w Brukjournee-historique-pour-la-recherche-fondamentale?id=8108171
seli i od roku 1980 pełnił
funkcję kierownika jedrançois Englert – belgijski uczo- nostki fizyki teoretycznej. Od 1998 rony, wspólnie z Brytyjczykiem Pe- ku na emeryturze.
terem Higgsem, otrzymał NobZa swoją pracę badawczą z zakresu
la 2013 w dziedzinie fizyki. Królewska teoretycznej fizyki cząsteczek elemenAkademia nagrodziła naukowców za tarnych, otrzymał w 1982 roku nagrobadania dotyczące bozonu Higgsa. dę Prix Francqui, natomiast w 1997
Obaj uczeni już od lat 60-tych badali roku nagrodę Europejskiego Towacząstki elementarne, czyli najmniej- rzystwa Fizycznego. Został również
sze składniki materii i całego Wszech- wyróżniony Nagrodą księcia Asturii
świata. Jako pierwszy wysunął kon- w dziedzinie badań naukowych i techcepcję istnienia nieznanej cząstki niki.
właśnie belgijski noblista. Jednak to
W lipcu 2013 roku, król Albert II
Peter Higgs ogłosił w 1964 roku pra- nadał mu tytuł barona.
cę, w której opisał właściwości tej cząBoska cząstka
steczki.
Wiemy już, że ona istnieje. ZbliżeZdaniem dziennika „Le Soir”, nagroda dla belgijskiego uczonego jest nie- nie się do poznania mechanizmów pozmiernie ważna. „Uświęca bowiem ba- wstawania materii i antymaterii, jest
dania w kraju, w którym coraz bardziej niebywałym krokiem w postępie napowszechne staje się przekonanie, że uki.
Zwróć my uwagę na to, że nauka
środki finansowe powinny być przyznawane badaczom, którzy coś odkry- bada wszechświat odległy o wiele lat
wają, a nie tym, którzy czegoś szuka- świetlnych, ale jego poznawanie odbywa się nie tylko w skali makrokosją”.
Doktor Tomasz Rożek, publicysta mosu, lecz również mikrokosmosu.
naukowy, tak podsumował tegorocz- Czyli bada to, co jest niewyobrażalny werdykt Akademii: „To niezwykle nie wielkie, oraz to, co jest niewyoważne dla fizyki cząstek elementar- brażalnie małe. My, laicy, też chcenych. W fizyce cząstek elementarnych my mieć choć bla de po ję cie, o co
jest trochę jak w budownictwie. Jeśli chodzi.
nie wiemy, jak wyglądają te najmniejCząstki elementarne są najmniejsze cegiełki, to nie jesteśmy w stanie
wybudować domu […] świat jest na- szymi składnikami materii i całego
szym domem, a my do tej pory nie wie- wszechświata. Dodajmy ostrożnie, że
dzieliśmy, jakie są relacje miedzy ty- tak się uważa na chwilę obecną i przy
mi cegiełkami” […] Podkreślił również, obecnym stanie wiedzy. Pojęcie to
że „tegoroczni nobliści z dziedziny fi- wprowadzono w latach 1930-1935
zyki w dużym stopniu przyczynili się i oznaczało ono elektron, proton, neutron i kwant pola elektromagnetyczdo zrozumienia świata fizyki” […].
François Englert jest pierwszym la- nego – foton. Wtedy uważano je za podureatem Nagrody Nobla w dziedzinie stawowy budulec całej materii.

F

Atom jest zbudowany z mniejszych
cząstek, jak elektrony, protony i neutrony. Ale protony i neutrony są zbudowane z jeszcze mniejszych cząstek
– kwarków. W tym mikroświecie jest
wiele wzajemnych oddziaływań.
W miarę rozwoju nauki, ta złożoność
była coraz bardziej zrozumiała (dla fizyków oczywiście) i „zaglądano” coraz głębiej do wnętrza, czy może bardziej w głąb materii, aby ostatecznie
znaleźć tak małe cząstki, które nie
składają się już z jeszcze mniejszych
cząstek. Innymi słowy takie, że mniejszych już nie ma.
Model Standardowy jest opisem istniejących i znanych cząstek oraz sił,
czyli opisuje istnienie materii. Ale już
ponad pół wieku temu wyliczono, że
musi istnieć jeszcze jedna (nieznana
wtedy) cząstka elementarna, której
w tym Modelu brakowało, gdyż funkcjonował on przy założeniu, że cząsteczki elementarne nie mają masy.
Ale przecież materia ma masę. Wysunięto więc wniosek, że musi istnieć
jeszcze jedno, nieznane pole, w którym cząstki nabierają masy (i zaczynają ważyć). To pole wypełnia całą
przestrzeń, w tym próżnię. Składową
tego pola jest właśnie „boska cząstka”.
Dopiero w 2012 roku potwierdzono jej
istnienie w europejskim ośrodku
CERN.
Okazuje się, że ta właśnie cząstka,
zwana cząstką Higgsa, jest odpowiedzialna za istnienie masy materii czyli tego, że materia waży i podlega działaniu sił grawitacji. Ta cząstka
generuje masę.

Jak to działa?
Cząsteczki, które nie mają masy, to
pole (Higgsa) „czują” i reagują oporem, podobnie jak np. żagiel na wiatr.
Opór ten powoduje mniejszą lub większą bezwładność. To sprawia, że niektóre z nich trudno rozpędzić (są cięższe), inne łatwiej, (są lżejsze).
Tak więc masa (i ciężar) jest skutkiem przyczyny, a nie samoistnym stanem. Cząstki bez kontaktu z polem
Higgsa teoretycznie nic nie ważą.
Różnica masy i właściwości poszczególnych cząstek, wynika z różnych reakcji na przenikające wszystko pole
Higgsa, które te cząstki różnie spowalnia, nadając im różną masę.
Szymon Malicki
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Najbardziej prestiżowa
nagroda na świecie
Organizacją
przyznającą
Nagrody Nobla
jest Akademia
Szwedzka.
Nad wyborem
laureata
pracuje
Komitet
Noblowski,
składający się
z czterech lub
pięciu osób
wybranych
spośród
członków
Akademii
na okres
trzech lat.

Alfred Nobel. Źródło:
http://www.vision.org/visionmedia/biographyalfred-nobel/565.aspx

A

lfred Nobel zawsze chciał
być wynalazcą. Pasję przejął po ojcu i przez całe swoje życie eksperymentował w celu wynalezienia czegoś, co
zmieniłoby świat. I wynalazł.
Dynamit
Wielki wpływ na życie Alfreda
miał bez wątpienia jego ojciec
– Immanuel, który był nie tylko
doskonałym inżynierem, ale
równie dobrym przedsiębiorcą
i wynalazcą. Kiedy jego firma
w Szwecji zbankrutowała, trafnie wyczuł, że doskonałym rynkiem zbytu jest Rosja. Dlatego
właśnie tam, w 1837 roku otworzył warsztat produkujący sprzęt
wojskowy dla carskiej armii.
W porozumieniu z carem i rosyjskimi generałami, rozpoczął produkcję swojego wynalazku – min
morskich. Przedsięwzięcie było
do tego stopnia udane, że w krótkim czasie Immanuel ściągnął
do Moskwy całą rodzinę: żonę
i czterech synów, na których czekał doskonale prosperujący rodzinny biznes.

Poeta i inżynier
Alfred (ur. w 1833 roku
w Sztokholmie) był trzecim z kolei synem państwa Noblów.
Ojcu zależało na starannym wykształceniu chłopców i zdecydował, że zostaną inżynierami.
Tylko taki zawód w jego mniemaniu zapewniał synom odpo-

wiednie kwalifikacje, by w przyszłości przejąć rodzinny interes.
Dlatego też naukę swoich dzieci powierzył najlepszym prywatnym korepetytorom.
Z pewnym niepokojem obserwował Alfreda który interesował się poezją, pisał wiersze
i namiętnie czytał światową literaturę. Chłopiec był wyjątkowo zdolny i w wieku 17 lat władał biegle pięcioma językami. Nie
kierował jednak całego swojego
wysiłku w stronę nauk ścisłych,
na czym bardzo zależało ojcu.
Dlatego aby poszerzyć jego horyzonty, wysłał syna na zagraniczne studia w zakresie inżynierii chemicznej. Przez dwa
kolejne lata Nobel pracował
w najlepszych laboratoriach
w USA, Francji, Niemczech
i Szwecji. Kontakty jakie nawiązał, zaważyły na dalszym jego
życiu. Cenna była zwłaszcza znajomość z włoskim chemikiem
Ascanio Sobrero, wynalazcą nitrogliceryny.
Tymczasem rodzinny interes
w Rosji prosperował doskonale.
Fabryka Noblów przeżywała
prawdziwy rozkwit dzięki zamówieniom carskiego wojska w czasie zbrojnego konfliktu Rosji
z Anglią i Francją. W 1852 roku, na polecenie ojca, Alfred powrócił do Rosji.

Nitrogliceryna
Młody Nobel rozpoczął prace
nad ulepszeniem nitrogliceryny, wybuchowego środka
o znacznie większej mocy niż dotychczas znane. Obaj z ojcem
próbowali ją ulepszyć, ponieważ
wybuchała podczas najlżejszego
wstrząsu i nie nadawała się do
praktycznego zastosowania. Była produktem, którego nikt nie
potrafił kontrolować, ale zarówno ojciec jak i syn zdawali sobie
sprawę, że wraz z wynalezieniem
nitrogliceryny rodzi się nowa
epoka przemysłu i wykorzystania bogactw naturalnych.
Skończyła się wojna i zamówienia od carskiej armii. Rodzinny biznes splajtował. Immanuel
z dwoma synami, Alfredem
i Emilem, wyjechali do Sztokholmu. W Rosji pozostali dwaj najstarsi bracia, którzy rozpoczęli

wydobywanie ropy w Baku
i w krótkim czasie dorobili się
ogromnego majątku.
W Sztokholmie, Alfred powrócił do swoich wynalazków. Dalej pracował nad ulepszeniem nitrogliceryny i zastosowaniem jej
do powszechnego użycia. Eksperymentował przez wiele lat, aż
w roku 1864 doprowadził do olbrzymiego wybuchu w fabryce,
podczas którego zginął jego brat.
Jednak nawet ta tragedia nie
przerwała prac wynalazcy. Gdy
władze Sztokholmu zabroniły dokonywania niebezpiecznych eksperymentów w obrębie miasta,
Nobel przeniósł swoje laboratorium na barkę zakotwiczoną na
pobliskim jeziorze Melar.
Upór i konsekwencja wynalazcy opłaciły się. Wkrótce eksperymenty zakończyły się sukcesem i natychmiast rodzinna
fabryka rozpoczęła produkcję
udoskonalonej nitrogliceryny na
szeroką skalę.

Dynamit
W 1867 roku Alfred Nobel opatentował wynaleziony przez siebie dynamit. Jak to w historii wynalazków bywa, i ten narodził się
przez przypadek. Pewnego dnia
zauważył w laboratorium, że
z jednego z naczyń przeciekała
nitrogliceryna i jej krople spadały na ziemię okrzemkową. Krzemionka wchłaniała nitroglicerynę i co dziwniejsze, w chwili
zetknięcia się obu materiałów nie
dochodziło do wybuchu. Powstałą substancję o konsystencji ciasta można było bez problemu zwijać i transportować, nie obawiając
się wybuchu. Do dynamitu Nobel
dołączył dwa kolejne swoje wynalazki, czyli zapalnik i detonator.
Od tego momentu datuje się
zawrotna wręcz kariera dynamitu, który stał się w krótkim czasie towarem masowym. W pierwszym roku fabryki Nobla
wyprodukowały aż 11 ton, pięć
lat później produkcja zwiększyła się ponad stokrotnie, a popyt
na dynamit stale się zwiększał.
Pod koniec XIX wieku, Alfred był
właścicielem ponad 90 fabryk
i laboratoriów w 20 krajach,
m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji.
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Bogactwo, samotność
i wyrzuty sumienia
W krótkim czasie Nobel stał się bardzo bogatym człowiekiem. Chociaż na
stałe mieszkał w Paryżu, bardzo dużo
podróżował. Wiktor Hugo napisał kiedyś o nim, że jest „najbogatszym wagabundą Europy”. Kiedy nie podróżował,
godzinami przesiadywał w laboratorium
i dokonywał kolejnych odkryć. Można
go nazwać ojcem 355 wynalazków, z których wprawdzie żaden nie przebił dynamitu, ale z wielu z nich korzystamy do
dnia dzisiejszego. To właśnie on wynalazł na przykład sztuczny jedwab, syntetyczny kauczuk czy sztuczną skórę.
W 1876 roku Nobel rozpoczął poszukiwania sekretarki. W gazetach ukazało się ogłoszenie następującej treści:
„bogaty, wykształcony starszy dżentelmen szuka pani w dojrzałym wieku,
biegłej w językach, jako sekretarki
i gospodyni domu”. Do paryskiej rezydencji wynalazcy zgłosiła się Bertha
Kinsky von Chinic und Tettau. Przepracowała u Nobla zaledwie tydzień, po
czym zdecydowała się powrócić do Austrii i poślubić hrabiego von Suttera.
Pomimo tego Alfred i Bertha pozostali przyjaciółmi i pisywali do siebie listy
aż do czasu śmierci wynalazcy.
W 1888 roku, w życiu Nobla miało
miejsce wyjątkowo nieprzyjemne zdarzenie. W Cannes zmarł jego brat Ludwik, a francuska gazeta pomyłkowo
zamieściła nekrolog o treści: „Sprzedawca śmierci jest martwy”. To właśnie wtedy Nobel całkowicie zdał sobie
sprawę z tego, że dynamit stał się dla
ludzkości wyniszczającym wynalazkiem.
Z biegiem czasu stawał się coraz bardziej samotny i schorowany. Nigdy nie
założył rodziny. Zmarł w swoim domu
w San Remo we Włoszech, 10 grudnia
1896 roku.

Nagroda Nobla
Panuje powszechne przekonanie, że
to właśnie Bertha zainspirowała szwedzkiego wynalazcę do ustanowienia funduszu dającego finansowe podstawy Nagrodzie Nobla. Nie wiadomo jak było
naprawdę, ale taką decyzję podjął sam
uczony. W swoim testamencie napisał:
„Ja niżej podpisany, Alfred Nobel,
oświadczam niniejszym, iż moja ostatnia wola odnośnie majątku jest następująca. Wszystkie pozostałe po
mnie, możliwe do zrealizowania aktywa, mają być rozdysponowane w sposób następujący: kapitał zostanie przez
egzekutorów ulokowany bezpiecznie
w papierach tworzących fundusz, którego procenty każdego roku mają być
rozdzielone w formie nagród tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości największe korzyści […]
jest moim wyraźnym życzeniem, by
przy przyznawaniu nagród nie brano

pod uwagę narodowości kandydatów,
ale aby nagroda trafiała do rąk ludzi
najbardziej wartościowych, bez względu na to czy są oni Skandynawami,
czy nie […].
Kiedy w grudniu 1896 roku oficjalnie otwarto i odczytano testament
Nobla, okazało się, że z całego majątku wynoszącego 31 milionów szwedzkich koron, rodzina otrzymała zaledwie milion. Pozostałą kwotę wynalazca
przekazał Szwedzkiej Akademii Nauk.
Na wykonawców ostatniej woli Alfred
wyznaczył swojego bratanka Emanuela i zaufanego wspólnika i przyjaciela Regnara Sohlmana.
Testament Nobla, był zwięzły i precyzyjnie sformułowany. Jedynym zapisem dotyczącym wynalazcy było polecenie otwarcia żył i spalenia zwłok.
Reszta dotyczyła pieniędzy.
Testament został zakwestionowany
przez prawników reprezentujących
spadkobierców wynalazcy. Jednak nie
udało się go podważyć i po czterech
latach sądowych batalii ostatnia wola
Alfreda Nobla została uszanowana.
W 1900 roku zarejestrowano Fundację Nobla, która pierwsze nagrody
przyznała już rok później.
Pod koniec 2012 roku, aktywa Fundacji Nobla wynosiły 336 milionów euro. Wiele firm założonych przez przedsiębiorczego Szweda, rozwinęło się
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przez lata w wielkie, międzynarodowe
korporacje i wciąż odgrywają ogromną rolę w światowej gospodarce.
Alfred Nobel, to bez wątpienia postać nietuzinkowa, człowiek wszechstronnie wykształcony, poliglota,
podróżnik, miłośnik literatury i wynalazca, który swoimi talentami mógłby obdzielić kilka osób. Jego zainteresowania były bardzo szerokie. Znał
się nie tylko na chemii i fizyce, ale także na filozofii i medycynie. Dużo czasu poświęcał badaniom nad biologią
morza, a szczególnie nad życiem morskich zwierząt. Pasjonowała go także
elektrochemia, fizjologia i optyka.
Nobel martwił się zagrożeniami, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji
i zawsze szukał pokojowego zastosowania i wykorzystania stworzonych
przez siebie materiałów wybuchowych.
Jego Nagroda, to zadośćuczynienie dla
ludzkości za wynaleziony dynamit.
Aleksandra Dobiecka

Medale wręczane nagrodzonym. Źródło: ttp://www.cartage.org.lb
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Zasady przyznawania
Nagrody Nobla

Z

godnie z tradycją, „Noble” – najbardziej prestiżowe nagrody na
świecie, wręczane są laureatom
w kolejne rocznice śmierci fundatora
– 10 grudnia, a ogłaszane około dwa
miesiące wcześniej.
Od 1901 roku, Nagrody Nobla przyznawane są w następujących dziedzinach: fizyka, chemia, medycyna lub fizjologia, literatura oraz Pokojowa
Nagroda Nobla. Nagrody w dziedzinie
fizyki i chemii przyznaje Szwedzka
Królewska Akademia Nauk w Sztokholmie. W dziedzinie medycyny lub fizjologii – Instytut Karoliński w Sztokholmie. Za literaturę odpowiada
Szwedzka Akademia Literatury. Natomiast Pokojową Nagrodę Nobla przyznaje komitet składający się z 5 osób
wybierany przez norweski parlament
– Storting. Tradycyjnie, Pokojowe Nagrody Nobla wręczane są przez norweskiego króla w Oslo, zaś pozostałe
przez szwedzkiego monarchę w Sztokholmie.

Od 1968 roku, Bank Szwecji przyznaje również nagrodę im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. W tym samym roku zadecydowano również, że
nie będzie zwiększona liczba dziedzin
w których przyznawane są nagrody.
Organizacją przyznającą Nagrody
Nobla jest Akademia Szwedzka. Nad
wyborem laureata pracuje Komitet
Noblowski, składający się z czterech
lub pięciu osób wybranych spośród
członków Akademii na okres trzech
lat.
Prawo do nominowania kandydatów mają członkowie Akademii
Szwedzkiej oraz innych akademii lub
instytucji o podobnym charakterze.
Otrzymali je również uniwersyteccy
profesorowie literatury i filologii, poprzedni laureaci Nobla oraz przewodniczący stowarzyszeń odpowiedzialnych za twórczość literacką w danym
kraju.
Nominacja do Nagrody Nobla, a następnie proces wyboru jest długi,

Ciekawostki:
n Polka, Maria Skłodowska – Curie, jest jedyną kobietą dwukrotnie nagrodzoną Noblem (w dziedzinie fizyki i chemii) i jednocześnie pierwszą nagrodzoną kobietą.
n Najmłodszy laureat miał 25 lat, najstarszy 90. Średnia wieku geniuszy wyróżnionych przez Komitet Noblowski wynosi 59 lat.
W sumie laureatami Nobla zostały dotąd 772 osoby i 19 organizacji.
n Największą liczbą naukowych Nobli od 1901 roku mogą poszczycić się Stany Zjednoczone (230 nagrodzonych), następnie Wielka Brytania (76), Niemcy (67) oraz Francja (27 Noblistów).
n Rekordową liczbę trzech Nobli zdobyła instytucja – Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.
n Wśród laureatów jest 739 mężczyzn i tylko 33 kobiety.
n W kategorii „rodzinnych nobli”, bezkonkurencyjna była rodzina
Curie. Nobla przyznano Marii i Piotrowi Curie jako małżeństwu,
nagrodę otrzymała także ich córka Irene i jej mąż Fryderyk Joliot.
n Najsłynniejszym laureatem jest Albert Einstein, który Nobla
otrzymał nie za „teorię względności”, lecz za wyjaśnienie efektu
fotoelektrycznego.
n Dwie osoby odmówiły przyjęcia nagrody Nobla: Jean Paul Sartre (nagroda w dziedzinie literatury), ponieważ z założenia odrzucał wszystkie nagrody. Natomiast wyróżniony wspólnie z Henrym Kissingerem za wietnamskie negocjacje pokojowe Le Duc
Tho odmówił przyjęcia nagrody, ponieważ mimo negocjacji wojna trwała nadal.
n Czterech laureatów zostało przez swoje władze polityczne zmuszonych do odrzucenia Nobla. Trzem naukowcom niemieckim
zabronił przyjęcia nagrody Adolf Hitler, a władze komunistycznego Związku Radzieckiego nie zezwoliły na to Borysowi Pasternakowi.

skomplikowany i bardzo rygorystyczny. Propozycje odnośnie nominacji
składa 3000 wybranych osobistości.
Ostateczny termin zgłaszania nominacji upływa 31 stycznia. Po upłynięciu ostatecznego terminu, Komitet selekcjonuje około 200 kandydatów.
Lista propozycji wysyłana jest do wybranych ekspertów z nominowanych
dziedzin i ostatecznie zostaje 15 osób.
Następnie Komitet przesyła swoje rekomendacje do Akademii, której członkowie głosują nad wyborem zwycięzcy.
Noble nigdy nie mogą być przyznawane pośmiertnie. Nominacje do Nagrody nie są ujawniane publicznie
przez 50 lat. Nie przyznaje się nagrody więcej niż trzem osobom (chodzi
o zespoły badaczy).
Każdy z laureatów otrzymuje złoty
medal, dyplom honorowy i znaczną
kwotę pieniędzy. Obecnie jest to 8 milionów koron szwedzkich (około 3,6
mln złotych).

Polscy laureaci
Nagrody Nobla:
n Maria Skłodowska-Curie (dwukrotnie: w 1903
r. w dziedzinie fizyki i w 1911 roku w dziedzinie chemii)
n Henryk Sienkiewicz (1905 r.
– Literacka Nagroda Nobla)
n Władysław Reymont (1924 r.
– Literacka Nagroda Nobla)
n Czesław Miłosz (1980 r.
– Literacka Nagroda Nobla)
n Lech Wałęsa (1983 r.
– Pokojowa Nagroda Nobla)
n Józef Rotblat (1995 r. – Pokojowa Nagroda
Nobla, łącznie z ruchem Pugwash)
n Wisława Szymborska (1996 r.
– Literacka Nagroda Nobla)
Wśród Polaków nominowanych do Nagrody
Nobla, która jednak
nie została im przyznana znajdują się
między innymi: Stefan Żeromski, Eliza
Orzeszkowa, Zbigniew Herbert, papież Jan Paweł II,
Tadeusz Mazowiecki
iLeszek Balcerowicz.
Hanna Korcz
Maria Skłodowska_Curie.
Źródło: www.kobieta.gazeta.pl
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Kącik historyczny
Obrona Jasnej Góry. Prawda i legenda

J

asnogórski klasztor, to w świadomości narodowej miejsce heroicznych walk Polaków z przeważającą liczebnie armią szwedzką. To obrona
najświętszego obrazu Czarnej Madonny i majestatu króla Jana Kazimierza.
Najazd Szwedów i walki w obronie
klasztoru, najbarwniej opisał w „Potopie” Henryk Sienkiewicz. Jednak treść
zachowanych historycznych dokumentów znacznie różni się od barwnego,
fantazyjnego opisu Sienkiewicza.

Potop szwedzki
Była to jedna z najdziwniejszych wojen w historii Europy, trwająca od 1655
do 1660 roku. W świadomości Polaków
funkcjonowała jako „potop szwedzki”,
natomiast europejscy historycy określali ją mianem „II wojny północnej”.
Już w niedługim czasie po jej rozpoczęciu, większa część Polski znalazła się
pod panowaniem Szwedów.
Dlaczego była to dziwna wojna?
Bo wyjątkowo dziwne były ówczesne
układy społeczno-polityczne panujące
w Rzeczypospolitej. Dla dumnej i odważnej polskiej szlachty, dla magnaterii, która nie raz przelewała krew w ob-

ronie Ojczyzny, nie była to wojna pomiędzy Polską a Szwecją, ale dwoma
władcami wywodzącymi się z jednej dynastii Wazów. Pomiędzy Janem Kazimierzem, a Karolem Gustawem. Zwolennicy szwedzkiego króla masowo
przyłączali się do jego wojsk mając nadzieję, że Karol Gustaw przejdzie na katolicyzm, wypędzi Jana Kazimierza
i osiądzie na stałe w Warszawie.
W ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia działań wojennych, aż 80 procent
wojsk polskich przeszło na stronę Szwedów. Była to ta część społeczeństwa,
która winę za wszystkie klęski i niepowodzenia zrzucała na Jana Kazimierza,
w myśl stwierdzenia: władca rządzi
– władca odpowiada. Do tego trzeba
jeszcze dodać spór o tron szwedzki, bowiem od czasów Zygmunta III Wazy,
nasi władcy oprócz tytułu „Król Polski”, w dokumentach i na pieczęciach
używali również tytułu „Król Szwecji”.
Niechęć sporej części społeczeństwa do
Jana Kazimierza spowodowana była
także zaległościami w wypłatach żołdu, ale skarb państwa był pusty. Rzeczypospolita coraz bardziej traciła na
znaczeniu, do czego w znacznej mierze

przyczyniła się przekupna szlachta.
Natomiast Szwecja miała bardzo silną pozycję na południowych wybrzeżach Bałtyku, doskonale wyposażoną,
karną i liczną armię oraz pustki w kasie. Dla Karola Gustawa zasadniczą
sprawą stało się zdobycie łupów na żołd
dla wojska i zapełnienie królewskiej kasy. Poza tym Szwedzi kontrolowali handel na dużym obszarze wybrzeża Bałtyku. Zależało im więc na zajęciu całego
wybrzeża i rozszerzeniu wpływów. Padło na łatwego, wyniszczonego wojną
przeciwnika – Rzeczypospolitą.
Uderzenie 40-tysięcznej armii szwedzkiej zmusiło Jana Kazimierza z 10-tysięcznym nieprzygotowanym wojskiem
do ucieczki i schronienia się na Śląsku.
Rozproszone oddziały polskie uznały
zwierzchnictwo Szwecji, do czego
znacznie przyczynili się magnaci: Radziwiłłowie, Hieronim Radziejowski (od
dawna na usługach Szwedów) i Krzysztof Opaliński – dowódca pospolitego ruszenia w Wielkopolsce.

Czarna Madonna

Najpiękniej, legendę obrony Jasnej
Góry opisał Sienkiewicz. Z dzielnym
Kmicicem, księdzem Kordeckim,
Zagłobą, Kuklinowskim i Kiemliczami w rolach głównych. To
sienkiewiczowscy bohaterowie
uratowali „Jasnogórską Panienkę” przed heretykami Szwedami.
Tymczasem odnalezione dokumenty jasno mówią, że nikt ze
szwedzkiego obozu nie wdzierał
się po drabinach na mury klasztoru. A przede wszystkim, najprawdopodobniej
Szwedów
w ogóle tam nie było. Pod murami Jasnej Góry stały zaciężne
wojska niemieckie i polskie. Nie
było też w klasztorze obrazu
Czarnej Madonny, którego według Sienkiewicza bronili Polacy. Kmicic nie wysadził kolubryny, a bohaterscy Paulini wcale
nie pałali tak wielką miłością do
króla Jana Kazimierza. Zanim
pierwsze oddziały wojska Karola Gustawa dotarły pod mury
klasztoru, zakonnicy oddali się
pod zwierzchność szwedzkiego
władcy. Do tej pory nie wiadomo, czy był to podstęp mający na
celu uratowanie Jasnej Góry, czy
braciszkowie rzeczywiście woleli być pod panowaniem szwedzkiego króla, czy też byli wiernyObrona Jasnej Góry. Źródło:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Siege_of_Clari_Montis_%28Jasna_G%C3%B3ra%29_in_1655.png
mi poddanymi Jana Kazimierza.
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Obrona klasztoru
– fakty historyczne
7 listopada 1655 roku, urzędujący
w Krakowie szwedzki marszałek
Wittenberg, na prośbę ojców Paulinów,
wystawił klasztorowi tak zwany list żelazny gwarantujący pozostawienie zakonników przy życiu i nie konfiskowanie mienia należącego do klasztoru.
W zamian za takie zabezpieczenie ojcowie wyrzekali się króla Jana Kazimierza i tym samym uznawali zwierzchnictwo Karola Gustawa.
W nocy z 7 na 8 listopada, ojciec Teofil Bronowski – prowincjał zakonu Paulinów, wywiózł w okolice Głogówka
na Śląsku obraz Czarnej Madonny
i część klasztornych skarbów. Pozostałą część zakopano lub zatopiono w pobliskich jeziorach. W jasnogórskim
klasztorze, w miejsce wyjętego obrazu
powieszono jego kopię.
Wieczorem, 8 listopada pod mury
klasztoru dotarł oddział złożony z 200
rajtarów pod wodzą Czecha nazwiskiem
Wrzesowicz, służącego dawniej w polskim wojsku. Według historyków, ten
niewielki oddział nie stanowił dla zakonników żadnego zagrożenia, prawdopodobnie przybył w celu wręczenia
im listów i wprowadzenia na teren klasztoru szwedzkiego garnizonu. Wrzesowicz próbował zająć klasztor, ale miał
zbyt małe siły i po kilku nieudanych
próbach i pertraktacjach, zrezygnował.

Obraz Czarnej Madonny Żródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Czestochowska.jpg
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18 listopada, pod Jasną Górą stanął
drugi, znacznie liczniejszy szwedzki oddział pod wodzą generała Müllera i rozpoczęło się najdłuższe oblężenie twierdzy. Generał był Niemcem na służbie
Karola Gustawa, a podległe mu oddziały składały się głównie z Niemców zwerbowanych do armii szwedzkiej. Oprócz
nich, w oblężeniu wzięło udział około
1800 polskich żołnierzy, którzy przeszli na stronę wroga.
Opinie co do roli Polaków szturmujących klasztor są podzielone. Pewne
jest, że w oblężeniu brali udział. Część
historyków twierdzi, że na wieść
o szturmie na Jasną Górę, polscy najemnicy stanowczo odmówili jakichkolwiek działań. Inni uważają, że niektórzy z nich z pewnością obsługiwali
działa ostrzeliwujące klasztor.
Zakonnicy mieli do dyspozycji załogę składającą się ze 160 żołnierzy i 50
puszkarzy obsługujących 30 dział. Dodatkowo w twierdzy było 20 szlachciców z czeladzią i 70 zakonników. Przeorem i zarazem komendantem twierdzy
był znany także z sienkiewiczowskiego
„Potopu” ojciec Augustyn Kordecki.
Jasnogórska twierdza była jak na owe
czasy nowoczesna i dobrze zabezpieczona na wypadek ataku. Już w 1382 roku, za panowania Zygmunta III, rozpoczęto otaczanie klasztoru fortyfikacjami
mającymi nie tylko chronić Jasną Górę,
ale i być doskonałym punktem obronnym od strony Śląska.
Na czym polegały
działania wojenne? Przede wszystkim na obustronnym ostrzeliwaniu
się z dział. Szwedzi próbowali dokonać podkopu i w ten sposób wejść
do twierdzy, ale polscy
obrońcy klasztoru poradzili sobie z nimi bez trudu. Generał Müller jako
doświadczony wojskowy, doskonale zdawał
sobie sprawę z tego, że
bez odpowiedniej ilości
dział, artylerii i liczebnej przewagi piechoty,
nie ma co marzyć o zdobyciu twierdzy. Wprawdzie Szwedzi w miarę
upływu dni zwiększali
liczbę i siłę dział, ale
artyleria z fortecy odpowiadała im bardzo skutecznie. Obrońcy wysyłali pod osłoną nocy tak
zwane „wycieczki”, które skutecznie dały się
Szwedom we znaki. Jedna z nich zniszczyła dwa
działa nieprzyjaciela,
druga wycięła w pień olkuskich górników sprowadzonych przez Szwe-

dów do wykonania podkopu pod klasztorem.
Obie strony wznawiały i zawieszały
ostrzał artyleryjski, a w między czasie
toczyły się rozmowy. Zakonnicy stali
na stanowisku, że wprawdzie uznali
zwierzchnictwo szwedzkiego króla, ale
bram klasztoru nie otworzą. Generał
Müller otrzymał polecenie z kancelarii
królewskiej, aby „dogadać się” z zakonnikami i doprowadzić do poddania się
polskiej załogi. Bez rezultatu.

Odwrót
Gdy pod klasztorem obie strony próbowały przechylić szalę zwycięstwa na
swoją stronę, sytuacja wojsk szwedzkich na ziemiach polskich zaczęła się
diametralnie zmieniać.
Karol Gustaw, władca niedużego kraju, nie był w stanie zawładnąć Rzeczypospolitą mając do dyspozycji tylko
własną armię. Znaczną jej część stanowiły wojska zaciężne z dużą ilością Polaków. Szwedzcy żołnierze bez opamiętania grabili i łupili podbite ziemie. Nie
obywało się bez gwałtów i morderstw.
Okazali się barbarzyńcami, a ślady ich
grabieży i podpaleń ciągnęły się jak Polska długa i szeroka.
Z dnia na dzień rósł opór Polaków.
Szalę przeważyła wieść, że Szwedzi stoją u bram Jasnej Góry, a obraz Czarnej
Madonny jest zagrożony. Karol Gustaw
chyba nie do końca zdawał sobie
sprawę, ile dla Polaków znaczy „Jasnogórska Pani”.
To wszystko spowodowało, że 14 grudnia król szwedzki podpisał rozkaz
zakończenia oblężenia Jasnej Góry,
a nocą z 26 na 27 grudnia wojska
szwedzkie wycofały się.
Jak widać, fakty historyczne znacznie różnią się od wersji Henryka Sienkiewicza. To, co opisał nasz noblista,
miało bez wątpienia wielkie znaczenie
w oddziaływaniu na świadomość Polaków i nieraz podtrzymywało ducha
w narodzie.
Faktem jest, że obrona Jasnej Góry
zmieniła podejście Polaków do szwedzkiego króla i samej wojny. Na wieść
o zagrożeniu jasnogórskiego klasztoru na odsiecz ruszyły tysiące ochotników, a wśród nich i tacy, którzy
wcześniej przyrzekali posłuszeństwo
szwedzkiemu władcy. Zwolennicy Jana Kazimierza, jak i sam król, przystąpili do kontrofensywy, co przesądziło
o losach wojny na korzyść Polaków.
Tyle legendy jasnogórskiej i faktów
historycznych. Wprawdzie obie wersje różnią się od siebie, ale każdy naród ma swoją historię, a historia legendę, w której zawsze jest ziarenko
prawdy.
Anna Janicka
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Henryk Sienkiewicz
uroczystości, przemówienie pisarza
przypomniało światu o tym, że Polska istnieje, a on sam jest Polakiem.
Był to przecież bardzo szczególny
okres w historii Polski.
Znawcy i krytycy docenili w tym
dziele znajomość obyczajów, architektury, wyglądu wnętrz a nawet potraw
spożywanych w tamtych czasach. Warto wiedzieć, że Sienkiewicz był zafascynowany światem antycznym, znał
Rzym i nawet czytał w oryginale dzieła rzymskich historyków. Quo Vadis
(łac. – dokąd zmierzasz) została przetłumaczona na ponad 40 języków, co
podobnie jak Nagroda, zaowocowało
też poprawą sytuacji finansowej pisarza który był sławny, ale nigdy nie był
bogaty.
Henryk Sienkiewicz.
Źródło: http://www.polishamericancenter.org

Henryk Sienkiewicz herbu Oszyk
(pseudonim literacki – Litwos).
Urodził się 5 maja 1846 w Woli
Okrzejskiej na Podlasiu w rodzinie zubożałego ziemianina. Zmarł 15 listopada 1916 r. w Vevey w Szwajcarii,
jako jeden z najpopularniejszych pisarzy XX wieku.
W tych kilku akapitach możemy tylko wspomnieć o tym, co mogłoby być
treścią opasłego tomu na temat życia
i twórczości pisarza, który teraz głównie kojarzy się tylko z kilkoma najbardziej popularnymi dziełami.
Jeśli chodzi o jego edukację: jako
młody człowiek od roku 1855 przebywał w Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum, potem... – krótko mówiąc
Sienkiewicz był człowiekiem wykształconym i wzbogacał swoją wiedzę przez
całe życie – kropka. Wspomnijmy tylko, że jego kolegami ze studiów byli
m.in. Aleksander Głowacki (Bolesław
Prus), Władysław Bełza, Aleksander
Świętochowski.

Sienkiewicz – noblista
Pierwszy pisarz, któremu polska literatura zawdzięcza tak wielki światowy rozgłos. 10 grudnia 1905 r. król
Szwecji wręczył Henrykowi Sienkiewiczowi Nagrodę Nobla w dziedzinie
literatury, za powieść o czasach Nerona pt. Quo Vadis (1896), ukazującą
męczeństwo chrześcijan. Podczas tej

Pisarz – społecznik
Mówiąc o autorze Trylogii nie zapominajmy o tym, że historia w tych czasach dla nikogo nie była łaskawa. Henryk Sienkiewicz nie tworzył siedząc
sobie spokojnie pod lipą lub wierzbą
płaczącą. Dopiero pod koniec życia zaznał trochę spokoju. Za życia pisarza
czasy były niespokojne. Polski nie było na mapie, przez Europę przewaliła
się pierwsza wojna światowa. Aż dziw
bierze, jak obfity dorobek artystyczny
pozostawił po sobie Sienkiewicz, który z wielkim zaangażowaniem bardzo
wiele czasu poświęcał też pracy na
rzecz społeczeństwa i innych ludzi.
Oto niektóre fakty:
n Z jego inicjatywy powstał pomnik
Adama Mickiewicza w Warszawie.
n Brał udział w organizowaniu Kasy
im. Mianowskiego.
n Był prezesem Warszawskiej Kasy
Przezorności dla Literatów i Dziennikarzy.
n W 1889 r. ufundował stypendium
im. Marii Sienkiewiczowej, za pieniądze otrzymane od anonimowego
wielbiciela jego twórczości. Korzystali z niego m.in. Stanisław Wyspiański i Maria Konopnicka.
n Wiele razy wspierał swoim autorytetem działania patriotyczne, np.
protestował przeciwko złemu traktowaniu dzieci polskich we Wrześni, w zaborze pruskim.
n W roku 1903 zbierał pieniądze na
rzecz ofiar powodzi, jeżdżąc z odczytami po kraju.

n W czasie rewolucji 1905 r. domagał
się autonomii dla Królestwa Polskiego, pisząc o tym w odezwach i artykułach.
n W roku 1906 napisał list otwarty,
który zamieszczono na łamach postępowej prasy zachodnioeuropejskiej, protestujący przeciwko polityce hakatystów.
n W czasie pierwszej wojny światowej
pojechał do Szwajcarii, gdzie wraz
z m. in. Janem Ignacym Paderewskim zorganizował Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom
Wojny w Polsce. Datki pozyskane
z całego świata, ta filantropijna organizacja przesyłała do Polski.

Sienkiewicz podziwiany
Polacy, w trudnych czasach dla tożsamości narodowej, pokochali bohaterów Trylogii i innych jego dzieł pisanych „ku pokrzepieniu serc”.
Z wypiekami na twarzy, całymi rodzinami, czytali o losach plejady barwnych postaci, sycili się polskością
realiów i słowa. Sienkiewicz – co nie
wszystkim twórcom było i jest dane
– za życia doczekał się popularności,
dowodów podziwu i sympatii wielkich
rzesz czytelników. Polacy, wdzięczni
za słowa otuchy i opisy dni chwały narodu, poparli inicjatywę komitetu dla
uczczenia jubileuszu pisarza i licznie
wnosili składki na zakup prezentu.
Był nim niewielki majątek ziemski Oblęgorek pod Kielcami, ofiarowany
w grudniu 1900 roku. Sienkiewicz
otrzymał też tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
z okazji 500-lecia tej uczelni.

Praca zawodowa
Pracę podjął w 1872 r. Do 1887 pracował jako reporter prasy warszawskiej. Okazał się też być utalentowanym i wnikliwym felietonistą (np. cykl
„Chwila obecna” pisany dla Gazety
Polskiej).
W latach 1874 – 1878 był współwłaścicielem czasopisma Niwa, od 1882
do 1887 roku redaktorem dziennika
Słowo. W tym okresie miał wielu przyjaciół wśród cyganerii artystycznej.
W roku 1876 wyjechał do Ameryki,
gdzie był korespondentem Gazety Polskiej. Tam razem z grupą przyjaciół
(m. im. Heleną Modrzejewską którą
poznał jeszcze w Warszawie), podjął
nieudaną próbę założenia komuny rol-
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nej. „Listy z podróży” pisane dla Gazety, przyniosły mu sporą popularność. Z poczuciem humoru i w formie
zdradzającej wielki pisarski talent,
opisywał w nich obyczaje tam panujące, także życie tamtejszej Polonii.
Pisał też na temat Indian, opisywał
występy Modrzejewskiej, relacjonował m. in. wyprawy myśliwskie. Listy
zdobyły uznanie zarówno w Polsce jak
i w Ameryce, zostały też przetłumaczone na 9 języków.
Choć sam był wątłego zdrowia, po
powrocie zza oceanu (w 1878) odbył
jeszcze wiele dalekich podróży, zwiedził całą Europę. Był m. in. w Konstantynopolu, Grecji, Włoszech, na
wyprawie myśliwskiej w Zanzibarze,
zwiedził Hiszpanię i wiele innych
państw.
Przez dłuższy czas pisał dla różnych
czasopism, niektóre z jego dzieł były
pisane właśnie dla prasy, albo też rozpoczynały swoje istnienie od krótkich
odcinków na łamach np. Gazety Polskiej. Potem stopniowo uniezależnił
się finansowo i można powiedzieć, że
wykonywał „wolny zawód”. Do końca
życia był wierny pisaniu, a zapisał
ogromną ilość kartek papieru...
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ców, a on wyjechał na Podlasie, gdzie
kończył „Ogniem i mieczem”. Potem
wybrali się razem w podróż, która miała żonę uzdrowić. Niestety, Maria
przez dwa lata umierała na chorobę
płuc, a Sienkiewicz pisał kolejne odcinki „Potopu” w pokojach hotelowych
obok gasnącej powoli żony, która zakończyła życie w roku 1885.
Drugą żoną „najsławniejszego wówczas człowieka w Polsce” została
Marynuszka, przybrana córka zapobiegliwej i majętnej Heleny Wołodkowiczowej. Po wielu perypetiach, pomimo początkowej rezerwy pisarza
który miał już 46 lat, doszło do ślubu
z 19-letnią Maruszką. Małżeństwo
szybko się zakończyło w atmosferze
skandalu.
Sienkiewicz w wieku 53 lat poznał
23-letnią dziennikarkę, Marię Radziejewską, którą obdarzył uczuciem. Jednak ta znajomość wygasła. Trzecią żoną pisarza została jego dawna
sympatia, Maria Babska. Związek okazał się udany. Sławny autor wielu dzieł
znalazł u boku sympatycznej i lubianej przez całe otoczenie pisarza Marytki, tak mu potrzebny spokój. Jego
trzecia Maria była przy nim w jego
ostatnich chwilach życia.

Samo życie...
Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, nawet kiedy był biednym studentem, zawsze podobał się kobietom.
„Niewysoki, ale harmonijnie zbudowany, o szlachetnych rysach, wejrzeniu melancholijnym, posępnym czy
marzącym, choć nie starał się o to skupiał wokół siebie towarzystwo dam”.
Pewna młoda dama napisała:
„ […] miał cerę smagłą, oczy duże,
ciemne, panny nazywały go Cyganem,
kazały sobie wróżyć, a on nie odmawiał […]. O jego znajomości z Heleną
Modrzejewską: „Warszawa plotkowała, że spośród jej adoratorów największe szanse ma młody dziennikarz
o pseudonimie Litwos […]”.
Pisarz miał powodzenie u kobiet,
jednak nie bawił się tym i był wierny
uczuciom. W Szczawnicy, gdzie „do
wód” przyjechała też Maria Szetkiewiczówna z siostrą, Sienkiewicz spotkał je podczas spaceru. Był pod takim
wrażeniem Marii, że kiedy wyjechała
wraz z siostrą do Wenecji, ruszył tam
za nią. We wrześniu 1879 r. wysłał jej
list z oświadczynami, bez sukcesu.
Jednak pan Henryk nie rezygnował
i przez półtora roku czynił starania
o jej rękę. W końcu usłyszał długo wyczekiwane „tak”. Po ślubie obiecał żonie że „przestanie być narwanym literatem i stanie się statecznym
człowiekiem”. Przez rok stał się domatorem, jednak potem jego chorowita żona pozostała pod opieką rodzi-

Sienkiewicz krytykowany
Wielkiego pisarza dotknęła też małość ludzkiej zawiści i złośliwa krytyka. Zarzucano mu przekłamania historyczne, choć jego powieści nie były
przecież opracowaniami historycznymi, lecz fikcją literacką osadzoną
w określonych ramach czasu. „Przecież obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej tam wtedy nie było”. Także, że

mocarstwowy, że prawicowy, narodowy, imperialistyczny, że za dobrze się
czuł wśród arystokratów i co tam jeszcze można by dodać. Dobrze, że choć
patriotyzmu odmówić pisarzowi nie
sposób ani wtedy, ani teraz.

Trzy grosze człowieka
maluczkiego
Dla współczesnego konsumenta
sztuki, zwłaszcza młodszego, twórczość Henryka Sienkiewicza jest trudna w odbiorze. A to język archaiczny,
a to zdania zbyt złożone, wreszcie „aaaale tasiemce!”. Lecz nie rzecz w tym,
aby walczyć z duchem czasu, emocjonować się listą lektur szkolnych i faktem, że nawet fraszek Kochanowskiego nikt do poduszki nie czyta. Chodzi
tu o Henryka Sienkiewicza – człowieka. Żeby poświęcić chwilę uwagi jemu samemu. Uświadomić sobie w jakich realiach żył, czego dokonał i co
dał innym. Że był też zwyczajnym człowiekiem, który miał prawo do swoich
słabości i tęsknot. Może warto zauważyć, że pomimo barwnych opisów
i szczęku szabel, jego książki traktują o miłości? Przecież pisał przy łóżku umierającej kobiety. Skąd możemy wiedzieć co wtedy czuł? A kiedy
został sam? Przez całe swoje życie szukał – kto tak naprawdę wie czego lub
kogo – i kto wie, co by po sobie zostawił gdyby naprawdę znalazł?

Sam mistrz napisał:
„W tym morzu zła, głupstw, niepewności i zwątpień, jakim jest istnienie,
jedna rzecz jest warta życia, niewątpliwa, mocna jak śmierć – to miłość.
Nic nie ma poza nią […]”.
Piotr Neuman

Pomnik Henryka Siekiewicza w Okrzei. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pomnik_Sienkiewicza_w_Okrzei.jpg
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden
In dit nummer presenteren wij volgende
7 plaatsen van deze lijst.
Mużaków/Muskauer Park
– Landschapsformatie
Met een oppervlakte van meer dan 1700 acres is het één
van de grootste landschapsparken in Europa. Het strekt zich
uit aan beide zijden van de Nysa Lużycka rivier die de PoolsDuitse grens vorm. Met een oppervlakte van meer dan 1700
are is Mużaków één van de grootste landschapsparken in
Europa. Het strekt zich uit aan de Pools-Duitse grens, en is
opgericht in navolging van de Engelse landschapstuinen. Het

grootste deel van het park is aan de Poolse kant. Het park
viel na de nieuwe vastlegging van de staatsgrenzen na de
Tweede Wereldoorlog half in Polen, half in Duitsland. De Poolse
en Duitse autoriteiten startten een vernieuwingsprogramma
op in de jaren 1980. Zo werd het een voorbeeld van goede
bilaterale samenwerking op het vlak van bescherming en
instandhouden van het cultureel landschap. Meer
informatie: http://www.waldeisenbahn.de/en/

Mużaków. Bron: http://www.mmzielonagora.pl/fotogaleria/zdjecie-muzakow-jesienny-8#photo
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Kerken van Vrede in Jawor en Świdnica:
tempels met een boodschap
Beide protestantse halfhouten kerken werden opgericht
halfweg de zeventiende eeuw, op het einde van de Dertigjarige
oorlog die grote delen van Europa verwoestte. De oprichting
van deze kerken moest het einde van deze verwoestende oorlog
en religieuze conflicten herdenken. Beide tempels werden niet
verondersteld gelijkenissen te vertonen met de traditonele
kerken.
Ze moesten opgericht worden met materialen van lage kwaliteit
en zich binnen schootsafstand van de stadsmuren bevinden.
De bescheiden buitenmuren omvatten rijke barokke decoraties
binnen. Meer weten?
Kijk op http://www.worldheritagesite.org

november 2013

Middeleeuwse stad Toruń
Het historische hart bestaat uit een goed bewaarde
wooncomplex van middeleeuwse architectuur. Als rijke
Hanzehaven was Toruń één van de belangrijkste handels en
cultuurcentra in dit gedeelte van Europa. Het heeft nog steeds
de magnifieke Gothische gebouwen die getuigen van de voorbije
grandeur van de stad. Er zijn verschillende in het oog springende
burgerhuizen met het prachtig gedecoreerde ‘huis onder de
ster’. Het middeleeuwse oude stadscomplex van Toruń omvat
bovendien ook de ruďnes van een Teutoons ridderkasteel.Het
moderne Toruń is een zich snel ontwikkelend Academisch
centrum met zijn Nicolaus Copernicusuniversiteit en de stad
heeft ook een groot aantal van aantrekkelijke artistieke
evenementen.
Meer weten? Kijk op http://www.torun.pl/

Toruń. Bron: http://fotopolska.pot.gov.pl/

Bron: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63

Toruń, Huis van Nicolaus Copernicus. Bron: http://fotopolska.pot.gov.pl/
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De houten kerken van zuidelijk
Kleinpolen
Sommige van deze kerken zijn verschillende
honderden jaren oud. Zes hiervan werden
opgenomen op de wereldefgoedlijst. Fragmenten
van muurschilderingen werden ontdekt in de
interieuren van deze kerken. De zes routes van
de Route of Timber Architecture in de
Malopolskaregio zijn meer dan 1500 kilometer
lang. Ze leiden langs 232 houten constructies
van groot belang, waaronder 123 Roomskatholieke
kerken, 39 orthodoxe kerken, 25 plattelands en
kleinstedelijke complexen, en 27 landelijke
architectuurmusea waarvan 9 skansen en 14
landhuizen.
Meer informatie vindt u op:
http://www.krakow-info.com/wooden.htm

De houten kerk. Bron: www.zbyrek.flog.pl

De volkshal/Eeuwhal en het
Szczytnicki Park in Wroclaw
De volkshal werd opgetrokken tussen 1912
en 1913 bij de 100-jarige verjaardag van het
Gevecht van de Naties in Leipzig en heette daarom
de Eeuwhal. Max Berg creëerde dit meest
befaamde modernistische werk in Wrocław. Het
is ook één van de eerste constructies in de wereld
gemaakt van versterkt beton. De constructie heeft
een doormeter van 130 m en is 42 m hoog en
bevat 300 duizend m3. In 1948 werd een 96 m
hoge 'ijspegel' geplaatst voor het gebouw. Het
is een metalen constructie, die herinnert aan
palen die overal in de wereld door primitieve
stammen worden opgetrokken. Het staat symbool
voor de herwinning van de westerse gronden. In
de monumentale Volkshal worden sportevents,
beurzen en concerten georganiseerd. Sinds juli
2006 behoort het gebouw tot de lijst van het
Werelderfgoed van UNESCO. De hal ligt net naast
het grootste park in Wroclaw, het Szczytnicki Park.
De Japanse tuin, met als grootste attractie de
vrouwelijke en mannelijke watervallen, beslaat
een deel van dit park. Schilderachtige stroompjes
houden de gronden van deze tuin vochtig.
Szczytnicki Park in Wroclaw . Bron: http://www.panoramio.com/photo/61019933
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Wieliczka: de wereldberoemde zoutmijn
Op de UNESCO werelderfgoedlijst is de Wieliczka zoutmijn
uit de dertiende eeuw één van ’s werelds oudste mijnsites die
nog in werking is. De ondergrondse toeristische roete loopt
door een labyrint van galerijen en grotten met unieke sculpturen
uit zoutrots. De St Kingakapel op een diepte van 101 meter
is de mooiste kamer en gedecoreerd met witte kristalzouten
kroonluchters en bas-reliëf sculpturen uit grijs zout. De mijn
heeft ook een sanatorium. In het museum kan
u mijngereedschap en documenten terugvinden uit de
geschiedenis van de mijn.
Meer informatie vindt u op: http://www.kopalnia.pl/en/

Wieliczka. Bron: http://fotopolska.pot.gov.pl/

Kalwaria Zebrzydowska:
passiespelen
De barokke kerk uit de zeventiende eeuw
herbergt het aanbeden schilderij van Onze Vrouwe van Kalwaria Zebrzydowska. De Calvarieberg, de Weg van het Kruis, met zijn schrijnen,
kapellen en kleine kerken is pittoresk geplaatst op heuvels en in de vallei van een stroom. Het staat beroemd om zijn Passiespelen.
De belangrijkste processies worden gehouden
gedurende de Paasweek en op Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
Meer weten? http://www.kalwaria.eu/
english.html

Kalwaria Zebrzydowska. Bron: http://fotopolska.pot.gov.pl/
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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.

Pamiętamy o naszych bohaterach. Uroczystości w Lommel
20 października na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel odbyły się uroczystości upamiętniające polskich żołnierzy poległych w czasie wyzwalania Belgii podczas II wojny światowej.
W uroczystościach wzięli udział nasi uczniowie.
Grupa gimnazjalistów i licealistów przygotowała recytację wiersza „Koniec i początek” Wisławy Szymborskiej oraz przytoczyła wybrane cytaty gen. Maczka. W swoich wystąpieniach,
zaprezentowanych w trzech językach – polskim,
niderlandzkim i angielskim, uczniowie podziękowali weteranom II wojny światowej w tych słowach: „My, młodzież polska, chylimy czoła przed
Panami – tymi, którzy tak ofiarnie walczyliście
za wolność Polski i całej Europy. Lista Panów za-

sług i dokonań jest niezwykle długa. O ofierze,
jaką złożyliście w walce o wolność, o godność
człowieka, świadczą także mogiły na cmentarzach
całego świata – na cmentarzach takich jak ten
w Lommel. Bo jak mawiał Panów Dowódca a patron naszej szkoły Gen. St. Maczek <<Żołnierz
polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale
umiera tylko dla Polski>>”.
Na uroczystości do Lommel przybyli przedstawiciele władz belgijskich, przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych w Belgii, korpusu dyplomatycznego, duża grupa oficerów
polskich służących w instytucjach NATO, delegacje organizacji kombatanckich polskich i belgijskich.

Poeci z naszej szkoły

W

ramach Obchodów Roku Juliana Tuwima 5.
października w naszej
szkole odbyły się warsztaty literackie poświęcone twórczości tego poety. Poprowadził je aktor
i Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi 2012 Dariusz Bereski. Na
spotkaniu z aktorem nasi uczniowie doskonalili umiejętności
sprawnego posługiwania się słowem pisanym i mówionym.
Wzięli udział w konkursach recytatorskich, a na zakończenie
spotkania ułożyli „wspólne”
wiersze, w których znalazły się
ich przemyślenia i rozważania.
Jakie życiowe refleksje mają nasi uczniowie? Polecamy lekturę
ich „wspólnych” wierszy. Dodatkową atrakcją tego dnia były
warsztaty Break Dance i Hip Hop
prowadzone przez znaną z polskiej telewizji grupę Funk
Rockass. Organizatorami tych
artystycznych wydarzeń były
Fundacja Children of Europe
oraz SPK w Antwerpii.

„Bardzo ważna jest rodzina.
Kocham ruch i taniec.
Marzenia, marzenia…
Kocham zwierzęta,
stworzenia Boga.
Dziękuję za zdrowie,
które mi podarował.
Bardzo ważny jest dla mnie
brat i tata, najbliżsi,
ważni są przyjaciele,
mój kraj, moja Polska.
Wierzę w przyszłość.
Dla mnie najważniejsze jest...”
„Najważniejsza jest rodzina.
Bez niej życie byłoby smutne.
Niech uda się operacja mojego psa,
kocham go bardzo.
Siostra, brat i mama
to moi najbliżsi przyjaciele.
Bardzo ważna jest Polska
i miłość do kraju.
Kocham sport i muzykę,
kolory i wszystkie książki.
Kochaj życie, którym żyjesz,
żyj życiem, które kochasz.
Marzę by być szczęśliwym i żyć
pełnią życia!”

36

Antwerpia po polsku

listopad 2013

Z łaciną za pan brat
Łacina
pomaga
w zdobywaniu
wiedzy,
rozwija
umiejętność
myślenia,
kojarzenia,
jasnego
wypowiadania
się.

Ł

acina była dawniej ojczystym językiem Rzymian,
z czasem stała się językiem
urzędowym Imperium Rzymskiego, aby wreszcie zawładnąć
zachodnią cywilizacją chrześcijańską. Do chwili obecnej jest
językiem urzędowym Państwa
Watykan. Nie istnieje wprawdzie na świecie żaden naród, czy
grupa etniczna, dla której łacina byłaby językiem ojczystym,
ale nie oznacza to, że wymarła.
Wprost przeciwnie. Ma się nieźle, a właściwie coraz lepiej, ponieważ od paru lat w Europie
trwa renesans tego wyjątkowego języka. Uczy się go coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych,
a językoznawcy twierdzą, że to
właśnie łacina jest królową
wszystkich języków.

Krótki rys historyczny
Język łaciński swoja nazwę
wywodzi od „lingua Latina”,
szczepu Latynów, mieszkańców
obszaru w centralnej części Półwyspu Apenińskiego – krainy
Latium. Latynowie rozszerzali
swoje wpływy na sąsiednie plemiona, aż wreszcie założyli miasto Rzym, które rozwijało się
prężnie i szybko stało się centrum Latium. Język łaciński
stopniowo wypierał języki podbitych krajów i wkrótce dominował w całym Imperium Rzymskim, a następnie w Hiszpanii
i Afryce.
Przez wiele lat łacina była językiem nauki, literatury, dyplomacji i chrześcijan, którzy stworzyli własną jej odmianę i wielu
słowom przypisali nowe znaczenie. Nawet po upadku cesarstwa
rzymskiego jej rola nie zmniejszyła się. To właśnie z łaciny
po spo li tej wy wo dzi się ję zyk
francuski, włoski, hiszpański,
portugalski. Język polski przejął z łaciny alfabet, duży zasób
słownictwa i część zasad gramatycznych.
W Polsce łacina zaczęła odgrywać znaczącą rolę po przyjęciu
chrztu przez Mieszka I. Stała się
językiem kościoła, szkoły, nauki, piśmiennictwa i miała
ogromny wpływ na kształtowanie się wielu języków. Przez stulecia znajomość łaciny świadczyła o wysokiej pozycji społecznej
i wykształceniu. I chociaż dzisiaj na co dzień nie posługuje

się nią żaden naród, istnieje i wraca do łask.

Europejczycy górą
Cały świat wstrzymał
oddech, gdy papież Benedykt XVI, po łacinie poinformował o swojej
abdykacji. Jako jedyna ze
zgromadzonych dziennikarzy, wypowiedź Ojca
Świętego zrozumiała włoska dziennikarka i to ona
„puściła” w świat tę infor- Źródło: http://www.wsp.krakow.pl/whk/pis_lat.html
mację. Pozostali przedstawiciele mediów cierpliwie cze- Niemcy, Szwajcaria, czy Wielka
kali na przetłumaczenie słów Brytania, w coraz większym
papieża przez tłumacza. Rów- stopniu umożliwiają uczniom
nież wśród przedstawicieli koś- naukę tego wyjątkowego języcioła obecnych w Sali Konsysto- ka. W Wielkiej Brytanii, w ciąrza w Watykanie, zapanowała gu ostatnich dziesięciu lat zaukonsternacja, bo nie wszyscy ważono ponad czterokrotny
kardynałowie zrozumieli słowa wzrost liczby szkół państwopapieża.
wych, w których młodzież uczy
Dlaczego właśnie włoska dzien- się łaciny.
nikarka bezbłędnie odebrała papieski przekaz? Stało się tak,
A w Polsce? Według ostatnich
ponieważ we Włoszech nauka ła- danych Ministerstwa Edukacji
ciny jest powszechna i prowa- Narodowej, łaciny uczy się 1%
dzona na szeroką skalę. Według gimnazjalistów, i 3,8% licealistów.
szacunków włoskiego minister- Na ogół nauka trwa rok lub pięć
stwa oświaty, uczy się jej około semestrów w wymiarze jednej lub
70 procent wszystkich uczniów dwóch godzin tygodniowo. Nasz
włoskich szkół średnich. W pla- kraj znajduje się na szarym końcówkach o różnym profilu; kla- cu w porównaniu z innymi pańsycznym, artystycznym, czy ści- stwami UE. A szkoda, ponieważ
słym, młodzież uczy się nie tylko badania potwierdzają, że dzieci
łaciny, ale i greki.
uczące się łaciny w szkole podstawowej, nawet 20 minut tygodnioPodobnie jest w wielu innych wo, osiągają o wiele lepsze wynieuropejskich krajach. Belgia, ki w pisaniu i czytaniu.

Źródło: http://www.andrzejgrych.pl/pismo-lacinskie/
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W wielu krajach władze oświatowe
już dawno zrozumiały jaki potencjał
ma w sobie nauka tego języka. Łacina pomaga w zdobywaniu wiedzy, rozwija umiejętność myślenia, kojarzenia, jasnego wypowiadania się. Poza
tym ucząc się łaciny młodzież nabywa rozległą wiedzę historyczną i poszerza znajomość ogólnie pojętej kultury. Jak mówi profesor Karl Enenkel
– znawca łaciny średniowiecznej i nowożytnej z uniwersytetu w Munster:
„Rodzice mają świadomość, że ich
dzieci ucząc się łaciny zdobywają też
wiedzę o historii i kulturze i ćwiczą
pamięć […]. Łacina, to przeciwieństwo
współczesnego chaosu”. Zarówno nauczyciele tego przedmiotu na poziomie szkół średnich, jak i wykładowcy akademiccy twierdzą, że uczniowie
którzy uczą się łaciny osiągają o wiele lepsze wyniki w nauce również z innych przedmiotów.
Do dzisiaj, międzynarodowe nazwy
botaniczne i zoologiczne podawane są
w języku łacińskim. Znaczna część terminologii prawniczej i medycznej również wywodzi się z tego języka. W potocznym języku polskim, do chwili
obecnej jest w użyciu około dwóch tysięcy łacińskich słów.

Dlaczego warto uczyć się łaciny?
Po pierwsze, nauka łaciny ułatwia
opanowanie innych języków obcych.
Dowodem na potwierdzenie powyższej tezy niech będzie fakt, że niemal
połowa słów w języku angielskim wywodzi się z łaciny. Również włoski,
hiszpański i portugalski mają swoje
korzenie właśnie w łacinie. Dzięki znajomości łaciny, łatwiej nauczyć się
języka francuskiego, bowiem aż 80
procent francuskiego słownictwa pochodzi z łaciny.
Po drugie, uczenie się łacińskiej
gramatyki, rozwija umiejętności analizy i syntezy, jak również bardzo pomaga w opanowaniu gramatyki innych języków. Jest to szczególnie
przydatne w przypadku nauki języków romańskich, gdzie konstrukcje
gramatyczne, czy odmiany czasowników są bardzo podobne.
Po trzecie, wspomaga rozwój intelektualny, uczy uporządkowanego,
logicznego myślenia, które później
daje wyjątkowe efekty w postaci łatwiejszego uczenia się innych przedmiotów oraz w życiu zawodowym
i osobistym.
Po czwarte, znajomość łaciny jest
niezbędna w wielu aspektach przyszłego życia zawodowego. Muszą ją znać
lekarze, prawnicy czy filozofowie.
Po piąte, łacina to przepustka
w głąb antycznego świata, który kiedyś zarezerwowany był tylko dla elit.
Bez znajomości łaciny, nie ma zrozu-

mienia dawnej kultury, nie ma możliwości poznania dzieł literackich,
tekstów poetyckich, filozoficznych
i kronikarskich.
Po szóste, ci którzy uczą się łaciny mają zazwyczaj wysokie wyniki
z matematyki i łatwiej przyswajają
fizykę, bo wiele nazw z tego przedmiotu wywodzi się właśnie z łaciny.
Nie mają również problemów ze zrozumieniem czytanego tekstu, co jest
zmorą wielu uczniów, a potem dorosłych.

Martwy język?
Powszechne jest odczucie, że łacina to ję zyk za mierz chłej prze szło ści, zupełnie niepasujący do rzeczywi sto ści. Dla wie lu jest to ję zyk
martwy, poczynając od słownictwa,
któ re kształ to wa ło się w cza sach,
kiedy nie było komputerów, czy tele fo nów ko mór ko wych. Jak więc
można wyrazić po łacinie to, co się
dzieje dziś?
Ję zyk ła ciń ski jest two rem nie zmiennym, nieprzemijającym i nieulegającym modzie. Jego terminologia jest do kład nie ta ka sa ma jak
przed wiekami. Słowo po łacinie wypo wie dzia ne kie dyś jest toż sa me
z wypowiedzianym dziś. Ale tworzenie nowych słów jest nieuniknione,
po nie waż ję zyk mu si się roz wi jać,
do trzy mać kro ku współ czes no ści
i znaleźć się w nim muszą nowe słowa będące obecnie w powszechnym
użyciu.
Coraz częściej na łacińskie sentencje można natknąć się zupełnie przypadkowo na ulicy, czy w centrum handlowym. Coraz bardziej modne stają
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się tatuaże z łacińskimi inskrypcjami.
Szczególnie upodobały sobie łacinę
zakłady pogrzebowe, których nazwy
są przykładem źle użytych słów np.
„Feliks” znaczy po łacinie szczęśliwy.
Jak to się ma do funkcji zakładu pogrzebowego?
Stwierdzenie, że łacina jest językiem
martwym, nie jest tak do końca prawdziwe. Cały czas organizowane są specjalne kongresy, na których rozmawia się w języku Cycerona. Powstaje
nowa terminologia łacińska począwszy od polityki poprzez gospodarkę,
kulturę, aż do nauki i techniki. Tworzy się nowe słowa, bez których niemożliwe byłyby żadne współczesne
formy porozumiewania się po łacinie.
Czasem stworzenie takich słów wcale nie jest skomplikowane. Jest bowiem wiele nazw i określeń, które
można przełożyć odwołując się na
przykład do dawnych, historycznych
nazw, lub łącząc w jedno różne słowa.
Dobrym przykładem jest słowo internet: „inter” – między, „rete” – sieć, czyli interrete.
Znajomość łaciny określa pewną jakość wykształcenia i pewien poziom
kul tu ry ogól nej. Umoż li wie nie na szym dzieciom nauki tego wyjątkowego języka, to danie im szansy, aby
zrozumiały kulturę, z której wszyscy
wyrastamy. Zawiera w sobie bowiem
całą tradycję Zachodu. Łacina to swoisty elementarz do nauki i innych języków. Żaden naród, rasa, plemię, czy
grupa etniczna nie jest w stanie zawłasz czyć ła ci ny. Na le ży do nas
wszystkich.
Sylwia Jaworska
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Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna

Dnia 28.09.2013 r. Klub piłkarski F.C. Nieuw Polonia rozpoczął oficjalnie sezon
2013/2014. Przy tej okazji odbyła się uroczystość w trakcie której podziękowania
otrzymali sponsorzy naszego klubu.

Szczególne podziękowania należą się rodzicom naszych zawodników,
za pracę włożoną w przygotowanie uroczystości.
Z poważaniem zarząd klubu.
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Siatkówka

27 Antwerpen
W nowym sezonie 2013/2014, po sześciu rozegranych spotkaniach
zajmujemy 2 miejsce w tabeli. Mecz z Mechelen Coloma, który odbył
się 6 października, zakończył się dla nas sukcesem. Wygraliśmy 3:0.
Niestety, kolejny mecz przegraliśmy (Mechelen Libertus1 – 27
Antwerpen 3:0) ale mimo porażki nadal utrzymaliśmy 2 lokatę w tabeli wyników.
Kolejne mecze drużyny 27 Antwerpen:
03-11-2013 godz. 10:00 27 Antwerpen- Lint
10-11-2013 godz. 10:00 27 Antwerpen – Baasrode
17-11-2013 godz. 9:00 Rumst B-27 Antwerpen
24-11-2013 godz. 10:00 27 Antwerpen-Nijlen Centrum A
01-12-2013 godz. 10:00 Niel- 27 Antwerpen

Więcej informacji pod numerem telefonu 0485 39 22 41

Alpha-Oil olej opałowy:
– wysoka jakość za najniższą cenę
– dostawa już od 500 litrów
– możliwość zamówień grupowych
z extra zniżką
– sprzedaż w kanistrach 20l z dostawą
do domu lub odbiorem własnym

ZAMÓW TERAZ
I WYGRAJ OLEJ OPAŁOWY NA CAŁY ROK*
*tylko przy zamówieniach powyżej 2500l, losowanie w maju 2014

www.alpha-oil.be
tel.: 03.336.08.70 niderlandzki, angielski, francuski, niemiecki
GSM:0489/790 907 polski
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Autobusem do Polski
Kolory bez ostrości

Ś

nił mi się pędzący autobus w pełni kolorowych odblasków, w pełni różnych cekinów odbijających
spojrzenia. Szum na autostradzie zastępował nam dźwięk szalonego tanga.
Autobus wystartował w swoją kolejną podróż życia. Ten moment to trochę, jak nastawienie gramofonu. Płyta, która zatacza okrąg w swojej linii,
płyta która nie wychodzi poza granice szarości, nie gra głośniej niż może, choć powinna. I tu muszę napisać,
że zdarzają się wyjątki.
Szyby w autobusie zaparowały od
tęsknoty, pożegnań z rodziną. Szyby
zaparowały też od niemożliwego kołtuństwa.
Przed oczami mam artykuł zamieszczony w jednej z bardziej znanych gazet – „Mężczyźni zdradzają częściej niż
kobiety – prawda czy mit”. Wczytany
w zdania poparte badaniami, wyłapuję jakieś strzępki zdań od kobiet siedzących kilka rzędów dalej. Niepostrzeżenie postanowiłem się przesiąść
by być bliżej źródła. Kobiety te, rozmawiały również o zdradach, ale
z pewnością inspiracją nie był tekst
naukowców.
Jedna z nich naprawdę przypadła
mi do gustu! Była tak słodko zadufana w swoim egoistycznym ciele, taki
typowy materiał dekoracyjny do sportowych samochodów, bez obrazy. Ana-

liza tej kobiety przerosła moje możliwości. Próbując pokrótce – na pierwszy rzut oka wykazywała duże powinowactwo ze złotem, srebrem,
platyną, oraz ze szlachetnymi, półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Wracając do rozmowy, wbrew moim
przekonaniom nie była to rozmowa
o pięknych śniadaniach.
Rozmawiały pięknie, ale o upojnych
nocach na dancingach. Nie zwracając
uwagi na otoczenie, zawzięcie rozmawiały o „zdrowych facetach’’, cokolwiek miało to znaczyć i nie żebym miał
ochotę się domyślać. Rozmawiały też
o kobietach brzydszych od siebie, było to dla mnie ogromnym zdumieniem,
nawet potrafiło wprowadzić mnie
w chwilowe osłupienie.
Głównym bohaterem punktu kulminacyjnego rozmowy była, jak nie
trudno się domyśleć, moja ulubienica.
- (…) Ostatnio jak byłyśmy z dziewczynami w APTECE – na przekór nazwy, jak się później okazało to nazwa
jednej z imprez, podrywał mnie zdrowy mężczyzna. Podrywał mnie, a ja
udawałam niedostępną.
Koleżanka mojej ulubienicy słuchała, choć na jej twarzy rysowało się komiczne niedowierzanie.
- (…) Byłam taka niedostępna! Tańczyłam z nim, ale później nie zadzwo-

nił – z chwilowym smutkiem opowiadała, nawet powierzchnia pokryta barwnikami chwilowo jej drgnęła. Tańczyłam z nim, opowiadała dalej, ale
on nie zadzwonił!
Partnerka doli i niedoli mojej ulubienicy wyraziła współczucie.
- Tylko wiesz, dodaje ulubienica, ja
myślę, że mu zły numer podałam – bardzo odważnie i z pewnością swoich racji wypowiedziała.
Co było dalej? Nie wiem. Przesiadłem się z powrotem na swoje miejsce.
Na swoje miejsce powróciły też moje refleksje naszej drogi, podróży, refleksje odnośnie ostrości kolorów życia,
zróżnicowanego
piękna
w przykładowych dwóch różnych
miejscach świata. Jedna płyta gramofonu przerywa, jedna gra głośniej.
Jedne wybrzmiewają rytmicznie, inne mniej, jeszcze inne bardziej akustycznie. Dźwięki bywają też wspólne, a inne solowe.
A Twoja płyta, Twoje dźwięki?
Adam Sn arski
www.adamsnarski.cba.pl
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Kącik absurdu

J

ak mówi stare powiedzenie:
„prawdziwy złodziej potrafi
ukraść wszystko”. Dosłownie.
Jednak trzeba być mistrzem w swoim
fachu, a nie miernym naśladowcą
„prawdziwych mistrzów”.
Oto przykłady najbardziej absurdalnych, najgłupszych i bezmyślnych
kradzieży.
n Pewien niezbyt roztropny 19-latek
z Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych, postanowił szybko się
wzbogacić. Włamał się więc do pewnej rezydencji, ukradł dwa pierścionki z brylantami i… w międzyczasie zalogował się na Facebooku
z którego zapomniał się wylogować.
Komputer znajdował się w tym samym pokoju co skradzione pierścionki. Kiedy właścicielka wróciła
do domu, od razu zorientowała się
co zaszło. Powiadomiła policję, która bez żadnych problemów zatrzymała złodzieja.
n Złodzieje samochodów są prawdziwą społeczną plagą, a kradzieże tablic rejestracyjnych stały się nagminne. Jeden z mieszkańców Gdyni,
specjalizujący się w tego typu kradzieżach, pilnie potrzebował tablicy rejestracyjnej. Postanowił wiec
ją ukraść. Niestety, nie zauważył,
że kradnie tablice z policyjnego radiowozu i to na oczach policjantów.
Funkcjonariusze złapali go natychmiast zastanawiając się jednocześnie, czy ten skok był wynikiem
skrajnej głupoty, czy też alkoholowego zaćmienia, bowiem w kieszeniach podejrzanego znaleziono pochodzący z kradzieży telefon
komórkowy i napoczętą butelkę
wódki (też ukradzioną).
n O ogromnym pechu może mówić pewien amerykański złodziej, który
postanowił obrabować bank. Założył na twarz narciarską maskę
i uzbrojony w pistolet podjechał samochodem pod drzwi wejściowe
banku. Nie przewidział tylko, że
z powodu przerwy obiadowej, obiekt
będzie nieczynny. Czy było to wynikiem jego głupoty, czy zaniedbania – nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że w USA, o godz. dwunastej
banki są nieczynne.
Zza zamkniętych drzwi, młodego
człowieka w masce zauważyła
ochrona i natychmiast powiadomiła o tym organy ścigania. Nie mogło być pomyłki co do intencji złodzieja, bo w jakim innym celu stałby

przed drzwiami w kominiarce na
twarzy i pistoletem w dłoni? Finału całej historii nietrudno się domyślić.
n Inny amerykański włamywacz od
pewnego czasu systematycznie
okradał sklepy. Zanim jednak zdecydował się na skok, dzwonił najpierw do wybranego punktu zadając jedno pytanie: Ile pieniędzy jest
w kasie? Wymyślił sobie, że nie opłaca mu się robić napadu, jeżeli nie
będzie pewien ilości gotówki. O dziwo, niektórzy właściciele okradzionych przez niego punktów, na tak
zadane telefonicznie pytanie udzielali odpowiedzi. Złodziej wpadł, kiedy jeden ze sklepikarzy powiadomił
policję o dziwnym telefonie. Stróże
prawa natychmiast namierzyli go
po numerze komórki i zatrzymali
przed sklepem.
n Pewien Hiszpan wpadł na pomysł,
aby okraść dom pogrzebowy. Zdarzenie miało miejsce w Walencji.
Kiedy sąsiedzi mieszkający nieopodal tego przybytku, spostrzegli
o nietypowej porze otwarte drzwi,
natychmiast powiadomili policję.
Pechowemu włamywaczowi nie pozostało nic innego, jak położyć się
między nieboszczykami i udawać
zmarłego. Niestety, po pierwsze oddychał, a po drugie był ubrany
w strój całkowicie różniący się od
innych.
n Złodziej specjalizujący się w kradzieży samochodów zobowiązany
został do stawienia się w sądzie na
sprawę, w której wymiar sprawiedliwości miał orzec, czy jest on
sprawcą kradzieży Porsche Carrera, czy też nie. Podejrzany podjechał pod budynek sądu Lexusem
SUV (również skradzionym), zaparkował samochód i wszedł na rozprawę. Na swoje nieszczęście, lub też
przez własną głupotę zostawił przez
dłuższy czas w samochodzie kilka
piesków rasy Yorkshire, co zwróciło uwagę policji. Stróże prawa
sprawdzili numery rejestracyjne wozu i wszystko stało się jasne. Złodziej nie tylko usłyszał zarzuty
w sprawie kradzieży dwóch aut, ale
również oskarżony został o okrucieństwo wobec zwierząt.
n Mieszkaniec Budapesztu zaplanował skok na pewien dom. Wślizgnął
się przez okno i wszedł do środka,
lecz tam czekała go przykra niespo-

dzianka. Nie dość, że gospodyni była w domu, to okazała się nią mistrzyni olimpijska w szermierce,
którą zastał w czasie treningu. Kobieta nie miała żadnych problemów
z zatrzymaniem złodzieja i kiedy
przyjechała policja, grzecznie stał
pod ścianą z ostrzem szpady przy
gardle. Pogromczyni złodzieja z rozbrajającą szczerością wyznała funkcjonariuszom, że wcale się go nie
przestraszyła, a sposób jego zatrzymania był dla niej doskonałym treningiem przed zbliżającymi się zawodami.
n Pewien mieszkaniec Białogardu
ukradł most. 10-tonowy, stalowy
most, ot tak po prostu zniknął z krajobrazu miasta. Złodziej został ujęty przez policję, a w trakcie przesłuchania stwierdził, że nie poczuwa
się do winy gdyż zabrał po prostu
swoją własność. Z jakiegoś powodu
uważał, że 17-metrowy most był jego własnością. Większego wyczynu
dokonali Rosjanie, którzy w Chabarowsku ukradli most ważący aż 200
ton. Ten most zniknął nagle, w nocy. Na nieszczęście dla okolicznych
mieszkańców, był jedynym mostem
w okolicy.
n Duża kreatywnością wykazali się
złodzieje na Węgrzech, którzy ukradli całą plażę. Nie była to ogólnie
znana wszystkim naturalna plaża,
bo jak powszechnie wiadomo, Węgry nie mają dostępu do morza.
Skradziona z miejscowości Midszent
plaża była sztuczna, dostępna dla
chętnych tylko w miesiącach wakacyjnych. Na zimę piasek, leżaki
i wszystkie pozostałe plażowe akcesoria zamykano w magazynach.
I właśnie taka plaża, a dokładnie ponad sześć tysięcy metrów kwadratowych plaży, zginęło w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach.
Jak wynika z powyższych przykładów, złodziejstwo to trudne zajęcie,
a życie włamywacza nie jest usłane
różami. Wszystko (prawie) i w każdej
sytuacji (też prawie), potrafią ukraść
tylko najwięksi specjaliści w tym „fachu”. A i to nie zawsze.
Malwina Komysz
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Ciekawostki
Kierowca niepotrzebny?

Zmarnowane pieniądze

Na targach motoryzacyjnych we
Frankfurcie zaprezentowano prototyp samochodu do którego prowadzenia niepotrzebny jest kierowca. Nie
do uwierzenia? A jednak.
Limuzyną S 500 Intelligent Drive,
pochwalił się znany koncern samochodowy Mercedes-Benz. To cudo
techniki, które może przejechać bez
udziału kierowcy ponad 100 kilometrów, wzbogacone jest o dodatkowy
system radarów i kamer monitorujących sytuację drogową wokół samochodu. Auto może poruszać się po drodze bez prowadzącego, ale ten musi
siedzieć za kierownicą, żeby ewentualnie korygować błędy poczynione
przez samochód. Pierwsze testy wypadły imponująco. Limuzyna bez problemów pokonała wszelkie przeszkody
związane z ruchem drogowym: ronda, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, mijające samochody, skutery, rowerzystów no i oczywiście pieszych.

A konkretnie, zmarnowana żywność, która na pieniądze się przekłada. Naukowcy obliczyli, że ludzie na
całym świecie, każdego roku marnują ponad miliard ton jedzenia.
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), przedstawiła raport z którego wynika, że co roku, mieszkańcy
Ziemi wyrzucają żywność na kwotę
ponad 750 miliardów dolarów.
Ekolodzy biją na alarm, bowiem takie postępowanie przynosi ogromne
szkody środowisku naturalnemu, a co
gorsza – ludzie na własne życzenie wpadają w błędne koło. Im więcej bowiem
wyrzucamy jedzenia, tym więcej musimy go wyprodukować. W ten sposób
ludzkość traci wodę, różne uprawy,
a przede wszystkim ryż, który w niektórych zakątkach świata jest podstawą wyżywienia milionów ludzkich
istot. Zbyt rozległa jego uprawa emituje nadmiar dwutlenku węgla, co powoduje ogromne zanieczyszczenie środowiska.

Muzyka wydłuża życie

Zaśmiecony świat
Ekolodzy alarmują! Śmieci zalegają już w najbardziej niedostępnych zakątkach świata. Najlepszym przykładem jest Mount Everest, gdzie w ciągu
ostatnich dwóch lat, dwie niezależne
wyprawy zebrały ze zboczy góry 8 ton
szkła, plastiku i aluminium. Były to
pozostałości po alpinistach zdobywających najwyższy szczyt świata.
Na Pacyfiku, dryfuje spokojnie
ogromna plama odpadów, którą utworzyły prądy oceaniczne między Hawajami a Kalifornią. Naukowcy szacują,
że jej masa to około 3,5 miliona ton.
Odpady na Oceanie Spokojnym co roku zabijają blisko milion ptaków i ponad sto tysięcy ssaków, które skusiły się na połknięcie kolorowego
kawałka plastiku pływającego po wodzie.

Do takiego wniosku doszli serbscy
naukowcy z uniwersytetu w Niszu.
Przeprowadzili badania na 74 osobowej grupie pacjentów z problemami
układu krążenia. Chorych podzielono
na trzy grupy. Pierwsza ćwiczyła na
zajęciach fitness, druga w tym samym
czasie słuchała muzyki, natomiast
trzecia wykonywała obie rzeczy naraz. Wyniki badań były zaskakujące.
Okazało się, że o wiele bardziej zbawienny wpływ na zdrowie bądź co
bądź chorych ludzi, miała muzyka, a
nie gimnastyka. Muzyka, której lubimy słuchać i miłe dźwięki dla ucha,
są w stanie wzmocnić pracę serca –
stwierdzili naukowcy.

Królewskie zakupy
Władca Malezji, przy okazji pobytu
we Włoszech udał się na zakupy. Towarzyszyła mu małżonka i 30 – osobowa świta. Królewski orszak zawitał do
centrum handlowego w Barberino (niedaleko Florencji), gdzie mieszczą się
najlepsze i najdroższe butiki włoskich
i zagranicznych domów mody. Królewska para wraz z asystą, spędziła na zakupach niemal dziewięć godzin. Król
z małżonką wykupili prawie wszystkie
dostępne w galerii towary. Były to między innymi koszule i niezliczona ilość
par butów dla Jego Wysokości oraz

mnóstwo szkła, porcelany i przedmiotów do wyposażenia domu (czytaj: pałacu). Królowa preferowała przede
wszystkim torebki, pantofelki i biżuterię. Za wszystkie zakupy płacili gotówką asystenci królewskiej pary.
Król z królową odjechali sprzed centrum Rolls – royce’em, a reszta dworu usadowiła się w sześciu limuzynach. Zakupione towary odjechały
autobusikiem.

Samonaprawiający się materiał
Uczeni z Hiszpańskiego Centrum
Badawczego IK4-CIDETEC wynaleźli
pierwszy w historii ludzkości materiał, który sam się naprawia. Nazwano go Terminatorem, w nawiązaniu
do niezwykłych umiejętności filmowego bohatera. Jest to bez wątpienia
przełom w świecie wynalazków, który może w przyszłości zrewolucjonizować światowy przemysł. Terminator bowiem po przecięciu na pół
i ponownym złączeniu, potrzebuje zaledwie dwóch godzin, aby zrosnąć się
z powrotem. Bez katalizatorów i żadnej pomocy z zewnątrz, rewelacyjny
materiał potrafi samoczynnie naprawić aż 97 procent swoich uszkodzeń
i spowodować, że zrośnie się do pierwotnej wersji.

Czarnoksięskie studia
w Madrycie
To nie jest cytat z Harrego Pottera,
ale najprawdziwsza prawda. W stolicy Hiszpanii – Madrycie, istnieje szkoła, w której studiuje się magię. Jest
to jedyna tego typu uczelnia na świecie, gdzie na wydziale magii i iluzjonizmu, przyszli czarnoksiężnicy mogą zgłębiać tajniki i sekrety sztuk
magicznych.
Nauka w tej nietypowej szkole trwa
dziewięć semestrów, a przyszli magowie uczą się między innymi hipnozy,
uwalniania się z więzów, właściwości
eliksirów, oraz takich sztuczek iluzjonistycznych jak znikanie, czy lewitacja. Oprócz wykładów podstawowych,
są też zajęcia dodatkowe z aktorstwa,
dykcji, pantomimy i śpiewu. Po zakończeniu nauki, absolwenci będą mogli pochwalić się dyplomami wystawionymi przez Królewskie Centrum
Uniwersyteckie.
Opracowała:
Karolina Tomczak
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Przegląd prasy polskiej
Duże zarobki,
duże mandaty
Ministerstwo Transportu opracowało nowe przepisy, w myśl których
wyższe mandaty płaciliby kierowcy,
którzy dużo zarabiają.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem,
mandat będzie naliczany na podstawie zeznania PIT. Byłaby też brana
pod uwagę liczba członków rodziny,
którą ma na utrzymaniu kierowca. Takie zasady panują na przykład w Finlandii i odbierane są przez społeczeństwo jako bardziej sprawiedliwe.
Kiedy nowe prawo wejdzie w życie,
więcej pracy będą miały z pewnością
urzędy skarbowe, bo to na nich spocznie obowiązek informowania policji
o zarobkach kierowcy.
„Puls tygodnia”

Ministerstwo sprawdza
kopalnie
Na zlecenie rządu, międzynarodowa firma Roland Berger, rozpoczęła
wnikliwą kontrolę w polskich kopalniach. Chodzi o rozwiązanie nawarstwionych problemów w górnictwie,
sprawdzenie stanu kopalń, ich rentowności, a także powiązań z tak zwanymi „spółkami – córkami”. Pracownicy resortu gospodarki nie ukrywają
także, iż od powyższego audytu zależy, które kopalnie będą wygaszone
z powodu zbyt wysokich kosztów funkcjonowania. Jest to pierwsza tak poważna kontrola w polskim górnictwie
od czterdziestu lat, która bezsprzecznie ukaże prawdziwe oblicze polskiego przemysłu węglowego.
Silesiainformacje

Drogie owoce i warzywa
W tym roku rekordowo drogie są
w Polsce warzywa i owoce – alarmuje
RMF 24. Niektóre z produktów w porównaniu z ubiegłym rokiem zdrożały nawet o 250 procent (wg cennika
na giełdzie spożywczej). Sporo trzeba
zapłacić za ziemniaki, które w tym roku są ponad dwa razy droższe. Ceny
jabłek i gruszek też są o wiele wyższe
niż rok temu. Powodem takiego stanu rzeczy są znacznie mniejsze, tegoroczne zbiory warzyw i owoców. W niektórych rejonach naszego kraju były
one niższe nawet o 50 procent. Dlatego w tym roku klienci zapłacą więcej
nie tylko za świeże warzywa i owoce,
ale również za mrożonki.
RMF 24

Polskie nastolatki
uzależnione od leków
„Gazeta Wyborcza” informuje, że
miesięcznie przynajmniej jeden polski uczeń trafia do szpitala po przedawkowaniu leków. Problem dotyczy
przede wszystkim uczniów gimnazjów
i jest powszechnie znany.
W popularyzowaniu tego „sportu”
niewątpliwie pomaga młodym ludziom
internet, gdzie na forach można przeczytać wiele interesujących rzeczy. Na
przykład ile tabletek można zażyć, które są najlepsze i po których jest największy „odlot”.
Jak podaje „Gazeta”, Ministerstwo
Zdrowia przyznaje, że cały czas rośnie
liczba młodych ludzi sięgających po
medykamenty zawierające substancje
psychoaktywne. Według danych ministerstwa, w ciągu ostatniego roku,
liczba sprzedanych leków pobudzających wzrosła aż o dwa miliony. Na powyższe leki nie trzeba mieć recepty,
dlatego farmaceuci bezradnie rozkładają ręce i dalej sprzedają młodocianym klientom tabletki pobudzające.
„Gazeta Wyborcza”

Odebrane dzieci
„Dziennik Gazeta Prawna” opisuje
niepokojące zjawisko z jakim mają do
czynienia Polacy mieszkający na Wyspach Brytyjskich. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
w 2012 roku polscy dyplomaci musieli interweniować ponad sto razy
w związku z odbieraniem dzieci polskim rodzinom. Brytyjska opieka społeczna umieszcza dzieci w placówkach
zastępczych nie tylko z powodu alkoholizmu rodziców, czy stosowania
przemocy wobec dzieci, co się niestety zdarza. Często, według tamtejszych
służb socjalnych, polskie dzieci są zaniedbywane ponieważ zostają same
w domu, bądź podrzucane są sąsiadom. Według brytyjskiego prawa,
dzieci do lat 12 nie wolno oficjalnie
zostawiać samych w domu.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Ułatwienia dla polskich
pielęgniarek
„Gazeta Wyborcza” informuje, że decyzją Parlamentu Europejskiego, kwalifikacje zawodowe zdobyte przez pielęgniarki i położne w Polsce, będą
automatycznie uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Do tej pory polskie pielęgniarki i położne, starając się o pracę w którymś
z krajów UE, musiały spełniać takie
same warunki jak pielęgniarki, które
zdobyły kwalifikacje zawodowe w danym kraju. Dla większości z ponad 300
tysięcy pań był to ogromny problem,
ponieważ w większości państw UE,
zdobycie tego zawodu jest równoznaczne z ukończeniem studiów licencjackich. Natomiast spora grupa pielęgniarek i położnych z Polski ukończyła
tylko liceum medyczne bądź sprofilowaną szkołę pomaturalną.
Dzięki decyzji Parlamentu Europejskiego, polskie pielęgniarki i położne
które zechcą pracować zagranicą, nie
będą już musiały starać się o uznanie
ich zawodowych kwalifikacji.
„Gazeta Wyborcza”

Masowe emigracje Polaków
Pod koniec 2012 roku, zagranicą
przebywało 2,13 mln Polaków. To o 70
tysięcy więcej niż w roku 2011 i o 130
tysięcy więcej, niż w 2010 roku.
„Rzeczpospolita” alarmuje, że zbliżamy się do rekordowej liczby emigrantów zanotowanej w 2007 roku, kiedy
było ich 2,27 mln.
Z informacji do których dotarła gazeta wynika, że wśród Polaków którzy wyjechali z kraju, aż 1,6 mln osób to tak
zwani rezydenci, czyli przebywający
zagranicą ponad rok. Z dwóch milionów Polaków przebywających poza krajem, ponad połowa z nich ma
39 lat lub mniej, w tym jest 226 tysięcy dzieci do 15 roku życia.
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Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego, najliczniejszą grupę
emigrantów stanowią osoby w wieku
25 – 34 lata. Jest ich 726 tysięcy.
Eksperci i ekonomiści wskazują, że
nasza sytuacja demograficzna staje
się największym wyzwaniem przed jakim stoi Polska.
„Rzeczpospolita”

Karetka jak taksówka
Z opublikowanych ostatnio statystyk wynika, że Polacy zbyt często
i bezpodstawnie wzywają karetki pogotowia. Znaczna część tych wezwań
jest nieuzasadniona i naraża skarb
państwa na ogromne koszty.
Pogotowie Ratunkowe z założenia
powinno zajmować się najcięższymi
przypadkami, które wymagają szybkiej interwencji lekarza i często odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu. Do takich przypadków zalicza się
utratę przytomności, silne bóle w klatce piersiowej czy wypadki komunikacyjne. Polacy potrafią zadzwonić po
karetkę nawet wtedy, kiedy skończyły im się leki i trzeba wypisać receptę, lub cierpią na przeziębienie. Tak
nieodpowiedzialne zachowanie prowadzi do tego, że w sytuacji kiedy karetka będzie potrzeba do uratowania
komu życia, jej załoga zajmować się
będzie pacjentem, który narzeka na
brak apetytu.
7 DNI Puls Tygodnia

Niż demograficzny
nad Polską
Tygodnik „Angora” donosi, że
„w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
bieżącego roku, zmarło już 202 tysiące Polaków, a urodziło się zaledwie
183 tysiące dzieci”. Według statystyków, Polska zbliża się do demograficznej czarnej dziury, ponieważ w tym
roku ilość urodzeń dzieci może zmniejszyć się nawet o 40 tysięcy. Będzie to
najmniejsza roczna ilość urodzin w powojennej historii naszego kraju. Gazeta dodaje, że chociaż Europa przechodzi obecnie najdłuższy w dziejach
okres pojednania i pokoju, co roku rodzi się mniej Europejczyków i niestety coraz mniej Polaków.
„Angora”

Miliony wydane na kibiców
Wiadomości Jedynki zakomunikowały, że przez ostatnie 13 lat polskie
państwo wydało na kibiców ponad 330
milionów złotych. Pieniądze pochodzą oczywiście z kieszeni podatników.
W tym okresie do obsługi meczów
skierowano aż 2,5 miliona policjantów, którym trzeba było za to zapła-

cić. Kolejne 373 tysiące stróżów prawa eskortowało kibiców jadących samochodami i tych poruszających się
koleją. Ilość policjantów, którzy zabezpieczają mecze i ochraniają kibiców, co roku znacznie wzrasta. W ciągu dwóch ostatnich lat liczba
oddelegowanych funkcjonariuszy
zwiększyła się z 88 tysięcy do 115 tysięcy. Wzrosła też wielkość policyjnej
eskorty. W 2011 roku, za kibicami po
całej Polsce jeździło 20 tysięcy policjantów, a w pierwszej połowie tego
roku już 34,1 tys. funkcjonariuszy, co
oznacza wzrost o 63 procent w ciągu
zaledwie sześciu miesięcy.
Wiadomości Jedynki

Zmiany w wypełnianiu PIT
W Ministerstwie Finansów trwają
prace nad zmianami w rozliczeniach
z fiskusem. Według nowych założeń,
podatnicy nie będą już musieli samodzielnie wypełniać PIT, bo zrobią to
za nich urzędnicy. Dla przeciętnego
obywatela oznacza to koniec stania
w tasiemcowych kolejkach.
Urzędnicy wypełniając PIT za podatnika, opierać się będą na informacjach o jego dochodach uzyskiwanych
od pracodawców. Rozliczenia będą
musiały zostać zaakceptowane przez
osoby dla których zostaną sporządzone.
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda,
kiedy ktoś rozlicza się wspólnie ze
współmałżonkiem, korzysta z ulg, lub
ma zamiar oddać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Taki podatnik zobowiązany będzie do samodzielnego wypełniania dodatkowej
informacji, albo nawet całego rozliczenia.
Docelowo Ministerstwo Finansów
ma w znacznym stopniu uprościć biurokratyczne procedury poprzez rozpowszechnienie nowego systemu elektronicznego, e-podatnik. W kolejnych
latach elektroniczna obsługa obejmie
także podatek CIT i VAT.
Wprowadzane zmiany mają na celu
nie tylko ułatwienie życia podatnikom, ale przede wszystkim poprawienie ściągalności podatków.
„Uważam Rze”

Licencjat nie daje gwarancji
zatrudnienia
Tematem rynku pracy absolwentów
studiów licencjackich, zajęło się Polskie Radio. Okazuje się, że po ukończeniu tych studiów bardzo ciężko jest
znaleźć pracę. W ciągu ostatnich
dwóch lat, szansa na w miarę dobre
zarobki i stałe zatrudnienie zgodne
z kwalifikacjami, spadła dwukrotnie.
Nakłady finansowe oraz czas przezna-
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czony na trzyletni system studiów,
w żadnym wypadku nie zwracają się
w postaci wynagrodzenia, zatrudnienia, a tym samym kariery. O wiele większe znaczenie na rynku pracy ma dyplom magistra.
Niestety, wbrew opiniom fachowców, w Polsce popyt na studia licencjackie stale rośnie, a ich absolwenci
zasilają szeregi bezrobotnych. Młodzi
ludzie nie zadają sobie trudu, aby zapoznać się z analizami rynku pracy
i w konsekwencji przeżywają rozczarowania, gdy potencjalni pracodawcy nie są zainteresowani ich ofertą.
Polskie Radio

Polska nie jest krajem
dla starszych ludzi
Takie wnioski wysuwa „Dziennik
Gazeta Prawna” powołując się na dwa
prestiżowe rankingi przeprowadzone
przez ONZ Global Age Watch (GAW)
i Human Capital Index (HCI).
Emerytom w Polsce żyje się źle – tak
wynika z powyższych raportów. Polska jest na szarym końcu w UE pod
względem jakości życia osób po 60 roku życia. Nasz rząd nie dba również
o rynek pracy i nie zapewnia obywatelom dostępu do edukacji, opieki
zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości, dlatego i tu zajmujemy niechlubne, jedno z ostatnich miejsc.
W rankingu wzięło udział 91 państw,
a w ostatecznej klasyfikacji Polska zajęła 62 miejsce. Prześcignęły nas takie kraje jak Kirgizja i Wenezuela.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Rewolucja w prawie
spadkowym
Jak donosi „Rzeczpospolita” niedługo wejdą w życie zmiany w prawie cywilnym dotyczące prawa spadkowego.
Według
nowych
zasad,
„spadkobierca nie będzie musiał składać oświadczeń, aby nie odpowiadać
w całości za długi zmarłego”. Oznacza to, że osoby które pochowały bliskich, nie będą już musiały się martwić, że wraz ze spadkiem przypadną
im też długi zmarłego. Zasada będzie
taka, że ewentualne długi spadkobierca będzie spłacał tylko do wysokości
aktywów spadkowych. Gazeta pisze,
że zwiększy to bezpieczeństwo spadkobierców i uprości zasady ustalania
stanu spadku. Obecnie robią to komornicy, a w chwili wejścia w życie
zmian, wystarczy proste oświadczenie spadkobiercy złożone w sądzie lub
u notariusza.
„Rzeczpospolita”
Opracowała
Karolina Frankowska
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DDA
- Dorosłe Dzieci Alkoholików
Alkoholik,
gdy jest
trzeźwy,
dużo obiecuje
– potem nic
nie pamięta.
Dziecko jest
zdezorientowane i zawsze
niepewne:
kogo spotka
po powrocie
do domu.

D

ziecko alkoholika nie ma
dzieciństwa. Swoim zachowaniem i wyglądem nie
daje po sobie poznać, że w domu
alkohol jest problemem centralnym. Zamiast bawić się z rówieśnikami, zapraszać ich do domu...
musi być skupione na budowaniu w sobie systemu ochrony
przed pijanym rodzicem. Musi
być „dorosłe” i silne na tyle, by
móc chronić matkę przed pijanym ojcem, często młodsze rodzeństwo przed obojgiem rodziców. Tłumaczyć, że tato jest
chory, udawać, że sobie z tym radzi. Coraz częściej ma jednak dosyć takiego życia. Wstydzi się pijanego ojca, chce uciec z domu
albo żeby ojca nie było w tym domu...
Życie w takiej rodzinie jest nieprzewidywalne. Alkoholik, gdy
jest trzeźwy, dużo obiecuje – potem nic nie pamięta. Dziecko jest
zdezorientowane i zawsze niepewne: kogo spotka po powrocie
do domu. Celem życia takiej rodziny jest ukrywanie przyczyny
problemu, zrzucanie winy na kogoś innego. Pijący rodzice, żeby
zachować dominującą pozycję,
budząc poczucie winy i wstydu,
zabraniają mówić o tym dziecku.
Dlatego ono milczy. Stara się za
wszelką cenę radzić ze wszystkim samemu, żeby je zostawiono
w spokoju. Postępuje wedle ich
woli, aby być bezpiecznym.
Małe dziecko potrafi po mistrzowsku ukrywać ból swojego
serca. Stąd już u małych dzieci
pojawiają się problemy psychiczne (depresja). Dziecko pijanej
matki nosi w sobie syndrom alkoholowy: brak snu, lęk, pobudzenie, ospałość, ssanie palca,
brak apetytu lub zajadanie się,
trudności w wykonywaniu obowiązków, izolacja od
innych dzieci, powtarzanie traumatycznych scen z domu rodzinnego.
Strach
przed nowymi ludźmi
lub nadmierne lgnienie do obcych – to też
objawy małych DA.
Niestety, problemy
tych zachowań są niedostrzegane, dlatego
dorośli nie pomagają
we właściwy sposób

dzieciom i maluch rośnie wraz
z problemem alkoholowym.
W okresie dorastania, zranione przez pijącego rodzica dziecko
sądzi, że jest niegodne miłości
i szacunku i dlatego nie ufa innym. Rozpoczyna samotne życie,
zapomina o swoich potrzebach
i nie wierzy, że może się przed
kimś otworzyć. Dorosłe DA mają
poczucie winy za sytuację w domu. Są trudne we współpracy, mają skłonność do śmiertelnej powagi, rzadko przeżywają radość
i relaks. Życie nie ma dla nich większego sensu. Są bardziej podatne na uzależnienia. Dodatkowo
cierpią, jeśli w dzieciństwie doświadczyły przemocy seksualnej
lub fizycznej.
Psychiczne dolegliwości w istotny sposób wpływają na zdrowie
DA. Częściej chorują na bóle brzucha, rozstrój żołądka, astmę, anemię, choroby serca. Pojawiające
się u dzieci szkodliwe skutki alkoholizmu rodzica związane są ze
sposobem picia, finansową nierównowagą, kłopotami z prawem,
brakiem bliskości, rozmów, karami, zaburzoną kulturą... Dziecko
ma zaburzony system wartości
i nieprawidłową edukację życiową.
Aby DA rozpoczęło proces zdrowienia, musi ujawnić dramaty
przeszłości, odreagować uczucia
związane z doznanymi krzywdami i zaplanować na nowo aktualne życie. Dorosłe DA nigdy nie
będzie do końca wyleczone ale ma
szansę na rozwój dający spokój
i radość w życiu. Musi uwierzyć,
że zmiana jest możliwa poprzez
terapię i pomoc profesjonalistów.
Zdrowienie łączy się z rezygnacją z ochraniania alkoholika.
Wzmaga to poczucie winy, a pijący nie chce słuchać, zaprzecza.

Podważa to w oczach DA sens terapii, pojawia się zniechęcenie,
złe samopoczucie. Przytłaczają go
nowo odkryte rzeczy jak i te, które pozostały do odkrycia.
Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików? To ludzie wychowani w rodzinach nadużywających alkoholu. Są dorośli, ale w głębi
pozostają dziećmi. Część z nich
zaczyna pić, wiąże się z osobami
uzależnionymi. Zazwyczaj nie decydują się na zalegalizowany
związek albo małżeństwo kończy
się rozwodem. Jeżeli mają swoje
dzieci – nie potrafią być rodzicami. Część rezygnuje z własnego
życia osobistego, mieszka z rodzicami, a ich podstawą jest bycie dobrym dzieckiem – nie mężem czy żoną.
Wyobcowani, smutni, skrzywdzeni, uzależnieni, współuzależnieni, z poczuciem niższości, wielu
DDA leczy się z depresji. Jeśli już
odnoszą sukces zawodowy nikt nie
zdaje sobie sprawy z tego, jak
sprzeczne jest to co widzą, z tym
co dzieje się w środku tych ludzi.
Jeżeli DDA są zadowolone z pracy
i z rodziny to tylko dlatego, że czują się tam potrzebne. Niemal
wszystkie DDA noszą w sobie głęboko ukryte przekonanie, że w małżeństwie można się tylko krzywdzić. Trudno im się zbliżyć do
innych osób gdyż w ich doświadczeniach bliskość jest zagrażająca.
DDA, po terapii doceniają swoją umiejętność dystansowania się
od wielu spraw, w tym także od
swoich słabości. Czują, że radzą
sobie ze swoimi emocjami, wzrasta w nich poczucie, że są w stanie dobrze radzić sobie w życiu
i mają siły aby żyć szczęśliwie.
Martyna Jasińska – Matuszak
psycholog
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Od wielu lat nie radzę sobie z jakimś smutkiem wewnętrznym i poczuciem samotności. Brak pewności siebie, czy nieśmiałość uważałam za moje cechy charakteru, które
miną w dojrzałym życiu. Chęć przypodobania się wszystkim traktowałam jako moją elastyczność i tolerancję ale za mocno czułam, że okupione jest to moją krzywdą. I nie rozumiałam,
dlaczego taka jestem: za wrażliwa, za delikatna i dlaczego tak to boli. Nie umiem śmiać się
całą duszą, brak mi witalności i radości życia nawet w sytuacjach proszących o to.
Zwalałam to wszystko na porażki życiowe i obwiniałam się za wszystko, czując się odpowiedzialna nawet za rzeczy na które nie miałam wpływu. Przeglądam się w oczach ludzi dookoła jak w lustrze, a moje samopoczucie zależne jest od ich reakcji czy opinii. Nie czuję się
wartością samą w sobie, co hamuje moje spontaniczne zachowanie. Kontroluję i analizuję siebie na każdym kroku pozbawiając się naturalności i czerpania przyjemności w relacjach z ludźmi. Odczuwam jednocześnie, silniejszą niż inni, potrzebę bliskości, przyjaźni i miłości, ale ze
strachu przed odrzuceniem wytwarzam dystans. Próbuję ciągle zasłużyć sobie na uznanie
i akceptację. Im bardziej się staram, wpędzając się w lęk i stres, tym bardziej się to nie udaje. Zostaję z poczuciem krzywdy, straty i odtrącenia jak małe dziecko. I nie umiem się obronić. Przeżywam to bardzo emocjonalnie, wpadając w depresję i histerię na zmianę.
Nie czując się kochana, robię partnerowi i przyjaciołom swoje testy na lojalność. Jeżeli się
nie sprawdzą i zawiodą mnie – izoluję się i cierpię w samotności użalając się nad sobą, czując odrzucenie i upokorzenie. Ciągle szukam poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i potwierdzenia, że komuś na mnie zależy. Ale nadal wpędzam siebie w huśtawkę emocjonalną i frustrację. Przestało mnie cieszyć cokolwiek. Pragnęłam pogody ducha a coraz bardziej spadała
motywacja i narastała niechęć do życia. Spełniając swoje potrzeby bytowe i osiągając swoje
cele a nawet realizując marzenia, nie odczuwałam satysfakcji. Dominował lęk i nadal mała
wiara w siebie. Nie miałam siły niczego zmienić a czułam się nieszczęśliwa. Przygnębienie,
ból głowy, bezsenność prowadziły do wypalenia we wszystkich sferach życia.
Na próżno szukałam wsparcia wśród ludzi wokół mnie, uzależniając się od nich i lgnąc do
silniejszych osobowości, w nadziei na troskę i opiekę. Czułam, że wszystko się wali a moje
lęki wzrastają. Ale o tym co dzieje się we mnie, najlepiej wiedziałam tylko ja sama. Szukałam
pomocy w książkach, które kochałam i nigdy mnie nie zawodziły. Cofając się w przeszłość,
chciałam dotrzeć do źródeł mojego niezadowolenia z siebie. Wiedziałam, że dzieciństwo nas
kształtuje i że pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej. Myślałam, że to zamknięty etap. Ale zgłębiając temat zrozumiałam, jak bardzo tamto życie odbiło się na wszystkich członkach mojej
rodziny. Nie potrafię podejmować odpowiedzialnych decyzji czy spełniać swoich ambicji.
Z obawy przed porażką nie podejmuję ryzyka. A na partnerów życiowych wybierałam osoby
przy których mogłam się dowartościować. Moje niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa dopominały się przez lata o spełnienie i zagłuszały prawdziwe uczucia.
Teoretycznie wiem to wszystko, zrozumiałam niektóre z mechanizmów mojego postępowania. Ale czeka mnie dużo pracy żeby to zmienić. Odnalazłam grupę wsparcia DDA i z innych
rodzin dysfunkcyjnych.
Sama świadomość wsparcia, że już mogę być wysłuchana i zrozumiana, daje dużą ulgę i nadzieję na lepsze jutro. Ludzie dzielący się doświadczeniem nie oceniają i akceptują Ciebie takim, jakim jesteś. To podnosi samoakceptację i wiarę w siebie. Jeżeli więc i Ty identyfikujesz
się z takim problemem, jesteś zagubiony w życiu i sam sobie nie radzisz, możesz liczyć na pomocną dłoń.

”

Karina
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Życie po Zaduszkach
Nauka nie
definiuje,
ani nie określa
tego,
co się dzieje
z jestestwem
człowieka
po śmierci.
Nawet religie
mają nieco
różne widzenie
tych spraw.

W

e wszystkich kulturach
funkcjonuje
święto
zmarłych. Przynajmniej
przez jeden dzień w roku zaprasza się ich dusze aby wróciły do
świata żywych. Znicze, świece,
kadzidełka, mają za zadanie
wskazać im drogę i ułatwić powrót tam, skąd przybyli...
Przy całym szacunku dla
cmentarzy, żałoby i tęsknoty za
zmarłymi, nie będzie tutaj o tym
mowy. Rozpacz i marazm służą
czasem zatracaniu się we własnej bezsilności i bezradności wobec życia, które przyszło nam
kontynuować bez tych, którzy
odeszli. Z drugiej strony smutek i żal potwierdzają naszą
wrażliwość. A granic rozsądku
w tej kwestii nikomu wytyczać
nie wolno. Jeśli już doszliśmy
do porozumienia, że te słowa nie
są zwyczajnie obcesowe, wróćmy do tematu.

Co to jest śmierć?
Kiedyś śmierć orzekano na
podstawie ustania akcji serca.
Jednak było to nieprecyzyjne.
Wielu ludzi pochowano w stanie
tymczasowym, z którego budzili się we własnym grobie by
umrzeć w nim po raz drugi. Dlatego za potwierdzenie zgonu
uznaje się teraz śmierć biologiczną całego mózgu, ustanie jego
funkcjonowania. Orzekanie wymaga przeprowadzenia szeregu
czynności aby wykluczyć ewentualność pomyłki. Ostatnie regulacje w tej kwestii, w Polsce
i wielu innych krajach nastąpiły po roku 2000. Tak mówi nauka i oficjalne dokumenty.
Z religijnego punktu widzenia, śmierć jest końcem egzystencji na naszym świecie
i przejściem do innej rzeczywistości. Wcześniej, klucz do postrzegania śmierci i strachu
przed nią, w kulturze zachodniej dzierżył kościół. W miarę
laicyzacji życia, przybyło tych,
którzy uważają śmierć za koniec
wszystkiego i przejście w niebyt. Ale też we własne ręce wzięli strach przed śmiercią i niepewność „co będzie potem”.
Zresztą wszyscy, nawet najbardziej zagorzali materialiści, ateiści nawet fanatycy, mogą mieć
chwile zwątpienia.

Wątpliwości, strach,
bezsilność
Jeśli ktoś by nam powiedział,
że dla niektórych ludzi Zaduszki są dniem użalania się nad samym sobą i manifestacją własnego lenistwa umysłowego,
moglibyśmy czuć się urażeni.
Jednak jeśli dodałby, iż to taki
sam dzień jak dzień bez samochodu, dzień rowerzysty, dzień
picia piwa itd. oraz, że na te
wszystkie „dni” już dawno zabrakło kalendarza i pora zapisywać je na wstędze Mobiusa,
to raczej mocno by przegiął...
naszą chęć wysłuchiwania podobnych niegrzeczności.
A swoją drogą, nauka nie definiuje, ani nie określa tego, co
się dzieje z jestestwem człowieka po śmierci. Nawet religie mają nieco różne widzenie tych
spraw. Każdy człowiek jest więc
skazany sam na siebie w wyrobieniu sobie poglądu na te zagadnienia, w oparciu o swoje
wiadomości z zakresu religii, nauki czy filozofii, lub ich własne
interpretacje. Jeśli nie ma na to

czasu i spycha wszystko do podświadomości która odwdzięcza
się za to upiornymi snami, skazuje siebie na jawny lub skrywany strach przed śmiercią.
Znaczy to też, że jego przekonania albo są zbyt słabe, albo nie
ma żadnych przekonań bo
wszystko neguje jak szpinak,
którego nigdy nie spróbował.
W 1969 r. amerykańska lekarka, w oparciu o rozmowy z pacjentami, sformułowała pięć faz
przygotowywania się na śmierć:
1. Ignorowanie śmierci 2. Bunt,
dlaczego akurat ja? 3. Handel,
żebym jeszcze dożył do... 4. Rozpacz i rezygnacja 5. Pogodzenie
się ze śmiercią.

Mówią żywi
Out of Body Experience – doświadczenie poza ciałem. Człowiekiem, który narobił sporo zamieszania w myśleniu zwykłego
obywatela był Raymond Moody,
autor książki „Życie po życiu”,
podejmującej temat doświadczeń ludzi którzy znaleźli się na
granicy śmierci i później o tym
sami opowiadali. Sam doktor
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Moody nie odkrył tego zjawiska, jednak nadał mu nazwę – przeżycia na
granicy śmierci – i sam poświęcił wiele czasu na jego badanie. Temat istniał o wiele wcześniej, np. w literaturze średniowiecza. Niemniej autor „
[…] dokonał rzeczy niepowszedniej
w dziedzinie ludzkiego poznania:
stworzył paradygmat” […] „przez nadanie mu odpowiedniego miana otworzył drogę dalszym badaniom i studiom”.
Na chwilę obecną nie uważa się, że
istnieją naukowe dowody na istnienie „życia po życiu”, jednak rośnie
ilość literatury na ten temat a samym
zagadnieniem zajmują się ludzie z tytułami naukowymi. Dr Moody pisze
w jednej z kilku książek: „ […] Ale są
ludzie całkiem zwyczajni, którzy znaleźli się na kra wędzi śmierci, skąd
dane im było na krótko wejrzeć w cudowny inny świat, świat promieniejący
miłością i zrozumieniem, do którego
można dotrzeć odbywszy fascynującą
podróż, porównywaną do jazdy tunelem. Świat ten zamieszkują duchy
krewnych, w blasku cudownego światła, pod opieką Najwyższej Istoty, która zaprasza nowo przybyłego na przegląd jego życia, po czym odsyła go
z powrotem na ziemię”. Ludzie któ-

rzy doświadczyli takich przeżyć, zawsze się zmieniają, żyją inaczej i wywracają do góry nogami swój system
wartości. „ […] głosząc wiarę w miłość i wiedzę jako najcenniejsze wartości w ludzkim doświadczeniu, ponieważ tylko one pozostają z nami na
zawsze”.
Inną bardzo kontrowersyjną książkę pt. „Wędrówka dusz” napisał dr.
Michael Newton. Ten dyplomowany
lekarz za pomocą hipnozy cofał setki
ludzi w czasie aby wywołać u nich
wspomnienia poprzednich wcieleń.
Hipnoterapeuta przez 10 lat notował
wszystko co mówili jego pacjenci i te
bardzo ciekawe relacje w niej opisuje.

Mówią duchy
Z jeszcze większą rezerwą podchodzi się do kontaktów z duszami zmarłych. Jak twierdzą osoby tym się zajmujące, istnieje wiele „kanałów”
poprzez które można nawiązać taki
kontakt: seanse spirytystyczne, wprowadzanie się w odmienne stany świadomości na różne sposoby i inne, których opisy można znaleźć w całej
galerii publikacji na ten temat. Dodajmy, że egzorcyzmy też dotyczą kontaktu z duchami, lecz mają na celu za-
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chęcenie ich do opuszczenia ciała żyjącego człowieka i aby udały się w zaświaty, dając nawiedzonemu spokój.

Co podpowiada zdrowy
rozsądek?
Żadna skrajność nie jest dobra. Popadanie w niezdrową i bezmyślną fascynację tymi zagadnieniami wyrządzić może wiele szkody, może nawet
doprowadzić do zwątpienia w sens życia i naiwnego pytania zdradzającego
powierzchowność przemyśleń: „po co
tak się tutaj męczyć, skoro tam jest
tak fajnie?”. Cały czas pojawia się wiele publikacji na te tematy i nie wszystkie z nich dobrze służą wiedzy, co też
jest dyskusyjne, gdyż sankcjonowania wiedzy w tym zakresie obecna nauka się nie podejmuje, choć zajmują
się tym również przedstawiciele świata nauki. Może zręczniej będzie użyć
słów „informacje i teorie”. Dlatego
„człowiek myślący” musi samemu
uznawać za wiedzę to, co mu pasuje
do mozolnie kompletowanej układanki nazywanej czasem światopoglądem.
Michał Nowacki
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Słowo o byle czym

P

rzyznaję, że tytuł tego cyklu,
w zamyśle miał stanowić pretekst do pogadania na różne tematy. Jako że poczucia humoru – taką mam wizję Polonii w szerokim
świecie – nam nie brakuje, stać nas
na to, aby zauważać dwoistość radosnej rzeczywistości we wszystkich aspektach naszego bytowania. Stąd
„o byle czym”, może oznaczać dowolność tematu i traktowanie go poważnie lub też staranny dobór tematu lecz
spojrzenie z przymrużeniem oka. Te
dwa oblicza mogą pojawiać się w tym
samym kontekście, ale ma to służyć
utrzymaniu odpowiedniej dramaturgii tak, aby Czytający nie zasnął w trakcie czytania – co wcale nie byłoby złe
gdyż znaczyłoby, iż treść Go nie denerwuje. Ma też służyć uspokojeniu
skołatanych nerwów, aby Czytający
zasnął w trakcie czytania, a jeśli nie
zaśnie, to może doczyta do końca. Oba
warianty mnie satysfakcjonują, gdyż
zdrowie jest najważniejsze.
Dwoistość już dawno została zauważona przez człowieka. Istnieje też
wiele symboli obrazujących jedność
przeciwieństw. Wystarczy wspomnieć
o taoistycznym symbolu Yin-Yang czy
Gwieździe Dawida. Przykładami dwoistej natury rzeczywistości mogą też
być takie pojęcia jak dzień/noc, ciepło/zimno, jasno/ciemno plus/minus
itd., o mężczyzna/kobieta nie zapominając. Te przeciwieństwa dążą do stanu równowagi, albo się uzupełniają,
z różnym skutkiem.
Przeciwieństwem życia jest... ups!
To słowo nie jest przez nas szczególnie lubiane i najlepiej, gdyby je ktoś
wymazał gumką-myszką z naszej pamięci, a nawet naszego życia. Niestety, tego uczynić się nie da.
Listopad jest miesiącem szczególnym m.in. z powodu Święta Zmarłych,
Zaduszek, Wszystkich Świętych czy
Halloween. Bez drążenia znaczeń tych
określeń, wiemy czego one dotyczą,
gdyż kwestia mniej czy bardziej gwałtownego zakończenia życia, jest istotnym elementem wszystkich religii,
a także bywa argumentem w propozycjach nie do odrzucenia, np. w literaturze sensacyjnej.
Stosunek do śmierci jest uwarunkowany kulturą w jakiej się wzrosło.
Czy dusza udaje się do krainy wiecznych łowów, czy do nieba, wszystkie
religie zakładają, że po fizycznej śmierci człowieka, jego dusza dokądś idzie.
Dlatego zmarli byli wyposażani np.

w solidny tomahawk, albo w monetę
(jeden obol) na zapłacenie Charonowi
za przepłynięcie łodzią rzeki Styks.
Obecnie, człowiek czasem skupia się
bardziej na tym, co zmarły po sobie
zostawił, niż na tym, co mu będzie potrzebne. Przecież zabiera z tego świata tylko to, co uczynił innym ludziom.
Tak przynajmniej sugerują niektóre
filozofie.
W naszej, zachodniej kulturze, ten
temat był traktowany śmiertelnie poważnie. Tak śmiertelnie, że aż życzymy temu określeniu i zjawisku... natychmiastowej śmierci. Innymi słowy,
aby zechciało łaskawie oddalić się
w nieznanym kierunku, jak najdalej
i na zawsze.
Przemożną chęć życia mamy wmontowaną od pierwszego oddechu a nawet wcześniej. Dlatego, z nielicznymi
wyjątkami, wszyscy kurczowo trzymamy się naszego istnienia pod Słońcem. Jeśli w towarzystwie ktoś
wspomni o tym, że kiedyś musimy
umrzeć, zostanie – głośno lub po cichu – nazwany nieokrzesanym gburem i prostakiem bez wyczucia. Co do
odsądzenia od czci i wiary... tutaj pochopność nie jest wskazana, gdyż ciągle są jeszcze wątpliwości, co było najpierw: religia, filozofia, czy wiedza.
Człowiek urodził się m.in. po to, aby

mieć ograniczenia. W przestrzeni, czasie i inne. Granice w przestrzeni są
oczywiste, ograniczenia w czasie są
bardziej niechętnie widziane, szczególnie to jedno, ostateczne. Inne ograniczenia albo ktoś nam narzuca, albo
narzucamy je sobie sami. Jednak to
jest osobny temat.
Jak to właściwie jest z tą hm...
śmiercią. Na wakacjach o tym mówić
nikt ochoty nie ma, może teraz jest
właściwy moment. Tak więc, to niepopularne zjawisko ma to do siebie,
że jest najchętniej traktowane tak:
może ktoś ale nie ja, może gdzieś tam
ale nie tutaj, może kiedyś...
Staję więc przed jej majestatem
z otwartą (nie do końca) przyłbicą, jak
na zakuty łeb przystało. Dlaczego zakuty? Zdaję sobie bowiem sprawę, że
na ten temat (i nie tylko), wiem zdecydowanie za mało. Przyłbicę otwartości na dalsze perspektywy zwykle
mam deczko uchyloną, ale bardzo często słyszę szczęk jej opadania pod nawałem spraw ważnych, ważniejszych
i naj... (to już każdego prywatna sprawa – co dla kogo jest najważniejsze).
Idąc za rycerską metaforą, resztę metalowego odzienia wraz z kolczugą
i drucianymi skarpetami, pozostawiam bez ich odpowiedników w niniejszym kontekście.
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Dlatego uprzejmie zastrzegam, że
te artykuliki tylko nieśmiało zwracają uwagę na wybrane tematy, zarysowują je drżącą ręką świadomości
o ogromie ich głębi, a reszta... zależy
od poczucia humoru.
Rozglądam się więc po najdalszych
zakamarkach mojego nieoświeconego umysłu i rozpaczliwym rzutem
chwytam się tematu eschatologia. Jest
dobrze – myślę sobie – mam punkt zaczepienia. Ten termin, z języka greckiego oznacza „ostatnia nauka” (eschatos – ostatni, logos – słowo, nauka).
Jest to dział teologii chrześcijańskiej
zajmujący się sprawami ostatecznymi
człowieka i świata, a także tym, co się
dzieje po śmierci. Oczywiście, ten temat nurtuje człowieka od czasów, kiedy tylko zaczął myśleć. Póki czyni się
to na własny użytek lub w wąskim
gronie liderów jakiejkolwiek religii,
albo wśród filozofów – to jedno. Jeśli
jednak dane poglądy są propagowane, to drugie, gdyż podlegają osądowi innych ludzi i odbiór takiego przekazu nie zawsze idzie w parze
z oczekiwaniami ich głosicieli. Oczywiście, istnieje też „po trzecie”, czyli
– „to mi powiewa”. Po czwarte i piąte, niektóre przekazy same włażą
drzwiami i oknami, innych zaś trzeba szukać (szukajcie a znajdziecie) bo
nikt akurat nie ma interesu w tym,
aby kogoś intelektualnie szturchać
zwłaszcza, kiedy jest oparty o zmurszałą ścianę... niezdecydowania. A wiedza? – któż się pod nią podpisze? Ale
do rzeczy.
Rozstanie z kimś bliskim jest smutne, to oczywiste. Jednak czarna rozpacz zmarłemu w żaden sposób nie
pomoże. Wielu uważa, że dusza zmarłego bardziej potrzebuje modlitwy
i życzliwej pamięci, niż zatracenia się
w żalu.
Można zastanowić się np. nad
znanym „memento mori” (pamiętaj
o śmierci).
Tak witali się w czasach średniowiecza – i nie tylko – członkowie wielu bractw zakonnych, m.in. kartuzów
i trapistów. Jeśli dziś zamiast powszechnego „cześć” lub nawet „dzień
dobry” przywitałbym kogoś słowami
„pamiętaj o śmierci”, poczucie humoru adresata takich słów jak i mój wizerunek w jego oczach, zostałyby wystawione na ciężką próbę. Lecz...
– uwaga! zbliżamy się do granic poczucia humoru – takie pozdrowienie
mogłoby być przecież odebrane przez
kogoś z uśmiechem na ustach i wprawić nie w zakłopotanie, lecz w radosny nastrój. Ktoś inny mógłby rzec:
„chyba przeginasz; tu trzeba żyć, a nie
myśleć o śmierci. Jak ci coś nie pasu-

je, to zawiń się w prześcieradło i idź
już zająć kolejkę”. Cóż, to nie tak...
dworować sobie z majestatu śmierci
zamiaru nie mam. Idzie mi o coś wręcz
przeciwnego.
Nawiasem mówiąc, niewiele jest zjawisk smutniejszych, od przejęcia się
swoją rolą aż do porzucenia poczucia
humoru włącznie. Wiele na ten temat
mógłby powiedzieć nieodżałowanej
pamięci Stańczyk – nadworny błazen
aż trzech (!) kolejnych królów Polski.
Jednak nie zajmował się on tylko błaznowaniem – co można zauważyć na
słynnym obrazie Jana Matejki, który
raczej w akcie malowania nie żartował. Stańczyk jest chyba niezłym przykładem na jedność przeciwieństw.
Dzięki temu jaki był, wpisał się do historii kto wie, czy nie bardziej złotymi literami niż niejeden król. A i troski o losy kraju odmówić mu nie
sposób.
O co mi idzie? (nawias już się skończył) Ano... o poczucie bezpieczeństwa.
(?!) – taki wyraz twarzy mnie nie zdziwi, ale już śpieszę wyłuszczyć, o co mi
biega (żeby było szybciej). Otóż: pozdrowienie „memento mori” znakomicie sprowadza na ziemię i pomaga
zakorzenić się w rzeczywistości, co
służy samemu życiu lepiej niż jakiekolwiek inne pozdrowienie. Dlaczego? Ponieważ bez ram czasu i znaków
drogowych, człowiek podatny jest na
poczucie zawieszenia i zagubienia zarówno w ogromie czasu, jak i w przestrzeni ruchu ulicznego. Podobnie jak
dziecko, które nie ma wytyczonych
granic w zakresie czasu powrotu do
domu, albo też w relacjach z rodzicami. Objawia się to poczuciem braku
bezpieczeństwa właśnie.
Człowiek zagubiony – mały czy też
duży – próbuje zagłuszyć/zapełnić
pustkę powstałą za granicami swojego pojmowania... Może to się objawiać
ekspansywnym i ostentacyjnym zachowaniem, w celu zwrócenia na siebie uwagi innych ludzi (rodziców
w przypadku dziecka). Jest to niemym
wołaniem i błaganiem o wytyczenie
granic (lub wkopanie słupów informacyjnych) akurat tam, gdzie owo pojmowanie się kończy.
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je jeszcze staropolskie powiedzenie
„tymitunie”, co w luźnym tłumaczeniu na współczesny język znaczy „nie
życzę sobie, aby wciskać mi jakąś
ciemnotę”.
Jeśli człowiek ma „różne takie te”
i granic czasu nie uznaje, może to
oznaczać, że umierać zamiaru nie ma,
a żyć zamierza przez czas nieokreślony, w pełnym zdrowiu, w dostatku,
oraz ciesząc się szacunkiem u ludzi,
co nie zawsze tercetem chodzi.
Granicą czasu, dającą poczucie bezpieczeństwa (oczywiście nie wszystkim), bywa właśnie perspektywa
śmierci. To sformułowanie, może jest
błędne, pozbawione sensu, kontrowersyjne, ale przecież śmierć istnieje i już.
Jeśli istnieje, to może dlatego, że ma
swój sens, czy to się nam podoba, czy
nie. Załóżmy, że śmierci nie ma. Jakiż wtedy na świecie zapanowałby chaos! Człowiek nie jest gotów na to, aby
funkcjonować w nieskończoności. Nieśmiertelność nie jest cechą ludzką i...
niech tak pozostanie, gdyż tego zmienić nie możemy, co najwyżej się z tym
pogodzić.
Ale przecież miało być o śmierci...
Najuprzejmiej przepraszam, lecz w tytule tego nie ma! A zresztą, któż pozwoli komuś na bezczelne łażenie w butach po jego świątyni własnych
poglądów nawet jeśli ich nie ma?
Owszem, to słowo przemknęło cichcem w kilku akapitach, ale tak naprawdę, o śmierci mowy nie było, lecz
deczko o tym, jak śmierć bywa traktowana przez człowieka zajętego
o wiele donioślejszymi sprawami. A życie, będące przecież przeciwieństwem
śmierci? Oba pojęcia i zjawiska, w odpowiedniej perspektywie, też dążą do
równowagi i wzajemnie się uzupełniają. Ale tak daleko w słowie o byle czym,
zapuszczać się nie wypada. Kłaniam
się więc pokornie majestatowi śmierci i póki co, żyję dalej, czego wszystkim najszczerzej życzę.
Michał Nowacki

Korepetycje
– prywatne lekcje z języka francuskiego

Mądre granice, wytyczone przez rodziców, są przywilejem i obowiązkiem
rodziców wobec dziecka. Są też potwierdzeniem odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wszystko oczywiście
w granicach rozsądku i nie pod wpływem emocji.
Chwilunię... a my – dorośli? Ano...
dorośli najchętniej uważają, że już są
wychowani, dlatego czasami pokutu-

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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Auto club
Opony letnie
od zimowych
różnią się
składem
mieszanki
gumowej,
bieżnikiem
i konturem,
aby zapewnić
optymalne
warunki jazdy
w danych
warunkach.

Idzie zima...
Stwierdzenie „o zimie myśl latem” teraz nabiera jeszcze większego znaczenia, bo zima tuż tuż.
Kiedy już zrobi się zimno i biało,
przed serwisami ogumienia utworzą się długie kolejki. „Przecież
czas najwyższy, aby zmienić opony na zimowe!”
Taki scenariusz powtarza się co
roku, dlatego warto pomyśleć
o tym już teraz zwłaszcza, że można liczyć na korzystną ofertę.
Choć producenci opon zalecają zakładanie zimówek gdy temperatura spada do +7 stopni C, przy
obecnej, bardzo zmiennej aurze,
pozostaje po prostu kierować się
kalendarzem. Opony zimowe co
prawda są wykonane z bardziej
miękkiej mieszanki gumowej
i przy wyższych temperaturach
szybciej się ścierają. Jednak chyba lepsze to, niż jazda na oponach
letnich wtedy, kiedy zima nas zaskoczy. Bezpieczeństwo przede
wszystkim.

Opony całoroczne
Są tacy którzy twierdzą, że jeśli coś jest do wszystkiego, to znaczy, że jest do niczego. Nie da się
ukryć, że opony uniwersalne są
kompromisem pomiędzy letnimi
i zimowymi, dlatego latem są trochę „zimowe”, a zimą trochę „letnie”. Jak to się ma do bezpieczeństwa, komfortu jazdy i kosztów
eksploatacji samochodu? Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od umiejętności „kierownika” i rozwagi na drodze, lecz.
Opony letnie od zimowych różnią się składem mieszanki gumowej, bieżnikiem i konturem, aby
zapewnić optymalne warunki jazdy w danych warunkach.
Opony całoroczne mają np. tzw.
strefowy podział bieżnika. Warunkom letnim służy część barkowa,
czyli ta widoczna z zewnątrz, która ma mniej nacięć. Warunkom
zimowym odpowiada część centralna bieżnika,która ma więcej
nacięć. Kontur opony też ma
wpływ na przyczepność, gdyż decyduje o powierzchni styku z podłożem. Opony całoroczne mają
kontur bardziej kwadratowy niż
letnie, co sprawdza się zimą, jednak latem są bardziej podatne na
ścieranie, jak też powodują większy opór toczenia. Opony letnie
mają kontur bardziej okrągły, co
opór toczenia zmniejsza. To oczy-

wiście przekłada się na ilość paliwa. Skład mieszanki gumowej
opon uniwersalnych jest pośredni i sprawdzają się one powyżej,
oraz poniżej 7 stopni C, jednak
nie tak, jak opony sezonowe.

Jakie opony wybrać?
Zacznijmy od tego, że opony całoroczne są droższe od sezonowych, w tej samej klasie. Polacy
mieszkający w Belgii i jeżdżący
zimą do Polski samochodem, raczej nie powinni mieć wątpliwości co do wyboru opon na długą
trasę zimą. Jeśli jednak ktoś jeździ tylko po mieście i czyni to bardzo zachowawczo, ostrożnie, może brać pod uwagę opony
całoroczne, które są przecież produkowane i kupowane, inaczej ich
by nie było na rynku. Jednak czasem droga hamowania dłuższa
tylko o milimetry może mieć decydujące znaczenie...

Grzać czy nie grzać
Kiedyś grzanie silnika zimą nie
podlegało dyskusji i było radosnym rytuałem po tym, jak ku zdumieniu i zachwytowi posiadacza
samochodu, zaskoczył i zaczynał
wesoło kaszleć i prychać. Teraz
jest nieco inaczej, gdyż w Polsce
można za grzanie silnika stać się
posiadaczem mandatu (do zapłacenia) za nieekologiczne zacho-

wanie. Jednak zdania są ciągle
podzielone. Są tacy którzy uważają to za stratę czasu i paliwa, są
też tacy którzy twierdzą, że podczas grzania silnik będący na małych obrotach jest gorzej smarowany i to mu bardziej szkodzi, niż
pomaga. Inni po prostu od razu
ruszają i jadą przez pewien czas
na małych obrotach, lub w ogóle
grzaniem się nie martwią. Jeszcze inni są temu przeciwni, gdyż
np. na autostradzie nie można jechać zbyt wolno. To prawda, lecz
do autostrady trzeba przecież najpierw dojechać... Optymalnym
rozwiązaniem na trzaskające mrozy jest oczywiście ciepły garaż. Jeśli auto stoi pod chmurką, można się poratować elektryczną
grzałką do silnika, co jest bardzo
powszechne np. w Skandynawii
czy na północy Rosji, jednak
w Polsce raczej tylko do starych
silników diesla. Ostatnim, najbardziej popularnym trendem, jest
po prostu ruszenie z miejsca po
uruchomieniu, lecz bez nadmiernego obciążania silnika, póki się
nie rozgrzeje. Wysokiej jakości
olej silnikowy, to też dobra inwestycja na zimę.
Czarnej, suchej i szerokiej drogi!
Paweł Jeżewski

Źródło: http://www.moto.egospodarka.pl/100571,Jakie-opony-zimowe-kupuja-Polacy,1,87,1.html

Antwerpia po polsku

listopad 2013

55

PROBLEMY W ZWIĄZKU?
MACIE JUŻ DOŚĆ TEJ SYTUACJI!!!

POKONAJCIE TO!!!
Macie problemy w związku? Nie wiecie jak je rozwiązać?
Przyda się Wam pomoc kogoś, kto wie więcej na ten temat?

Nie zwlekajcie i już dziś zapraszamy na spotkania,
które odbędą się w dniach 15-16-17 listopada
w siedzibie Centrum Pomocy Prawnej w Antwerpii.
Pokażemy Wam jak pokonać nawet największy kryzys w związku oraz jak porozumiewać się bez krzyku.
Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych par i małżeństw
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona
PROWADZĄCY
Agata Bindas – psychoterapeuta, trener i doradca rodzinny
Martyna Jasińska-Matuszak – psycholog
INFORMACJA I ZAPISY: 0493-620-529, martynamatuszak@hotmail.com

Miejsce

na Twoją

reklamę
KONTAKT:
antwerpiapopolsku@gmail.com

tel. 0489/823 803
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Sektor Czeków Usługowych
– PC 322.01
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
Tel. 078 15 20 58
www.acv-antwerpen.be
http://www.acv-antwerpen.be/
Co to jest ACV-Voeding en
Diensten
ACV-Voeding en Diensten to jedna
z central związkowych ACV (Powszechnego Chrześcijańskiego Związku Zawodowego) w Belgii. Skupia ona
członków – pracowników z wielu sektorów przemysłowych, usługowych
i usług społecznych.
Centrala ACV Voeding en Diensten
liczy ponad 230 000 członków.
C e l e m C e n t r a l i A CV V o e d i n g e n
Diensten jest obrona praw pracownika tych sektorów. Zadanie to wypełn ia z peł nym zaan gażowaniem, aby
ustalać lepsze warunki wynagrodzenia i zatrudnienia: podwyżkę płac minimalnych, przyznanie premii związkowej i końcoworocznej, utworzenie
funduszu szkoleniowego, itp.
Dba również o właściwe finansowanie sektora oraz o utrzymanie zatrudnienia pracowników.
Negocjuje nowe układy branżowe,
przepisy BHP i wiele innych. Im więcej członków, tym silniejsza siła przebicia w negocjacjach z organizacjami
pracodawców oraz rządowymi.

Indeksacja płac oraz minimalne
stawki godzinowe:
1 lutego 2013 nastąpiła indeksacja
wszystkich płac w sektorze czeków
usługowych o 2%.
Następna indeksacja odbędzie się
1/02/2014.
Dzięki 2% indeksacji stawki minimalne kształtują się następująco:
n Zatrudnienie poniżej roku:
10,28 euro/godz.
n Zatrudnienie od 1 do 2 lat:
10,69 euro/godz.
n Zatrudnienie od 2 do 3 lat:
10,82 euro/godz.
n Zatrudnienie powyżej 3 lat:
10,93 euro/godz.
Są to oczywiście stawki minimalne.
Pracodawca zawsze może zaoferować
wyższą stawkę.
Minimalne wynagrodzenia dla sektora ustalane są w oparciu o godzinę
pracy. Należy zawsze kierować się cza-

sem pracy określonym w umowie
o pracę, aby ustalić wynagrodzenie
jakie przysługuje tygodniowo.
Wynagrodzenie n igdy n ie może zależeć od licz by czeków usł ug ow ych
przekazan ych pracodawcy.
Umowa o pracę to jedyna podstawa
do wyliczenia wynagrodzenia! P racodawca nie ma prawa zablokować wypłaty, jeśli n ie otrzymał jeszcze czeków usługowych od użytkownika. To
pracodawca musi je sam wyegzekwować na mocy umowy komercyjnej zaw a r t e j p o mi ę d z y n i m a u ż y t k o w n i kiem.

Czas pracy:
W tym sektorze obowiązuje 38 godzinny czas pracy.
Płaca za godziny nadliczbowe (powyżej 9 godzin pracy dziennie lub powyżej 38 godzin pracy tygodniowo)
wynosi:
n 50% dodatku do płacy za godziny
nadliczbowe w ciągu tygodnia
n 100% dodatku do płacy za godziny nadliczbowe w niedziele i święta
Oprócz tego godziny nadliczbowe
powinny być odebrane jako dodatkowe dni wolne.
Ekonomiczne bezrobocie
Od czasu do czasu zdarza się, że pracownik jest chwilowo bezrobotny, np.
z powodu nieobecności użytkownika.
Jeśli biuro nie znajdzie dla niego zastępstwa, za takie dni, zamiast wypłaty może wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych (economische werkloosheid/
le chômage économique), który wypłacany jest przez związki zawodowe.
Od 1 stycznia 2012 pracownik otrzymuje od pracodawcy dodatek 2 euro
za każdy dzień ekonomicznego bezrobocia.
Premia końcoworoczna
Osoby, które przepracują w sektorze czeków usługowych minimum 65
dni w okresie od 1 lipca roku ubiegłego do 30 czerwca roku obecnego,
mają prawo do premii końcoworocznej. Do ustalenia prawa do tej premii
brane są pod uwagę również dni eko-

nomicznego bezrobocia, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego.
Wysokość premii brutto to 4,15%
wynagrodzenia brutto uzyskanego
w tym okresie.

Premia związkowa
Osoby pracujące w systemie czeków
usługowych, które należą do związku
zawodowego, mają również prawo do
tzw. premii związkowej. Prawo to jest
przyznawane automatycznie w przypadku spełnienia warunków do uzyskania premii końcoworocznej. Premia związkowa wynosi 80 euro i jest
w dużej mierze zwrotem składek
członkowskich.

Odzież robocza
Zgodnie z przepisami, pracodawca
jest zobowiązany zaopatrzyć pracownika w odzież roboczą oraz dbać o jej
utrzymanie (pranie, czyszczenie). Jeśli pracownik sam pierze swoją odzież
roboczą, pracodawca płaci (od 1 stycznia 2012) zryczałtowaną stawkę dzienną w wysokości 0,25 euro/dzień.

Koszty dojazdów do pracy
(do użytkowników):
Osoba ponosząca koszty transportu w związku z wykonywaną pracą,
powinna otrzymywać odpowiedni
zwrot. Regulacja zwrotów w sektorze
czeków usługowych jest bardzo skomplikowana.
Należy wyszczególnić 3 różne rodzaje transportu:
n przejazdy praca-dom, tzn. z domu
do pierwszego użytkownika w danym dniu oraz od ostatniego użytkownika w danym dniu do domu
n między 2 klientami,
n robienie zakupów.
W każdym z tych trzech przypadków obowiązują inne wysokości zwrotów.

Przejazdy praca-dom
Przejazdy komunikacją miejską
Pracownicy korzystający z transportu publicznego (autobus, pociąg
lub tramwaj) otrzymują ok. 75% opłaty abonamentowej, w zależności od
liczby kilometrów (tabela poniżej).

Antwerpia po polsku

listopad 2013

Jest to zwrot poniesionych przez
pracownika kosztów. Dlatego nie muszą być od nich odciągane składki na
ubezpieczenie społeczne ani zaliczka
na podatek dochodowy.
Przejazdy własnym samochodem
Pracownik korzystający z własnego auta otrzyma zwrot według stawki kilometrowej.
Kwoty „kilometrówki” podane są
w tabeli poniżej (kolumna „dziennie”).
Uwzględniana odległość to najkrótsza droga pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem pracy (w jedną stronę) mierzona wzdłuż drogi (a
więc nie w linii prostej) – wg. strony
internetowej: www.mappy.com.

Przejazdy rowerem
Pracownicy jeżdżący do pracy rowerem otrzymują 0,20 euro za pokonywany kilometr między miejscem
zamieszkania a miejscem pracy (najkrótsza droga) + liczbę kilometrów
pokonanych między miejscem pracy
i miejscem zamieszkania. W przypadku rozbieżności należy skorzystać
z www.mappy.com.

Jeśli w ciągu 1 dnia pracownik wykonuje zlecenie u dwóch lub więcej
użytkowników, odległość z domu do
pierwszego użytkownika będzie inna
niż odległość od ostatniego do domu.
W takim przypadku należy obliczyć
średnią z tych 2 odległości.
Przykład: Przypuśćmy, że rano pracownik pokonuje 6 kilometrów do
pierwszego klienta, a droga powrotna wieczorem d ostatniego klienta do
domu wynosi 12 kilometrów. W tym
przypadku uwzględnia się średnią
z dwóch odległości (6+12=18 podzielone przez 2 = 9 kilometrów). W tabeli należy wybrać wartość w kolumnie „dziennie” przy 9 km.
Za taki dzień przysługuje wiec 2,08
euro.

W przypadku przejazdu od jednego
użytkownika do kolejnego, obowiązują następujące uzgodnienia:
n przejazdy komunikacją miejską:
zwrot 100% rzeczywiście poniesionych kosztów,
n przejazdy własnym środkiem
transportu (samochód, skuter): jeśli odległość nie przekracza 15 kilometrów – zwrot 0,13 euro za kilometr, jeśli odległość wynosi 15
kilometrów lub więcej – zwrot
0,15 euro za kilometr,
n przejazdy rowerem:
zwrot 0,20 euro za kilometr.
W przypadku przejazdu między 2
użytkownikami pracownik otrzymuje nie tylko zwrot kosztów przejazdu,
lecz także zwrot za czas przejazdu.

Wyjątek: Jeśli pracodawca sam organizuje i opłaca wszystkie przejazdy,
nie muszą być zwracane żadne dodatkowe koszty transportu.

Przejazdy między
2 użytkownikami
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Warunki:
n czas między 2 zleceniami nie może
wynosić więcej niż 2 godziny,
n odległość między 2 klientami musi być większa niż 1 kilometr.
Zwrot ten wynosi 0,0918 euro za kilometr, z zachowaniem minimum 0,55
euro za przejazd. Kwota ta powiązana
jest z indeksacją. Oznacza to, że w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z indeksem (+2%), także i kwota
zwrotu podwyższana jest o 2%.

Robienie zakupów
Niektórzy pracownicy w systemie
czeków usługowych dokonują przejazdów w celu zrobienia zakupów.
Dla tych przejazdów obowiązują
jeszcze inne zasady.
n jeśli pracownik jedzie na zakupy
środkami transportu publicznego,
zwracanych jest 100% rzeczywiście poniesionych kosztów
n jeśli pracownik korzysta z własnego
środka transportu, otrzymuje 0,2156
euro za każdy przejechany kilometr,
n w przypadku jazdy rowerem pracownik otrzymuje 0,20 euro za kilometr.
Za czas poświęcony na te przejazdy
pracownik otrzymuje zwykłe wynagrodzenie godzinowe.
Są to stawki minimalne. W praktyce wiele biur stosuje swoje własne metody naliczania stawek za dojazdy do
pracy korzystniejsze dla pracowników.

Szkolenia
Związki zawodowe uważają, że każdy pracownik powinien mieć szansę
na szkolenia w czasie godzin pracy
z zachowaniem prawa do pensji.
W sektorze czeków usługowych, wciąż
za mało pracowników korzysta z tej
możliwości. Dlatego ustalono, że od
roku 2013 każdy nowy pracownik będzie musiał przejść obowiązkowe pełne szkolenie zawodowe.

Wybory do rad zakładowych
oraz komitetów bezpieczeństwa pracy
Ważne jest też, aby jak najwięcej
pracowników tego sektora zaangażowanych zostało jako delegaci związkowi na terenie danego przedsiębiorstwa, którzy będą reprezentować
innych pracowników.
Szczegółowe informacje na temat
warunków pracy i płacy w tym sektorze można uzyskać w swoim oddziale ACV/CSC lub bezpośrednio w centrali branżowej:
ACV Voeding & Diensten
Aalmoezenierstraat 14-16
2000 Antwerpen
Tel.: 03 222 70 70
http://acv-voeding-diensten.acv-online.be/

Iwona Cieszyńska
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www.pvbf.be

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

Rząd Belgii planuje walkę
z niepłaceniem podatków
od zysków z rachunków
oszczędnościowych
W Belgii nie są obłożone podatkiem
konta oszczędnościowe do wysokości
kwoty 1.880,00 euro. Powyżej takiej
kwoty płacimy już 15 procent podatku. Popularnym więc procederem stało się zakładanie kilku kont w różnych bankach i w ten sposób unikanie
podatków. Do tej pory nie istniał system wymiany informacji między instytucjami finansowymi. Obecnie na
kontach oszczędnościowych znajduje się około 240 mld. euro i kwota ta
jest historycznym rekordem w tym
kraju. Niestety, raj ten ma się skończyć gdyż powstał projekt centralizacji kont. Bank centralny w Belgii będzie miał dostęp do wszystkich
informacji o kontach oszczędnościowych. Tym samym władze będą mieć
dostęp do zasobu informacji, dzięki
czemu będą w stanie działać w przypadku podejrzenia o oszustwa podatkowe.
Projekt centralnej bazy danych budzi jednak wątpliwość co do kwestii:
uchylanie się od płatności podatków
a ogromna ingerencja rządu w prywatne życie obywateli. Może lepiej byłoby najpierw znaleźć dowody na oszukiwanie fiskusa, a dopiero później, za
zgodą nadzoru, sprawdzać konta bankowe?

Polacy wykorzystywani
w pracy w Belgii
Coraz częściej spotykamy się z łamaniem prawa przez spółki zarejestro wa ne po za gra ni ca mi Bel gii.
Spółki te wykorzystują fakt, że w większości, pracownicy nie znają prawa.
Większość z tych praktyk jest nawet
nieujawniona, gdyż wykorzystywani pracownicy nie potrafią się poskarżyć lub pozwalają się wykorzystywać,
aby nie stracić pracy.
Niektórzy belgijscy pracodawcy łamią przepisy, zmuszają ludzi do pracy w ciężkich warunkach, często wymagają nadgodzin i nie wypłacają
nawet pensji minimalnych. Najczęściej
takie spółki są rejestrowane w Holandii i Luksemburgu. Spotykane są też
często przypadki rejestracji pracowników w Rumunii. Obecnie ocenia się,
że około dwóch trzecich legalnie pracujących pracowników z Polski, rejestrowanych jest właśnie w ten sposób.
Pracownicy pracujący w takich spółkach pozbawieni są wszelkich osłon
socjalnych i pomocy ze strony inspekcji pracy. Są to prawne manipulacje.
Pozwalają one na zatrudnianie Polaków poprzez spółki zarejestrowane poza granicami Belgii. W efekcie, Polacy zarabiają 1/3 tego, co Belgowie.
Najczęściej ta praktyka stosowana jest
w firmach budowlanych, w których
w większości pracują Polacy.
Drugim sprytnym sposobem jest zakładanie fikcyjnych spółek przez obcokrajowców, w tym też w większo-

ści Polaków. Teoretycznie, takie osoby mają udziały w spółce a w praktyce są całkowicie zależne od zatrudniającego ich przedsiębiorcy. Jeśli trafiają
na pracodawców pozbawionych skrupułów, to muszą akceptować ten system lub zostają z niczym, a często
jeszcze z długami za niedopełnione
obowiązki płatnicze.
Następnym problemem są osoby delegowane przez spółki macierzyste,
których siedziby znajdują się poza
granicami Belgii. Te przypadki nazwano w Belgii „pustką prawną”, która pozwala w rzeczywistości na mocne zaniżanie wynagrodzeń. Problem
po le ga na tym, że tak na praw dę,
współ pra ca państw eu ro pej skich
w tym zakresie jest mało zorganizowana. Brak w niej płynnej komunikacji, a wymiana informacji jest bardzo skromna. Są to sfałszowane dane
o zatrudnieniu a takie firmy są tak
zwanymi „zasłonami dymnymi” służącymi do wykorzystywania prawa
i ludzi. Ofiarami tych nadużyć są ludzie nieznający języka. Jeśli już ktoś
zdobędzie się na odwagę i próbuje dochodzić swoich praw, spółki „zasłony dymne” fałszujące dane o zatrudnieniu, równie szybko jak powstały,
znikają z rynku pracy, zanim dochodzenie w ich sprawie da jakiekolwiek
rezultaty. Ludzie zgadzają się na to
wszystko gdyż potrzebują pracy. Warto się jednak zastanowić czy warto
ryzykować i czy nie lepiej jest sprawdzić firmę, w której chcemy pracować.
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Poniższe ogłoszenia zamieszczane są przez firmy belgijskie, współpracujące z naszą federacją.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi przez firmy kandydatami. Informujemy
również, że nie mamy wpływu na wybór kandydatów!
CV wraz ze zdjęciem oraz swoje oferty prosimy wysyłać na adres Polsko-Flamandzkiej Federacji
Budowlanych marzena@pvbf.be
Prosimy zaznaczyć nr ogłoszenia!

Ogłoszenie 01
Praca dla elektryka, okolice GENT. Musisz spełniać następujące warunki:
– język angielski lub niderlandzki w dobrym stopniu komunikatywnym
– udokumentowane 3 ostatnie lata pracy
na stanowisku elektryka
– uprawnienie SEP
– świadectwo szkolne z kierunkiem – elektryk (może być też polskie) – wiek do 50
lat
Ogłoszenie 02
Poszukujemy pracowników do montażu
izolacji przemysłowej oraz budowlanej
z wełny mineralnej, armaflexu, foamglass,
wykonywania izolacji ciepło- i zimnochronnych oraz prac blacharskich.
Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne
do doświadczenia i zgodne z obowiązującymi stawkami w Belgii.
Wymagania:
– dobra znajomość języka niderlandzkiego (rozmowa rekrutacyjna w języku niderlandzkim)
- udokumentowane doświadczenie zawodowe
- prawo jazdy
- dobra znajomość języka niderlandzkiego lub angielskiego
- świadectwo niekaralności
Zapewniamy:
– umowę o pracę na warunkach belgijskich oraz opiekę podczas trwania kontraktu
– zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy (na koszt firmy) - dobre zarobki
D okume nt y : Prosimy o przesyłanie CV
w języku niderlandzkim i polskim.

Ogłoszenie 03
Dla naszego belgijskiego klienta, poszukujemy odpowiednich kandydatów na stanowisko: stolarz budowlany. Miejsce pracy – Belgia.Rozpoczęcie pracy od zaraz.
Wymagania:
– Dobra znajomość języka angielskiego
lub niderlandzkiego (warunek konieczny!)
– Doświadczenie zawodowe min. 3- 5 lat.
– Preferowani kandydaci, którzy posiadają doświadczenie w pracy w Belgii lub
innym kraju europejskim.
– Umiejętność czytania rysunków technicznych.
– Pozytywne opinie od poprzednich pracodawców.
Oferujemy:
– Umowę o pracę.
– Praca na pełny etat plus nadgodziny.
– Czas pracy: min. 37,5 max 48 godzin
w tygodniu.
– Dodatki rodzinne na wychowanie dzieci
oraz na niepracujących członków rodziny mieszkających w Belgii lub Polsce.
– Wysokie wynagrodzenie.
– Opłacanie składek ubezpieczeniowych
i emerytalnych.
– Dodatek urlopowy.
Pracodawca zapewnia pomoc w znalezieniu mieszkania oraz kwestiach związanych ze sprowadzeniem rodziny. Udostępnia również narzędzia i odzież roboczą.
Ogłoszenie 04
Duża firma budowlana zatrudni pracowników z doświadczeniem przy montażu
ścian z płyt gipsowo-kartonowych.
Praca od zaraz na terenie całej Belgii. Konieczna znajomość języka francuskiego.

Ogłoszenie 05
Branża: budowlana.
Aktualnie poszukujemy doświadczonych

kierowców, operatorów dźwigów,
cieśli dachowych, spawaczy, elektryków, hydraulików.
Korzyści:
- bezpłatne zakwaterowanie po trzech miesiącach zatrudnienia oraz stały kontrakt
- ubezpieczenie zdrowotne
- nadgodziny dobrze płacone plus bonusy
Ogłoszenie 06
Zatrudnimy wykwalifikowanych pracowników budowlanych (cieśli, murarzy,
zbrojarzy, itp.), brygady, oraz pomocników przy budowie.
Gwarantujemy:
- ubezpieczenie
- stałą umowę o pracę
Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych.
Zainteresowane osoby prosimy o podanie
swoich danych kontaktowych na adres federacji. Nasz konsultant skontaktuje się
z wybranymi kandydatami, oraz ustali termin spotkania.
Ogłoszenie 07
Zatrudnimy na budowach w Belgii pracowników budowlanych na stanowisko:
malarz antykorozyjny.
Wymagania:
- znajomość języka niderlandzkiego
- doświadczenie w zakresie malowania antykorozyjnego potwierdzone dokumentacją

Nowy Projekt
Reklamowanie Polskich Firm w Belgii
- pozyskiwanie nowych zleceń,
klientów i kontraktów
- reklama w firmach belgijskich
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OFERTY PRACY
Erkenningen VG. 1862/BU – VG. 1862/BUC
Certified Member Federgon

belgijska agencja pośrednictwa pracy pilnie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska :

BLACHARZ SAMOCHODOWY
Oczekiwania:
- Prawo jazdy kat. B.
- Min. 3-letnie doświadczenie na podobnym
stanowisku.
- Dobra znajomość języka angielskiego.
- Doświadczenie – z takimi markami jak Audi czy
Volkswagen jest dodatkowym atutem.
- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy
MECHANIK AUTOBUSÓW
Oczekiwania:
- 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
(mechanik autobusów, ciężarówek, maszyn
budowlanych…
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy.
Zadania:
- Analiza pojazdu za pomocą systemów
diagnostycznych i dokumentacji technicznej.
- Naprawa oraz wymiana silników diesel.
- Naprawa systemów hydraulicznych.
- Naprawa systemów pneumatycznych np. układy
hamulcowe.
- Wymiana obwodów elektrycznych, oświetlenie, itd.
- Spawanie Mig/Mag oraz elektroda.

- Fabrykacja elementów (do 20m długości, bronz,
duplex, tytan…)
- Obliczanie oraz dodawanie parametrów (prędkość
obrotów, posuw..)
- Dokonywanie pomiarów za pomocą: mikrometru,
suwmiarki, głębokość, itd.
CNC PROGRAMISTA (PRODUKCJA
PRECYZYJNYCH CZĘŚCI
MECHANICZNYCH)
Zadania:
- Programowanie 3, 4 i 5 osie, CNC
frezowanie/toczenie.
- Praca na maszynie Heidenhain 530
- Produkcja małych części.
- Praca z tolerancją do 0,01 mm (czasami nawet
mniejsza niż 0,01mm)
- Czytanie rysunków technicznych
- Wybór i montaż narzędzi (firma korzysta z narzędzi
marki HSK.
- Obliczanie parametrów i dodawanie ich na ekranie
- Dokonywanie pomiarów
Wymagania:
- Min 5-letnie doświadczenie na podobnym
stanowisku
- Dobra znajomość języka angielskiego lub
niderlandzkiego
- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWIEC
Zadania:
- Przygotowanie (piłowanie, szlifowanie itp.)
materiałów takich jak aluminium, stal, plastik
do produkcji drobnych elementów.
- Interpretowanie skomplikowanych rysunków
technicznych 3D/ 2D.
- Obsługa konwencjonalnych maszyn (frezarki,
tokarki, wiertła, itd.).
- Obróbka mniejszych elementów (matryc, narzędzi)
w dokładnych tolerancjach (sektor samochodowy).
- Obliczanie parametrów.
- Montaż wszystkich części (matrycy/narzędzi
– czasem części pneumatycznych).
Wymagania:
- Kilkuletnie doświadczenie jako operator
konwencjonalnych maszyn do obróbki metalu.
- Kilkuletnie doświadczenie przy montażu
skomplikowanych części.
- Umiejętność pracy samodzielnej i dokładnej.
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy.
CNC OPERATOR/PROGRAMISTA
Wymagania:
- Min 3-letnie doświadczenie na podobnym
stanowisku.
- Umiejętność czytania rysunku technicznego.
- Umiejętność obsługi frezarki CNC (5 oraz 3 osiowe
maszyny, programowanie na pulpicie HaidenheimISO).
- Dobra znajomość M-kodów.
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Zadania:
- Programowanie i obsługa frezarki CNC.
- Odpowiedni dobór oraz składanie narzędzi.

ELEKTROMECHANIK WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
Zadania:
- Analiza maszyn za pomocą systemów
diagnostycznych (tzn. Multimetrem) oraz
dokumentacji technicznej.
- Naprawa silników diesla z różnych maszyn.
- Naprawa systemów hydraulicznych, systemów
pneumatycznych (układy hamulcowe) oraz
elektronicznych
- Znajomość systemu Causa i systemu sterowania
(Mosfet).
- Wymiana obwodów elektrycznych, oświetlenie, etc.
- Spawanie Mig/Mag i elektroda.
Wymagania:
- 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
(mechanik wózków widłowych, koparek, dźwigów).
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy

ELEKTROMECHANIK AUTOBUSÓW
Zadania:
- Analiza całego autobusu za pomocą systemów
diagnostycznych i dokumentacji technicznej.
- Naprawa oraz wymiana silników diesel
- Naprawa systemów hydraulicznych
- Naprawa systemów pneumatycznych
np. układy hamulcowe..
- Wymiana obwodów elektrycznych, oświetlenie, itd.
- Spawanie Mig/Mag oraz elektroda.
Wymagania:
- 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
(mechanik autobusów, ciężarówek, maszyn
budowlanych…).
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
- Własny samochód
TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU
– PRZETWARZANIE ZŁOMU
Zakres obowiązków:
- Diagnoza wszystkich maszyn.
- Demontaż I naprawa części takich jak: łożyska, cylindry, uszczelki, rury, przenośniki, gilotyny, itd. za
pomocą dźwigów, wózków widłowych, suwnic
(części waza kilka ton).
- Demontaż uszkodzonych części (Śruby, uchwyty,
itd.) za pomocą konwencjonalnych urządzeń
(czasem za pomocą palnika).
- Naprawa urządzeń hydraulicznych (cylindry, linie,
zawory…) biorąc pod uwagę ciśnienie które się
znajduje na liniach hydraulicznych.
- Spawanie MIG/MAG i Elektroda.
- Ucinanie, szlifowanie elementów palnikiem.
- Naprawa/wymiana mniejszych elektrycznych
urządzeń: czujniki/ kontakty/ przełączniki.
UWAGA: Pracownicy musza jeździć do różnych
miejsc pracy (najczęściej złomy w całej Europie
gdzie nie ma dostępu do wody lub prądu). Z tego
powodu pracownicy musza potrafić dobrze
zorganizować swoją pracę i pracować samodzielnie.
Nasz klient płaci za transport oraz za pobyt w hotelu.
Wymagania:
- Kandydaci musza być gotowi do pracy na zewnątrz.
- Dobra znajomość języka angielskiego lub
niderlandzkiego
- Doświadczenie pracy z maszynami Becker,
Oberländer, Leimbach, Lefort,
Lindemann,Henschel

PROGRAMISTA FREZARKI CNC

PROGRAMISTA TOKARKI

Zadania i wymagania:
- Programowanie i obsługa frezarki CNC
(5 oraz 3-osiowe maszyny.)
Uwaga: programować na komputerze (znajomość
CAM)!
- Umiejętność czytania rysunku technicznego
- Dobra znajomość M-kodów oraz G-kodów.
- Odpowiedni wybór oraz składanie narzędzi
- Produkcja jednorazowych sztuk oraz produkcja
seryjna.
- Obliczanie parametrów (prędkość obrotów,
posow,…)
- Mierzenie części za pomocą mikrometru,
suwmiarki, głębokość, itd.
- Umiejętność pracy samodzielniej oraz grupowej

Zadania:
- Programowanie oraz obsługa tokarki CNC (5osiowe maszyny).
Uwaga: programowanie (Haidenhein i Sinumeric
840D)
- Obróbka części (do 10m długości, 1400 mm
średnica i 6tonacja). Ze względu na rozmiar części,
wymagane jest doświadczenie pracy z dźwigami
oraz wózkami widłowymi.
- Doświadczenie w toczeniu wewnętrznym.
- Obliczanie parametrów (prędkość obrotów, posuw.)
- Mierzenie wszystkich części za pomocą
mikrometru, suwmiarki, głębokość, itd.
- Praca samodzielna oraz grupowa
Maszyny: PGR, PEGARD i TOS
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TECHNIK DIAGNOSTYK
MASZYNY: Volvo
Zadania:
- Diagnozowanie samochodów osobowych za
pomocą programu diagnostycznego Volvo.
(Program może być ustawiony po polsku)
- Naprawa usterek elektromechanicznych (ABS/EBS,
oświetlenie, poduszki powietrzne, aklimatyzacja,
itd.)
- Naprawy mechaniczne: silniki, zawieszenia,
hamulce, układy sterownicze, itd.
- Wypełnianie raportu w języku angielskim.
Wymagania
- komunikatywna/ dobra znajomość j. angielskiego

- kandydaci muszą mieć doświadczenie z nowymi/
drogimi samochodami
- kandydaci muszą być gotowi do kursów
zorganizowanych przez Volvo (po angielsku), np. na
temat tzw. Hybrydów

CNC OPERATOR OKLEINIARKI
TYPU MIA
Zadania:
- Praca na podstawie rysunków technicznych.
- Konfigurowanie (nie musisz zaprogramować maszyny!) CNC okleiniarki typu IMA. W razie problemów,
musisz zrobić drobne korekty w programie CNC.

OFERUJEMY:
Atrakcyjne wynagrodzenia
Zakwaterowanie
Legalną pracę w sprawdzonej firmie
Załatwienie formalności związanych z pobytem i pracą
Opiekę medyczną podczas zatrudnienia
Długoterminowy kontrakt z możliwością stałego
zatrudnienia
4 Regularny kontakt z polskojęzycznymi konsultantami
4
4
4
4
4
4
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Wymagania:
- Doświadczenie w branży drzewnej.
- Posiadanie wiedzy na temat różnych rodzajów
drewna.
- Dokładność
- Doświadczenie w pracy z CNC okleiniarkami typu
IMA.
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
- Dobra znajomość techniczna.

MECHANIK DŹWIGÓW/KOPAREK
Wymagania:
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- komunikatywna znajomość j. angielskiego

Zainteresowane osoby prosimy
o przesyłanie CV w jezyku angielskim
lub niderlandzkim na adres mailowy

jobs@jobtalent.be
lub kontakt telefoniczny

+32 011 71 92 92, +32 016 85 21 21

Najnowsze oferty pracy Job Talent na www.antwerpiapopolsku.be

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).
PRACA
% We hebben bij Inburgering provincie Antwerpen een vacature openstaan voor een docent Maatschappelijke Oriëntatie Pools omdat we
ons aanbod willen uitbreiden. We zijn op zoek naar een freelance docent die in de toekomst meer kan ingeschakeld worden indien we onze cursussen goed gevuld krijgen. Zou u deze vacature in uw netwerk
kunnen verspreiden?
Contacteer ons via vacature@prismavzw.be en vermeld de referentie „Freelance leerkracht MO Pools”
SZUKAM PRACY
% Młody chłopak, 24 lata podejmie pracę jako glazurnik, płytkarz lub
ogólna wykończeniówka: panele, malowania, montaż okien i drzwi,
płyty G-K itp. Posiadam doświadczenie również przy układaniu kostki
brukowej. Kontakt: +32487281770 lub +48888575030

% Bartosz 27 lat poszukuje legalnej pracy, budowlanej czy zarówno
prac wykończeniowych. Jestem samodzielny, dobra znajomość prac
budowlanych, posiadam auto, belgijski dowód, rozmawiam w języku
flamandzkim. Tel.: 0483.632.447
% Młody 22-latek poszukuje pracy jako pomocnik budowlany lub malarz. Znajomość języka niderlandzkiego perfekt. Kontakt: 0488.078.941

% Szukam pracy w zawodzie mechanik samochodowy, blacharz, lakiernik tel. 0493.448.982, +48694698510
MIESZKANIE – WYNAJMĘ
% Wynajmę pokój dla kobiety bez nałogów, z oddzielnym wejściem
z klatki. Cicha, spokojna okolica, dobra lokalizacja. Cena 300 euro.
Tel. 0488.317.702
MIESZKANIE – SZUKAM
% Poszukuję apartamentu do wynajęcia w Antwerpii, max. do 500 euro ze wszystkim. Kontakt Ewa tel.: 0495.176.079
SPRZEDAM
% Sprzedam koło dojazdowe do vw golf 5 turan itp. Pasuje do audi
i skody, cena 100 euro, tel.: 0486.607.762

% Sprzedam nawigację garmin250w, cena 50 euro, pudełko z instrukcją, sd karta z mapami na 2013 r, nr kontaktowy: 0486.607.762
TOWARZYSKIE
% Kobieta 54 lat Menen W.VL. szuka wolnego mężczyzny w celu
poważnego związku, tylko poważne ofer ty. SMS po g. 20.00
tel. 0483.643.023

% Mam 39 lat, nie szukam związku lecz rozsądnej przyjaciółki.
Tel.: 0484.703.128
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UWAGA NOWY ADRES

Od 28 października jesteśmy do waszej dyspozycji
w każdy dzień tygodnia od 10 do 17.30
przy Quellinstraat 21 (na przeciwko Brico)
Brakuje ci kilku godzin i szukasz dodatkowych klientów?U nas ich znajdziesz.
Paniom ze swoimi klientami pomagamy znalezć 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.
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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
Policja
Europejski numer alarmowy
w sytuacjach zagrożenia życia,
zdrowia lub mienia
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc
seksualna wobec dziecka „Child
focus”
Pomoc drogowa
0703 44

100
101

112
107

110
777

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
www.kapucyni.be

