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Święta Bożego Narodzenia
- polskie opowiadanie świąteczne

C

zerwona tarcza słońca coraz
szybciej chyliła się ku zachodowi. Ostatnie długie promienie
przetykały łagodnie czuby najwyższych sosen, wzniecając kręgi iskier
w napotkanych pojedynczych płatkach śniegu. Dobiegał końca kolejny,
mroźny grudniowy dzień.
Na skraju niewielkiej świerkowej
polany tkwił nieruchomo samotny
człowiek. Zamyślonym wzrokiem błądził po obsypanych świeżym śnieżnym
pierzem drzewach, jak gdyby czegoś
jeszcze poszukiwał. Tuż za nim, na
starych drewnianych saneczkach, leżała ścięta przeszło godzinę temu mała choinka na święta. Nic nie mąciło
przedwczesnej ciszy, nawet urwis
– wiatr z rzadka tylko potrącał tę czy
inną gałązkę.
– Najwyższy czas wracać już do domu – pomyślał samotny człowiek.

Było już naprawdę późno. Zdecydował się nie wracać tą samą drogą co
zawsze, tylko wybrał mniej wygodny
skrót przez sosnowy zagajnik. Dokuczało mu zmęczenie i niewiele go obchodziły pierwsze płatki śniegu, które niebawem poczęły wirować
w powietrzu. Odetchnął za to z ulgą,
kiedy doleciało go znajome naszczekiwanie psów, a później zamajaczyły
tuż przed nim – niczym wielkie śnieżne grzyby – wtulone w grudniową noc
domki rodzinnej wioski. W każdym
z nich paliło się światło, rozlegały się
krzyki zachwyconych dzieci, raz nawet poczuł zapach przyrządzonej świątecznej ryby. Tylko ostatni domek
mocno odróżniał się od pozostałych:
nienaturalnie cichy, mroczny, jakiś
nieswój – nawet dróżkę prowadzącą
do drzwi zdążył przysypać świeży
śnieg.

Był to jego dom. Dom – przyjaciel,
ale również niemy świadek bolesnych
wydarzeń.
Dwa lata wcześniej przetoczyła się
przez wioskę epidemia szkarlatyny.
Bezlitosna choroba, drwiąc z wysiłków
lekarzy, wyciągała drapieżne ręce po
coraz to nowe ofiary. Zanim została
pokonana, wielu ludziom nadszarpnęła zdrowie. W domu leśniczego poczyniła największe spustoszenie: najpierw
straciła życie córka, a w parę dni później również młoda żona leśniczego.
Usłużny i miły do tej pory człowiek
zmienił się w samotnika o ponurym
spojrzeniu. Ludzie zaczęli się go bać.
Prawie nikt go nie odwiedzał, zresztą
on sam wolał całe dnie przesiadywać
w lesie, gdzie spędził też pierwsze święta po stracie rodziny.
Upływający czas łagodził stopniowo ból tęsknoty za najbliższymi. Młody leśniczy stał się spokojniejszy
i przestał stronić od ludzi. Nadal jednak częstym gościem na jego twarzy
był bezbrzeżny smutek, zwłaszcza kiedy widział inne rodziny, rozbrzmiewające hałasem dziecięcych zabaw.
On był sam i to najbardziej go gryzło.
„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie, pasterze...” – doleciał
go w pewnej chwili donośny śpiew kolędy z domu sąsiada – piekarza.
– Tak, to prawda – pomyślał leśniczy. – Ja też mam powstać i nie dać
się zwyciężyć rozpaczy, chociaż straciłem najbliższe mi istoty. Może i dla
mnie zajaśnieje dziś szczęśliwa gwiazda?
Pracy w domu czekało go mnóstwo.
Najpierw narąbał drew i rozpalił w piecu, gdyż w całym mieszkaniu było bardzo chłodno. Potem wziął się za sprzątanie. Wytrzepał stary chodnik,
pozamiatał, poodkurzał. Przy ubieraniu choinki poczuł się nagle dziwnie
radosny – po raz pierwszy w ciągu
tych ostatnich ponurych lat. Przyrządzając kolację w małej kuchence,
z wdzięcznością wspominał żonę, która, wykazując dużo cierpliwości, nauczyła go gotowania kilku potraw.
Myślał też o niespełna siedmioletniej
córeczce, często śpiewającej mu wesołe piosenki. Którąś z tych piosenek
zapamiętał dosyć dobrze i nawet polubił. Nakrywając teraz do stołu, mruczał dziecięcą kolędę, z rzadka tylko
fałszując.
Tuż przed posiłkiem wyszedł na
chwilę z domu. Lubił takie krótkie,
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wieczorne spacery. Pod nogami chrzęścił świeży dywan ze śniegu, wiatr
ustał zupełnie i tylko niebo nad głową iskrzyło się coraz to nowymi gwiazdami. Wieczorną ciszę przerywały
jedynie radosne okrzyki dzieci sąsiadów. Trójka chłopców wybiegła na
dwór, by ulepić przed domem bałwana ze świeżego śniegu. Po skończeniu zabawy zmęczeni ale i szczęśliwi
chłopcy pobiegli do domu cieszyć się
z otrzymanych świątecznych prezentów.
Wróciwszy do mieszkania, leśniczy
bardziej wyczuł niż spostrzegł jakąś
zmianę. Podejrzliwie obejrzał wszystkie kąty. Wszędzie panował porządek,
tylko że ktoś niepostrzeżenie odwiedził jego mieszkanie i potrącił choinkę. Dolna gałąź drzewka kołysała się
jeszcze przyozdobiona wielkim sercem z piernika.
– Kto go tu powiesił? – zdziwił się
leśniczy, podchodząc bliżej. Delikatnie wziął piernik do ręki. Oby twoje
serce było wielkie – błysnął lukrowy
napis na boku czekoladowego serduszka. Ze wzruszenia mężczyzna wypuścił piernik z dłoni.
– To na pewno dzieci piekarza go
przyniosły – domyślił się wreszcie
– Kochane dzieciaki, pamiętały o mnie!
Zasiadł do kolacji. Dopiero w tym
momencie poczuł, jak bardzo był zmęczony i głodny. Barszcz z grzybami,
chociaż może nie najlepiej przyrządzony, smakował mu jak rzadko kiedy. Równie szybko zniknęła z talerza
ryba. Kiedy rozpoczął deser, usłyszał
pukanie do drzwi. Właściwie nie było to pukanie, tylko jedno dość silne
uderzenie w drzwi.
– Co się tam dzieje? Czyżby wiatr na
nowo rozpoczął swe nocne harce? – pomyślał. – Nie, tym razem to nie może
być wiatr.
Dłuższą chwilę nadsłuchiwał, ale
hałas nie powtórzył się więcej. Nie
mogąc dłużej powstrzymywać ciekawości, szarpnął za klamkę i gwałtow-

nie otworzył drzwi. Zamiast wybuchnąć złością, ze zdziwienia aż otworzył
usta.
Na progu siedziała drobna, wynędzniała postać. Podarte, przyprószone
śniegiem ubranie nie stanowiło wystarczającego zabezpieczenia przed
kłującym zimnem, czego najlepszym
dowodem był głośny kaszel dziecka.
Leś ni czy nie tra cił cza su. Za brał
niespodziewanego przybysza do środka, ściągnął zeń podarte ubranie, polecił ogrzać się przy piecu. Dziewięcio let nia
mo że,
wy stra szo na
dziewczynka z przyjemnością przytuliła się do ciepłego kaflowego pieca.
Po dwóch kubkach gorącej herbaty
zaczęła trochę nabierać rumieńców,
nadal jednak kaszlała. Chciwie pochłonęła podaną jej resztę barszczu.
Kiedy postawił przed nią dopiero co
odgrzane drugie danie, spojrzała na
niego z wdzięcznością, choć nieśmiało, i zabrała się do jedzenia.
Leśniczy czuł się tak onieśmielony,
że nie bardzo wiedział jak zacząć rozmowę. W pewnym momencie jego
wzrok padł na czekoladowe serduszko, wiszące teraz spokojnie na gałęzi
choinki. Podszedł do drzewka, zerwał
piernik i przyniósł go dziecku.
W oczach dziewczynki błysnęła prawdziwa radość. Wbiła zęby w piernik
i delektowała się każdym jego kęsem.
– Dziękuję – wykrztusiła między jednym a drugim kęsem. – Kiedy jeszcze
miałam mamę, marzyłam o takich
piernikach. Ale mama była biedna…
Nie zamierzał pytać o nic więcej.
Najprawdopodobniej matka dziewczynki wędrowała od wioski do wioski i najmowała się do każdej domowej pracy – prania, sprzątania… co się
właściwie stało z tą biedną kobietą
i w jaki sposób jej córka trafiła do domku leśniczego? Odpowiedź na to pytanie leśniczy uznał za mało ważną.
Być może dziewczynka sama kiedyś
o tym opowie, jak nabierze więcej sił
i ochoty.
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– Czy upieczesz mi jeszcze takie serduszko? Zapytało dziecko już śmielszym głosem.
– Jeśli zostaniesz, upiekę ci całe
mnóstwo czekoladowych serduszek
– obiecał.
Jakiś czas siedzieli jeszcze przy piecu. Później, kiedy dziewczynka zaczęła się robić senna, przeniósł ja na łóżko w sypialni, dokładnie okrył grubą
kołdrą i sam też położył się spać. Kaszel minął i dziecko zapadło w zdrowy, głęboki sen.
Przed zaśnięciem leśniczy jeszcze
chwilę się modlił. Wspominał zmarłą
żonę i córeczkę, dwa ponuro przeżyte lata i to, że dane mu było w dniu
dzisiejszym wyzwolić się z ciemnej nocy duchowego załamania. Wspominał
i dziękował, a jego anioł stróż z radością przedkładał tę modlitwę u tronu
Najwyższego.
- Boże, najbardziej Ci dziękuję, że
znowu zesłałeś mi kogoś, kogo mogę
kochać – wyszeptał na zakończenie
leśniczy, po czym mocniej przytulił
dziecko do siebie, jakby w obawie, że
ten świeżo zdobyty skarb odpłynie
w nieznaną dal wraz z pierwszym oddechem nowego, bożonarodzeniowego poranka.
o. Franciszek Czarn owski
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„Kaganek, osiołek, anioł
i wiele innych rzeczy”
– belgijskie opowiadanie świąteczne

A

nioł, który czuwał niewidoczny,
nad świętą Rodziną, zasnął. Nie
ma rady, może się to przytrafić
każdemu, stróżom nocnym, apostołom, a nawet aniołom. Co więcej, dzień
był doprawdy męczący przez tę wizytę Trzech Króli. Lecz w środku nocy
jakaś belka w małej stajence skrzypnęła tak głośno, że anioł zerwał się.
Cóż za obrzydliwy zapach! Anioł już
chwycił za róg alarmowy, by wezwać
na pomoc kolegów z góry, lecz było
to niepotrzebne, nie chodziło tu zgoła o diabla. Uniósł rękę do prawego
oka i spojrzał w dal przez zwiniętą
dłoń. A wiec tu jest pies pogrzebany.
Były to nikczemne myśli króla Heroda. Ulatywały z jego głowy jak para
z gotującego się garnka. Anioł otrząsnął się z przerażenia i odrazy i pomachał skrzydłami, żeby rozproszyć
cuchnącą woń.
Ale trzeba było ostrzec świętego Józefa. Anioł przetarł oczy, żeby odpędzić senność, potrząsnął swoimi złotymi puklami, wyjął z torby podróżnej
srebrną kapę, założył ją na siebie, stanął po anielsku na baczność i w tej postawie ukazał się we śnie świętemu
Józefowi. Albowiem święty Józef jest
sprawiedliwy i dla niego także aniołowie przywdziewają strój galowy.
Święty Józef, zupełnie spokojny, spał
głęboko, tonąc w miłym ciepełku swojej białej brody. Serce miał przepełnione radością i światłem z powodu
darów, jakie Trzej Królowie złożyli
Dzieciątku Jezus. I w środku tego snu
utkanego ze złota i chwały błysnął
nagle okryty srebrem anioł, przemawiający głosem, który zdawał się mówić odległym echem organów:
- Uciekaj, uciekaj! Król Herod chce
zabić Dzieciątko, naszego Pana!
Święty Józef obudził się. „To tylko
sen” – podszepnął mu sen, starając
się opuścić jego powieki, ale święty
Józef wiedział z własnego doświadczenia, że nie można snów lekceważyć ani pozwolić, by przemknęły niepostrzeżenie, więc z uporem trzymał
oczy otwarte. Wstał i zapalił kaganek.
Dzieciątku grozi niebezpieczeństwo,
trzeba się spieszyć, a jednocześnie
mieć się na baczności, bo Dzieciątko
i Matka byli stworzeniami kruchymi
i delikatnymi.
Kaganek rzucał światło, zwyczajne
ubożuchne światełko, jakie rzucają
kaganki, lecz kiedy spostrzegł, że

święty Józef niesie go w stronę Maryi, podsycił płomień jak tylko mógł,
gdyż widział Najświętszą Pannę raz
tylko, w Boże Narodzenie. I jakże wtedy starał się rozpraszać mroki! Napełnił światłem całą stajenkę (Kaganek
to poczciwe stworzenie, ale niezbyt
rozgarnięte. Nie spostrzegł nawet, biedaczysko, że całe to światło pochodziło od aniołów). Także teraz chciał zrobić tyle światła, ile tamtej nocy,
i zaczął pochłaniać oliwę wielkimi łykami, nadal się, jak tylko mógł, starał ze wszystkich sił, ale osiągnął tylko tyle, że płomyk stał się wielkości
jajka.
- Coś nie w porządku z tą oliwą – pomyślał.
- Nie – odparła oliwa – to przez knot.
- Nic podobnego – rzekł knot – to
musi być płomień. – Wcale nie – zaprzeczył płomień – to wszystko wina
kaganka.
Kiedy kaganek wiódł spór z samym
sobą, ale ciągle starając się zobaczyć
jak najwięcej, święty Józef był całkiem
zadowolony, gdyż tej nocy kaganek płonął dobrze i dawał piękne światło. Maryja leżała sobie na wiązce słomy i trzymała na podołku Dzieciątko. Słoma
otulała ją z miłością. Święty Józef zbliżył się na palcach, by Jej nie przestraszyć, musnął nieśmiało jej ramię palcem wskazującym i rzekł półgłosem:

Narodziny Jezusa. Źródło: http://imf.pl/?p=7951

– Maryjo!
W ten sposób jeszcze nikogo się nie
zbudziło! – pomyślała noc. Lecz Maryja była jak kryształowy kielich, który wystarczy dotknąć, by dobyć z niego harmonijny dźwięk.
- Cóż się stało, Józefie? – spytała.
Wielkie, przesłodkie oczy lśniły niczym dwie gwiazdy w małej, poblakłej
twarzyczce. Kaganek patrzył w zachwyceniu zapominając nawet o podsycaniu płomienia. Także pani noc
w swoim płaszczu z czarnego aksamitu, na widok tych otwartych oczu,
przez które widać było duszę i niebo,
ze zdumienia nie poruszyła ani jedną
z gwiazd na swojej sukni, gdyż zazwyczaj widziała Maryję tylko śpiącą
z zamkniętymi oczyma.
- Posłuchaj no, palioliwo – powiedziała noc kagankowi tonem pogardliwym – nie skąp tak tej oliwy, niechże i ja zobaczę lepiej naszą piękną
Panią.
- A czemuż to raczej, moja pani, nie
dobędziesz na wierzch tej swojej
mlecznej patelni – odpowiedział kaganek nieco urażony.
Ale nocy jedynie w niektóre określone dni wolno pokazywać srebrzysty miesiąc. I oto, żeby lepiej widzieć,
potrząsnęła swoim czarnym płaszczem
i nagle całe niebo było usiane gwiazdami, które błyszczały jak diamen-
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ty. Oblicze Najświętszej Panny oblało światło.
- Tylko spójrzcie, ile światła dałem!
– rzekł z dumą kaganek, ale noc była
tak głęboko pogrążona w uwielbieniu,
że nawet go nie usłyszała.
- Musimy uciekać…- rzekł święty
Józef.- Ukazał mi się we śnie anioł…
król Herod chce zabić Dzieciątko.
Wielkie oczy stały się jeszcze większe z trwogi, potem powolutku zamknęły się, a blada twarzyczka Maryi
pochyliła się z pokorą. Stajenka z przerażenia i strachu skrzypiała wszystkimi złączeniami. Nie wiedziała, co
o tym wszystkim myśleć i w końcu
skamieniała. Z wielkim bólem patrzyła, jak święty Józef pomaga Maryi
wstać, odszukać odzienie, zawiązać
tobołek, rozejrzeć się uważnie raz jeszcze, a potem wychodzi z Maryją i Dzieciątkiem w towarzystwie kaganka
i wygwieżdżonej nocy. Stajenka z przerażenia zwaliła się z lekkim trzaskiem.
Na dworze panowała właśnie taka
ciemność, jakiej potrzeba do ucieczki.
Kaganek oświetlał kawałeczek drogi,
pokazywał kałuże, ujawniał kamienie,
o które można się było potknąć, a noc
swoimi gwiazdami wskazywała kierunek północny. Jednak Maryja była
strapiona i wykrzyknęła:
- Ach, Józefie, gdybyż to chociaż był
dzień! – Takie jest matczyne serce, pełne niecierpliwości, zawsze chciałoby
uprzedzić czas.
- Już się robi! – ozwał się kogut
w kurniku, przed którym właśnie
przechodzili i zapiał na pobudkę ze
wszystkich sił. Nigdy w życiu nie
wkładał w swój śpiew tyle wigoru.
- Czyś oszalał? – wykrzyknęła hardo noc. – Jeszcze minie jakiś czas zanim skończę moją wędrówkę! – Ale
kogut odpowiedział tonem, w którym
brzmiała wielka pewność siebie, jakby czuł się równy tej wielkiej damie:
- Może chcesz, żeby nasz Pan skończył w rowie z miłości do ciebie?
– I znowu wypiął pierś, zamknął oczy
i zaśpiewał raz jeszcze, ale nie było to
już potrzebne. Na wschodzie ciemności nagle rozrzedziły się i złoto rozpryskało po całym niebie iskry i skrzące się strzępki, a słońce, sapiąc
z wysiłku, wstało, by oświetlić ziemię.
Zbrakło mu tchu, gdyż musiało przebyć dwie wielkie krainy, które teraz
pogrążyły się w mroku. A nie było to
byle co, lecz rzecz trudna, prawie tak
samo trudna, jak tego wieczoru, kiedy z rozkazu Jozuego musiało zatrzymać się na niebie. Lecz to nieważne,
chodzi wszak o służbę Panu! Wśród
ludzi powstało jednak wielkie zamieszanie.
- Co się stało? – zdumiał się wieśniak z folwarku w Brakenhof. Jego
zegar wskazywał trzecią, a już było

jasno. Oczywiście cała wina spada na zegar, który nie został należycie wyregulowany. Więc wieśniak wstał i ruszył do pracy.
Niektórzy spośród nocnych Marków, co wytrwali jeszcze w kompanii popijając piwo, przestraszyli się widząc, że noc minęła tak
szybko i zaczęli przyganiać szynkareczce mówiąc, iż cofnęła wskazówki zegara. Kupcy, którzy chcąc wyruszyć o siódmej nastawiali budziki na
szóstą, obudzili się nagle, widząc, że
jest jasno, wyskoczyli czym prędzej
z łoża i pobiegli do dyliżansu ani nawet myśląc o śniadaniu. Dyliżansu
jeszcze nie było.
- Musiałem zapomnieć o nakręceniu zegara – rzekł woźnica.
Na dworze króla Heroda słudzy biegali we wszystkie strony. Na początek zwolniony został główny kontroler zegarów dworskich. Natomiast
dowódcy wojska zmyto uroczyście głowę, gdyż nie wyruszył natychmiast,
jeszcze w nocy do Betlejem, by dokonać tam straszliwej rzezi niewiniątek.
Wreszcie oddział zaczął maszerować,
miasteczko zostało otoczone i na sygnał trąbki żołnierze niby wilki rzucili się do domów, wyrywali dzieci
z rąk matek i zabijali sztyletami i mieczami.
- Została jeszcze ta mała stajenka!
– krzyknął dowódca.
Ale jaki zawód ich spotkał, kiedy
tam dotarli. Szopka zawaliła się całkowicie, a jeden wieśniak mieszkający w pobliżu rzekł:
- Ludzie, którzy tam byli, musieli
uciec. Wczoraj przyszli Trzej Królowie, by złożyć pokłon Dziecięciu.
Dowódca, nie panując nad sobą
z gniewu, wykrzyknął:
- Ale w takim razie Dzieciątko było
właśnie tym nowym Królem, którego
mieliśmy zabić. Naprzód! Za nimi! Pewien sprytny oficer pokazał mu na
miękkiej ziemi odciski stóp Maryi i Józefa.
- Tym śladem trzeba iść. Za godzinę będą w naszych rękach! Żywcem
dostarczymy nowego Króla królowi
Herodowi, żeby własnoręcznie mógł
mu skręcić kark!
Konie ruszyły galopem trzymając
się śladów.
Musimy pamiętać, że Anioł Stróż
szedł niewidzialny za Świętą Rodziną. Anioł ów zajmował się światłem,
wiatrem, baczył na chmury i co jakiś
czas przykładał zwiniętą dłoń do oczu,
by zbadać, czy nie grozi jakieś niebezpieczeństwo. O kaganku nie ma już
nic więcej do powiedzenia, poza tym,
ze zgasł ze wstydu ledwie ujrzawszy
promieniste oblicze słońca. A noc zrzuciła czym prędzej swój czarny płaszcz,
tak że nikt już nie mógł jej zobaczyć.
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Józef i Maryja szli szybko swoją drogą. Józef niósł Dzieciątko, niósł
wszystko, swoje narzędzia, tobołek
z pieluszkami, troski i myśli, a Maryja opierała się na jego ramieniu.
- Taka jestem zmęczona – rzekła.
- Zaraz trochę odpoczniemy – odpowiedział Józef.
Mieli właśnie przysiąść na pniu, kiedy jakiś chrapliwy okrzyk sprawił, że
Maryja zerwała się na równe nogi
z przerażenia. Rozejrzeli się dokoła.
Na pobliskiej łące pasł się i ryczał
osioł, tak że robił wrażenie zardzewiałej pompy.
- Gdybyśmy mieli osiołka – szepnął
święty Józef. I oto nagle osioł przebrnął ociężale strumyk i przez nikogo nie proszony zbliżył się do nich.
Prawdę mówiąc niezupełnie nie proszony, gdyż niewidzialny Anioł Stróż
podszedł do niego na łące i szepnął
mu do ucha:
- Nie upieraj się osiołku, chodzi o naszego Pana. – I dokładnie opowiedział
mu wszystko, co się przydarzyło, zalecając, by sprawował się dobrze, jak
przystało na stworzenie dobrze wychowane, i obiecując, że zasłuży sobie na dobre imię w świętych księgach.
Czy stanę się równie piękny jak
koń? Spytał żywo osiołek.
- To nie – odparł anioł – tego, co raz
zostało już stworzone, nie można zmienić, lecz twoje imię będzie bardziej
szanowane niż imię najlepszego konia, gdyż zostaniesz nazwany konikiem Bożym.
- Co mi tam po imieniu – rzekł osiołek. Wolałbym być koniem bez imienia niż osłem z dobrym imieniem.
Chętnie uczynię to, o co mnie prosisz,
ale tylko z wdzięczności wobec Pana
Boga, a jeśli niczego nie możesz zmienić, zadowolę się tym, że zostanę osiołkiem bez imienia. Anioł zaprowadził
osła do świętego Józefa, który pogła-
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skał mu przyjaźnie łeb miedzy oczami.
- Dobre zwierzę – powiedział. – Ach,
gdybyśmy mieli takie bydlę. Osiołek
spojrzał na Dzieciątko, które patrząc
błękitnymi oczętami bawiło się w ramionach Maryi okryte cieniem
wielkiego płaszcza z kapturem.
- Więc to jest Pan Bóg, który stworzył wszystkie rzeczy
i przyszedł, żeby zbawić
ludzkość? – pomyślał osiołek nieco rozczarowany.
- Jeszcze jedna rzecz, której nie pojmuję ni w ząb
– ciągnął w myślach. – Co
jeszcze wymyśli człowiek?
Jest już panem koni i osłów.
Czyż nie lepiej byłoby, żeby Pan
przyszedł zbawić osły? Naturalnie
nie pojmuję tego, gdyż jestem właśnie osłem. Gdybym był koniem,
wszystko wydałoby mi się jasne.
Tak to osiołek medytował nad wieloma jeszcze innymi sprawami, ale ponieważ nie mógł niczego pojąć, przestał wytężać umysł i zaczął szukać
ostów w pobliżu zwalonego drzewa.
Znalazł piękne nawet, twarde i soczyste, nadające się do zjedzenia razem
z korzeniami.
- Chodź Maryjo, może poszlibyśmy
dalej?
Maryja westchnęła, oparła się na ramieniu Józefa i podjęli poranny marsz
w blasku promieni słonecznych, chłodnych jeszcze, ale już świetlistych. I oto
osiołek ruszył wraz z nimi obok świętego Józefa.
- Idź, idź sobie, poczciwy bydlaku
– rzekł starzec. Wracaj na swoją łąkę.
Nie jesteś nasz.
Nic z tego, osiołek szedł za nimi.
Święty Józef wygłosił mu jeszcze kazanie o niewierności i uporze, ale ponieważ to także do niczego nie doprowadziło, rzekł w końcu:
- No dobrze. Jeśli koniecznie chcesz
pójść z nami, nie mogę ci w tym przeszkodzić, ale umywam ręce i mam czyste sumienie. Jeśli kiedyś zdołamy tu
wrócić, załatwię sprawę z właścicielem. A zwróciwszy się do Maryi, rzekł:
- Sam Bóg przysłał nam tego poczciwego osiołka, więc wsiądź na niego.
Stała się rzecz dziwna, osiołek zgiął
kolana, by łatwiej było usiąść na jego
grzbiecie, a potem ruszył ze swoim
świętym brzemieniem krokiem tak
szybkim, że święty Józef musiał się
namęczyć, żeby dotrzymać mu kroku. Ale myślał sobie z zadowoleniem:
- Teraz już z pewnością Herod nie
zdoła nas doścignąć! Anioł jednak nie
osłabiał czujności i kiedy tak patrzył
w dal, usłyszał nagle kroki zbliżających się żołnierzy Heroda.
Przez chwilę polatywał to tu to tam
jak zraniony ptak, niepewny, co czy-
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nić. Wtenczas wyleciał mu na spotkanie inny anioł, anioł dobrej myśli.
Aniołowie latają sobie bowiem w wielkiej liczbie, niby motyle nad łąką,
a każdy ma swoje imię i swoje obowiązki.
- O Światło Niebiańskie!
– wykrzyknął Anioł Stróż.
– Nasz Pan Bóg jest w niebezpieczeństwie. Ściga
go Herod! Co mam czynić?
- Wezwij rozsypywaczy śniegu, o Srebrzysty Wartowniku – rzekł
Światło Niebiańskie
i poleciał do jakiegoś artysty albo proroka.
Wtenczas Srebrzysty Wartownik zadął w swój róg. Rozsypywacze śniegu, nader zajęci sporządzaniem nowych, kryształowych
gwiazdek, nie od razu pojęli, w czym
rzecz. Niektórzy z nich wywinęli koziołka, a znalazłszy się na dole, wymienili parę słów z Aniołem Stróżem i szybciutko wzbili się z powrotem do nieba.
W mgnieniu oka zagęściły się na północy czarne chmury, słońce znikło,
światło stało się posępne i szare i wielkimi płatkami spadł na ziemię śnieg.
Łatwo sobie wyobrazić, w jaką wściekłość wpadł dowódca wojska. Odciski
stóp zniknęły pod śniegiem i na
rozstajach musiał zatrzymać
się, zbity z pantałyku. Posłał
swoich żołnierzy we wszystkich kierunkach, a sam
przez czysty przypadek wybrał się z oddziałem drogę
właściwą.
Kiedy Anioł Stróż pojął,
jakie niebezpieczeństwo nad
Nimi zawisło, zaczął latać z niepokojem to tu, to tam. Cóż począć teraz. Spostrzegł nagle wielkie drzewo
o wypróchniałym pniu i z gniazdem
sroczym wśród gałęzi. A gdyby tak
ukryć Świętą Rodzinę w zagłębieniu
pnia i rozwiesić z przodu wielką pajęczynę, jak czyta się często w starych
opowieściach? Ale mogło się zdarzyć,
że dowódca wojska też zna te opowieści i nie da się zwieść.
- Drzewo, drzewo moje kochane, pomóż nam – wykrzyknął Srebrzysty Wojownik.
I oto zerwał się mocny
wiatr, tak że drzewo
przygięło się do samej ziemi i trwało
mocno w tej pozycji. Albo właściwie
to anioł przytrzymał je ze wszystkich
sił. Wtenczas Światło Niebiańskie natchnął świętego Józefa, by
ten powziął zbawczą myśl!.

- Maryjo, wejdź do gniazda!
I od razu gniazdo stało się wielkie
jak tron. Maryja usiadła w nim z Dzieciątkiem, a święty Józef zajął miejsce
obok.
- Wejdź osiołku – rzekł anioł – starczy miejsca i dla ciebie.
- He, he – odparł ze śmiechem osioł.
– Chcecie mnie wystawić na pośmiewisko! Skoro nie mogę stać się koniem, nie chcę też siedzieć na drzewie
jak ptak.
Wtedy anioł puścił koronę drzewa,
które powoli wyprostowało się. Wkrótce potem nadciągnęli żołnierze.
- Z koni! – rozkazał dowódca podoficerowi. – A obejrzyjcie dokładnie wydrążony pień i zobaczcie, czy przypadkiem nie ma z przodu pajęczyny!
- Nikogo! – wykrzyknął podoficer.
– Jest tylko osioł, który pokazuje nam
ogon.
- Przeklęty osioł! – mruknął dowódca pod nosem.
Zarówno osioł, jak i żołnierz poczuli się urażeni. Podoficer wskazał kapitanowi wielkie gniazdo.
- Przeklęte gniazdo! – ryknął dowódca i dosiadłszy koni ruszyli dalej.
Śnieg przestał padać. Chmury się
rozproszyły i na zachodzie słońce zaczęło chylić się nad widnokręgiem niby wielka kula ognia.
- Maryjo – powiedział Józef,
wskazując na błękitny skrawek
pod słońcem – tam jest morze.
Jutro znajdziemy jakiś okręt.
I znowu pojawiła się noc
w swoim płaszczu z gwiazd,
któ re lśni ły jak ni gdy do tąd. Józef i Maryja pozostali spokojnie w ciepłym gnieździe. Osioł dla zabicia czasu na
zmia nę wty kał łeb al bo za dek
w zagłębienie w drzewie, by ogrzać
się ze wszystkich stron.
Wcześnie rano drzewo pochyliło się
znowu ku ziemi i wszyscy poszli ścieżką wśród pól, aż dotarli do morza. Morze tworzyło na brzegu cudowne koronki, jakich nie ma nawet w Brugii.
Na piasku leżały muszle niczym wielobarwne kwiaty. Naturalnie znalazła się tam barka z przewoźnikiem, który choć kudłaty i spalony od słońca,
był może także przebranym aniołem
i oznajmił, że gotów jest przewieźć ich
na drugi brzeg. Mały stateczek wypłynął w morze. Byli uratowani! Osiołek został na brzegu i patrzył, gdyż
nie chciał wejść za nic w świecie do
łodzi. Wrócił mu jego zwykły upór.
Ale tak to już jest, w przeciwnym przypadku bowiem nie byłby osłem! Patrzył, jak się oddalają i pożegnał ich
machaniem ogona.
Felix Timmermans
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O

choince
prawie
wszystko

Z

ielone świąteczne drzewko zawdzięczamy
Niemcom. To oni rozpowszechnili ten zwyczaj, chociaż nie oni go wymyślili. Jak wieść
niesie, idea świątecznej choinki pochodzi z zamierzchłych pogańskich czasów.
Opowiadają o tym stare legendy.

Oto jedna z nich.
„Dawno, dawno temu, żył sobie Bonifacy, ubogi misjonarz nawracający pogan na chrześcijaństwo. Pewnej grudniowej nocy, gdy wędrował
przez zaśnieżony las, usłyszał w oddali głośny
śpiew. Zaciekawiony, ruszył w stronę z której ów
śpiew dochodził i ujrzał grupę pogan odprawiających ceremoniał wokół przystrojonego dębu
uważanego przez nich za święte drzewo.
Bonifacy, widząc ten pogański obrządek, natychmiast kazał ściąć drzewo. Dąb runął na ziemię, niszcząc wszystkie rosnące obok krzaki. Ocalała tylko maleńka jodełka.
- Widzicie, ta mała jodełka jest potężniejsza od
waszego dębu. I jest zawsze zielona, tak jak wieczny jest Bóg dający nam wieczne życie – powiedział
misjonarz.
Germanie padli na kolana, odrzucili swą dawną
wiarę i razem z Bonifacym zaczęli się modlić. W ten
sposób misjonarz „otworzył im drzwi do Boga”.
Tak mówi legenda.

Jak było naprawdę?
Na początku VIII wieku, pogańskie plemiona
zamieszkujące ziemie na zachód od Renu, przyjęły chrześcijaństwo. Natomiast na wschodnich
i środkowych terenach dzisiejszych Niemiec żyły
jeszcze plemiona germańskie. Misjonarze, nawracając Germanów na chrześcijaństwo, często korzystali z pogańskich zwyczajów i obrzędów, nadając im nową, chrześcijańską treść i oprawę.
Kościoły budowano w miejscach, gdzie kiedyś stały pogańskie „święte gaje”, a obchody pogańskich
tradycji łączono z chrześcijańskimi świętami.
Tamtejsze ludy wierzyły, że ziemia i niebo związane są poprzez drzewo będące osią świata. Cały
wszechświat podtrzymywał olbrzymi jesion, na
którego gałęziach wisiało Słońce, Księżyc i gwiazdy. Dla pogan drzewo było obiektem kultu i czci,
co uwidaczniało się w przystrajaniu go podczas
obrzędów. Zimą Germanie ozdabiali drzewa iglaste, bo tylko te pozostawały zielone, a ich gałązki zanosili do swoich domów.

Kto wymyślił choinkę?
Kto i dlaczego wymyślił choinkę, tego nie wiemy
do dziś. Na pewno drzewa ze swoją symboliką od
wieków fascynowały ludzi, często miały aspekt magiczny i towarzyszyły ludzkości w wielu ważnych
wydarzeniach – np. narodzinach, czy śmierci.
Historycznie udokumentowane wydarzenie dotyczące ustrojonej choinki datuje się na początek
XV wieku. Ówcześni piekarze z Fryburga przeka-
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zali miejscowemu szpitalowi dar w postaci zielonego drzewka udekorowanego jabłkami, orzechami i piernikami. „Źródła podają, że jeszcze w XVI
wieku ustrojona choinka była raczej
rzadkością widywaną tylko w najbogatszych domach.
Niektórzy uważają, że historia choinki sięga czasów antycznych. W starożytnym Rzymie, podczas obrzędów ku
czci boga urodzaju, mieszkańcy ozdabiali drzewa liściaste laurem, bluszczem,
lampkami oliwnymi i zabawkami.
Z kolei Egipcjanie, świętując przesilenie zimowe czyli najkrótszy dzień w roku, do swoich domów znosili liście palm
daktylowych, które uważali za symbol
„triumfu życia nad śmiercią”. Uważali,
że bogowie żyją w przyrodzie, dlatego
drzewa były otaczane kultem i czcią.

Polska choinka
Do Polski choinka zawitała stosunkowo późno, bo dopiero na przełomie
XIX i XX wieku. Zwyczaj ten przyszedł
do nas wraz z niemieckimi kolonistami w okresie zaborów.
Początkowo, choinkowy obyczaj pielęgnowano tylko w domach bogatych
niemieckich mieszczan, później przejęła go polska magnateria, szlachta,
potem większa część mieszczan.
Na polskiej wsi choinki pojawiły się
jeszcze później, dopiero w okresie międzywojennym i zastąpiły tradycyjną
dotąd ozdobę podłaźniczkę, znaną także jako rajskie lub boskie drzewo. Podłaźniczkę wykonywano z obręczy lub
słomianych tarcz, owiniętych gałązkami sosnowymi i przyozdobionych
zielenią. W niektórych rejonach Polski zamiast słomianych kół używano
wierzchołków sosny, jodły czy świerka, które wieszano czubkiem do dołu. W wigilijny wieczór ozdabiano
drzewka ciastkami, jabłkami, orzechami i słomianymi łańcuchami. Chłopi wierzyli, że podłaźniczka ma magiczną moc i przynosi szczęście,
dlatego nigdy jej nie wyrzucali, ale
wysuszone, pokruszone gałązki dodawali do karmy dla zwierząt lub zakopywali na polu.

Ozdobna choinka
Każ da cho in ko wa ozdo ba mia ła
swój symboliczny wymiar i nie była
dziełem przypadku. Czerwone jabłka nawiązywały do zakazanego, rajskiego owocu, były także symbolem
zdrowia. Aniołki zapewniały domowi bożą opiekę. Choinkowy łańcuch
z jednej strony przypominał ludziom
o zniewoleniu grzechem przez węża
kusiciela, z drugiej zaś był symbolem cementowania się więzi rodzinnych. Choinkowe bombki obrazowały świętość i doskonałość.
Gwiazda betlejemska zawieszona na
czubku choinki nawiązywała do gwia-
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odsądzano ją od czci i wiary. Głównym
argumentem było to, że ciężkim grzechem jest spędzanie tak dużej ilości czasu wokół „głupiej choinki”, lepiej ten
czas przeznaczyć na czytanie pisma
świętego i modlitwę.

zdy, która wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus i miała pomagać zbłąkanym wędrowcom w szczęśliwym i bezpiecznym powrocie do domu. Świeczki
na gałązkach, symbolizowały okruchy ognia, który w dawnych czasach
płonął w izbie przez całą wigilijną noc.
Z czasem na choince pojawiły się
ozdoby własnoręcznie wykonane z papieru, słomy, wydmuszek jaj oraz z piór.
Zawieszano także piernikowe lukrowane figurki ludzi i zwierząt, ozdoby z bibuły i kolorowych papierów, kłosy zbóż,
źdźbła trawy, zimne ognie.
W różnych okresach historii Polski,
zależnie od sytuacji politycznej w kraju, choinkowe symbole miały różne
znaczenie. Na przykład w czasie
zaborów i niemieckiej okupacji łańcuchy były symbolem zniewolenia,
a gwiazda – wschodzącym słońcem
wolności.

Zakazana
choinka
Kościół katolicki był początkowo
bardzo niechętny
zwyczajowi ubierania świątecznej
cho in ki.
Przez
dłu gi czas nie
chciał fir mo wać
te go co po gań skie, wręcz odżegny wał się od
tamtych ceremonii i ob rzę dów.
Nad szedł jed nak
czas, kiedy nadał
choince chrześcijańską symbolikę.
Pomimo tego,
nie wszyscy wyznawcy katolicyzmu jak i duchowni, utożsamiali się
z choinkową tradycją. Aż do końca
XVIII wieku, niektórzy
kapłani
sprzeciwiali się temu zwyczajowi.
Przeciw choince
wygłaszano płomienne kazania,

Dobrze ilustruje powyższy temat historia pewnej choinki ze Stanów Zjednoczonych. W 1851 roku, w jednym
z amerykańskich kościołów, stanęło
drzewko przyniesione przez samego
pastora. Znaczna część wiernych zapałała świętym oburzeniem i zagroziła, że „zedrze z księdza sutannę i sprawi mu tęgie lanie, jeżeli jeszcze raz
odważy się postawić ten pogański
symbol w ich świątyni”. Duchowny
postanowił udowodnić parafianom
swoje racje. Pojechał do pobliskiej biblioteki, wyszukał informacje dokumentujące chrześcijański rodowód
choinki i przekonał parafian, że Święta Bożego Narodzenia są z zielonym
drzewkiem ściśle związane.
Jak co roku, mała czy większa choinka znajdzie się w prawie każdym
polskim domu, niosąc ze sobą tę jedyną, niepowtarzalną atmosferę świąt.
Niechaj w te świąteczne dni wniesie
do naszego domu światło, ciepło i miłość.
Aleksandra Dobiecka
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Grudniowe refleksje
Nie dajmy się
zwariować!
Udane święta
to takie,
w których
znajdziemy
czas dla
najbliższych
i dla siebie.
Spokojnych
świąt!

J

uż są! Wszędzie ich pełno!
Renifery, choinki, bombki,
ozdoby, piosenki, reklamy,
promocje, no i oczywiście Mikołaj. Oj, skomercjalizowały się
nam te święta. Ledwie ze sklepowych wystaw zniknęły dynie
i przebrania na Halloween, rozpoczęło się szaleństwo pod hasłem Boże Narodzenie.
Oglądając nierzeczywiste i nierealne spoty reklamowe w telewizji wyobrażamy sobie, że święta w naszym domu będą tak
właśnie wyglądały. Karmimy się
tymi pięknymi obrazkami a potem, gdy dopada nas zwykła rzeczywistość, popadamy w frustrację. Przecież miało być tak
pięknie, a było… delikatniej mówiąc – inaczej.
Kiedy byłam dzieckiem, świąteczna magia rozlewała się po
całym domu. Boże Narodzenie
kojarzyło mi się z choinką, prezentami, wysprzątanym mieszkaniem i niezapomnianymi kuchennymi zapachami.
Moja mama szalała w kuchni,
biegała z obłędem w oczach,
przygotowując niezliczone ilości
potraw. W czasie kiedy coś piekło się w piekarniku, wskakiwała na chybotliwą drabinę aby
umyć okna i zmienić firanki.
I tak przez cały prawie grudzień,
codziennie po pracy, a w soboty

i niedziele – przez cały dzień.
W sumie wykonywała taką ilość
pracy (teraz dopiero to wiem i doceniam), że chyba żaden sportowiec nie wytrzymałby takiego
tempa.
A ja – kiedy dorosłam – nie wyobrażałam sobie, że może być
inaczej.
Teraz na co dzień mam cały
etat w pracy, drugi etat w domu,
dwoje dzieci i męża, który coraz
częściej zachowuje się jak trzecie dziecko.
Przed świętami na mojej głowie jest sprzątanie, pranie, prasowanie, zakupy, gotowanie, pieczenie, prezenty pod choinkę dla
najbliższych, teściów, rodziców.
I na dodatek kuzynka, której nie
widziałam chyba przez pół życia,
a która specjalnie na święta przyjedzie z Polski do Belgii. I dylematy. Jak posadzić gości przy
stole, kto za kim nie przepada,
czego nie lubi, na co jest uczulony. Co powie moja teściowa,
kiedy uszka do barszczu nie będą dokładnie takie same jak jej,
a ryba w galarecie nie spełni jej
oczekiwań. Czy mój mąż znowu
pokłóci się z moim tatą, czy moje dzieci chociaż raz nie będą siedziały przy stole ze znudzoną miną. Jak nie wydać za dużo
pieniędzy, jak nie zwariować
w zaparowanej kuchni, jak nie

wyglądać na zmęczoną. Jak to
wszystko zrobić. Czy zdążę do
Wigilii?
Kiedy po kolejnym, zabieganym dniu, zrozpaczona i nieziemsko zmęczona usiadłam na
kanapie, Marysia – moje 10-letnie bardzo rezolutne dziecko, popatrzyło na mnie z politowaniem
i powiedziało:
- No i po co te nerwy? Przecież
my też mamy ręce, nie wspominając już o głowach…
Chciałam fuknąć na niegrzeczną latorośl, ale po chwili zastanowienia doszłam do wniosku,
że w tym co powiedziała moja
córka, coś jest. Co za zły duch
każe mi co roku stawać na głowie, aby wszystko było przygotowane jak najlepiej, padam ze
zmęczenia, podczas gdy reszta
mojej rodziny tkwi w błogim lenistwie? Oni rzeczywiście mają
głowę i ręce więc w czym problem?
W moim myśleniu oczywiście.
Wcale nie zrobię wszystkiego
najlepiej, w ogóle wielu rzeczy
mogę nie robić, mogą to zrobić
oni. Od domowych porządków
poczynając, poprzez zrobienie
części zakupów aż po pomoc
w kuchni.
Nadeszła pora, aby porozmawiać z resztą rodziny. Przygotowałam się do tej rozmowy bardzo
dokładnie,
spisałam
wszystkie „za”, a nawet „przeciw”, a argumenty miałam nie
do odparcia. Zaczęłam od zadania podstawowego pytania: Co
w święta jest najważniejsze:
sprzątanie mieszkania, stół uginający się pod ciężarem świątecznych potraw, czy moje zdrowie i dobre samopoczucie?
Przy stole zaległa cisza i jak
się spodziewałam, odpowiedź była tylko jedna. Najważniejsza jestem ja. Tu was mam – pomyślałam. Nagle mój równie rezolutny
mąż (w końcu i po nim nasze
dzieci tę rezolutność odziedziczyły) powiedział.
- No proszę, doczekaliśmy
wreszcie chwili, kiedy po raz
pierwszy z obłędem w oczach nie
będziesz przez najbliższe trzy tygodnie terroryzować całej rodziny. Być może nie umiem sprzątać tak dokładnie jak ty (z
naciskiem na dokładnie), ale po-
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trafię jeszcze włączyć odkurzać. Marysia i Michał z pewnością potrafią zetrzeć kurze, a co ciekawsze, nawet
umiemy pójść do sklepu i zrobić zakupy.
Zatkało mnie. Jak to, ja terroryzuję. Z jakim obłędem? Przecież to
wszystko nieprawda, przecież to wygląda zupełnie inaczej. Popatrzyłam
na siedzącą obok mnie trójkę i zobaczyłam w ich oczach wyraz ni to politowania, ni to rozbawienia.
Ale mój mąż jeszcze nie skończył.
Czy myślisz – pyta, że święta będą bardziej udane jeśli na kolanach wyczyścisz wszystkie dywany? A jak nie
umyjesz okien, to nie zobaczymy pierwszej gwiazdki? Czy znowu będziesz
nas raczyć potrawami na które nie zawsze mamy ochotę, ale które według
ciebie muszą się znaleźć na świątecznym stole?
Zrobiło mi się głupio. To był zmasowany atak na moja osobę, niesprawiedliwy, niezasłużony, nie... Ale
w tym wszystkim co powiedział mąż,
coś nie dawało mi spokoju. Rzeczywiście, co roku stawiałam na stole mnóstwo wymyślnych potraw, za którymi
nie przepadają zwłaszcza dzieci. Zawsze zostawało sporo jedzenia, które
moja rodzina zobowiązana była wyjadać przez następne dni. Nasze świąteczne śniadanie trwało zwykle od ra-

na do wieczora. Stół bez przerwy był
zastawiony różnymi potrawami, a ja
z obłędem w oczach zmieniałam nakrycia, podgrzewałam, podsmażałam,
kroiłam, zmywałam…
O rany!!!
Z tymi dywanami to może przesada, ale od zawsze byłam dokładna
w sprzątaniu. Zresztą jak to możliwe,
żeby na święta nie było perfekcyjnie
zrobionych porządków.
Moja druga rozgarnięta latorośl
– czternastoletni syn, odezwał się prawie męskim głosem i powiedział: słuchajcie, umówiłem się z kolegą do kina, więc załatwmy wszystko szybko
OK? My sprzątamy i robimy zakupy,
a Ty Droga Matko (zwrócił się do
mnie), bądź tak miła i przygotuj połowę tego co zwykle. I chciałbym
w drugi dzień świąt iść z kolegami na
lodowisko. I jeszcze jedno. Prezenty.
Dla siebie mam już upatrzony i najlepiej będzie, jeżeli właśnie ten dostanę. Jak będzie za drogi to dołożę z kieszonkowego. Tylko proszę, nie kupuj
mi znowu swetra czy koszulki. Naprawdę wyrosłem już z etapu Mikołaja. Z prezentu powinienem się cieszyć,
a nie odłożyć go na półkę. No to co,
mogę już wyjść?
To dopiero było podsumowanie całej dyskusji. Towarzystwo rozeszło się
po mieszkaniu, a moja córka przytu-
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liła się i powiedziała: a nie mówiłam
ci, że też mamy ręce i głowy (z naciskiem na głowy)? I nie oglądaj tych
świątecznych obrazków w telewizji,
bo to sztuczny świat, nieosiągalny.
Wyluzuj i będzie spoko.
Rzeczywiście, chyba sama za mocno się nakręcam. Dałam się ponieść
emocjom i zapomniałam, że święta to
nie jest konkurs na najlepiej wysprzątane mieszkanie i największą ilość potraw na stole. Nie pozwoliłam, żeby
najbliżsi mnie wspierali, chciałam żeby oceniali mnie jak najlepiej. Dałam
się zwariować. Pod presją nie wiem
czego, męczyłam się potwornie, przygniatał mnie pospiech, presja czasu.
I jeszcze świadomość, że znowu koniec roku, czas refleksji, podsumowań, przyrzeczeń. Nie potrafiłam
pogodzić potrzeb i oczekiwań wszystkich. W końcu to tylko kilka dni. A że
najpiękniejszych w roku? Tym bardziej powinny być spokojne i rodzinne. Takie, w których znajdziemy czas
dla najbliższych i dla siebie. Spokojnych świąt!
Sylwia Jaworska
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Z życia
zespołu
W listopadzie zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w dwóch koncertach:

09.11. – Z okazji Dnia Niepodległości w Polskiej Szkole w Hadze

23.11. – Podczas Dnia Kultury Polskiej „Po Polsku” w Antwerpii

Nasze plany na najbliższe miesiące?
Przygotowujemy nowy repertuar taneczny i wokalny.
Koncerty rozpoczynamy na wiosnę!

Jeżeli chcesz tańczyć i śpiewać
zapraszamy na zajęcia!
Jeżeli interesuje cię hip-hop
zapraszamy do nowo otwartej
grupy!

INFO:
info@childrenofeurope.be
tel: 0489.823.803
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Święta
w Antwerpii
Kerst in Antwerpen
Święta w Antwerpii – 07.12.2013 – 05.01.2014
Jak co roku w grudniu i pierwszych dniach stycznia,
władze Antwerpii zapewniają mieszkańcom i turystom
wiele przedświątecznych i świątecznych atrakcji. Warto wybrać się na spacer zatłoczonymi uliczkami starego miasta, spróbować swoich sił w jeździe na łyżwach,
podziwiać Antwerpię z wysokości 55 metrów podczas
przejażdżki na diabelskim młynie i jak na mieszkańców
Belgii przystało – ogrzać się pijąc doskonały gluhwijn.

Openingsfeest
Otwarcie Kiermaszu Świątecznego:
07.12.2013, sobota w godzinach od 18:00 – 22:15.
Wstep wolny.
Start: Astridplein, De Keyserlei, Meir
Główne uroczystości: Groenplaats, Grote Markt, Suikerrui, Steenplein
Na zakończenie: fajer werki na Steenplein – 22:00
– 22:15
W różnych punktach miasta odbędą się liczne parady
i pokazy.
Szczegółowy plan znajduje się na: www.dna.be/winter/event/openingsfeest

Spiegeltent
07.12.2013 – 29.12.2013
Groenplaats
Ciekawe i przytulne miejsce, gdzie można się ogrzać
i wypić na przykład grzane wino, ale też posłuchać dobrej muzyki lub potańczyć. Wstęp wolny.
War to również wybrać się z dziećmi na przedstawienie.
Bilety można zamawiać online do 20.12 włącznie na
http://www.dna.be/winter/spiegeltent, lub zakupić na
miejscu pół godziny przed spektaklem (od 21.12.3013)

Kerstmarkt
07.12.2013 – 29.12.2013
Groenplaats, Grote Markt, Suikerrui, Handschoenmarkt,
Steenplein
Na Steenplein stoiska pozostaną otwar te do piątego
stycznia 2014 r.
Godziny otwarcia:
Pn – czw: 12:00 – 21:00
Pt: 12:00 – 23:00
Sb: 11:00 – 23:00
Nd: 11:00- 21:00
W dniach 23 i 31grudnia w godzinach od 12:00 – 18:00
Wstęp wolny
W czasie trwania świątecznego jarmarku, będą miały
miejsce różne imprezy towarzyszące między innymi:
efektowne pokazy z ogniem w roli głównej (piątki: 13,

20 i 27 grudnia w godzinach 20:00 – 22:00), koncerty, karuzela (czynna w trakcie otwarcia jarmarku, cena – 2 euro)

Diabelski Młyn
Również w tym roku będzie można podziwiać wspaniały widok Antwerpii z wysokości 55 metrów. Diabelski Młyn stanie na wysokości terminalu dla statków pasażerskich przy Steenplein. Gwarantowane niesamowite
atrakcje, pamiętać jednak należy, żeby się bardzo ciepło ubrać.
Godziny otwarcia: tak jak Kerstmarkt
Cena: 5 euro dorośli, 3 euro dzieci (gratis dzieci do 3 lat)

Swishing
22.12.2013
Graote Markt, godz. 11:00 – 15:00
Każdy z nas ma w szafie „nietrafione” ubrania, które
wiszą niekiedy całymi latami. Nie pozbywamy się ich
mając złudną nadzieję, że może jeszcze kiedyś się przydadzą, ale i tak ich nigdy nie założymy. Więc może by
się z kimś zamienić i tym sposobem odświeżyć trochę
swoją szafę? Dla każdego, kto chce wymienić się swoimi rzeczami zorganizowano swishing.
Ilość miejsc ograniczona, więc każdy kto ma ochotę
wziąć udział w tej niecodziennej wymianie musi się zapisać poprzez e-mail: info@swishing.be
Wstęp wolny

Lodowisko na Steenplein
07.12.2013 – 05.01.2014
Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia łyżew,
cena za wstęp – 5 euro.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – czwar tek: 12:00 – 21:00
Piątek: 11:00 – 23:00
Sobota: 11:00 – 23:00
Niedziela: 10:00 – 21:00
24. i 31.12.: 12:00 – 18:00
01.01.2014: 14:00 – 21:00
Każda niedziela to Familiedag. W godzinach 10:00
– 12:00 dzieci do 12 lat mogą jeździć gratis, nie płacą
również za przejażdżkę na Diabelskim Młynie.

Niedziele handlowe
W tym roku handlowe niedziele przypadają 15 i 22 grudnia.

Eindejaarsvuurwerk
O północy w Sylwestra nad Scheldą, na wysokości Zuider terras, odbędzie się 20-to minutowy pokaz sztucznych ogni.
Organizatorzy przypominają, że wnoszenie własnych
sztucznych ogni, petard i alkoholu jest surowo zabronione.
Wstęp wolny

Nieuwjaarsdrink
W każdy czwar tek odbywa się również After Work Party, w godz.:17:00 – 21:00, Steenplein, cena – 5 euro

Lodowisko na Badboot
20.11.2013 – 28.02.2014
Kattendijkdok Oostkaai
Godziny otwarcia:
środy, soboty i niedziele od 12:00 do 17:00
Podczas kerstvakantie: codziennie, w godz.: 12:00
– 17:00
Nieczynne w wigilię i nowy rok
Wstęp: 5 euro/h (w cenie wypożyczenie łyżew), dzieci do 3 lat gratis
www.badboot.be

Grote Markt, Suikerrui
05.01.2014
Godz.: 11:00 – 13:30
Jak co roku władze miasta zapraszają mieszkańców
na noworoczny poczęstunek.
Wstęp wolny

Kerstboomverbranding
11.01.2014, od godz. 17:00
Jak co roku świąteczne imprezy w Antwerpii kończą
się uroczystym spaleniem choinki. Będzie dużo dobrej
muzyki i niepowtarzalna atmosfera.
Miejsce: Frederik van Eedenplein – można przejść SintAnnatunnel na drugą stronę Scheldy
Wstęp wolny

Bieg Świętych Mikołajów
21.12.2013
Już po raz siódmy, odbędzie się w Antwerpii niesamowity maraton.
Kto nie czuje się na siłach żeby wziąć udział w biegu,
może Biegających Mikołajów zobaczyć na trasie Meir
– Groenplaats – Grote Markt – de Waagnatie (Hangar 29,
Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen)
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy na www.gvasantarun.be

Użyteczne strony:
www.dna.be/winter
www.badboot.be
www.gvasantarun.be
www.kerstinantwerpen.nl
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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 część II
Idąc Meir w kierunku dworca
centralnego, nie sposób nie zauważyć przy Twaalfmaandenstraat wyjątkowego budynku dawnej
antwerpskiej giełdy. Historia powstania giełdy jak i jej działalności, z pewnością zasługuje na nasze zainteresowanie.

Handelsbeurs – Giełda
W początkach XVI wieku, Antwerpia była bogatym miastem,
potęgą gospodarczą i finansową.
Specjalizowała się przede wszystkim w handlu towarami kolonialnymi. Statki wypływające z antwerpskiego portu docierały
z towarem do najdalszych zakątków świata. Dzięki dużej swobodzie działania, jaką otrzymali od
władz miasta antwerpscy kupcy,
w 1531 roku powstała tutaj pierwsza na świecie giełda z prawdziwego zdarzenia. Początkowo odbywały się w niej spotkania
kupców i rzemieślników, którzy
wymieniali się między sobą towarami i podpisywali kontrakty na
późniejsze dostawy towarów. Sama nazwa giełdy pochodzi od „gildii” – zrzeszenia kupców i rzemieślników.
Na potrzeby giełdy, antwerpscy
kupcy otrzymali od władz miasta
budynek, w którym nad wejściem
widniał napis: „Dla ludzi handlu
wszystkich narodów i języków”.
Owe przesłanie szybko stało się
faktem, gdyż według opisu jednego z ówczesnych kupców „ […]
giełda w Antwerpii wy glą da ła
jak mały świat,
wktórym wszystkie części świata były złączone […]”.

Budynek giełdy. Źródło: www.fotoreisverhaal.net

Można śmiało powiedzieć, że
to w Antwerpii narodziła się idea
rynku kapitałowego, bowiem
przeprowadzano tutaj operacje
kupna i sprzedaży w formie bezgotówkowej. Handlowano tak
zwanymi „listami podskarbińskimi”, czyli zobowiązaniami wystawionymi przez podskarbich
(odpowiedników dzisiejszych ministrów finansów) na rachunek
swoich rządów. Ceny nie ustalano jednostkowo, była wypadkową podaży i popytu w danym
dniu. Na antwerpskiej giełdzie
prowadzono międzynarodowe
operacje handlowe i kredytowe
na wielką skalę.
W 1583 roku, w wyniku pożaru, giełda spłonęła. Bardzo szybko budynek został odbudowany
w tym samym późnogotyckim stylu.
Kolejny pożar miał miejsce
w 1858 roku. Ówczesne władze
dwukrotnie ogłosiły konkurs na
najlepszy projekt odbudowy giełdy. Warunkiem było uwzględnienie starej koncepcji architektonicznej. W końcu w 1872 roku
powstał budynek, który znamy
obecnie. Jego twórcą był architekt Joseph Schadde. Obiekt jest
unikalną kombinacją historycznego neogotyku z rewolucyjnymi jak na tamte czasy technikami. Doskonałym przykładem są
metalowe konstrukcje, czy sufit
w kształcie kopuły.
Antwerpska giełda funkcjonowała w tym budynku do 1997
roku, kiedy ze względu na niespełnianie rygorystycznych warunków przeciwpożarowych została zamknięta. Obecnie ten
obiekt niszczeje. Dziury w dachu,
opady deszczu i gołębie, które

Wnętrze budynku giełdy. Źródło:www.gva.be/regio-antwerpen-stad

upodobały sobie to miejsce – to
wszystko spowodowało, że budynek giełdy popadł w ruinę. Reszty dopełnił upływający czas.
Było kilka pomysłów związanych z odbudową Handelsbeurs,
kilku inwestorów już prawie zainwestowało pieniądze, ale niestety do chwili obecnej stan faktyczny pozostał bez zmian.
Niedawno zapadła decyzja, że
władze regionu flamandzkiego,
prowincji Antwerpia i miasta Antwerpia, wspólnie przeznaczą pieniądze na renowację tego wyjątkowego obiektu. Może nareszcie
uda się odbudować dawną antwerpską giełdę, aby „perła w koronie Meir” powróciła do dawnej
świetności.

Rubenshuis
– Dom Rubensa
W pierwszej połowie XVII wieku, w Antwerpii działała prężnie
szkoła malarska, której przewodził Peter Paul Rubens. Jego
uczniami byli między innymi: Jacob Jordaens, Anton van Dyck
i Frans Snyders. O randze malarzy i ich pozycji w mieście świadczą ich siedziby, a zwłaszcza Dom
Rubensa.
W 1610 roku Rubens odkupił
od jednego z kupców działkę nad
kanałem, położoną obok ulicy
Wappersstraat (obecnie Wapper
9/11). Na działce stał piętrowy
dom mieszkalny z cegły i kamienia. Rubens przebudował stary
budynek i nadał mu charakter rezydencji. Dobudował prostokątny dziedziniec zamknięty od strony ogrodu łukiem triumfalnym
i wzniósł osobny budynek przeznaczony na pracownie. Z prawej
strony, od bramy wjazdowej, znajdowały się monumentalne schody z otwartą ścianą od dziedzińca. Był to świadomie przemyślany
efekt podkreślający wielkość i reprezentacyjność rezydencji. Tymi schodami wchodzili do domu
malarza dostojni goście; królowie, senatorowie, artyści. Dom
Rubensa odwiedził także królewicz Władysław Zygmunt Waza
(późniejszy król Władysław IV)
wraz ze swoim orszakiem.
Cała koncepcja domu jest pomysłem Rubensa. Do flamandzkiej rezydencji, artysta przeniósł dużą dawkę włoskiego stylu
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– sztuki starożytnego Rzymu i włoskiego renesansu. Dzięki temu jego dom
przypominał posiadłości arystokratów
w dawnym Rzymie. Bowiem Rubens
był nie tylko wybitnym malarzem, ale
także znakomicie wykształconym humanistą i architektem.
W tym domu Rubens przeżył wiele
lat. Szczęśliwe życie ze swoją pierwszą
żoną Izabelą i narodziny dzieci, potem
jej śmierć i zaślubiny z dużo młodszą
Heleną i przyjście na świat kolejnego
potomstwa. Gdy w 1640 roku artysta
zmarł w swoim domu, Antwerpia swojemu wielkiemu synowi wyprawiła iście
królewski pogrzeb.
Rubens pozostawił po sobie olbrzymi majątek: rezydencje, domy, place,
kolekcje dzieł sztuki i drogich kamieni, znaczną sumę pieniędzy w gotówce i w papierach wartościowych i własne obrazy. W swoim testamencie
sprawiedliwie rozdzielił dobra pośród
żonę i siedmioro dzieci.
W 1654 roku rezydencja Rubensa została sprzedana angielskiemu księciu
Newcastle, który urządził w niej ekskluzywną szkołę jazdy konnej. Władze
miasta przez wiele lat usiłowały odkupić budynek, udało się to dopiero w 1937
roku, kiedy dom był już kompletną ruiną. Rozpoczęto wtedy prace rekonstrukcyjne, wzorując się między innymi na rycinie przedstawiającej Dom
Rubensa w XVII wieku. Prace prowadzono z ogromnym pietyzmem; częścio-

wo użyto dawnych materiałów budowlanych – cegły, granitu i białego kamienia. W wielu miejscach widać niestety dużą dowolność architektoniczną
i niekiedy wręcz niezgodne z historią
dekoracje pomieszczeń, co do których
brakowało odpowiedniej dokumentacji.
Dla szerokiej publiczności Dom Rubensa został otwarty w czerwcu 1946
roku. Przez ostatnie trzydzieści lat urządzano wnętrze domu tak, aby było jak
najbardziej zbliżone do gustu i epoki
Rubensa. Zakupiono wiele cennych
mebli i wspaniałych i obrazów.
Dla zwiedzających, rezydencja podzielona została na dwie części. Po prawej stronie mieści się typowe włoskie
studio, gdzie Rubens pracował i szkolił uczniów, natomiast strona lewa, to
typowy flamandzki dom z przylegającą galerią w której artysta przyjmował
artystyczną elitę Europy. Imponujący
portyk przy studio jest jednym z niewielu zachowanych oryginalnych elementów. Trasa zwiedzania muzeum jest
przejrzyście oznaczona strzałkami. Wiedzie przez atrakcyjnie umeblowane domowe wnętrza, ozdobione obrazami.
Niezwykle przestronna jest galeria sztuki z kolekcją rzeźb, w której Rubens
pokazywał przyjaciołom swoje obrazy.
Z pracowni klasycystycznej przechodzi
się do wielkiej pracowni wyposażonej
w specjalne wysokie drzwi, pozwalające na wnoszenie i wynoszenie z pokoju obrazów dużych rozmiarów.
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Za domem znajduje się ogród, identyczny jak ten, który widnieje na obrazie Rubensa „Przechadzka po ogrodzie
miłości” (obecnie wisi w muzeum w Monachium). Barokowy portyk pomiędzy
dziedzińcem a renesansowym ogrodem
zaprojektował sam mistrz Rubens.
W muzeum nie ma wszystkich dzieł
mistrza, jest ich tylko dziesięć. Z kolekcji, którą malarz tak pieczołowicie
tworzył przez całe życie, również pozostało niewiele. W antwerpskim muzeum można obejrzeć obrazy samego Rubensa, inne dzieła sztuki z XVII wieku,
malowidła jego uczniów, meble, w tym
oryginalne krzesło na którym siadał
mistrz malując obrazy, czy przedmioty codziennego użytku.
Dom Rubensa jest bez wątpienia
wielką atrakcją turystyczną dającą wyobrażenie, jak artysta żył, mieszkał
i pracował. Turystów zachwyca funkcjonalność układu: dom – pracownia
– ogród i dekoracyjna reprezentacyjność dziedzińca.
Chodząc po pokoju gościnnym, salonie i każdym innym zakątku, wśród
przedmiotów i mebli z epoki, a na koniec spacerując po ogrodzie, odnosi się
wrażenie, że wraca się do przeszłości,
że znajdujemy się w XVII wieku w odwiedzinach u Paula Petera Rubensa.
Anna Janicka
Na ostatnią część spaceru po Meir
zapraszam w styczniowym numerze
„Antwerpii po polsku”.

Dom Rubensa, wnętrze. Źródło: http://www.antwerpenhotel.nl/musea/rubenshuis

Dom Rubensa. Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubenshaus.JPG

Ogórd Rubensa. Źródło: http://www.dewereldmorgen.be/
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Kosztowne pamiątki z wakacji

Źródło: wizytowka.be

Od drugiego tygodnia listopada 2013
roku w całej Unii Europejskiej weszły
w życie przepisy, które ułatwią ściąganie mandatów za wykroczenia drogowe popełnione przez cudzoziemców na
terytorium krajów Unii Europejskiej.
Do tej pory prawo europejskie nie
regulowało tej sprawy. Wielokrotnie
policja w Belgii w wywiadach telewizyjnych i radiowych narzekała na fakt,
iż nie ma jak egzekwować od Polaków
i obywateli innych krajów UE mandatów za wykroczenia drogowe popełnione pojazdem zarejestrowanym
poza Belgią w przypadku, gdy popełniający wykroczenie nie został przyłapany na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy Policji. W przypadku,
gdy wykroczenie zarejestrował fotoradar piratowi drogowemu udawało
się unikać konsekwencji prawnych.

Nowe dyrektywy europejskie
nakazują instytucjom, które
ewidencjonują rejestracje pojazdów w każdym z krajów UE,
wymianę danych pojazdów
oraz ich właścicieli na żądanie
organów ścigania wykroczeń
drogowych w innym państwie
UE. Jednym słowem, zdjęcia
„rajdowców” w polskich samochodach zrobione fotoradarami w Belgii, Niemczech i innych krajach Unii, prędzej czy
później dotrą do właściciela auta w Polsce, który będzie zobowiązany przyznać się do popełnionego wykroczenia lub wskazać
osobę, która owe wykroczenie popełniła.
Dyrektywa unijna sugeruje, aby
wszystkie kraje Unii opracowały
wspólny automatyczny system wymiany danych o piratach drogowych, co
znacznie usprawni wymianę informacji. Do tej pory to od determinacji policji danego kraju zależało, czy zagraniczny pirat otrzyma „drogie zdjęcie
z wakacji” czy nie. Jedynie policja
z Holandii, Niemiec i Austrii mogła
się pochwalić determinacją w ściganiu kierowców z innych krajów.
Powyższa informacja to zła wiadomość dla kierowców z tzw. Nowych
krajów unii albowiem stawki mandatów w Niemczech, Belgii czy Holandii rozpoczynają się od kilkudziesięciu euro (50 w Belgii) a kończą na

nawet 680 euro (ok. 2800 zł) w Niemczech. Odwrotnie jest w przypadku,
gdy to obcokrajowiec popełnia wykroczenie w Polsce. Mandat 50 a nawet
400-500-złotowy dla Belga wydaje się
być po prostu zabawny.
Na zakończenie warto przypomnieć,
że zarówno Polska jak i Belgia, a także kraje sąsiadujące tj. Holandia, Francja i Niemcy przodują w różnych statystykach dotyczących fotoradarów.
I tak na przykład: Niemcy są 3-cim krajem w Europie pod względem ilości fotoradarów. Z drugiej strony jest to kraj
duży z gęstą siecią dróg, więc na fotoradar możemy się natknąć sporadycznie. Niemcy najczęściej stawiają radary
przed
miejscami
naprawdę
niebezpiecznymi oraz na odcinkach,
na których odbywają się roboty drogowe. Z kolei Francja to lider pod
względem
gęstości
fotoradarów
w przeliczeniu na 100 km dróg. Kraj
duży. Sieć drogowa niewiele mniej gęsta od niemieckiej. W tej kategorii Polska jest czwarta. W przeliczeniu na 100
tys mieszkańców prym w statystykach
wiedzie Portugalia, ale tuż za nią na
drugim miejscu znajdziemy … Belgię.
Na zakończenie przestrzegamy
wszystkich kierowców planujących
w grudniu podróż do Polski na Święta, że noga z gazu to zawsze dobry pomysł. Zwłaszcza, gdy w grę wchodzi
bezpieczeństwo innych osób – w tym
naszych rodzin. Pamiętajmy, że spieszyć należy się powoli!

Efekt domina
Antwerpia po raz kolejny została
wpisana do księgi rekordów Guinessa. Cóż takiego mogło się stać? Niecodzienny rekord padł podczas Targów Literackich, gdzie postanowiono
wykorzystać książki w dość nietypowy sposób. Z ponad 4800 książek
utworzono wielki łańcuch domino.
Długość tego zjawiska wahała się
w okolicach 615 metrów. Sam łańcuch
domino na pierwszy rzut oka wydawać by się mógł nudny, dlatego też
uczestnicy postanowili utworzyć
z książek – kostek – słowa klucze: czytać, książka czy targi.
„Kostki” układało aż 40 osób przez
ponad 120 minut. Połączenie zabawy
i książki – miało przybliżyć czytanie
dorosłym jak i dzieciom, zachęcić do
lektury, która wzbogaca wewnętrznie
i rozwija wyobraźnię. Podobne rekor-

dy padły już w Kapsztadzie – domino składało
się z ponad 2500 tomów
czy w Seattle – około
2100 książek. Jednakże
tym razem Antwerpia
postanowiła wprowadzić element zaskoczenia – kiedy proces upadania zbliżał się ku
Efekt domina, źródło: http://rekordyguinessa.pl/
końcowi (łącznie po około 6 minutach) – przy
upadku ostatnich egzemplarzy – naWięcej ciekawych artykułów
stąpił pokaz fajerwerków i sztucznych
znajdziecie Państwo na portalu
ogni, który podkreślił rangę wydarzenia. Tym samym nowy rekord w książkowym domino należy do Belgijskiej
Antwerpii, na jak długo – czas pokaże.
Agnieszka Szymaniak
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
W Belgii wzrasta liczba
ludności
Belgia zanotowała przyrost ludności. Jest to trend zupełnie odwrotny
w stosunku do pozostałych państw europejskich. Liczba ludności tego kraju przekroczyła już 11 milionów.
W ciągu ostatniego roku populacja
wzrosła o 0,6 procent. W Belgii więcej osób rodzi się niż umiera i coraz
więcej ludzi się osiedla.
Największy wzrost ludności odnotowano we Flandrii – o ponad 31 tysięcy
osób, a następnie w Walonii, gdzie liczba ludności wzrosła o ponad 17 tysięcy. Jeżeli chodzi o Brukselę, to zanotowano tam wzrost o prawie 16 tysięcy.
„De Standaard”

Młodzi naukowcy protestują
Od pewnego czasu coraz bardziej
donośny staje się głos młodych belgijskich badaczy, którzy narzekają na
zbyt wielką presję i biurokrację.
Uniwersyteccy naukowcy z Antwerpii, Leuven i Gent zamieścili w powyższej sprawie petycję w internecie. Argumentują między innymi, że
wymagania stawiane młodym naukowcom są wygórowane i „zbyt wielką wagę przywiązuje się do ilości, a nie
do jakości”.
Według uczonych, zbyt wielki nacisk władze uczelni kładą na naukowe publikacje co powoduje, że spora
część młodych badaczy wybiera „łatwiejszą” drogę, która często prowadzi do fałszerstw i plagiatów. Narzekają również na nieprawidłowe ich
zdaniem zasady przyznawania dotacji naukowych. Kluczową rolę przy
otrzymywaniu dotacji nie powinna stanowić ilość publikacji, ale perspektywy rozwoju młodych badaczy.
Pod petycją podpisało się około dwustu osób.
IAR

Niewolnictwo w XXI wieku
Gazeta „De Morgen” informuje, że
prawie 880 tysięcy osób żyje na terenie
Unii Europejskiej w warunkach porównywalnych do niewolnictwa. Dane pochodzą z ogłoszonego niedawno raportu przeprowadzonego przez Komisję
Specjalną ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy
(CRIM) Parlamentu Europejskiego.

Powyższy problem dotyczy między
innymi „zmuszanych do żebrania dzieci, kobiet które muszą godzić się na
prostytucję i bardzo ciężko pracujących mężczyzn, otrzymujących mizerne wynagrodzenie”.
CRIM zaapelował do Komisji Europejskiej, aby wprowadziła w życie odpowiednie przepisy, dzięki którym
znikną takie praktyki.
„De Morgen”

„Konfederacja Belgii”
według N-VA
Na początku listopada, Bart De Wever – przywódca partii Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA) i jednocześnie burmistrz Antwerpii, ogłosił projekt
„Konfederacji Belgii”. Jest to początek
kampanii tego ugrupowania przed wiosennymi wyborami parlamentarnymi.
Według N-VA, Belgia powinna stać
się konfederacją podzieloną na Flandrię i Walonię, które w większości miałyby samodzielne organy władzy. Nie
istniałoby stanowisko premiera, a władza wykonawcza składałaby się z sześciu ministrów, z których jeden pełniłby stanowisko przewodniczącego.
Ministrowie zajmowaliby się między
innymi: „obroną, polityką azylową
i przyznawaniem obywatelstwa”, a dochody władzy pochodziłyby tylko z podatku VAT i akcyzy.
N-VA zastrzegła także, że mieszkańcy Brukseli, która jest obecnie trzecim
regionem autonomicznym, musieliby sami określić, czy uważają się za Flamandów czy Walonów i któremu regionowi
chcą się podporządkować. Według założeń N-VA, Bruksela byłaby regionem
o specjalnym statusie, a jej mieszkańcy
musieliby wybrać flamandzki lub waloński system społeczny i podatkowy.
Jak zauważa „De Standaard”, w takiej sytuacji nie ma mowy o jednolitym
belgijskim rządzie. Jeżeli zaś chodzi
o Brukselę, to „z pewnością potrzebne
są natychmiastowe reformy, ponieważ
stolica jest fatalnie zarządzana. Dotyka ją przede wszystkim rozproszenie
władzy i wysokie bezrobocie, związane
często z ubóstwem. Ale to nie oznacza,
że zarządzanie miastem przez dwie
wspólnoty będzie cudownym rozwiązaniem” – podsumowuje gazeta.
Propozycje przedstawione przez ugrupowanie Barta De Wevera, wywołały
w kraju prawdziwą polityczną burzę.
„De Standaard”

Niemieckojęzyczna wspólnota
w Belgii, chce autonomii
Karl – Heinz Lambertz, minister
– prezydent niemieckojęzycznej wspólnoty w Belgii podał do publicznej wiadomości, że chciałby aby region zamieszkały przez mniejszość niemiecką
został czwartym, autonomicznym regionem kraju. Minister powiedział, że
„jest zwolennikiem państwa federalnego składającego się z czterech części: Flandrii, Walonii, Brukseli i regionu niemieckojęzycznego”.
Obecnie, powyższa 75-cio tysięczna
grupa jest częścią Walonii i zamieszkuje prowincje Liege, przy granicy z Niemcami. Ta mniejszość narodowa już od
dawna domaga się przyznania jej kompetencji regionalnych. Lambertz stwierdził, że niemieckojęzyczna wspólnota
„chce być traktowana na równi z Flandrią i Walonią”. Dodał także, że „w grę
wchodzi zmiana nazwy regionu, ale na
razie nie jest to priorytetem”.
RTBF

Jazda na gapę nie popłaca
Przekonał się o tym 25–letni mieszkaniec Belgii, który za podróżowanie
bez biletu, musi zapłacić mandat w wysokości 76 tysięcy euro.
Młodzieniec od długiego czasu jeździł belgijską koleją, ale nigdy nie posiadał biletu. Podróżując na gapę został złapany aż 367 razy. Zaległych
mandatów nigdy nie płacił, stąd tak
ogromne zadłużenie, do którego doliczono gigantyczne odsetki. Gapowicz
chcąc nie chcąc musi wreszcie uregulować zaległości, gdyż w przeciwnym
razie może nawet trafić do więzienia.
Jeżeli nie uzbiera odpowiedniej kwoty, być może będzie musiał sprzedać
odziedziczony niedawno dom.
fakty.interia.pl

Ciekawe odkrycie belgijskich
naukowców
Uczeni z Uniwersytetu w Hasselt odkryli prosty i wyjątkowo tani sposób
na zatrzymanie klientów i zwiększenie sprzedaży w księgarni. Okazuje
się, że klienci są w stanie dłużej przebywać w księgarni, a nawet kupić
książkę (zwłaszcza romanse), jeżeli
w sklepie unosi się zapach czekolady.
Na udowodnienie swojej tezy naukowcy przeprowadzili ciekawy eksperyment.
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Przez dziesięć dni w jednej z księgarń,
podczas otwarcia sklepu rozpylali wyczuwalny aromat czekolady i przez
ten czas śledzili zachowania klientów.
Od chwili rozpylenia zapachu klienci
prawie trzykrotnie więcej czasu spędzali w księgarni i tyle samo czasu
poświęcali na szczegółowe zapoznanie się z daną książką, czytali jej opis
i zadawali pytania sprzedawcy. Naukowcy udokumentowali, że gdy zapach czekolady unosił się w powietrzu, sprzedaż książek wzrosła aż o 40
procent w kategorii romanse i książki o jedzeniu i piciu, oraz o 22 procent książek historycznych i kryminałów.
Wyniki powyższych badań mogą
mieć kolosalne znaczenie dla właścicieli wszystkich sklepów, którzy szukają sposobu aby jak najdłużej zatrzymać klienta, nie wspominając już
o zakupieniu jakiegoś towaru. Naukowcy zaznaczają tylko, że trzeba
zwrócić uwagę na to, aby zapach rozpylony w sklepie odpowiadał tematycznie sprzedawanym produktom.
„De Standaard”

Król Filip zawojował serca
poddanych
Tak przynajmniej wynika z sondażu przeprowadzonego po stu dniach
od objęcia władzy.
Filipowi ufa prawie 80 procent Belgów i jest to wynik co najmniej zaskakujący biorąc pod uwagę fakt, że gdy
zasiadał na tronie, większa część społeczeństwa przyjęła go chłodno i z rezerwą. Zarzucano mu, że jest sztywny,
nudny i za bardzo frankofoński. Okazuje się jednak, że po wielu udanych
wystąpieniach króla, częstym udziale
w akcjach charytatywnych i sportowych
oraz spontanicznych kontaktach z Belgami, nastąpił znaczny wzrost jego popularności. Ponad 87 procent ankietowanych uważa, że nowy król może
korzystnie zmienić wizerunek monarchii.
Najbardziej ufają mu mieszkańcy
Brukseli – 86 procent i Walonii – 85
procent. Nawet w krytycznej w stosunku do monarchii Flandrii, nowy
władca cieszy się poparciem aż 75 procent mieszkańców.
IAR

Belgijski monarcha
niezadowolony z wysokości
swojej pensji
Kroll Albert II, który w lipcu abdykował na rzecz swojego syna Filipa,
domaga się od państwa wyższej pensji. Obecnie otrzymuje uposażenie
w wysokości 923 tysięcy euro brutto
rocznie, czyli po opodatkowaniu około 700 tysięcy euro.
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Przez dwudziestoletni okres swojego panowania były król dostawał
z państwowej kasy rocznie 11,5 mln
euro. Pieniądze były przeznaczone na
utrzymanie dworu, królewskiej rodziny i opłacenie dziesięciu pracowników. W tym czasie Albert II zwolniony był z płacenia podatków. Kwota,
jaką obecnie otrzymuje, jest według
niego „stanowczo za mała i nie starcza mu na życie”.
Ludzie z otoczenia eks króla starają się znaleźć jakieś rozwiązanie, które przyniosłoby mu dodatkowe dochody. Wymyślili na przykład, że rząd
mógłby płacić za utrzymanie rezydencji Albertą II, a marynarka wojenna przejąć na siebie koszty związa ne z utrzy ma niem luk su so we go
jachtu.
Władze rządowe nie kwapią się jednak wykładaniem dodatkowych pieniędzy w związku z napiętym budżetem. Albert II będzie musiał poradzić
sobie bez pomocy rządu.
„Le Soir”

Nowa granica pomiędzy
Belgią a Holandią?
Belgijsko-holenderska granica na
Mozie została ustanowiona w 1843 roku i ten historyczny podział terytorialny obowiązuje do dnia dzisiejszego. Okazuje się jednak, że Belgia może
stracić na rzecz Holandii około 14 hektarów swojego terytorium. Powodem
jest rzeka która te granice wyznaczała, ponieważ zmieniła swój bieg. Nowa granica nadal ma być wyznaczana korytem rzeki, ale w linii prostej.
To oznacza, że Belgia straci na rzecz
Holandii tę część rezerwatu naturalnego, która do tej pory leżała na jej
terytorium. Belgijska gmina Vise będzie musiała między innymi oddać Holandii półwysep na Mozie.
Nową granicę muszą jeszcze zaakceptować parlamenty obu krajów.
mpw

Bank HSBC pomagał unikać
podatków
Belgijscy śledczy od dłuższego czasu prowadzą dochodzenie w sprawie
działalności pewnego szwajcarskiego banku, który ich zdaniem niezbyt
uczciwie wypełniał swoje obowiązki
wobec państwa belgijskiego. Na razie podejrzanych jest około dwóch
i pół tysiąca klientów i zdeponowane
przez nich pieniądze na kontach banku.
Rzecz do ty czy bo ga tych Bel gów
i nie pła ce nia przez nich po dat ków
poprzez otwarcie poza granicami kraju tajnych kont, na które przelewali
pieniądze. Ponad 70 procent z nich,
to antwerpscy handlarze diamentów,

jak również adwokaci i prezesi największych firm. Niektóre belgijskie
media podają nawet, że w sprawę zamieszani mogą być prominentni politycy.
„De Morgen”

Cudzoziemcy w Belgii
mają mało pracy
Gazeta „De Standaard „informuje,
że zaledwie dwie trzecie (62%) cudzoziemców spoza Europy mieszkających
w Belgii, miało w tym roku pracę. Takie dane podał Eurostat po analizie
rynku pracy w Belgii.
Wskaźnik ten jest znacznie niższy
niż europejska średnia (73 procent)
i jest skutkiem upadłości firm i językowymi wymaganiami belgijskich
pracodawców. Ekspert wypowiadają cy się na ła mach ga ze ty do da je
również, że bardzo często „imigranci są ofiarami uporczywej dyskryminacji”. Pracodawcy bowiem kierują
się stereotypami uważając, że osoby wywodzące się ze środowisk imigranckich są gorszymi pracownikami. Dla te go w wie lu przy pad kach
pra cu ją na sta no wi skach, na któ rych nie chcą pracować nie-emigranci, czyli przede wszystkim w sektorach prac po rząd ko wych i pra cy
tymczasowej.
„De Standaard”

„Czerwone Diabły”
dziękują kibicom
W wyjątkowy sposób piłkarze reprezentacji Belgii podziękowali swoim kibicom za okazane im wsparcie – pomagali im w pracach domowych. Myli
okna, gotowali, zmywali naczynia
i opiekowali się dziećmi. W domowych
pracach pomagali gwiazdorzy belgijskiej kadry, między innymi Eden Hazard z Chelsea Londyn, Nacer Chadli
z Tottenhamu Hotspur, Romelu Lukaku z Evertonu, czy Simon Mignolet – bramkarz Liverpoolu.
Akcję zorganizowała belgijska federacja piłkarska. Kibice, u których zagościli piłkarze, wyłonieni zostali w ramach konkursu. Warunkiem udziału
w nim było wykonanie jakiegoś zadania na rzecz organizacji charytatywnej.
Piłkarze występujący obecnie w reprezentacji Belgii nazywani są często
„złotym pokoleniem”. Część z nich gra
w najsilniejszych europejskich klubach; między innymi w Barcelonie,
Monachium, Chelsea Londyn, Arsenalu Londyn, czy Manchesterze United.
deredactie.be
Opracowała:
Karolina Morawska
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listopada, w antwerpskim Centrum Kultury „Het Oude Badhuis”, goście z Belgii i Holandii
mieli okazję już po raz drugi
uczestniczyć w „Dniu kultury
polskiej”,
zorganizowanym
przez naszą organizację kulturalno-oświatową Viva-Pol. Honorowym patronem imprezy był
Wydział konsularny Ambasady
RP w Brukseli.
Witaliśmy wszystkich bardzo
serdecznie i ciepło, jak w tradycyjnym polskim domu. Tego
dnia zaszczycił nas swoją obecnością Pan Konsul Generalny
Piotr Adamiuk wraz z małżonką.
Dla wszystkich, którzy kochają to co polskie, od rana do wieczora było wiele atrakcji. Dzień
upłynął nam zbyt szybko.

Koziołek brykał, dzieci z rączkami pełnymi słodkości piszczały ze szczęścia.
„Cukiereczki, lizaczki, komu!
komu!...to może kilka do kieszonki, ale jeszcze ciastko, bo
takie dobre, nasze polskie” – zachęcał przebrany gość z Pacanowa.
Dla już trochę zmęczonych
uczestników, dopełnieniem udanej zabawy był występ zespołu
„Czarna Góra”. Kiedy kapela zagrała, publiczność jakby dostała skrzydeł. Nawet Belgowie
chętnie nucili w takt muzyki,
która najwyraźniej przypadła im
do gustu i nie zważając na bariery językowe, razem z Polakami ruszyli w tany...

Fot. Kat Wie

Udany dzień, taki zwyczajny,
tradycyjnie – „Po polsku”
Szkoda, że was tam nie było!
Bożena Suchodół

Fot. wizytówka.be

Fot. wizytówka.be
Fot. Kat Wie

Fot. wizytówka.be

Fot. wizytówka.be

Fot. Kat Wie
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Kącik historyczny
Święty Mikołaj kontra Dziadek Mróz
Dziadek Mróz,
postać
z rosyjskich
baśni
ludowych.
W ZSRR,
tę postać
spopularyzowa
no, jako
świeckiego
odpowiednika
Świętego
Mikołaja

W

czasach komunizmu jednym z symboli importowanych do Polski ze
Wschodu był Dziadek Mróz, który miał zająć miejsce naszego
Świętego Mikołaja. W ramach
walki z kulturą i tradycją chrześcijańską, duchowe doznania zastępowano hałaśliwą zabawą.
Polacy Świętego Mikołaja zabrać nie pozwolili i Dziadek
Mróz nie zagrzał u nas miejsca.
Komunistom nie udało się wykreślić Świąt Bożego Narodzenia nie tylko z kalendarza, ale
i z serc Polaków.

Skąd się wziął Dziadek
Mróz?
W połowie lat 30-tych ubiegłego wieku, sowieckie władze postanowiły zorganizować „Choinkę”, czyli noworoczne zabawy dla
dzieci. W kierownictwie partii
stwierdzono, że trzeba powrócić
do dawnych zwyczajów i wydano
„prikaz”, że od tej chwili na całym
terytorium Związku Radzieckiego, prezenty dzieciom będzie wręczał Dziadek Mróz, postać z rosyjskich baśni ludowych. W ZSRR,
tę postać spopularyzowano, jako

świeckiego odpowiednika Świętego Mikołaja, z którym zresztą
często był mylony. Komuniści dokonali tym samym rzeczy niezwykłej. Strasznego, bezlitosnego
Dziadka Mroza zabijającego ludzi
bez mrugnięcia okiem, nagle
uczynili uśmiechniętym przyjacielem dzieci.
Po rewolucji październikowej,
już w epoce komunizmu, władze
nie tolerowały żadnych przejawów bożonarodzeniowych tradycji, uważały je za burżuazyjne i religijne, a tego ten system nie
aprobował i nie tolerował. Dlatego Dziadek Mróz stał się nowym
symbolem Świąt Noworocznych,
które zastąpiły Boże Narodzenie.
Wraz ze Śnieżynką i Nowym Roczkiem pojawiał się w komunistycznych szopkach bożonarodzeniowych i jasełkach, zastępując
Świętą Rodzinę.

Walka z polskim katolicyzmem i zachodnim imperializmem
Po zakończeniu II wojny światowej i rozpoczęciu w Polsce
sowieckiej okupacji, nastąpiły
próby wprowadzenia Dziadka

Dziadek Mróz i Śnieżynka. Źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2

Mroza do naszej kultury
Akcja miała na celu walkę z silnie zakorzenionym w naszym
społeczeństwie katolicyzmem.
Aparat partyjny wychodził z założenia, że katolicyzm jest tak silnie związany z zachodnią kulturą, że może zarazić obywateli
imperium, w tym Polaków. Dlatego najwyższe władze podjęły
decyzję, iż należy stworzyć świeckie tradycje świąteczne, przedstawiając je jako obrzędy ludowe.
W Polsce, od 1949 roku, w ramach walki ze „zgniłą zachodnią cywilizacją”, Świętego Mikołaja zastąpił Dziadek Mróz.
Co ciekawe, do swojego poprzednika był bardzo podobny. Nie
tylko zewnętrznie – długa broda, okulary, ale i sposobem zachowania dziwnie przypominał
biskupa z Mirry. Przynosił dzieciom prezenty, sadzał je na kolanach, a rozmowy z nimi często przerywane były rubasznym
ho, ho, ho.
Były jednak zasadnicze różnice. Dziadek Mróz nosił biały lub
złoty kaftan (niekiedy występował w tradycyjnym chłopskim
stroju ludowym), towarzyszyła

26

Antwerpia po polsku

mu żona Zima i wnuczka Śnieżynka.
Oprócz rozdawania prezentów, najważniejszym punktem noworocznych
spotkań było czytanie dzieciom bajek,
zwłaszcza tych słusznych ideologicznie. Prym wiodła opowieść zatytułowana „Lenin wśród dzieci”, traktująca o wspólnym świętowaniu Nowego
Roku wodza rewolucji i dzieci. W programie były i inne ciekawe zabawy na
przykład, jak leśne zwierzęta zakładają spółdzielnię produkcyjną, albo,
jak któreś z nich zostaje przodownikiem pracy.
Święty Mikołaj i wszystko co się
z nim wiązało, objęte zostało cenzurą.
Komunistyczne władze za wszelką cenę próbowały zdewaluować Świętego
Mikołaja, ale polskie społeczeństwo było w tej materii wyjątkowo oporne. Władza
poniosła
porażkę.
Polacy
nadal dekorowali domy tradycyjnymi
bożonarodzeniowymi ozdobami, a rodzice jak ognia unikali posyłania dzieci na świeckie uroczystości. Uważali je
za świętokradztwo i łamanie wiekowej
polskiej tradycji. A polskie dzieci w żaden sposób nie chciały zamienić Świętego Mikołaja na przybysza ze Wschodu.

Partyjna choinka i świeckie
imprezy
Na przełomie lat 40 i 50-tych, w zakładach pracy, urzędach, szkołach
i świetlicach, stawiano choinki. Wytyczne dotyczące wystroju drzewek
przyszły z samej góry, z Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego PZPR.
Na choinkowych gałązkach wisiały

Źródło: http://nortus.pinger.pl
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symbole kół zębatych, modele hut i kopalń, miniatury samochodów i lokomotyw, sylwetki czołgów i armat (na
szczęście te ostatnie ozdoby najczęściej
były wycięte z papieru). Były i bombki,
z tą tylko różnicą, że zamiast świątecznych motywów ozdabiały je napisy
w stylu: „Pokój”, „Przyjaźń” „Socjalizm”. Tradycyjne łańcuchy z bibuły zastąpiono makietami trakcji elektrycznej. I jak się można domyślać, zamiast
betlejemskiej gwiazdy, szczyt choinki
ozdabiała gwiazda czerwona.
W tym cza sie i w la tach póź niej szych, popularny był zwyczaj organizo wa nia przez wła dze zbio ro wych
„choinek” lub „gwiazdek” dla dzieci
pracowników kopalń, hut, milicjantów lub żołnierzy. Oczywiście, wszelkie tego typu imprezy nie powstawały spontanicznie, musiały być zgodne
z odgórnymi wytycznymi. Wspomniany wyżej Wydział Propagandy prowadził na terenie całego kraju szkolenia, dokładnie instruując, jak takie
uroczystości powinny przebiegać, żeby były zgodne z linią partii. Dlatego
cho in ko we im pre zy or ga ni zo wa no
w wyznaczonych miejscach. W szkołach, przed szko lach, świet li cach
szkolnych i zakładowych, specjalnie
przeszkoleni członkowie partii, zabawiali dzieci nie zapominając o podstawowym przesłaniu – ideologicznym. Były więc gry obrazujące walkę
po ko ju (ko mu niz mu) z wro giem
(zgniłym Zachodem), czy wielka mapa Polski, na której dzieci zaznaczały nowo powstające zakłady pracy,
huty, fabryki.

Największym „przebojem” tamtych
lat były bez wątpienia choinki noworoczne u partyjnych dygnitarzy, czyli pięknie wyreżyserowane imprezy
organizowane w pierwszych dniach
stycznia w Pałacu Rady Ministrów.
Aktualny premier podejmował dzieci,
które koniecznie musiały być „przodownikami nauki i sportu”, a sama
zabawa składała się z kilku elementów: wręczania prezentów, wspólnych
śpiewów, częstowania słodyczami
i pląsami wokół ogromnej choinki.
Świeckiej oczywiście.
Komuniści starali się zmarginalizować Boże Narodzenie w każdy możliwy sposób. Dlatego na plan pierwszy
wysuwali obchody Nowego Roku,
okres świąteczny pomijając zupełnym
milczeniem. Owszem, naród miał wtedy wolne, ale bardziej pod kątem odpoczynku, nie zaś celebrowania Wigilii i dwóch dni świąt. Zresztą władze
robiły wszystko, aby w dniu Wigilii
robotników zatrzymać w pracy jak
najdłużej.
Polska gnębiona była przez komunizm przez wiele lat. Ale nawet Stalinowi nie udało się zlikwidować w Polsce Świąt Bożego Narodzenia, choinki,
nie mówiąc już o przekształceniu
Świętego Mikołaja w Dziadka Mroza.
Wszelkie próby zaszczepienia narodowi nowej świeckiej tradycji nie powiodły się. Polacy odrzucili komunistyczne choinkowe kółka zębate,
noworoczne zabawy podczas Świąt,
a przede wszystkim zimnego Dziadka Mroza.
Anna Janicka

Źródło: http://bialczynski.wordpress.com
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków

Stefan Szolc-Rogoziński
(1861 Kalisz /niektóre źródła
podają rok 1860/ – 1896 Paryż)
Postać wybitna, choć mało znana.
Miłośnik literatury podróżniczej, żeglarz, podróżnik, odkrywca i badacz
Kamerunu.

Najważniejsze są marzenia
Już od wczesnej młodości dążył do
realizacji swoich pasji. Marzył o dalekich wyprawach i odkrywaniu nieznanych lądów. Po ukończeniu gimnazjum we Wrocławiu wstąpił do Szkoły
Marynarki Wojennej w Kronsztadzie.
Trzyletni kurs oficerski ukończył
w półtora roku, dzięki czemu oficerem został mając zaledwie 19 lat. Wybierając taki kierunek nauki, sprzeciwił się tym samym woli ojca,
Ludwika Scholtza, który widział syna w roli zarządcy rodzinnego majątku – fabryki tekstyliów w Kaliszu.
Jako oficer floty rosyjskiej, na okręcie „General –Admirał” opłynął Afrykę. Zafascynował się Czarnym Lądem
i postanowił tam powrócić. Jego życiowym celem stało się odkrycie i poznanie Kamerunu. Pół Niemiec pół
Polak postanowił zorganizować polską wyprawę do Afryki.
W maju 1881 roku, w Paryżu, został przyjęty do Paryskiego Towarzystwa Geograficznego. Następnie podczas pobytu w Klubie Afrykańskim
w Neapolu, wraz z innymi badaczami
Czarnego Lądu opracował pierwszy
plan wyprawy w głąb Kamerunu.
W tym samym roku wystąpił z marynarki rosyjskiej i wrócił do Polski.
Zaczął działać. W popularnym tygodniku „Wędrowiec”, umieścił ogłoszenie, w którym zapraszał śmiałków
i pasjonatów do wspólnej, ekscytującej naukowej podróży do Kamerunu.

Dla podkreślenia patriotycznego charakteru wyprawy spolszczył swoje nazwisko, co poskutkowało wycofaniem
patronatu Rosyjskiego Towarzystwa
Geograficznego.
Jeżeli nasz bohater chciał wywołać
zainteresowanie, to z pewnością mu
się udało. Warszawska elita zastygła
w zdumieniu. Większego zdziwienia
nie wy wo łał by na wet sta tek kos miczny lądujący na starym mieście.
Roz pę ta ła się wal ka zwo len ni ków
i przeciwników wyprawy. Bardziej
pomysłowi i czynni byli oczywiście
ci drudzy. Twierdzili, że ta wyprawa to nonsens. Polska wyprawa do
Afryki? Niemożliwe.
Znany publicysta warszawski Aleksander Świętochowski napisał: „Nawet gdybym był krezusem, ze stu milionów rubli nie dałbym pięćdziesięciu
kopiejek na tę wyprawę”. Dziennikarz
uważał, że wyprawa Rogozińskiego
to „marnowanie potrzebnych w kraju pieniędzy”. Padały pytania: Kto to
jest ten Szolc-Rogoziński? Jakiś wariat? Kiedy okazało się, że jest oficerem marynarki, z trudem to zaakceptowano. Ale kiedy światło dzienne
ujrzał fakt, że niedoszły podróżnik ma
dopiero 21 lat, przeciwnicy eskapady
poszli na całego. Wytykano mu młody wiek, brak doświadczenia, niemieckie pochodzenie i rosyjską edukację.
Pomimo nagonki, odzew społeczny
był ogromny. Zgłosiło się wielu kandydatów, ale niestety brakowało im
tego, czego młody podróżnik najbardziej potrzebował: wiedzy, doświadczenia i pieniędzy. W końcu zebrano
ekipę. Oprócz Rogozińskiego miał popłynąć Klemens Tomczek i Leopold
Janikowski.
Pomogli zwolennicy wyprawy, między innymi Bolesław Prus, Wacław
Nałkowski – znany i ceniony geograf,
oraz Henryk Sienkiewicz, który przeznaczył na wyprawę cały dochód z kilku swoich odczytów. Dla Polaków pod
zaborami, projekt stworzenia kawałka wolnej Rzeczypospolitej na Czarnym Lądzie stał się narodową misją.
Opinia publiczna pokochała Rogozińskiego, czego dowodem była publiczna zbiórka pieniędzy. Pomogła w tym
z pewnością zmiana nazwiska na polskie i dodanie jako drugiego członu
nazwiska matki, Malwiny Rogozińskiej. Już nikt nie miał wątpliwości,
że jest to polska misja narodowa. Hrabia Konstanty Branicki sypnął groszem, dołożył się hrabia Benedykt
Tyszkiewicz. Pieniądze otrzymane

w spadku po matce oddał też Rogoziński. Wśród sponsorów znalazł się
także belgijski król Leopold II, zwolennik kolonizacji. Młodzi śmiałkowie
mogli popłynąć do Afryki.

Marzenia się spełniają
13 grudnia 1882 roku, z Havru we
Francji, nasz bohater wyruszył w podróż swego życia. Trzymasztowy statek o wdzięcznej nazwie „Łucja Małgorzata” dopłynąwszy do kanału La
Manche był świadkiem niezwykłej
uroczystości. Po trzykrotnym salucie
armatnim, na pokładzie odśpiewano
„Jeszcze Polska nie zginęła”, a na
maszcie zawisła bandera z herbem
Warszawy. Dla załogi statku łopoczący na wietrze herb Warszawy był namiastką polskości (polska flaga wówczas nie istniała).
„Łucja Małgorzata” pod banderą Syrenki płynęła do wymarzonego celu.
Ale rejs nie przebiegał spokojnie. Kilkakrotnie załoga była bliska utraty
statku, wreszcie w trakcie któregoś
z kolejnych sztormów statek został
poważnie uszkodzony. Na szczęście
po raz kolejny pomógł hrabia Tyszkiewicz, który sfinansował jego remont na Maderze.
W kwietniu 1883 roku podróżnicy
dopłynęli do wyspy Fernando Po, będącej pod jurysdykcją Hiszpanii. 22
kwietnia ujrzeli w oddali Góry Kameruńskie.
Miejscem docelowym stało się Mondoleh na kameruńskim wybrzeżu. Od
lokalnego kacyka Rogoziński zakupił
kawałek terenu zapłaciwszy za niego
podarunkami: „10 sztuk materiału, 6
fuzji, 3 skrzynki dżinu, 4 kuferki, 1
cylinder, 1 czarny tużurek, 12 czerwonych czapek, 48 słoików pomady,
12 bransoletek, 4 jedwabne chustki
i 3 kapelusze”. Powstała stacja, która była bazą wypadową dla ekspedycji w głąb lądu, schronieniem i pracownią
badawczą.
Podróżnicy
zawierali znajomości, a nawet przyjaźnie z tubylcami. Ale przede wszystkim przemierzali plemienne terytoria; Mungo, Balunga, Bakundu,
dotarli nawet na szczyt wulkanu Mongo-ma Lobach zwanego Górą Bogów.
Nazwali jeden z trzech wierzchołków
wulkanu Mons Rogoziński, a nieco
niższy Górą Kraszewskiego.
Kaliski podróżnik nabył od tubylców skrawek Czarnego Lądu i założył tam polską kolonię. Niestety, zupełnie zignorował fakt, że powyższe
terytorium było przedmiotem sporu
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pomiędzy Wielką Brytanią a Niemcami. Ale o tym za chwilę.
Poszukiwania i odkrycia Polaków
były na tyle cenne, że co rusz drogą
morską wysyłali do Warszawy skrzynie pełne ciekawych eksponatów, plemienne maski, narzędzia, rzeźby, ozdoby, a nawet pieniądze z muszelek,
które stosowane były w rozliczeniach
pomiędzy tamtejszymi plemionami.
Podróżników gnębiły tropikalne
choroby. Na żółtą febrę zmarł Klemens
Tomczek. Poza tym, zupełnie niespodziewanie w ich życie wdarła się polityka. Niemcy i Anglicy za wszelką cenę chcieli objąć protektorat nad
tamtymi terenami. Rogoziński poparł
Brytyjczyków, bowiem Polacy nie mieli żadnych szans w starciu dwóch mocarstw i musieli opowiedzieć się po
którejś ze stron. Po wielu, niezbyt przyzwoitych zachowaniach ze strony
Niemców i Anglików, ci ostatni, już po
podpisaniu traktatu przejmującego
ziemie, zrezygnowali z nich na rzecz
Niemiec. Rogoziński, któremu Niemcy nie mogli darować spoufalenia się
z Anglikami, stał się w Kamerunie osobą niepożądaną. W tej sytuacji Polacy
powrócili do kraju, przekazując kolekcję i zbiory Muzeum Etnograficznemu
w Krakowie i Akademii Umiejętności
w Warszawie.

Marzeń ciąg dalszy
W Polsce, Rogoziński i Janikowski
wygłaszają odczyty, piszą rozprawy
naukowe. W 1886 roku ukazuje się
drukiem książka Rogozińskiego „Żegluga wzdłuż brzegów zachodniej Afryki”, a następnie zbiór odczytów „Pod
równikiem”.
Podróżnik staje się coraz bardziej
popularny. Na jednym ze swoich odczytów poznaje Helenę Boguską, literatkę piszącą pod pseudonimem

Stefan Szolc-Rogoziński, „Żegluga wzdłuż wybrzeży
zachodniej Afryki”. Nowe wydanie.
Źródło: http://www.ciekawe-miejsca.net/
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Hajota, miłośniczkę literatury, zafascynowaną tajemnicami niezbadanych
dotąd lądów, która bez pamięci zakochała się w podróżniku.
Rogoziński nie rezygnuje ze swoich marzeń. Na hiszpańskiej wyspie
Fernando Po, sąsiadującej z kameruńskim wybrzeżem, kupuje plantację kakao. Na pewien czas osiada tam i bardzo ciężko pracuje. Wymienia
z narzeczoną płomienne miłosne listy, aż wreszcie 29 sierpnia 1888 roku Helena i Stefan biorą ślub. Miesiąc
miodowy spędzają w Polsce, po czym
świeżo upieczony żonkoś wsiada na
statek i wraca na swoją plantację. Dokupuje nowe tereny, zbiera kakao, buduje dom. Pół roku później przyjeżdża do niego żona. Niestety, ich
związek nie okazał się udany. Na wyspie Fernando Po byli razem tylko dwa
lata. Plantacja kakao nie przynosiła
zysków o jakich marzył Rogoziński.
Zbankrutował. Powrócili do Europy
w lutym 1891 roku przywożąc ze sobą tylko małpkę i psa.
Wprawdzie w następnym roku Helena i Stefan udają się wspólnie do
Egiptu, ale ich małżeństwo przechodzi bardzo poważny kryzys. W 1893
roku Helena występuje o jego unieważnienie. Załamany Stefan leczy się
w zakładzie dla nerwowo chorych
w Krakowie i Bonn. Potem wyjeżdża
do Paryża, aby planować dalsze projekty badawcze. Zafascynowany Afryką, chce do niej wrócić. Jego marzenia przerywa tragiczny wypadek.
Ginie pod kołami paryskiego omnibusa mając zaledwie 35 lat.
Helena, miłośniczka literatury i sama nieźle władająca piórem, przywiozła z Afryki notatniki pełne zapisków,
literackich szkiców, które jako egzotyczne nowele zatytułowane „Z dale-

kich lądów” wydała drukiem dwa lata później.
W Kaliszu, miejscu urodzenia Szolc-Rogozińskiego, oprócz ulicy nazwanej jego nazwiskiem, przy Głównym
Rynku wmurowana jest płaskorzeźba z wizerunkiem podróżnika. Imię
Stefana Szolc-Rogozińskiego nosi 62
kaliska Drużyna Harcerska. Ulice nazwane jego nazwiskiem istnieją także w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gliwicach, Pruszczu Gdańskim
i Przemyślu.
Nauka zawdzięcza mu ważne odkrycia, ustalenia geograficzne i etnograficzne.
Szolc-Rogoziński odkrył jezioro Słoniowe, zdobył najwyższy szczyt Kamerunu wulkan Fako (4095 m n.p.m.).
sporządził monografie niektórych
tamtejszych ludów, stworzył unikatowy zbiór etnograficzny, który później podarował Muzeum Etnograficznemu.
Kierował najważniejszą w XIX wieku ekspedycją Polaków do Afryki. II
Rzeczpospolita widziała w nim bohatera walczącego o pozyskanie dla Ojczyzny tak potrzebnych kolonii. Wielu ówczesnych polityków i zwykłych
ludzi uważało, że Polska ma do Kamerunu specjalne prawa.
Rogoziński marzył, że Kamerun stanie się „odpowiednim terenem dla kolonizacji polskiej, jako przyszłej ostoi
dla tych, którym nie tylko materialnie, ale i duchowo było za ciasno pod
rządami trzech naszych zaborców”.
Historia pokazała, że skrawek afrykańskiego wybrzeża, administrowanego przez Polaka, nigdy jednak do
Polski nie przynależał.
Hanna Korcz

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lucja_Malgorzata_1882.jpg
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden
Nieuw tolsysteem voor camping cars
en wagens met aanhangwagen
Alle wagens zwaarder dan 3,
5 ton en ook wagens met
aanhangwagen of grote campingcars, die meer dan 1600 km
afleggen op Poolse wegen, zijn
verplicht de VIA-toll te betalen.
De desbetreffende voertuigen
moeten een elektronische box hebben, de VIABox, die het
aantal kilometers registreert op tolwegen. Het verschuldigde
tolbedrag wordt automatisch afgetrokken van het bedrag
dat bij de huur van het apparaatje werd opgeladen. De
ViaBox kan je huren aan de grens, bij het binnenrijden van
Polen en in één van de bureaus, die je terugvindt op de
site: www.viatoll.pl.
Het bedrag van de tol hangt af van de milieunormen van
de wagen. Hoe minder uitstoot, hoe goedkoper en dat
wordt berekend conform de normen van de EU, Euro 5.
Het goedkoopste tarief is 20 groszy/km (ong. 0,06 cent:
1 zloty = 100 groszy) op autostrades en 16 groszy (ong
0,04 centimes) op nationale banen.
Op het einde van uw verblijf kan u de ViaBox teruggeven
en dan krijgt u de waarborg van 120 PLN (ong 30 euro)
terug. Wie zijn wagen niet uitrust met de ViaBox, riskeert
een boete tot 3000 PLN (ong. 750 euro).
Om er meer over te weten: www.viatoll.pl

De Poolse keuken in beeld: universal
cooking

Alain Bettens van Blue Dream, producer van de collectie
Universal Cooking, bracht één week door in de keukens
van de regio Lublin in Polen en filmde er de bereiding van
maar liefst 25 typische Poolse soepen, voorgerechten,

hoofdgerechten en desserts door drie Poolse chefs. Op
12 september werd de DVD met deze films officieel
voorgesteld voor de pers.
Universal Cooking is een collectie DVD's over de keuken
van verschillende landen in de wereld. De gerechten worden
bereid door iemand uit het land zelf en bereid 'zoals thuis'.
De commentaar is eenvoudig te volgen, wat het geheel
toegankelijker maakt dan een kookboek. Per DVD kan je
een twintigtal voor-, hoofd- en nagerechten zien uit één
land. Daarnaast is er bij elke DVD een boekje met de
ingrediënten per gerecht.
De DVD's worden verkocht in de Belgische
handelszaken, kijk op de website voor meer informatie!
(www.universalcooking.com)

De Galicische Keuken: 'Onder de gouden
pijp' opgenomen in internationale club
Restaurant «Pod Złotą Pipą» nieuw lid van Internationale
Club van de Galicische Keuken.
Sinds 1997 is het restaurant «Pod Złotą Pipą» (Onder
de Gouden Pijp) een niet weg te denken adres op de
gastronomische kaart van Krakau. Dit jaar is het restaurant
ook lid geworden van de Internationale Club van de
Galicische Keuken.
Het restaurant ligt in één van
de mooiste straten van Polen, de
‘ulica Floriańska’ en is
geďnstalleerd in een kelder, die
de sfeer oproept van de keizer
Frans-Jozef. Het restaurant heeft
een eigen brouwerij, waar je kan
genieten van een goed biertje in
een aangenaam interieur en in de
zomer een aangename tuin. Oude
Poolse recepten zijn de grootste
inspiratiebron van het restaurant,
naast gesofisticeerde, exotische en originele gerechten.
http://www.pipa.com.pl/
voor meer info ga naar
www.polen.travel
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Wintersport
Het winterseizoen in Polen duurt langer dan in West of Zuid Europa. De sneeuw ligt daar heel vaak vanaf november tot
maart. Poolse bergen bieden dus heel goede mogelijkheden
voor gezellige wintervakanties, maar ook voor skieen, snowborden en andere wintersporten. Er is in Polen een ruim aanbod van prachtige en grote wintersportcentra. Naast deze zijn
er ook vele rustige en prachtige dorpen, die vooral geschikt
zijn voor gezellige familievakanties.
Skieën en snowboarden

TATRA
De Winterhoofdstad van Polen is Zakopane, gelegen op een
hoogte van 800-1000 meter boven de zee, aan de voet van
de TATRA – een gebergte met een alpijns karakter wat betreft
flora, fauna en klimaat. Zakopane zelf beschikt niet over de
natuurlijke omstandigheden om zeer moeilijke ski-routes te
kunnen bieden. Skieërs hebben hier enkele tientallen pistes
met een kleine helling tot hun beschikking. Deze pisten zijn
uitstekend geschikt voor beginners en onervaren skieërs. Op
alle pisten zijn er skiliften. De meest populaire en de meest
geschikte berg van de Tatra om alpineskieën is de Kasprowy
Wierch (1985 m). De top is vanuit Kuznice met de kabelbaan
te bereiken (de lengte van het traject is 4,3km). Zakopane is
een ski-kuuroord met de hoogste Europese standaard. In de
stad die ongeveer 30.000 inwoners telt, zijn hotels, pensions
en herbergen, die tesamen ruim 100.000 toeristen kunnen
ontvangen. Op de gasten wachten zwembaden, tennisbanen
en uitgebreide fitness-centra. Bijzonder rijk en aantrekkelijk is
de folklore van deze regio – de Podhale.

De andere gebergten, Gubałówka, top Nosal en Polana Szymoszkowa, bieden ook goede skimogelijkheden. Overal vindt u moderne en goed uitgeruste verhuurpunten van kwaliteitskies. Voor
bezoekers die nog nooit hebben geskied is er een ruime keuze
aan skischolen met professionele instructeurs.
In de omgeving van Zakopane zijn vele dorpen die uitstekende
skimogelijkheden hebben. De belangrijkste van hun zijn: Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Poronin. Op de zachte hellingen zijn er vele
skiliften en men kan er ook lekker skiën.
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REUZENGEBERGTE
Een waar paradijs voor de skieërs vormt de Szklarska Poreba, een stad gelegen op een hoogte van 440-886 m boven
de zeespiegel in het Zuid-West Polen, aan de voet van REUZENGEBERGTE (in de omgevin van de Szrenica – 1362 m) en
Izerskie-Bergen (de hoogste toppen zijn de Wysoki Kamien
– 1058 m en de Czarna Gora – 965 m). Dit populair wintersportcentrum heeft 8000 inwoners en kan ca. 6000 skieërs
ontvangen.
Szklarska Poreba kent een specifiek klimaat, wardoor de
sneeuwlaag op de hellingen die de stad omringen, ruim zes
maanden per jaar standhoudt. Veel zon en lage vochtigheid
van de lucht zijn er de oorzaak van dat hier het typische bergklimaat met hoge stimulans-eigenschappen optreedt.
Ook in REUZENGEBERGTE, aan de voet van Sniezka (Sneeuwwitje, 1602 m), ligt een ander bekend wintersportcentrum
– Karpacz. De stad ligt op een hoogte van 630 – 885 m en
beschikt over uitstekende skiterreinen. Hotels en pensions
kunnen een comfortabel verblijf aan ruim drie duizend skieërs
bieden.

Zieleniec is nog steeds het bekendste familiesportcentrum
van Sudery. Deze wintersportplaats staat bekend om zijn lange sneeuwperiode. Er zijn hier meer dan twintig skiliften. Zieleniec heeft sinds kort concurrentie gekregen van Czarna Góra, een nieuw ontwikkelde wintersportplaats. Czarna Góra ligt
beneden aan de voet van de Snieinik berg. Het wintersportcomplex bestaat uit een kabelbaan en zes sleepliften. De Poolse bergen en het wintersportcentrum verwelkomen niet alleen de klassieke skiër, maar ook de liefhebbers van de steeds
populairder wordende snowboard en andere moderne wintersporten. Czarna Góra is een gezellig en sfeervol dorp.
In het Reuzengebergte zijn er niet alleen goede mogelijkheden om te skieën, maar ook om te langlaufen. De vorming van
de omgeving en de lang liggende sneeuw maken organisatie
van massa-evenementen met deelname van vele duizenden
mensen mogelijk. Tot de belangrijkste behoort de zgn. „Piasten-loop”'
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dat naast Jezus, Maria, Jozef en de ezel, vooral de drie grote
torens van Krakau deel moeten uitmaken van de maquette.
Krakau wordt wel de parel in de Poolse kroon genoemd. De
fraaie historische stad ligt in het zuiden van Polen, aan de oever
van de rivier Wisla, de koningin van de Poolse rivieren. De
binnenstad van Krakau, ooit de hoofdstad van het land, staat
al sinds 1978 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Jaarlijks
ontvangt de stad talloze bezoekers vanuit de gehele wereld.
Krakau is rijk aanhistorische monumenten: de grote Marktplein,
de Koninklijke Weg, de in gotische stijl gebouwde Barbakan, het
Koninklijke Kasteel Wawel, de wijk Kazimierz en veel, veel meer.
Wie een werkelijk goed beeld van de stad wil krijgen, en de
unieke sfeer tot zich wil laten doordringen, heeft aan een bezoek
van één dag dan ook niet genoeg. De bijzondere uitstraling van
Krakau heeft artiesten en schrijvers geďnspireerd, en ook
bezoekers worden erdoor bevangen. Logisch dus dat velen van
hen terugkeren om Krakau opnieuw te beleven. Het rijke culturele
leven draagt nog bij tot de uitstraling van de stad, net als het
gezellige karakter van de straatjes en kleine pleintjes met
restaurantjes, waar lokale delicatessen worden geserveerd.

BESKIDY
En bekend wintersportcentrum in Polen is Szczyrk gelegen
in de BESKID SLASKI op een hoogte van 450 m. De stad telt
4500 inwoners en kan ruim 10.000 gasten ontvangen. Skiroutes van verschillende moeilijkeidsraad zijn voornamelijk geconcentreerd op de Skrzyczne (1257 m), bij de SalmopolskaPas en op de Bila in Szczyrk. Het net van skiliften wordt
verbonden door een ruim 32 km lange „doolholf” van skiroutes.
Alle routes in de omgeving van Skrzyczne zijn gemarkeerd
met kleuren die de moeilijkeidsgraad aangeven en, voor de
betere oriëntatie, ook een nummer hebben. Zwart staat voor
zeer moeilijke routes, rood – moeilijke, blauw – makkelijke,
groen – heel makkelijke routes.
Tijdens een verblijf in Szczyrk is het de moeite de nabij liggende dorpjes te bezoeken die beroemd zijn om hun bergfolklore en kunstnijverheid. Het dorp Wisla is ook zeer aan te bevelen. U kunt er namelijk uitstekend verzorgde pisten aantreffen.

Naast een rijkdom aan grotere en kleinere restaurants, kent
Krakau een ruime keuze aanovernachtingsmogelijkheden, van
comfortabele hotels tot sfeervolle pensions. Bovendien is de
stad vanuit België uitstekend bereikbaar.
Niet alleen Krakau zelf, maar ook de directe omgeving van
de stad hebben bezoekers zeer veel te bieden Krakau is dan
ook een uitstekende uitvalsbasis voor fascinerende dagtrips.
Tot de belangrijkste bezienswaardigheden in de omgeving
behoren de zoutmijn van Wieliczka, het vroeger concentratiekamp
Auschwitz, Het Tatragebergte en Zakopane, wel ‘de hoofdstad
van de Tatra’ genoemd.
voor meer info ga naar www.polen.travel

voor meer info ga naar www.polen.travel

Krakau en de
kerststallen
December is een zeer goede maand voor een citytrip naar
Krakau! In december is het Historisch Museum, op de hoek
van de ‘kerst’markt the place to be, want daar gaat dan een
tentoonstelling door van kerststallen. Tenzij u er al op de eerste
donderdag van december bent, natuurlijk, want dan ziet u de
inwoners van Krakau hun zelfgemaakte kerststallen de markt
op dragen voor de jaarlijkse kerststallenwedstrijd. De beste
exemplaren, meestal die met draaiende elementen, lichtjes en
muziek, worden achteraf tentoongesteld in het museum. Mocht
u nog willen deelnemen aan de wedstrijd, vergeet dan niet dat
de kerststallen gemaakt worden uit karton en blinkpapier en

Krakau. http://www.polen.travel/nl-be/steden/krakau-magische-stad
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Geachte lezers,

Het kerstfeest brengt met zich veel vreugde en
reflecties over het vorige jaar. We danken onze
lezers, medewerkers en vrienden voor het
vertrouwen en de medewerking en we wensen hen
een mooie vrolijke kerst en moge 2014 ons
allemaal rust, optimisme en liefde brengen, evenals
een mooie en hoopvolle blik op de toekomst.
En als we in 2014 terugkijken naar het voorbije
jaar, laat dan alleen maar de goede herinneringen
boven komen.
2013 is een mooi jaar, laat 2014 nog beter zijn!
Children of Europe vzw
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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.

Cała społeczność Szkoły Polskiej
im gen. St. Maczka w Antwerpii
składa wszystkim Państwu
najserdeczniejsze życzenia
szczęśliwych i pełnych radości Świat Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
i realizacji planów w Nowym Roku

Pasowanie pierwszoklasistów
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły 6. i 9. listopada wzięli udział w uroczystości pasowania pierwszoklasistów.
Uroczystość połączona była z wycieczką do „Technopolis”. Wszystkie dzieci przyjęte w poczet uczniów naszej

szkoły uczestniczyły w licznych grach, zabawach i doświadczeniach dydaktycznych. Liczne grono rodziców dopingowało swoje pociechy.

11 listopada.
Narodowe Święto
Niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ciekawych lekcjach historii i patriotyzmu, upamiętniających rocznicę tych wydarzeń.
Gimnazjaliści przygotowali dla koleżanek
i kolegów przedstawienie, w którym przybliżyli sylwetki twórców niepodległości
oraz okoliczności jej odzyskania. Uczniowie przygotowali też prace plastyczne
– plakaty i rysunki nawiązujące do wydarzeń sprzed 95 lat.

Dzisiaj wielka jest rocznica – 11 Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
Wolność – polską mowę w szkole,
To, że tylko z ksiąg historii
Poznajemy dziś niewolę...
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Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna

oczątek
sezonu
piłkarskiego
2013/2014 rozpoczął się niezbyt pomyślnie dla naszych zawodników.
Były wzloty i upadki ale dzięki ciężkiej
pracy zarówno graczy jak i trenerów zaczęliśmy odnosić sukcesy. Ostatnie mecze zakończyły się wygranymi naszych drużyn.
Nawet z powodu złej widoczności 16-11, ponieważ mgła
nie chciała opaść, wszystkie nasze drużyny wyszły zwycięsko z rozgrywek meczowych.

P

Najstarsza grupa A – Scholieren wygrała 4:2 z Athletico Antwerpen.
Skład drużyny:Trener – Roman Mazur, bramkarz – Przemysław Trocianko, Emil Zun, Piotr Ozięblewski, Wojciech
Mamak, Eryk Szubartowski, Wiktor Mital, Jakub Żabiński,
Kacper Schram, Antonio Prestianni, Mateusz Lewandowski, Briam Soki Nabil, Jakub Szymański, Kacper Iwański.
Grupa B – Minimen wyrała 4:3 z Groenenhoek (Berchem).
Skład drużyny:Trener – Krzysztof Kowal, bramkarz – Ernest Mazur, Kevin Ciszek, Jan Dałek,
Kacpe rLutyński, Sebastian Czerniak, Oliwier Kowal,
Maciej Wojtkiewicz, Maciej Szewczyk,
Hubert Hyleński, Gabriel Buniowski, Krystian Nowak.
Nasza najmłodsza grupa C – Mini minimen wygrała 2:0
z Valaarhof (Wilrijk).
Skład drużyny:Trenerzy – Robert Markowiczi, Marcin
Rutkowski, bramkarz – Oliver Ostrowski,
Aleksander Zonko, Filip Wilczyński, Jakub Janiszewski, Konrad Czernek, Kacper Markowicz,
Jan Rutkowski, Piotr Baranowski, Maciej Malecki, Hubert Giryczuk, Adam Godlewski, Alex Madajczyk, Olivier
Antczak.

Pomimo radości z odnoszonych sukcesów klub FC Nieuw Polonia nadal boryka się z problemem braku odpowiedniego boiska, gdzie zawodnicy pod nadzorem trenerów mogliby swobodnie przygotowywać się do rozgrywek.
Obecny teren treningowy jest zbyt mały, aby mogło trenować na nim równocześnie 60 zawodników. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie lepiej.

KALENDARZ ROZGRYWEK
NA GRUDZIEŃ 2013:
sobota 07-12
10:00 mini-minimen C
11:00 minimen B
12:30 scholieren A

NieuwPolonia – Groenendaal
NieuwPolonia – Sint-Jozef
NieuwPolonia – Ossmi

sobota 14-12
10:00 mini-minimen C
11:00 minimen B
12:30 scholieren A

NieuwPolonia – Groenehhoek
NieuwPolonia – Simikos
NieuwPolonia – Simikos

Tymi meczami zakończy się jesienny sezon rozgrywek
piłkarskich. Więcej na ten temat w następnym numerze.
Nadal serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
w wieku od 6 do 18 lat, którzy chcieliby trenować i brać
udział w rozgrywkach piłkarskich.
Adres boiska:
RUGGEVELDLAAN 480, 2100 Deurne

Więcej informacji pod nr. tel. 0485649604 lub na
https://www.facebook.com/fcnwpolonia.antwerpen
Zapraszamy również na naszą nową stronę:
https://facebook.com/pages/Fc-Nieuw-PoloniaAntwerpen/189349831250917
Serdeczne podziękowania składamy zarządowi Szkoły
Polskiej w Antwerpii.

Z poważaniem, zarząd klubu.
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Siatkówka

27 Antwerpen
Treningi oraz towarzyskie mecze siatkówki dla początkujących i średnio zaawansowanych, odbywają się co
czwartek w godzinach od 19:00 do 21:00 na Wilrijkse Plein (hala za Expo) – Vogelzanglaan 2020 Antwerpen.
Więcej informacji pod numerem telefonu:
0485 392 241
i na www.facebook.com/siatkowka.antwerpen

Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będą one okazją do zadumy,
ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie
od codziennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzen ia
przetrwała w nas jak n ajdłużej.
Oraz szczęśliwego Nowego Roku!
ŻYCZY ZARZĄD KLUBU
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POLONIJNE
wiadomości z Flandrii
Mechelen
25 października, w miłej niemal rodzinnej atmosferze odbyło się otwarcie nowej siedziby Prisma z Mechelen. Świętująca swoje 20 urodziny
organizacja powstała w 1993 roku,
a otwarcie nowego budynku miało
związek z tą okrągłą rocznicą.
W Mechelen, Prisma użytkuje dwa
budynki. W jednym, na Brusselsepoortstraat 8, w nowocześnie wyposażonych salach odbywają się kursy
integracji społecznej. Natomiast w nowym, wyremontowanym obiekcie (będącym własnością organizacji), na Van
Benedenlaan 10-12, mieszczą się biura administracji, kierownictwa i nauczycieli. Na uroczyste otwarcie nowej siedziby Prismy przybył minister
– prezydent flamandzkiego rządu Geert Bourgeois.
Prisma jest odpowiednikiem Atlasu w całej prowincji Antwerpia. Prowadzi bezpłatne kursy integracyjne
w języku polskim. Kompetentni wykładowcy pomagają często zagubionym w nowej rzeczywistości Polakom,
„poczuć się we Flandrii jak u siebie
w domu”.
W trakcie kursów orientacji społecznej polskojęzyczni nauczyciele z Prismy podpowiadają jak znaleźć w Belgii inną pracę, gdzie najlepiej uczyć
się języka niderlandzkiego, jak znaleźć odpowiednie mieszkanie. Udzielają wielu praktycznych informacji tak
bardzo potrzebnych w codziennym życiu.
Prisma przede wszystkim pomaga.
Pomaga nie tylko Polakom, ale i ludziom innych narodowości, którzy
zdecydowali się na życie w Belgii. Na-

uczyciele z Prismy, to grupa zaangażowanych, wykształconych młodych
ludzi, dla których praca jest jednocześnie pasją. Odpowiedzą na wiele
pytań i z pewnością pomogą zaoszczędzić czas, nie narażając klientów na
niepotrzebny stres.
Najbliższe kursy Prismy rozpoczynają się już 11 stycznia w Mechelen
i Turnhout.
Aby być na bieżąco zapraszamy na
Facebook: prisma vzw oraz na
www.prismavzw.be

A w razie pytań prosimy o kontakt:
Prisma vzw
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
tel.: 015 28 18 30
tel.: 0486 56 16 48
– Sam Lossy (region Mechelen)
Tel.: 0490 44 45 64
– Ulka Delbroek (region Turnhout)

Nasi rozmówcy z Prisma Mechelen, od lewej: Katarzyna, Ulka, Sam, Kim
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Leuven
Dlaczego Leuven?
Leuven, to malownicze miasteczko
w prowincji Vlaams-Brabant, z centralnym miejscem którym jest uniwersytet. Od kilkunastu lat, statystyki urzędu miasta wskazują, że liczba
Polonii wciąż wzrasta. Są studenci
bądź doktoranci z Polski, którzy po
ukończeniu studiów, decydują się na
rozpoczęcie samodzielnego życia właśnie tutaj, z dala od domu rodzinnego.
Ponadto, do tutejszej grupy polonijnej zalicza się rodziny polsko-belgijskie, w których dwujęzyczne dzieci
wychowywane są w dwóch kulturach,
co nikogo nie dziwi w tym różnorodnym kulturowo społeczeństwie. Dlaczego Leuven jest tak chętnie wybierane? To małe miasto we Flandrii ma
dużo do zaoferowania młodym rodzinom, a sympatycznym sąsiadom,
daleko do obojętnych mieszkańców
stolicy lub innych dużych miast. W Leuven jest przyjemnie. Można nawet
odnieść wrażenie, że rodzinnie. Ale to
wciąż obczyzna dla nas, Polaków. Jak
wiadomo każdemu, niełatwo jest
mieszkać z dala od rodziny i ojczyzny.

Polak Polakowi…
Mimo, że potrafimy wtopić się w krajobraz belgijski bez problemu, jesteśmy tak świetnie zintegrowani, że często nie sposób nas odróżnić od Belgów.
Brakuje nam jednak naszych, swojskich klimatów. Spotykamy się w szkołach naszych pociech, na basenie, czasem w sklepie i wykorzystujemy
wszystkie okazje aby poczuć się jak
w domu, pomiędzy swoimi. Niewątpliwie, polski sklep pełni funkcję łącznika pomiędzy rodakami. Tam Polak Polakowi przekaże ważne informacje.
Widać gołym okiem, że Polonia „leuveńska” pragnie robić coś wspólnie,
aby wykorzystać potencjał wszystkich
zmotywowanych ludzi chcących promować Polskę i dbać o nasz pozytywny wizerunek w Belgii i w Europie. Zależy nam bardzo na wychowaniu
naszych dzieci w tradycji polskiej, na
podtrzymywaniu więzi z krajem i na
pielęgnowaniu języka polskiego. Dlatego każda inicjatywa kulturalnooświatowa spotyka się tutaj z wielkim
zainteresowaniem ze strony Polaków,
ale także różnorodnej kulturowo społeczności belgijskiej, ciekawej naszych
tradycji.

Kultura przez duże K
Od września tego roku, miejscowa
Polonia ma jeszcze jedną okazję aby
skorzystać z bogatej oferty wydarzeń
kulturalnych, tym razem na własnym
terenie. Centrum Polonii w Leuven–Daskalia (vzw) rozpoczęła działalność kulturalną, która wypełnia lukę
w
Leuven.
Organizowane
wydarzenia i imprezy skierowane są
do wszystkich środowisk polonijnych,
jak również do naszych przyjaciół
i wszystkich belgijskich rodzin. Od
początku istnienia, centrum ściśle
współpracuje z organizacjami kulturalnymi w Antwerpii i Brukseli, ale
przede wszystkim wspiera Polonię
w Leuven w zwykłym, codziennym
funkcjonowaniu. Dzięki zaangażowaniu ludzi z różnych środowisk i w różnym wieku, projekty realizowane
w Leuven cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wszystkich
sympatyków Polski, ale także przedstawicieli władz lokalnych. Wszyscy
znajdą coś dla siebie, od najmłodsze-
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go do najstarszego. Każdy, kto czuje
potrzebę tworzenia, może dołączyć do
zespołu. W tej polonijnej organizacji
non-profit nie ma podziałów ani uprzedzeń, a wszyscy, pragnący zaangażować się społecznie, są mile widziani.
ww w.daskalia.eu
Daskalia
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Geel
Geel, to miasteczko we Flandrii, położone 35 kilometrów od Antwerpii.
W tej niedużej miejscowości i jej okolicach, mieszka coraz więcej Polaków,
którzy znajdują tu zatrudnienie w zakładach mięsnych, firmach transportowych i budowlanych. Wielu młodych
Polaków przyjeżdża również do Geel
na stypendia naukowe, ponieważ
właśnie tutaj znajduje się Instytut Komisji Europejskiej IRMM (Institute
for Reference Materials and Measurements). Wszystkich nas łączy wspólny język i kultura.
Fakt, iż Geel jest stosunkowo małą
miejscowością sprawia, że większość
mieszkających tu Polaków bardzo dobrze się zna. Do tej pory spotykali się
na placach zabaw z dziećmi, w sklepach, w domach czy na spacerach. Jednak brakowało czegoś, co mogłoby
wszystkich zbliżyć. Dlatego też z inicjatywy grupy Polaków, powstało Polonijne Stowarzyszenie KulturalnoOświatowe ProPolonia.
- To ogromny sukces – mówi prezes
zarządu stowarzyszenia Agnieszka
Piaścik – że powstała taka organizacja. Możemy spotykać się już nie tylko w małym gronie, w naszych domach, ale zorganizować na przykład
spotkanie wigilijne dla większej grupy, kultywując tym samym nasze
wspaniałe polskie tradycje.
Poza spotkaniami, które są okazją
do integracji, ważnym celem działalności stowarzyszenia jest zapewnianie dzieciom kontaktu z żywym językiem
polskim.
Dlatego
przy
stowarzyszeniu otwarto Polską Szkołę Sobotnią i Polskie Przedszkole Sobotnie „Żółte Słoneczko”, w których
zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Dnia 16 listopada 2013 roku, zorganizowano w szkole Dzień Otwarty.
Dla dzieci przygotowano ciekawe eksperymenty z zakresu fizyki, zabawy,
oraz konkurs rysunkowy na projekt
logo przedszkola, który wygrały siostry Aleksandra i Finnja Stroh. Zwyciężczynie nagrodzono, a ich słoneczko, po graficznej edycji, stało się
oficjalnym znakiem przedszkola.
W tym czasie rodzice, przy kawie
i domowych rogalikach rodem z Polski, uzyskali wyczerpujące informa-
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cje na temat działalności szkoły
i przedszkola.
- Bardzo cenimy możliwość takich
spotkań – mówią świeżo upieczeni
członkowie stowarzyszenia. Możemy
wymienić doświadczenia, porozmawiać o sprawach ważnych, mniej ważnych, a także pożartować. Dla nas, jako rodziców, bardzo istotna jest także
możliwość spotykania się naszych
dzieci z polskimi rówieśnikami.
W najbliższym czasie, z inicjatywy
polonijnej organizacji, odbędzie się
w Geel spotkanie wigilijne, podczas
którego do dzieci przyjdzie „polski Mikołaj”.

„ProPolonia” jest nowym stowarzyszeniem, otwartym na współpracę z innymi organizacjami polonijnymi, istniejącymi we Flandrii. Władze
organizacji mają nadzieję, że jego działalność przyczyni się do promowania
Polski, jej kultury i tradycji, oraz pomoże Polakom w zintegrowaniu się
nie tylko ze sobą, ale także ze środowiskiem belgijskim.
Marek Piaścik
www.propolonia.be
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Gent
20. października w belgijskiej Gandawie setki rodziców zasadziło „Las
dzieci” urodzonych w 2012 roku. Pomysł genialny w swojej prostocie. Jeden z tych, na które wpada sąsiad,
a my zastanawiamy się dlaczego nas
ubiegł.
Obrzeża miasta. Parkujemy auto.
Czeka nas jeszcze kilkunastominutowy spacer. Im bliżej celu, tym więcej
ludzi – tych dużych i całkiem malutkich. Dzień raczej pogodny. Raz po
raz pojedynczy podmuch przypomni,
że to już jesień. Dodatkowo rozgrzewa słyszana w dali orkiestra i łyk gorącej czekolady, którą po drodze częstowane są wszystkie małolaty.
Przy wejściu grupka wolontariuszy
w żółtych koszulkach: Parkowanie rowerów? Na prawo! Odbiór drzewka?
Na lewo! Podchodzę do namiotu, dostaję numerek i ziarna do posadzenia
w domu – ot tak – na pamiątkę. Kilka
metrów dalej czekają już wykopane
doły. Można wybrać krzew. Odnajdą
się nawet ci, którzy skojarzeń z „saperką” szukają w częściach garderoby. Każdy krzak podpisany i zaopatrzony w zdjęcie „dorosłego” drzewa.
Wybieramy dąb, bo długowieczny,
mocny, a poza tym (cytując Jimmiego z Pulp Fiction) „Dąb jest ładny”.
Przestrzeń szybko się zagęszcza. Posadzenie drzewa to najłatwiejsze zadanie. Trudniej upilnować dzieci, żeby nie wpadały do dołków lub na
usadowione już krzewy. Na szczęście
ktoś pomyślał i o nich, rozkładając
mini cyrk, gdzie każdy berbeć może
stawić czoła najśmielszym wyzwaniom, takim jak: tor przeszkód, żonglerka, czy stanie jedną nogą na olbrzymiej piłce. Wszystko pod czujnym,
acz „zrelaksowanym” okiem rodziców,
którzy czerpią z pięknej pogody i przy
okazji z kufla (przypomnijmy – rzecz
dzieje się w Belgii, a co wypełnia flandryjski kufel – każdy wie). Po trudach
związanych z sadzeniem drzewa
(brzmi dumnie, choć nie zdołałam nawet porządnie pobrudzić rąk) można
przekąsić kiełbaskę z grilla lub kawałek domowego ciasta. To ostatnie serwowane z bajkowej przyczepy, której
właścicielka w kwiecistej sukni stanowi piękny i przede wszystkim
uśmiechnięty akcent na zielonym, polnym tle.

Milusińskim wystawiono też pomnik w postaci drewnianej konstrukcji, do której przybito pojedyncze sęki z wypalonym imieniem, nazwiskiem
oraz datą urodzenia każdego szkraba. W oddali wznoszą się rzeźby poprzednich roczników, w kształcie kredek czy kolorowych karmników.
„Nasz” las jest piątym w historii.
Pierwsze krzewy posadzono w 2009
roku, więc dziś są już całkiem pokaźnych rozmiarów. Cała impreza, poza
tym, że świetnie zorganizowana (w
szczerym polu przygotowano stanowisko do przewijania niemowlaków
i punkt mycia rąk!) opływała wręcz
radością. Jest coś budującego w tym
festynie młodości i zieleni. Jest w tym
i logika! Jeśli chcemy się dobrze wysypiać, organizujemy sobie wygodne
łóżko. Jeżeli więc marzymy, by nasze
dzieci mogły hasać w lesie, dlaczego
im tego lasu nie posadzić? Trudno
przecież o lepszy symbol „dobrego jutra”!

Warto wspomnieć, że pomysł powstał też z myślą o chłopcach i dziewczynkach, którym niestety nie będzie
dane cieszyć się jego urokiem. Rodzice dzieci, które odeszły za wcześnie
są szczególnie zapraszani do wzięcia
udziału w akcji.
Z tego typu inicjatyw trzeba czerpać inspiracje! Piszę te słowa z Belgii, gdzie mieszkam od dwóch lat. Ja
– mama. Lat 31. Gdyby posadzono mi
takie drzewko, dziś byłoby już naprawdę dorodne. Zważywszy na fakt, że rodziłam się w czasach wyżu demograficznego, myślę, że las mojego
rocznika wyglądałby naprawdę dumnie. Być może moje dzieci bawiłyby
się w nim teraz ze swoimi dziadkami.
Na tego typu przedsięwzięcia nigdy
nie jest za późno. Możliwe, że taki lasek byłby pierwszym krokiem ku temu, by dzieci zapuszczały korzenie
w swoim ojczystym kraju. Tak, jak ich
krzewy.
Aleksandra Nasz-Kuflińska
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Przegląd prasy polskiej
Polacy wyrzucają żywność
„Rzeczpospolita” zajęła się tematem
marnowania żywności. Okazuje się, że
w Polsce, co roku 7 milionów ton żywności trafia na śmietnik. Do takich
praktyk przyznaje się aż 39 procent
rodaków. Ta liczba lawinowo rośnie.
Przed rokiem odsetek respondentów
przyznających się do wyrzucania żywności był mniejszy o 9 punktów procentowych – podaje Federacja Polskich
Banków Żywności.
W koszu na śmieci lądują przede
wszystkim pieczywo i wędliny, w następnej kolejności warzywa, owoce
i dania gotowe. Powodem takiego stanu rzeczy jest najczęściej przekroczenie terminu przydatności do spożycia, zbyt duże porcje lub zakup
niewłaściwego produktu.
„Rzeczpospolita”

Polscy archeolodzy docenieni
Tygodnik „Time” opublikował listę
100 najważniejszych współczesnych
odkryć naukowych. Znaleźli się na
niej polscy archeolodzy, których doceniono za odkrycia dokonane w Nakum, dawnym mieście Majów.
Pod kierunkiem dr Jarosława Źralki
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, polskim badaczom
udało się odkryć w Nakum pozostałości świątyń, grobowców, pałaców, boisko do gry w piłkę, a także wiele przedmiotów codziennego użytku.
Znalezienie się na tak prestiżowej
liście jest dla polskich naukowców
ogromnym wyróżnieniem.
„Wprost”

Wirus HIV znów atakuje
„Gazeta Wyborcza” porusza temat
niepokojącej aktywności wirusa HIV
w Polsce. Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku, wykryto 600 nowych
przypadków. Rok temu, w analogicznym okresie, takich przypadków było o około 200 mniej – pisze gazeta.
Eksperci z Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego Państwowego
Zakładu Higieny ostrzegają, że do
końca roku liczba wykrytych zakażeń
będzie jeszcze większa. W pierwszych
sześciu miesiącach tego roku z osób
u których wykryto zakażenie, na AIDS
(choroba wywołana przez wirus HIV),
zachorowało już 89, a 32 chorych
zmarło.
Według lekarzy, wirusa HIV nosi
w swoim organizmie około 30 tysięcy Polaków. Są to dane szacunkowe,

ponieważ badania na obecność wirusa zrobił jedynie co dziesiąty Polak.
„Gazeta Wyborcza”

Coraz więcej Polaków
chce posiadać brytyjskie
obywatelstwo
Tak wynika z danych brytyjskiego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
W ciągu ostatnich pięciu lat MSW
w Wielkiej Brytanii rozpatrzyło prawie osiem tysięcy podań od Polaków
pragnących zostać poddanymi angielskiej królowej. Przyznania brytyjskiego paszportu odmówiono 540 osobom.
Z danych brytyjskiego MSW wynika, że co roku rośnie liczba wniosków
składanych przez Polaków starających
się o obywatelstwo tego kraju. Aby
mieć brytyjski paszport trzeba legalnie mieszkać na Wyspach od sześciu
lat, w czasie których poza Wielką Brytanią nie można spędzić więcej niż 450
dni. W przypadku małżeństwa z obywatelem brytyjskim, czas ten skrócony jest do trzech lat.
Kandydat na podwładnego brytyjskiej
królowej musi także zdać egzamin ze
znajomości brytyjskich praw i obyczajów oraz ukończyć specjalny kurs językowy dla kandydatów na obywateli.
„Wprost”

Polska nie dla imigrantów
„Gazeta Wyborcza” przytacza wyniki sondażu przeprowadzonego dla fundacji „Inna Przestrzeń”. Z opublikowanych informacji wynika, że 67
procent Polaków jest przeciwne osiedlaniu się imigrantów z Afryki, Azji
i Europy Wschodniej w naszym kraju, ponieważ obawiają się, że imigranci zabiorą im pracę. Znaczna część ankietowanych uważa także, że Polski
nie stać na pomaganie imigrantom,
a ich zbyt duża ilość „naruszyłaby polską tradycję i jedność narodową”.
Tylko 20 procent respondentów
chce polityki bardziej zachęcającej
przybyszów z innych krajów do osiedlania się w Polsce.
„Gazeta Wyborcza”

Emigranci szturmują
polskie granice
W ciągu tego roku Polska odmówiła wjazdu 52 tysiącom osób ze Wschodu – donosi „Rzeczpospolita”. Chodzi
głównie o Rosjan, ale też o Ukraińców, Czeczeńców, Gruzinów, czy Bułgarów.
Rzeczniczka Straży Granicznej potwierdza, że tysiące obcokrajowców
zawracanych jest spod wschodniej
granicy przede wszystkim z powodu
braku wizy lub dokumentu uprawniającego do pobytu w strefie Schengen.
Często nie posiadają oni dostatecznej
ilości pieniędzy na czas pobytu w Polsce, jak również przedstawiają fikcyjne zaproszenia od polskich firm.
Urząd do spraw Cudzoziemców od
początku roku do połowy października przyjął ponad 14 tysięcy wniosków
o nadanie statusu uchodźców, czyli
dwa razy więcej niż w zeszłym roku.
Prawie 83 procent to obywatele Rosji
narodowości czeczeńskiej.
„Rzeczpospolita”

Polscy gimnazjaliści coraz
częściej sięgają po alkohol
Sprawa jest coraz bardziej dramatyczna – alarmuje portal wp.plwiadomosci. Tylko mała grupa spośród polskich gimnazjalistów w wieku 15 lat
nie pije alkoholu.
W naszym kraju wiek alkoholowej
inicjacji bardzo się obniżył. Teraz po
alkohol sięgają nawet 10 – 11 letnie
dzieci. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, zwłaszcza w gimnazjach, gdzie
spożycie alkoholu wzrasta bardzo
szybko w grupie uczniów pomiędzy
13 a 15 rokiem życia.
Pomimo wielu kampanii edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych
do tej grupy wiekowej, problem narasta. Specjaliści twierdzą, że to nie tylko wpływ „mody”, która dociera do
nas z zachodu, ale przede wszystkim
lekceważenie podstawowych wartości
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społecznych obowiązujących w każdym cywilizowanym społeczeństwie.
Lekarze alarmują, że picie alkoholu w tak młodym wieku uszkadza wiele narządów i są to zmiany nieodwracalne. Nie chodzi tylko o alkohol
wysokoprocentowy, ale także o piwo,
którego znaczna część młodych ludzi
do alkoholi nie zalicza. Piwo jest tak
samo niebezpieczne dla młodego organizmu jak wódka i wino, a niestety, sporo nastolatków nie chce tego
przyjąć do wiadomości.
Problem jest coraz większy i upijających się nastolatków przybywa.
wp.pl wiadomości

Płać za grób, albo go stracisz
1 listopada wielu Polaków odwiedzających swoich bliskich na cmentarzach, znalazło na grobach informację o treści: „grób przeznaczony do
likwidacji z powodu braku opłat”.
W zależności od rejonu Polski, opłaty są różne ale z pewnością niemałe.
„Za utrzymanie grobu przez kilka lat,
niektórzy będą musieli zapłacić nawet 2 tysiące złotych” – informuje stołeczna gazeta „Metro”.
Według obowiązującego prawa, po
20 latach od pogrzebu, jeżeli bliscy
nie zapłacą za następne 20 lat, administrator cmentarza może zlikwidować grób i to miejsce sprzedać komuś
innemu. Jeżeli rodzina nie zareaguje
na monity, szczątki zostają przeniesione do zbiorowej mogiły.
Administratorzy cmentarzy twierdzą, że ponoszą coraz większe opłaty
związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości alejek, czy wywozem śmieci. Rodziny które nadal chcą
odwiedzać swoich bliskich, po upływie 20 lat od pogrzebu powinny jak
najszybciej skontaktować się z administracją cmentarza i uregulować należności, w przeciwnym wypadku może ich czekać przykra niespodzianka.
„Metro”

Rekordowe fundusze unijne
Polskie Radio.pl donosi, że w tym
i przyszłym roku z Unii Europejskiej
mamy dostać w sumie ponad 160 miliardów złotych, a nasza składka do
wspólnej kasy wyniesie 35 miliardów.
To pierwszy taki przypadek, ponieważ dotychczasowa składka do UE rosła z roku na rok przede wszystkim
dlatego, że podstawowy wskaźnik wyliczania składki cały czas rósł. Wzrośnie również w 2014 roku, ale jak wyjaśnia
Ministerstwo
Finansów,
zmianie ulega część tak zwanych mechanizmów korekcyjnych.
W rozliczeniach z Unią Europejską
cały czas pozostajemy na plusie – dodaje portal. Zarówno w tym jak
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i w przyszłym roku, polski rząd oczekuje rekordowych transferów z UE
– odpowiednio 84 mld i 80 mld. W sumie będzie to około połowy wszystkich napływów z Unii jakie otrzymaliśmy od maja 2004 roku.
Polskie radio.pl

Polacy piszą donosy
do skarbówki
Niestety piszą i to coraz częściej.
Tak przynajmniej wynika z informacji podanej przez rzecznika Głównego Urzędu Skarbowego.
„Życzliwi” Polacy donoszą na sąsiada który kupił nowy samochód, czy
na majstra, który wymalował pokój
i nie wystawił faktury. Donoszą na
współmałżonka, szefa, sąsiada, kuzyna. Dobry jest każdy pretekst.
Największa grupa donosów, to tak
zwane obyczajowe, związane z konfliktami rodzinnymi lub sąsiedzkimi. Bardziej przydatna dla urzędów skarbowych jest bez wątpienia druga grupa,
w której życzliwi obywatele informują
o braku faktury VAT, niewydaniu
w sklepie paragonu, braku zapłaty za
umówioną pracę. Wszystkie anonimy
są dokładnie sprawdzane i czasami
w stosunku do nierzetelnego obywatela wyciągane są konsekwencje prawne.
„Gazeta Krakowska”

Ogólnopolski system
antyplagiatowy
Do takiego właśnie systemu trafią
wszystkie prace magisterskie i licencjackie powstałe po 30 września 2005
roku. Od tego czasu do chwili obecnej, dyplom magistra, czy licencjata
otrzymało ponad 3,5 miliona osób. System antyplagiatowy sprawdzi, czy
zostały one napisane samodzielnie,
czy skopiowane.
Nie wszystkie wyższe szkoły w Polsce są w posiadaniu systemów sprawdzających rzetelność tekstów, dlatego wprowadzany w życie ogólnopolski
system antyplagiatowy umożliwi wyłapanie wszystkich naciąganych i skopiowanych prac.
Jeżeli okaże się, że praca nie została napisana samodzielnie, rektorzy
wyższych uczelni odbierać będą tytuły zawodowe, czyli wszczynać postępowanie w sprawie cofnięcia dyplomu. Taka decyzja może zapaść nawet
po kilkudziesięciu latach.
forsa.pl

Polska piwem stoi?
Tak wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Nie dość, że produkujemy
dużo hektolitrów piwa, to i dużo wypijamy. Polacy rozsmakowali się w piwie i właśnie ten rodzaj alkoholu piją

najczęściej. W ostatnich latach wartość
krajowego rynku alkoholi wzrosła
z 17,3 miliardów złotych w 2000 roku,
do prawie 30 mld zł w 2012 roku.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak pije coraz więcej alkoholu i chociaż
w ostatnim roku konsumpcja mocnych trunków była w Polsce niższa
niż średnia europejska, to i tak wyniosła 10,1 litra czystego alkoholu
w przeliczeniu na mieszkańca powyżej 15 roku życia. Najwięcej pijemy
piwa, w 2011 roku przeciętny Polak
wypił ponad 94 litry tego trunku.
forbes.pl

Biznes w Polsce
W najnowszym rankingu Doing Business 2014, klasyfikującym kraje na
świecie pod względem łatwości prowadzenia w nich biznesu, na 189 sklasyfikowanych państw Polska zajęła
45 miejsce. To znaczny awans w stosunku do poprzedniej edycji rankingu, ponieważ awansowaliśmy aż o 10
miejsc. Wprawdzie nasze przepisy dotyczące działalności biznesowej coraz
bardziej zbliżają się do norm światowych, okazuje się jednak, że w Polsce
ciągle dużym problemem pozostaje
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Pod tym względem Doing Business
sklasyfikował nas dopiero na 116 miejscu na świecie.
W rankingu branych jest pod uwagę dziesięć obszarów, między innymi:
rozpoczęcie prowadzenia działalności,
rejestrowanie, występowanie o pozwolenie na budowę, otrzymywanie kredytu, czy egzekwowanie kontraktów.
Zwycięzcą rankingu okazał się Singapur, zaś na ostatnim miejscu uplasował się Czad.
„Wprost”

Młodzi Polacy uciekają
do Internetu
Z badań EU Kids Online wynika, że
aż 35 procent młodych ludzi w wieku
od 11 do 16 lat, zbyt dużo czasu spędza surfując w sieci. Zdaniem specjalistów, powyższe dane wskazują, że
w tych przypadkach można już mówić o uzależnieniu się od Internetu
i o uciekaniu do wirtualnej rzeczywistości. Coraz więcej polskich nastolatków korzysta z pomocy psychologów, którzy podczas terapii próbują
uzmysłowić młodym ludziom, że prawdziwe życie toczy się poza siecią. Obecnie, co drugie dziecko przyprowadzane do psychologa, ma problem
z odróżnieniem wirtualnej rzeczywistości od normalnego życia.
„Rzeczpospolita”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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VAT – zmiany w polskim
prawie podatkowym

O

d stycznia 2014 roku wchodzą
w życie od dawna zapowiadane
istotne zmiany w regulacjach dotyczących podatku VAT. Będą one miały bardzo istotny wpływ na sposób rozliczania tego podatku w Polsce. Zmieniają
się bowiem zasady rozliczania VAT, które dotyczą między innymi momentu powstania obowiązku podatkowego i definicji podstawy opodatkowania.
Znika zasada zgodnie z którą, obowiązek podatkowy powstawał z chwilą terminowego wystawienia faktury. Dla podatnika oznacza to ni mniej niż więcej,
tylko to, że podatek od dostawy wykonanej pod koniec miesiąca będzie musiał być
zapłacony już w następnym miesiącu.

Obowiązek podatkowy w VAT
Najistotniejsza jest zmiana zasad ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, z czym wiąże się obowiązek
wystawienia faktury. Jest to najbardziej
radykalna zmiana w tym zakresie w ciągu ostatnich 20 lat. Do tej pory, moment
powstawania obowiązku podatkowego
był zależny od momentu wystawienia
faktury. Od nowego roku będzie on powstawał już w chwili dostawy towarów
lub wykonania usługi, a nie będzie uzależniony od daty wystawienia faktury.
Nie będzie już możliwości przesuwania
terminu rozliczenia podatku, nie będzie
bowiem zasady, w myśl której obowiązek podatkowy powstawał z chwilą terminowego wystawienia faktury.
Co to oznacza w praktyce? Będzie można wystawić fakturę zarówno przed, jak
i po transakcji, ale już nie w ciągu siedmiu dni od transakcji, ale w ciągu 15 dni
liczonych od końca miesiąca w którym
miała miejsce transakcja.
W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych, fakturę trzeba
będzie wystawić nie później niż trzydziestego dnia od dnia ich wykonania.
Usługi transportowe będą rozliczane
na zasadzie ogólnej w momencie wykonania usługi.
Poza tym, większość obowiązujących
w powyższym zakresie do tej pory regulacji prawnych, zostanie zastąpiona nowymi regulacjami, które dotyczyć będą
między innymi dostawy energii elektrycznej, wody, kwestii ścieków oraz
usług budowlanych, telekomunikacyjnych, leasingowych. Nie będzie obowiązywał moment powstania obowiązku podatkowego (jak ma to miejsce obecnie)
przewidzianego dla usług transportowych i licencji.

Podstawa opodatkowania
Od nowego roku podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi
zapłatę. Będzie ona powiększana między innymi o koszty dodatkowe pobierane przez dostawcę od nabywcy (np.
koszty opakowania, transport, prowizje oraz koszt ubezpieczenia).
W przypadku dostaw nieodpłatnych,
podstawą opodatkowania będzie cena
nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia – koszty wytworzenia określone
w momencie dostawy tych towarów.
Nowelizacja przewiduje również możliwość rozliczania niepotwierdzonych
faktur korygujących, co będzie możliwe dopiero po spełnieniu określonych
warunków.
Według specjalistów, powyższa definicja podstawy opodatkowania może
spowodować wiele problemów natury
praktycznej, dlatego konieczna jest modyfikacja obecnie stosowanych procedur finansowych oraz odpowiedniego
dostosowania programów finansowo
– księgowych.

Odliczenie podatku VAT naliczonego
Prawo do takiego odliczenia powstawać będzie w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy
w odniesieniu do dostarczonych towarów lub świadczonych usług; nie wcześniej jednak niż w deklaracji podatkowej za okres, w którym faktura lub
dokument celny został otrzymany przez
nabywcę.
Po 1 stycznia 2014 roku należy pamiętać, aby odliczając VAT z faktury mieć
pewność, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udokumentowanej przedmiotową fakturą.
Nowe przepisy umożliwiają także prawo do odliczania VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów od otrzymania faktury od
sprzedawcy. Oznacza to, że jeżeli w ciągu trzech miesięcy faktura nie zostanie otrzymana, to podatnik będzie obowiązany do dokonania odpowiedniej
korekty, czyli zmniejszenia odliczenia
VAT. To skorygowanie będzie możliwe
w okresie, w którym podatnik otrzyma
fakturę.

Fakturowanie
Obecnie obwiązujące przepisy mówią,
że VAT z faktury należy rozliczyć
w okresie (miesiącu lub kwartale) przypadającym na datę wystawienia faktury. Czyli, jeżeli faktura została wysta-

wiona na przykład 15 października, to
wynikający z niej VAT powinien trafić
do rozliczenia za październik lub za IV
kwartał.
Natomiast od 1 stycznia, data wystawienia faktury nie będzie miała wpływu na terminy rozliczania podatków.
Trzeba będzie zapłacić VAT z faktury
sprzedażowej w terminie przypadającym na datę sprzedaży (wykonania usługi lub dostarczenia towaru). Faktury
trzeba będzie wystawić nie później niż
do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym miała miejsce sprzedaż lub otrzymanie płatności.
Kiedy sprzedaż (lub zapłata) miała
miejsce na początku miesiąca, na wystawienie faktury będzie maksymalnie
45 dni. Faktury nie będzie można wystawić wcześniej, niż 30-go dnia przed
dokonaniem sprzedaży lub spodziewanym uzyskaniem płatności.
Istotna zmiana dotyczy również faktur korygujących (korekta). Od stycznia
2014 zasada konieczności posiadania potwierdzenia odbioru korekty zmieni się
w sposób korzystny dla sprzedawców.
W przepisach znajduje się zapis który
mówi, że potwierdzenie odbioru korekty nie jest konieczne, o ile sprzedawca
podjął próbę dostarczenia korekty i dysponuje na to dowodami.
Ponadto będzie zlikwidowany obowiązek wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż usług zwolnionych
z VAT – trzeba będzie je wystawiać tylko na żądanie nabywcy.
Dla wielu podatników powyższe zmiany nie będą korzystne finansowo. Chodzi przede wszystkim o podmioty dokonujące transakcji wewnątrz Unii
Europejskiej. Jeżeli podatnik będzie
otrzymywał faktury z dużym opóźnieniem – dłuższym niż trzy miesiące od
końca miesiąca w którym miała miejsce
transakcja – będzie musiał skorygować
sobie naliczony podatek. Spowoduje to
obowiązek zapłaty podatku, który następnie po otrzymaniu faktury będzie
można ponownie odliczyć.
Marta Wawrocka
Powyższy artykuł nie ma mocy prawnej, jest jedynie krótką informacją o nowych przepisach.
Źródło: deloitte.com.viev.pl, grantthorton.pl, bankier.pl
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Co tam Panie słychać w Belgii?

K

oniec roku, to czas podsumowań. Jako, że mieszkamy i pracujemy w Belgii, istotna jest dla
nas kondycja belgijskiej gospodarki
i opinie analityków rynkowych. Będzie lepiej, czy gorzej? W jakiej kondycji belgijska gospodarka kończy
2013 rok?

Co robi rząd?
Rząd premiera Elio Di Rupo od dłuższego czasu realizuje szereg reform,
które mają poprawić stan belgijskiej
gospodarki. Według ostatnich przewidywań biur analitycznych, prognozy na lata 2013 – 2018 przewidują
wzrost PKB o 1,2 procent.
Rząd przeprowadza cały szereg reform koniecznych do stabilizacji finansów publicznych i robi wszystko,
aby nie dopuścić do kolejnego obniżenia ratingu belgijskiej gospodarki.
W ciągu 2012 roku udało się zmniejszyć dziurę budżetową o ponad 18 miliardów euro. W 2013 roku przyjęto
wiele zmian, ale prognozy przewidują, że pod koniec tego roku w państwowej kasie Belgowie mają niedobór
środków, przewidziany dla realizacji
deficytu budżetowego na poziomie 2%.
Wyniesie on około 520 mln euro,
a w przyszłym dodatkowo ponad 3,5
mld euro i to jest sygnał, że nie wszystkie zapowiedziane reformy uda się
przeprowadzić.
Skąd rząd chce wziąć pieniądze?
Najważniejsza jest reforma systemu
emerytalnego, co wiąże się z zaostrzeniami dotyczącymi wcześniejszego
przejścia na emeryturę. Kolejne działania, to znaczne ograniczenia ulg podatkowych, inwestycji ekologicznych,
zaostrzenie kontroli podatkowych, co
ma skutkować większymi wpływami
do budżetu. „Przykręcenie śrubki” tak
zwanym wolnym zawodom, oznacza
w praktyce napływ do budżetu dodatkowych pieniędzy. A przede wszystkim wzmożony nadzór finansowy bogatych spółek, które niejednokrotnie
podejrzewane są o działania finansowe niezbyt zgodne z prawem.
Na razie największym zmartwieniem premiera jest zdobycie pieniędzy dla załatania przyszłorocznego
niedoboru, czyli wspomniane 3,5 mld
euro. W przeciwnym wypadku Komisja Europejska może nałożyć na Belgię wysokie kary, co przyczyni się do
pogorszenia sytuacji gospodarczej.
W ciągu tego roku belgijska gospodarka pod względem atrakcyjności inwestycyjnej państw Europy Zachodniej poprawiła swoją pozycję o 11
procent (pod koniec 2012 roku zajmo-

wała piąte miejsce). To chyba dobre
prognozy.

Rynek pracy.
Jest kryzys, czy go nie ma?
Zdecydowanie jest, ale w mniejszym
stopniu niż w innych państwach Unii
Europejskiej, co nie oznacza, że jest
dobrze. Nastroje wśród Belgów nie są
optymistyczne, przeważa pesymizm
i niepokój. Dotyczy to zarówno rynku pracy, jak i prognoz ekonomicznych. W porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego, wzrosła liczba przedsiębiorstw belgijskich, które
zbankrutowały. Jest ich o ponad 12
procent więcej. Dotyczy to przede
wszystkim Brukseli (wzrost o około
30 %), następnie Walonii, a na końcu
Flandrii.
Powodów takiego stanu rzeczy jest
kilka.
Po pierwsze ogromne koszty pracy.
W Belgii koszty pracy zaliczane są do
najwyższych w Europie. Godzinowy
koszt pracy wynosi 40,4 euro (wyższy
jest tylko w Szwecji). Natomiast średni koszt jednego pracownika to kwoty w przedziale od 23,50 – 28,10 euro
za godzinę.
Po drugie – absencja w pracy. Według raportu SD Works, w połowie tego roku odnotowano najwyższą jak
do tej pory liczbę nieobecności w pracy. Ilość nieobecności dłuższej niż miesiąc, ale krótszej niż rok ciągle wzrasta i na koniec 2012 roku osiągnęła
2,33 procent. Jak wiadomo każda absencja pracownika, to dla firmy duże
koszty. Pierwsze 30 dni zwolnienia są
przecież płatne. Według analityków,
w belgijskich firmach pod koniec 2012
roku te koszta wzrosły aż o 13 procent. Jaki jest powód takiego stanu
rzeczy? Kryzys, niezadowalające warunki, brak odpowiedniej motywacji
i starzejące się społeczeństwo. To według specjalistów główne powody absencji pracowników w belgijskich zakładach i firmach.
Po trzecie – wyjątkowo kosztowna
pomocowa polityka państwa. Co roku
belgijski budżet przeznacza ogromne
pieniądze na wszelkiego rodzaju ulgi,
odliczenia podatkowe, zwolnienie z podatków zasiłków rodzinnych i inne.
W 2012 roku wyniosły one 37,9 miliardów euro. Nie sposób nie wspomnieć o obniżonych stawkach VAT, co
ma niebagatelny wpływ na państwową kasę.
W Belgii obowiązuje sześcioprocentowa stawka na produkty spożywcze,
niektóre materiały i usługi remontowo budowlane, co kosztowało państwo

1,8 mld euro. Kolejne ponad 300 milionów to ulgi dla restauracji i hoteli,
natomiast zwolnienie gazet (dzienników i tygodników) z podatku VAT =
190 milionów euro. Podatku VAT nie
płacą również adwokaci (od stycznia
2014 ma to się zmienić), co przekłada
się na niedobór w kasie kwoty ponad
100 milionów euro. Poza tym są jeszcze rożnego rodzaju ulgi i zwolnienia,
miedzy innymi odliczanie wydatków
służbowych, zwolnienia za pracę na
nocnej zmianie, za pracę w nadgodzinach. To kolejne pieniądze rzędu ponad 1,5 miliarda euro, których brakuje.
Pieter Timmermans – nowy dyrektor Belgijskiej Federacji przedsiębiorców (FEB) uważa, że w obecnym systemie zatrudniania i zwalniania
pracowników muszą nastąpić istotne
zmiany i dopiero wtedy będzie można
zacząć rozmawiać na temat rozwoju
gospodarki. I tu rzeczywiście ma rację, ponieważ koszt zwolnienia pracownika jest dla belgijskiego pracodawcy jednym z najdroższych
w Europie, jeżeli pracownik zaś zwalnia się sam to koszty jakie w związku
z tym ponosi, są praktycznie żadne.

Będzie lepiej?
Inflacja – lata 2009 – 2012, to niewielki wzrost cen oscylujący pomiędzy 1,5% a 3,4%. Można więc uznać,
że wzrost cen w Belgii jest stabilny,
co daje solidne podstawy do pozytywnej oceny gospodarki w przyszłym roku. Analitycy rynkowi twierdzą, że
w tym kraju inflacja jest pod kontrolą, a im chyba należy wierzyć.
PKB – Belgia pod względem wielkości PKB zajmuje w UE dziewiąte
miejsce. W ciągu tego roku wielkość
PKB wyniosła 376 miliardów euro. Deficyt belgijskiego sektora finansów na
koniec 2013 roku osiągnie 3,4 procent PKB.
Według prognoz gospodarka belgijska wyjdzie na prostą już w 2014 roku.
Koszty kredytu – stopy procentowe w Belgii określa European Central
Bank (Bank EBC). W tym kraju stopy
procentowe są niskie i nie przekraczają pięciu procent. Niskie stopy procentowe dają możliwość rozwoju biznesów z niską marżą. To również jest
dobry znak na przyszłość.
Bezrobocie – według informacji Wydziału Handlu i Inwestycji Ambasady
RP w Brukseli, liczba bezrobotnych
w Belgii wzrosła o 4 procent, czyli dotknęła ponad 16 tysięcy pracowników.
Powyższy problem dotyczy przede
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wszystkim mężczyzn we Flandrii,
przed Walonią i Brukselą. Liczba osób
pobierających zasiłek zwiększyła się
o 3,9 procent. Nie przewiduje się
zmian na rynku pracy, zwłaszcza, że
wzrost gospodarczy jest na poziomie
zerowym. Wszystkie optymistyczne
warianty należy traktować raczej
ostrożnie.

Rynek nieruchomości
Na belgijskim rynku nieruchomości w cenie są apartamenty i kawalerki. Najwięcej za mieszkania trzeba zapłacić w Brukseli i we Flandrii. Ceny
ciągle idą w górę, chociaż nie tak bardzo jak w zeszłym roku. Na wartości
tracą grunty i okazałe domy, natomiast ceny mieszkań wzrosły o około
4,6 procent w porównaniu z ubiegłym
rokiem.
Prognozy dla Belgii są raczej pozytywne, przeważają opinie, że Belgowie w odróżnieniu od innych krajów
europejskich skutecznie walczą z kryzysem. Duży wpływ na takie, a nie inne nastroje ma walka z imigrantami
(zaostrzenie przepisów) nadużywających świadczeń socjalnych. Belgowie
nie chcą już dłużej wydawać publicznych pieniędzy na niepracujących obcokrajowców, których z roku na rok
przybywa. Dlatego ostatnie zapisy

prawne zaostrzają przepisy imigracyjne, skończą się zasiłki dla dzieci i dla
bezrobotnych wyłudzane z systemu
opieki społecznej. Rząd, jak i sami
mieszkańcy Belgii uważają, że każdy
obcokrajowiec powinien umieć sam
się utrzymać, a nie wyciągać świadczenia od państwa.
Sytuacja gospodarcza Belgii nie jest
tak dobra jak by sobie tego życzył rząd
i obywatele. Gospodarka belgijska ma
sporo słabych punktów jak ogromny
rynek nieruchomości, który jest znacznie przeszacowany, dług publiczny który stale się powiększa a i tak jest
ogromny, przeciążony system społeczny, pozostawiający wiele do życzenia
segment ubezpieczeń społecznych, rosnące wydatki publiczne, starzejące się
społeczeństwo i problem z imigrantami, którzy nie kwapią się do pracy.
Wyjścia są tylko dwa: albo belgijska
gospodarka „ruszy z kopyta” i sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie, albo będzie po prostu gorzej.
Pomimo kryzysu, który dotknął Belgię, z roku na rok Polaków w Belgii
jest coraz więcej. Polskie sklepy, restauracje, zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, gabinety stomatologiczne,
firmy budowlane – to tylko część
z działających tutaj polskich przedsiębiorstw, firm, czy spółek.
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Jak podaje Ekspert Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady
RP w Brukseli, Wojciech Łapiński,
obecnie na tutejszym rynku funkcjonuje ponad 8 tysięcy polskich przedsiębiorstw, co stanowi około 8%
wszystkich przedsiębiorców – obcokrajowców w tym kraju. Oznacza to
ni mniej ni więcej tylko to, że dla wielu z nas Belgia ciągle jest lepszym
miejscem do życia niż Polska. Może
sprawia to lokalizacja tego kraju, rozbudowana infrastruktura, mnogość
zagranicznych inwestycji, no i Bruksela, która jest siedzibą wielu międzynarodowych agend rządowych, banków, korporacji.
Flandria kusi inwestorów ulgami,
wysokim poziomem inwestycji i mimo
wszystko stabilnością gospodarki. To
we Flandrii ulokowana jest większość
belgijskiej produkcji chemicznej. Wokół Antwerpii znajduje się ogromny
konglomerat przemysłu chemicznego.
Antwerpski port i diamentowe centrum, dla wielu z nas są wykładnikiem
sukcesu tego rejonu i gwarancją odniesienia sukcesu.
Trzymajmy więc kciuki za belgijską
gospodarkę, bo jej kondycja przełoży
się na zawartość naszych kieszeni.
Marta Wawrocka
Źródło: biznes.pl, forsa.pl, forbes.pl,
gazetafinansowa.online, brussels.trade.gov.pl
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Autobusem do Polski
Basieńko! Ten Pan zważył moje doświadczenie!
Doświadczenie Pani Basi i jej mądrości – na siłę można rzec, w duchowofizycznej dyskusji łączącej pokolenia. Dyskusja, która emocjonalnie
doprowadziła autobus pełen ludzi do wrzenia.

I co Irenko? Jak Ty to oceniasz? Co Ty o tym myślisz?
Wsiadły we dwie: Basieńka
i Irenka. Każda z nich ku
sobie
przy sobie miała bagaż podręczny
6 razy większy od dopuszczalnych rozmiarów. Jedną poduszkę – żeby nie
przesadzać. Torebkę, kocyk oraz
mniejszą poduszkę – ale nie zwyczajną, bo specjalną, zapobiegającą nadmiernemu kiwaniu (tudzież ruszaniu)
głową. Posiadały także – każda z nich
osobno, rzecz jasna – reklamówkę, bo
przecież Basieńka w czasie podróży
musi coś jeść! Na nic moje dywagacje
nad zawartością bagażu podręcznego
Basieńki i Irenki, w którym ludzie
przetrzymują jedzenie. No cóż! Moje
bohaterki starają się być oryginalne!
Spokojnie, bez nadwyrężania sił,
w tym przypadku, też by się udało
– z sukcesem!
Bardzo nieporadnie wtarabaniły się
na miejsca. Irence z kieszeni wierzchniego okrycia sięgającego do kolan, który miał chronić ją przed zimnem i deszczem, wystawał poradnik
– „Jak zachować formę podczas jazdy”,
kawałek artykułu na temat gimnastyki na siedzeniu, oraz jak przybrać wygodną i najbardziej możliwą leżącą pozycję w podróży. Fakt, w poradniku
nie było nic na temat relacji z pozostałymi podróżującymi, Irence należy wybaczyć. Ten kawałek, który udało mi się przeczytać z kieszeni mojej
nowej znajomej, uświadomił mi, że na
pewno usiądzie przede mną. Siadła.
Pomyślałem – to będzie cudowna droga! Basieńka, jak się później okazało
– siostra Irenki, usiadła po przeciwnej stronie. Chciałoby się powiedzieć,
że miałem ją na oku, ale dziś sądzę,
że było zupełnie odwrotnie. Gdy sięgałem po swój sztambuch by zapisać
słowa kluczowe rozmowy bohaterek,
aby nie zapomnieć o nich przy pisaniu felietonu, Basieńka podnosiła głowę i spoglądała na mnie jak na przybysza z całkiem innej planety. Za
każdym razem. To dopiero doświadczenie!
Kiedy obie panie poukładały swoje
rzeczy na siedzeniach i odnalazły odpowiednią pozycję, Basia zaczęła wy-

ciągać andruty i częstować siostrę.
– Irenko, masz rozluźnij się, spokojnie, jedziemy razem, rozluźnij się naprawdę. Irenko słyszysz? Takie doświadczenie! Jeszcze nigdy mnie nie
kontrolowali, a już nie mówię o ważeniu! Spokojnie, mojej bohaterce chodziło o ważenie bagażu. Normalnie
szok Irenko! Doświadczenie mi zważyło, Irenko.
Szybko zorientowałem się, że chciała powiedzieć – „doświadczenie mnie
nauczyło”, ale czego to nie wiem, bo
Basieńka nie nauczyła się, że z pełną
buzią się nie mówi. Ale pyszne Irenko! Co ty o tym sądzisz, jak Ty te andruciki oceniasz? Irenka, konsumując pysz ne an dru ty przy glą da się
siostrze i perfidnie pokazuje na kierowcę. Przełknęła nieocenionego andrucika – Basiunia, jak Ty go oceniasz, co Ty o tym Pa nu są dzisz?
Siostra zdecydowanie pokiwała głową i zajęły się jedzeniem parówek po
słodkim andruciku. Irenko, tu są paróweczki w cieście. Pyszne, nie? Irenko, jak Ty je oceniasz, co Ty o nich
są dzisz? Ba sień ko, ten wczo raj szy
film romantyczny wcale nie był romantyczny. Tylko ta jedna scena miłosna, a reszta to tak jakby jakaś wojna, nie? Irenko, co Ty o tym sądzisz,
co powiesz w tym temacie, jak to ocenisz? Naprawdę – gdybym nie przeżył tego doświadczenia, nie wiedziałbym, że tak można przez 27 godzin
z krótkimi przerwami na papierosa.
Chociaż, nie palę to nie wiem czy Basieńkę i Irenkę na papierosie doświadczenie nie nauczyło czegoś więcej niż
podczas jazdy.

Siostry wróciły z papierosa. Basieńka zastała na siedzeniu obok towarzysza podróży, który na jego szczęście – lub nieszczęście – dostał taki
przydział od kierowcy. Pan w wieku
około 60 lat. Niski, szczupły. Pomieścił się z nowo poznaną towarzyszką
z jej ob ła do wa nym ba ga żo wo do świadczeniem, które wcześniej zostało skontrolowane i nasza bohaterka
musiała płacić za nadbagaż – co było absurdalne jak twierdziła, bo przecież ona nic w tym bagażu nie miała! I tak zaczęła się dyskusja pokoleń.
Podchmielony Pan zaczął. Basieńka
ciągnęła go za język. Na początku nie
widząc obrączki u jednej z sióstr Podchmielony Pan okazał się być wolny,
później wdowcem, a na końcu, gdy
Basieńka powiedziała, że ma jednak
męża – (jak go ocenia), Pan okazał
się być również żonaty, a kawa którą proponował wcześniej okazała się
nieaktualna, bo Podchmielony Pan
miesz ka obok wścib skiej są siad ki,
która wszystko widzi. Do wymiany
telefonów i adresów, jak początkowo
Pan zakładał, nie doszło. Można powiedzieć – takie doświadczenie chwili!
Czasami dużo dzieje się pod wpływem momentu, doświadczenie potrafi się diametralnie zmieniać. Czytelniku, jak Ty to widzisz? Jak to
oceniasz i co o tym sądzisz?
Adam Sn arski
www.adamsnarski.cba.pl

grudzień 2013

Antwerpia po polsku

51

52

Antwerpia po polsku

grudzień 2013

Słowo o byle czym

P

rzychodzi baba do sklepu z łańcuchami i pyta: są łańcuchy?
Sprzedawca odpowiada: jaki pani
sobie życząc; kuty, spawany, czy zaginany? Panie kochany, ja potrzebuję taki klejony. – Nie rozumiem. – Przecie
mówię: klejony, kolorowy, na choinkę!
Wystarczy z pięć metrów. Sklepikarz
już miał odpowiedzieć, jednak przerwało mu skrzypnięcie drzwi. Wchodzi
gajowy i pyta: są łańcuchy? Sprzedawca był trochę zły, bo nie dokończył rozmowy z babą, a już miał dla niej ciętą
odpowiedź, jednak odpowiada grzecznie gajowemu: są, ale tylko takie, co
się wyginają. – To gites, bo ja potrzebuję taki do piły łańcuchowej a Święta idą i choinki... Sklepikarz już był wyprowadzony z równowagi, jednak
pohamował złość i mówi: poproszę
uprzejmnie (pisownia oryginalna) sobie wybrać. Wszystko co mam, wisi na
tych ścianach. Baba mruknęła pod nosem: tu chyba wszystko wisi.- Że co?
Pyta podejrzliwie sklepikarz. – Mówię,
że co ma wisieć, nie utonie. Aha – odburknął właściciel sklepu i obmyślał
już chytry plan, jak tu dogryźć swoim
klientom, którzy nie znajdą czego szukają, więc nic nie kupią.
Wtem otwierają się drzwi i wchodzi
nauczyciel z pobliskiej szkółki. Dzień
dobry! – mówi jasnym tenorem i z doskonałą dykcją. – Aa... dzień dobry panu profesorowi. – Jestem tylko zwykłym nauczy... – dobra, dobra,
przerywa sprzedawca. – Czego pan sobie życząc tu przychodzi do mnie po
pierwszy raz... – chciał się zgrabnie
wysłowić, ale się pogubił, więc mówi:
czym mogę posłużyć? Nauczyciel już
od dawna nie cierpiał w głębi duszy,
słysząc tak nieskładne wypowiedzi,
nawet zaczął sam się bawić w słowny
bałagan. Po chwili zastanowienia mówi: posłużyć bym się ja chciał panem
sprzedawcą aby ten zechciał uprzejmie mi donieść łańcuch. Klejony, gięty, czy na miarę – odpowiada skonsternowany
właściciel
sklepu
żelaznego. Potrzebuję taki, żeby się
wyginał – odpowiada profesor z miejscowego awansu – bo to ma być łańcuch do motoroweru. Sprzedawca był
już sino-purpurowy ze złości, ale nie
chciał zadzierać z miejscową elitą,
więc odpowiada: cały uso.. asu.. – tymet na ścianie wisząc... to wszystko
co mam... (eskalacja głośności) nawet
moja mnie rzuciła przez te cholerne
łańcuchy! – krzyknął, bo już dłużej nie
wytrzymał.
Nadbiega baba i mówi: przecie jo ci
mówiła, z rok tymu, przerzuć się chłopie na żarcie i chlanie, to twoja wró-

ci i jeszcze sama będzie handlowić.
O... pan profesorz, kłaniam się panu
profesorzowi. Ach... opowiedział zrezygnowany nauczyciel. Cisza trwała
tylko ułamek sekundy, bo nadbiegł
gajowy i już miał coś powiedzieć, ale
znowu zaskrzypiały drzwi...
Zapadła (prawie) absolutna cisza,
przerywana tylko kwakaniem i gdakaniem dobiegającym zza otwartych
drzwi, w których stał miejscowy
amant, wystrojony w brązowy garnitur, granatową koszulę oraz krawat
w łososiowym kolorze i w kropki bordo. No czego? – pyta sprzedawca. Jeden gruby łańcuch... albo nie... trzy
cienkie. – Ile? – Amant odpowiada: no
tyle, żeby się do rękawa zmieścił.
Sprzedawca odszedł w głąb sklepu,
a gajowy wtrąca: teraz już wiem!
Aby nie przekroczyć granic dobrego smaku wyjaśnijmy tylko, że gajowy miał na myśli szczęśliwe powroty
Witka z zabaw w sąsiednich wsiach.
Chodził tam zwykle sam, gdyż nikt
z miejscowych nie miał odwagi iść na
potańcówki, które kończyły się zawsze tak samo.
Sprzedawca wrócił za ladę w trochę
lepszym humorze, przyjął należność
za trzy kupony łańcucha, i spojrzał
przyjaźniej na swoich o mało co klientów: a widzicie, choć przy sobocie zarobiłem na kieliszek chleba.
Nauczyciel: widzę, że tutaj nie kupię tego, co potrzebuję. – A dlaczego
pan tak uparcie trzyma się tego biznesu? Przecież tu nikt… no, prawie
nikt nie przychodzi. Może pora się
przebranżowić? Prze co? – wtrąca baba. Sprzedawać coś innego. – A nie
mówiłam? – Sprzedawca na to: łatwo
powiedzieć; nie mam nic krom tych
łańcuchów. Gdybym je sprzedał
wszystkie, to może... moja by wróciła, rozmarzył się. Ale nie ja jeden...
wszystko pada na pysk. Jak tylko wąskotorówkę skasowali, to ludziska
przestali kupować i teraz co? A drogi
jak nie było, tak nie ma. Tylko rowerem albo... a ja mam w szopie taki sam
motorower, to chyba łańcuch się nada.
– Dziękuję bardzo, odpowiada nauczyciel. Ale co pan zamierza? Przecież tak
dalej nie można.
Odzywa się gajowy: ona (wskazuje
na babę) jakoś przeżyje na tych swoich arach, ja też czasami coś puknę
na boku (rozgląda się ostrożnie czy
nikt postronny nie słucha), pan profesor to problemu nie ma. Ale on, niemłody już przecie. Wtrąca się baba:

a ty – zwraca się do sprzedawcy – nieźle się trzymasz jak na swoją 60-kę.
Wyglądasz najwyżej na pięćdziesiąt.
– Ale ja mam dopiero czterdzieści pięć,
odzywa się sprzedawca.
Zapadła cisza. Nawet gdakanie
i kwakanie ucichło. Wszyscy popatrzyli po sobie i nikt nie wiedział, co powiedzieć.
Wtem otwierają się drzwi i wchodzi
Witek, ale jakby odmieniony. Na jego
twarzy malowała się powaga, nie było śladu niedawnej pogody ducha.
– Mam tego dość, powiedział spokojnie, ale dobitnie. Popatrzył na swoją
marynarkę, zdjął ją i wrzucił do kosza. Co to za życie. Zabawy nie ma,
nawet nie ma z kim się powadzić, bo
kto żyw, stąd wyjeżdża. Ja też się załapałem na wyjazd. A dokąd to? – pyta baba. Znajomki zza rzeki jadą do
Belgii. Dzisiaj. – To szmat drogi, wtrącił nauczyciel. – A co mi tam, młody
jestem i silny. Jak się tutaj polepszy,
to może wrócę. Teraz nic tu po mnie.
– To po co żeś tu przylazł, pyta baba.
– Sam nie wiem, odpowiada Witek. Jakoś tak nogi mnie tu same przyniosły... no to na razie, może kiedyś... zamilkł i skierował się do drzwi. – Czekaj
no! – zdecydowanym głosem odzywa
się sprzedawca. Znajdzie się jedno
miejsce... dla mnie? – Jest jedno wolne, bo Jachu uwalił się jak wór i dzisiaj nie pojedzie. – Daj mi pięć minut,
zaraz się spakuję... po dłuższej chwili sklepikarz wrócił z jedną torbą
i oparł się o ladę. – No to... bywajcie,
powiedział spokojnie.
Wyprostował się, wzrok miał skupiony i z jego twarzy zniknęły lata,
które sam sobie dodał zrezygnowaniem i bezsilnością. Po chwili wyszli
obaj pozostawiając otwarte drzwi.
Musieli iść szybko aby zdążyć na
czas. Sklepikarz tylko raz stanął
w szczerym polu i spojrzał z daleka
na swoją wieś. Z jego prawego oka
spływała samotna łza. Witek też minę miał nietęgą. Ale wieje, co? – spytał. – Tak, to przez ten wiatr. Sprzedawca przetarł energicznie twarz
dłońmi, jak gdyby chciał zetrzeć z niej
resztki snu i powiedział: no, teraz naprawdę jestem gotów. To powiedz mi,
co w tej Belgii...
Tymczasem baba poszła już do domu, gajowy wyprowadził z szopy stary motorower, a nauczyciel – patrząc
na odlatujące w kluczu ptaki pomyślał:
„Każdy łańcuch jest tak silny, jak
jego najsłabsze ogniwo”.
Michał Nowacki
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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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KONKURS
Sandro Baruch, właściciel restauracji Parillada Argentina,

zaprasza państwa do wzięcia udziału w konkursie,
w którym nagrodą główną jest kolacja dla dwóch osób
w jego restauracji.
Zasady konkursu:
Prosimy o nadesłanie wiersza – satyry, nawiązującego do treści artykułu o restauracji parillada
argentina, na adres mailowy: antwerpiapopolsku@gmail.com
Wśród osób, które nadeślą do nas prace konkursowe, wybierzemy trzech zwycięzców.
Nagrodą za drugie i trzecie miejsce będzie wydrukowanie prac w gazecie, w następnym numerze
miesięcznika „Antwerpia Po Polsku”. Autor najlepszego wiersza oprócz publikacji w gazecie,
otrzyma zaproszenie na kolację w restauracji Sandro Barucha.

Miejsce

na Twoją

reklamę
KONTAKT:
antwerpiapopolsku@gmail.com

tel. 0489/823 803
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Lubisz gotować?
Napisz do nas.
Czekamy na przepisy autorskie, oryginalne, mało znane, szybkie, tanie, wasze ulubione
i wszystkie inne. W każdym kolejnym numerze gazety będziemy zamieszczać propozycje
czytelników, którzy chcą swoją kulinarną pasją dzielić się z innymi.
Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com
Przed nami Wigilia, Święta Bożego Narodzenia i Sylwester. Na świątecznym stole nie zabraknie z pewnością różnych dań i przekąsek. Chciałabym podzielić się kilku
sprawdzonymi rybnymi przepisami. Niektóre dostałam
od mamy, inne od koleżanek. Wszystkie są bardzo proste
w przygotowaniu i niezbyt czasochłonne. Mam nadzieję,
że będą smakowały.
Ewa

Świąteczne śledziki
Składniki: l 6 sztuk płatów śledziowych l pół słoika majonezu l pół szklanki kwaśnej śmietany l 2 czerwone cebule l 2 ogórki korniszone l duże winne jabłko l pęczek
koperku l kilka listków sałaty l kilka plasterków cytryny l liść laurowy l ziele angielskie l sól l pieprz l odrobina cukru.
Przygotowanie: Śledzie moczyć w zimnej wodzie przez
pół godziny. Osączyć i ułożyć na talerzu. W międzyczasie
przygotować sos: posiekać umyty koperek (odłożyć kilka
gałązek do dekoracji), korniszony drobno pokroić. Wymieszać majonez ze śmietaną, dodać listek laurowy i rozgniecione ziele angielskie. Korniszony i koperek przyprawić solą, pieprzem i szczyptą cukru. Cebule pokroić
w cieniutkie krążki, a jabłko na cienkie plastry.
Ułożone na talerzu śledzie pokryć sosem, ozdobić sałatą, plasterkami jabłka, cebuli, cytryny i gałązkami koperku.

Śledzie z koperkiem w sosie chrzanowym
Składniki: l dkg matiasów l 2 łyżki tartego chrzanu l
3 ogórki konserwowe l 4 łyżki śmietany l pęczek koperku l pieprz.
Przygotowanie: Matiasy wymoczyć przez około 2,5 godziny w mleku. Ogórki konserwowe pokroić w drobną
kostkę, koperek posiekać. Wymoczone matiasy osuszyć,
pokroić w wąskie paseczki i ułożyć w misce. Na to położyć pokrojone ogórki.
Posiekany koperek wymieszać z chrzanem i śmietaną,
dodać odrobinę pieprzu. Tak przygotowanym sosem polać śledzie i wstawić do lodówki, aby się schłodziły.

Antwerpia po polsku

grudzień 2013

57

Śledziowa sałatka warstwowa

Ryba po grecku

Składniki: lpół kilograma matiasów l 5 średniej wielkości ziemniaków l 3 cebule l 3 buraki l 3 jajka l sól
i pieprz do smaku l majonez.

Składniki: l1 kilogram mintaja lub pangi l 3 jajka l 4
marchewki l 1 pietruszka l mały seler l 2 cebule l słodka papryka l 1 szklanka koncentratu pomidorowego l
10 łyżek oleju l szklanka wody l sok z cytryny l tarta
bułka l sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie: Matiasy wymoczyć w mleku przez około 2,5 godziny, odsączyć i pokroić w niedużą kostkę.
W osobnych garnkach ugotować ziemniaki i buraki, ostudzić i obrać ze skórki. Następnie zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Ugotować na twardo jajka, ostudzić, obrać
i rozgnieść widelcem. Cebule drobno
posiekać.
W szklanej misce
układać warstwowo:
matiasy, cebula, buraki, majonez, ziemniaki, majonez i jajka. Odrobiną soli
i pieprzem posypać
tylko jajka.
Źródło: objazdowa.blogspot.com

Pyszne filety rybne
Składniki: l 6 filetów rybnych w kostkach l 2 łyżki
śmietany l 2 łyżki masła l 2 łyżki musztardy l 2 łyżki
drobno posiekanych korniszonów l sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie: Żaroodporne naczynie wysmarować masłem i ułożyć w nim filety. Jeżeli filety są zamrożone, przed
włożeniem do piekarnika trzeba je odmrozić. Zapiekać
przez 15 minut w temperaturze 200 stopni. Wyjąć z piekarnika i odlać płyn, który powstał w czasie pieczenia.
W miseczce wymieszać śmietanę, musztardę, korniszony, sól i pieprz. Powstały sos równomiernie rozprowadzić
na usmażonych filetach i ponownie żaroodporne naczynie wstawić do piekarnika. Piec 10 minut, również w temperaturze 200 stopni. Doskonale smakuje z upieczonymi
ziemniaczkami lub frytkami.

Przygotowanie: Rybę pokroić na nieduże kawałki, dokładnie oprószyć solą i pieprzem. Maczamy ją w roztrzepanym jajku, obtaczamy w tartej bułce i smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor (na wolnym ogniu).
Obrane warzywa zetrzeć na tarce o grubych oczkach,
a cebule pokroić w piórka. Na patelni rozgrzać trochę oleju (3-4 łyżki) i zeszklić cebulę. Następnie dodać pozostały olej i starte warzywa. Smażyć przez trzy minuty, potem podlewać wodą i dusić na wolnym ogniu pod
przykryciem, około 20 minut (warzywa muszą być miękkie).
Dodajemy koncentrat pomidorowy, wymieszamy i smażymy przez dwie minuty. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem, sokiem z cytryny i słodką papryką.
W naczyniu warstwami układamy rybę, na to masę warzywną. Trzeba pamiętać, by ostatnią warstwą były właśnie warzywa. Wstawiamy do lodówki na całą noc. Rybę
po grecku można jeść na ciepło i na zimno.
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Ciekawostki
Czworonożny burmistrz
Kot Stuubs, od 15 lat zasiada w fotelu burmistrza amerykańskiego miasteczka Talkeetna na Alasce. Piętnaście lat temu, kiedy po raz kolejny
mieszkańcy stracili zaufanie do lokalnej władzy, podjęli decyzję, że odtąd
rządzić nimi będzie czworonóg. Padło
na kota. Wprawdzie pełni on tę funkcję tylko honorowo, ale posiada własną stronę na Twitterze, Facebooku
i mnóstwo fanów na całym świecie.
Ostatnimi czasy kot burmistrz mocno podupadł na zdrowiu, został bowiem pogryziony przez psa. Skończyło się na interwencji weterynarza, ale
niestety nawet pełnienie tak wysokiej
funkcji nie dało kotu prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Właścicielka
czworonoga zwróciła się więc z apelem o pomoc do internetowej społeczności, która oczywiście nie zawiodła.
Pieniądze dla kociego burmistrza spłynęły szerokim strumieniem z całego
świata.

Szczęśliwe dziecko,
to brudne dziecko
W miejscowości Westland w stanie
Michigan w Stanach Zjednoczonych,
zorganizowano Dzień Błota. Pod czujnym okiem dorosłych, w przeogromnym dole wypełnionym błotem, maluchy taplały się w szaro-czarnej mazi.
Według organizatorów, błoto przygotowane specjalnie dla dzieci, było czyste (jak na błoto) i oczywiście w żadnym stopniu nie zagrażało zdrowiu
uczestników. Na potrzeby tegorocznej imprezy zużyto ponad 70 tysięcy
litrów wody oraz 200 ton gleby najlepszej jakości.
Maluchy z radością zanurzały się
w błocie od stóp do głów, a pod koniec zabawy wybrano błotnego króla
i królową. Impreza zakończyła się grupowym myciem w czystej wodzie.

Chcesz zdrowo spać?
Jedź na kemping
Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu Colorado w Stanach
Zjednoczonych. Po przeprowadzeniu
szeregu eksperymentów badacze
uznali, że brak światła słonecznego
podczas dnia i sztuczne oświetlenie
w nocy rozstrajają nasze biologiczne
zegary. W konsekwencji kładziemy
się spać dużo później, gorzej odpoczywamy, a po przebudzeniu, przez kilka godzin pozostajemy w stanie półsnu.
Naukowcy zabrali uczestników eksperymentu na kemping i stwierdzili,

że na świeżym powietrzu u każdego
z nich cykle snu zsynchronizowały się
ze wschodem Słońca. W największym
stopniu ta zmiana dotyczyła tak zwanych nocnych Marków. Spali tak samo, ale budzili się bardziej wyspani
i wypoczęci.

Długowieczne Japonki
Dziewczynki urodzone w Japonii,
mają szanse dożyć 86,41 roku. Tym
samym mieszkanki Kraju Kwitnącej
Wiśni odzyskały pierwsze miejsce
w rankingu oczekiwanej długości życia.
Swoją wysoką pozycję Japonki (jak
i Japończycy) zawdzięczają zdrowej
die cie za wie ra ją cej ma ło tłusz czu
i cukru, aktywnemu trybowi życia,
jak i wyjątkowo sprawnie działającemu systemowi ubezpieczeń zdrowotnych. Długowieczność mieszkanek Japonii jest także ściśle związana
z ogólnie panującym w tym kraju dobrobytem.

Najlepszy hotel świata
Według rankingu ogłoszonego
przez prestiżowy magazyn „Travel +
Leisure”, najlepszym hotelem świata
w 2013 roku został Mombo Camp&Little Mombo Camp w Botswanie. Zwycięzca pokonał takich hotelarskich gigantów jak Ritz – Carlton, czy Four
Seasons. Hotel, zbudowany w delcie
rzeki Okawango w rezerwacie Moremi Game, uzyskał doskonałą punktację – 96,60 na 100 możliwych punktów do zdobycia.
Najlepszy hotel na świecie, położony w najbardziej dzikiej części Afryki, jest niewielki. Składa się z dziewięciu drewnianych pawilonów
usytuowanych na wysokości dwóch
metrów nad ziemią, przykrytych trzciną i zasilanych energią słoneczną.
Każdy z przestronnych domków oferuje łazienkę, sypialnie z łóżkami pod
baldachimami i moskitierami, prywatny basen, werandy i bibliotekę. Hotelowa kuchnia jest na najwyższym, bo
pięciogwiazdkowym poziomie, a posiłki mogą być serwowane w każdym
miejscu na terenie ośrodka i o każdej
porze. Do dyspozycji gości jest także
bar, siłownia i pokoje rozrywkowe.
Niewątpliwą atrakcją hotelu jest otaczająca go wspaniała przyroda. Za oknami przechadzają się żyrafy, nosorożce i słonie.
Za wynajęcie jednego domku trzeba zapłacić około 1,7 tysiąca dolarów
za dobę. Można wynająć pojedynczy
obiekt, jak również cały ośrodek.

Chcesz być zdrowy,
jedz śniadania
Naukowcy z Harvardu dowiedli, że
osoby które nie jedzą śniadania, są
o wiele bardziej narażone na zawały
i inne choroby serca. W ramach eksperymentu przeprowadzili badania na
około 30 tysiącach mężczyzn w różnym wieku.
Wy niki potwierdziły, że pa nowie
którzy nie mieli w zwyczaju rozpoczynać dnia od posiłku, generalnie
odżywiali się niezdrowo, często uzależnieni byli od nikotyny i mieli nadwagę.
Naukowcy twierdzą, że chociaż ich
badania przeprowadzone były tylko
w grupie mężczyzn, to pewne jest, że
ko bie ce or ga niz my za cho wu ją się
w takich przypadkach bardzo podobnie.

Anty – Noble rozdane
W tym roku anty nagrodę otrzymali chemicy za cykl badań, które miały wyjaśnić, dlaczego człowiek płacze
krojąc cebulę. Czy udało się znaleźć
odpowiedź – nie wiadomo. W kategorii medycyna, wygrał naukowiec który udowodnił, że pacjenci po przeszczepie serca żyją dłużej tylko wtedy,
jeżeli słuchają ….opery. Kolejne nagrodzone odkrycie dotyczyło fizyki
i rewelacyjnego (zdaniem autora) odkrycia, że ludzie mogą chodzić po wodzie, ale na Księżycu. Wszystkich przebił pewien biolog który udowodnił, że
chrząszcze gnojniki gubiące drogę
w nocy, odnajdują ją dzięki Drodze
Mlecznej.

Trzecia płeć
Od listopada, Niemcy są pierwszym
krajem w Europie, w którym rodzice
i lekarze będą mogli zrezygnować
z płci noworodka. W takim przypadku w rubryce płeć będzie widniał termin: nieustalona. Chodzi o ułatwienie życia dzieciom, które rodzą się
z narządami płciowymi obu płci naraz.
Wprowadzenie trzeciej płci jest wynikiem orzeczenia niemieckiego Konstytucyjnego Trybunału który uznał,
że „płeć subiektywnie odczuwana
i przeżywana należy do podstawowych
praw człowieka”. Osoby z nieustaloną płcią, mogą w każdym momencie
zmodyfikować tożsamość w księgach
stanu cywilnego.
Opracowała:
Karolina Tomczak
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Wydział Konsularny
Ambasady RP w Brukseli

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP W BRUKSELI
ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH i PRAWNYCH :
W związku ze znacznym wzrostem napływu interesantów do naszego urzędu, w celu zapewnienia
sprawnej obsługi wszystkich przybyłych, Wydział Konsularny wprowadzi z dniem 01.08.2013 r. zapisy
na spotkania w sprawach paszportowych i prawnych. Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z
tego zakresu powinny zapisywać się poprzez stronę MSZ E-Konsulat: h"p://www.e-konsulat.gov.pl/,
na spotkania odbywające się w następujących przedziałach czasowych: wtorek, czwartek, piątek w
godzinach 9:00 do 13:00, w środy w godzinach 13:00 do 18:00.
W okresie przejściowym, do 31.12.2013 r., w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby które
zapisały się na spotkanie, pozostali interesanci w miarę istniejących możliwości. Z dniem 01.01.2014
r. przyjmowani będą tylko interesanci którzy wcześniej zapisali się na wizytę w urzędzie. Pozostałe
osoby będą przyjmowane tylko w sytuacjach wyjątkowych.
Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane w celu uzyskania
zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.
Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji, mając nadzieję iż przyczyni się do
sprawnej obsługi wszystkich interesantów oraz zaoszczędzi Państwu czasu traconego w kolejce w
urzędzie.
Wszystkie informacje dot. spraw konsularnych załatwianych w urzędzie znajdują się na stronie
internetowej Ambasady RP w Brukseli: h"p://www.bruksela.msz.gov.pl/
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OFERTY PRACY
Erkenningen VG. 1862/BU – VG. 1862/BUC
Certified Member Federgon

belgijska agencja pośrednictwa pracy pilnie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska :
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 Haidenheim-ISO)
- Dobra znajomość M-kodów
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Zadania:
- Programowanie i obsługa frezarki CNC
- Odpowiedni dobór oraz składanie narzędzi
- Fabrykacja elementów (do 20m długości, bronz, duplex,
tytan,…)
- Obliczanie oraz dodawanie parametrów (prędkość obrotów, posów..)
- Dokonywanie pomiarów za pomocą: mikrometru, suwmiarki, głębokość, itd.

BLACHARZ WARSZTATOWY
SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH
Nasz klient specjalizuje się w montażu kanałów wentylacyjnych w budynkach i w halach przemysłowych. Oprócz
izolacji, również zajmuje się produkcją obudowy wszystkich urządzeń i części wentylacyjnych. Obudowa jest zrobiona z aluminiowych płyt, które pracownik musi ciąć,
zginać, wiercić, itd. Na podstawie własnych kalkulacji,
rysunków technicznych i za pomocą konwencjonalnych
maszyn obróbczych.
Stanowisko:
Blacharz sam jest odpowiedzialny za ocenę sytuacji na
miejscu/na budowie oraz za pomiar pomieszczeń. Przygotowuje rysunek techniczny (3D), żeby później dokładnie produkować obudowy z płyt aluminiowych.
Wymagania:
- Kilka lat doświadczenia jako blacharz
- Mieć doskonale wyobrażenie przestrzenne
- Dobra znajomość formuł matematycznych (powierzchnie, obwody, kola, kwadraty, Pi, etc.).
- Być innowacyjnym
- Obsługiwać maszyny konwencjonalne (giętarki, wiertarki, piły, szlifierki,…)
- Potrafić dokładnie mierzyć, szkicować
- Obróbka cienkich blach aluminiowych
- Składać elementy razem (bez spawania! Za pomocą nitów)
- Umiejętność oceny sytuacji z przeszkodami.
- Pracować dokładnie, biorąc pod uwagę miejsce dla izolacji (+/- 10cm grubości)

ELEKTROMECHANIKÓW WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
Zadania
- Analiza całej maszyny za pomocą systemów diagnostycznych (tzw. Multimeters) i dokumentacji technicznej.

- Naprawa systemów hydraulicznych (systemy podnośne/pompy/etc.).
- Naprawy pneumatycznych systemów np. układy hamulcowe.
- Używanie systemów diagnostycznych w celu naprawy
systemów elektronicznych.
- Znajomość systemów Canbusa i systemów sterowania
Mosfet.
- Wymiana obwodów elektrycznych, oświetlenia, itd.
- Spawanie Mig/Mag i elektroda.
Wymagania:
- Doświadczenie na podobnym stanowisku (mechanik
wózków widłowych, koparki, ładowarki)
- Komunikatywny angielski
- Własny samochód żeby dojeżdżać do pracy

ŚLUSARZ-NARZĘDZIOWIEC
– praca w Gent
Zadania:
- przygotować materiał (Alu, stal, plastyki, itd. – piłować,
szlifować, etc)
- interpretować skomplikowane rysunki techniczne 3D/
2D
- Obsługiwać konwencjonalne frezarki, tokarki, wiertła, itd.
- Obróbka mniejszych elementów (matrycy, narzędzia)
w wysokich tolerancjach (sektor samochodowy)
- obliczyć parametry
- Montaż wszystkich części (matrycy/narzędzia – czasem
części pneumatycznych)
- Plus: spawać Tig/acetylen
Wymagania:
- kilkuletnie doświadczenie jako operator konwencjonalnych maszyn do obróbki metalu
- kilkuletnie doświadczenie przy montażu skomplikowanych części
- pracować samodzielnie
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- własny samochód żeby dojeżdżać do pracy

CNC OPERATOR OKLEINIARKI
TYPU IMA
Firma specjalizuje się w produkcji mebli kuchennych, biurowych, łazienkowych, sypialni, posiada nowoczesna flotę z CNC maszynami do obróbki drewna (CNC Masterwood, CNC IMA okleiniarka).
Zadania:
- Praca nad podstawie rysunków technicznych
- Konfiguracja (nie musisz zaprogramować maszyny!) CNC
okleiniarki typu IMA. W razie problemów, musisz zrobić
drobne korekty w programie CNC.
Wymagania:
- doświadczenie w branży drzewnej
- dobra wiedza na temat różnych rodzajów drewna
- doświadczenie w pracy z CNC okleiniarkami typu IMA
- komunikatywna znajomość języka angielskiego

OFERUJEMY:
4 Atrakcyjne wynagrodzenia
4 Zakwaterowanie
4 Legalną pracę w sprawdzonej firmie
4 Załatwienie formalności związanych z pobytem i pracą
4 Opiekę medyczną podczas zatrudnienia
4 Długoterminowy kontrakt z możliwością stałego zatrudnienia
4 Regularny kontakt z polskojęzycznymi konsultantami

DOŚWIADCZONY ELEKTROMECHANIK AUTOBUSÓW
Zadania:
- Ustalenie diagnozy za pomocą systemu diagnostycznego MANCAT i WIZ
- Odholowanie samochodu w awariach drogowych (laweta)
- Wykonywanie mechanicznych, elektronicznych, hydraulicznych i pneumatycznych napraw: hamulce, zawieszenie, silniki Diesel, oświetlenie, …
- Konserwacja i naprawa systemów klimatyzacyjnych
- Konserwacja i naprawa ogrzewania nocnego (WEBASTO)
Maszyny: autokary marki Mercedes, Volvo, Man en Vanhool, ciężarówki
Traktowane jako plus:
- Wykonujesz elektroniczne naprawy
- Posiadasz dobra znajomość PLC i potrafisz programować PLC
- Posiadasz doświadczenie w obchodzeniu się z najnowszymi ekologicznymi gazami (AD Blue)
- Posiadasz doświadczenie z systemami EDC (Electronic
Diesel Control)
- Naprawa i konserwacja automatycznych drzwi
- Naprawa i konserwacja automatycznej skrzyni
Wymagania:
- 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
- Komunikatywny angielski
- Własny samochód żeby dojeżdżać do pracy
- Jesteś gotowy aby pracować nadgodziny i w weekend

ELEKTROMECHANIK SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (IVECO)
– SERWIS MOBILNY
Wymagania:
- Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku elektromechanika samochodów ciężarowych
- Dobra znajomość programów diagnostycznych
- Komunikatywna znajomość j. angielskiego
- Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność
- Motywacja do pracy
- Własny samochód

DOŚWIADCZONY ELEKTROMECHANIK SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH (FIAT)
Wymagania:
- Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
- Umiejętność dokonywania napraw mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
- Posiadanie własnego samochodu

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
techniczna na www.antwerpiapopolsku.be
- dobra zna
jomość

- Naprawa silników diesla różnych maszyn.
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Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości proszę wpisać „ogłoszenie drobne”)

lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0489823803.
Ogłoszenie ukaże się na stronie internetowej oraz w najbliższym wydaniu gazety „Antwerpia po polsku”
Informujemy, że ogłoszenia komercyjne takie jak usługi, działalność gospodarcza itd. zamieszczamy wyłącznie w formie płatnej reklamy,
w atrakcyjnej cenie (już od 20 euro z btw).
PRACA
% Szukam kogoś do pracy w kuchni, z praktyką, na 3 dni w ty-

SPRZEDAM
% Sprzedam bluzki, marynarkę i spódnicę do Sint Jan Berchman-

godniu. Tel.: 0475.335.432

scollege. Tel.: 0495.878.038

% Belgijska firma poszukuje od zaraz stolarza z doświadcze-

% Sprzedam ubranka dla dziewczynki, rozmiar 62-80, stan ide-

niem. Mile widziana osoba, która posiada A1/E101. Prosimy
o kontakt pod numer: 0485-639-001

% Sprzedam komplet mebli dziecięcych marki Childwood: sza-

SZUKAM PRACY
% Szukam pracy na 2 tygodnie od 25.12.13.do 8.01.14 opieka

nad dzieckiem, sprzątanie itp. K.24l. Antwerpia mój e-mail
asia5@onet.pl pozdrawiam
% Doświadczona opiekunka osób starszych, chorych, niepeł-

nosprawnych, podejmie pracę. Tel.: 0489.925.531
% Nazywam się Bartosz, mam 27 lat. Szukam oficjalnej pracy

w postaci wykończeń budowlanych. Posiadam doświadczenie,
belgijskie dokumenty, znam język flamandzki oraz mam samochód. Tel.: 0485.052.376
% Szukam pracy przy przeprowadzkach, znam język flamandzki, posiadam prawo jazdy i doświadczenie w tej branży. Proszę o kontakt pod nr.: 0485.052.376, Bartek
% Paweł, 22 lata, poszukuję pracy jako pomocnik budowlany.
Znajomość prac budowlanych. Lokalizacja – Antwerpia. Tel.:
0489.206.299
% Szukam pracy w zawodzie mechanik samochodowy, blacharzlakiernik. Tel.: 0493.448.982, 0048 694.698.510
% Szukam pracy jako spawacz. Posiadam duże doświadczenie
w spawaniu mostów, konstrukcji o dużych gabarytach, rurociągów. 7 lat pracy w Belgii, pobyt legalny. Tel.: 0492.187.388
MIESZKANIE – SZUKAM
% Poszukuję apartamentu do wynajęcia z 1 lub 2 sypialniami,

max 550 euro, okolice Deurne Zuid lub Berchem. Tel.:
0488.317.702 lub 0488.111.148

alny, cena 1-4 euro za sztukę. Tel.: 0494.351.221
fa, komoda z przewijakiem, łóżeczko wraz z materacykiem,
prześcieradełka ochronne i bawełniane, śpiworek ocieplany
marki Noukie’s (rozmiar 98-104); babyfoon marki Philips model SCD 519 tanio!. Tel.: 0494.351.221
%Sprzedam wózek dziecięcy typu „rok po roku” marki Phil&Teds,
model explorer, dwa siedzonka, podwójna folia przeciwdeszczowa, torba do noszenia dziecka + dwa śpiworki ocieplane.
Stan bardzo dobry, tanio! Tel.: 0494.351.221
% Sprzedam dom – parter + piętro z działką pięknie zagospodarowaną + działka budowlana, altana, basen, budynek
gospodarczy. Dom nie wymaga remontu (nowy dach).
2 km od miasta OŁAWA. Kontakt.: 0048 503.179.203 lub
0048 886.016.358
TOWARZYSKIE
% Mam 39 lat, nie szukam związku lecz rozsądnej przyjaciółki.

Tel.: 0484.703.128
INNE
% Poszukuję dobrej księgowej lub księgowego na terenie An-

twerpii do rozliczania sklepu spożywczego. Proszę o kontakt:
danutapuzon@gmail.com lub GSM: 0487 596 213.
% Wynajmę pomieszczenie na sklep Outlet (nowe rzeczy), dobra lokalizacja, w pobliżu restauracji i Delhaize, na tej ulicy
każdego dnia przechodzi ok. 8000 pieszych. Gitschotellei, Berchem, w pobliżu przystanku tramwajowego z tramwajem nr
9, 11 i 4 autobusy 31, 51, 52, 53. Siedzibą stałych klientów.
Więcej informacji: 0484433096. Inessa.

Lider zespołu
ANKER

– prywatne lekcje z języka francuskiego

Do wynajęcia
mieszkanie

Niderlandzkojęzyczny, doświadczony
nauczyciel, udziela korepetycji
– prywatnych lekcji języka
francuskiego, uczniom szkoły
podstawowej i średniej, we własnym
domu.

z jedną sypialnią,
przy Lamorinierestraat.
Cena: 625 euro za miesiąc,
ogrzewanie i elektryczność
w cenie wynajmu.

udziala
lekcji gry
na gitarze

Korepetycje

Antwerpia tel. GSM 0475/ 20 31 25
po godz. 17.00

tel: 0475 28 00 27

Tel.: 0485 37 59 11
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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

