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Od Redakcji
Mamy nadzieję, że nowy, 2014 rok, zaczął się dla wszystkich pomyślnie. Zapraszamy do lektury pierwszego numeru
naszej gazety w tym roku, który jest rokiem zmian w zakresie przepisów, dotyczących niektórych dziedzin naszego
życia.
Warte polecenia są z pewnością nowe przepisy prawne i ustawowe w Polsce, ale też w Unii Europejskiej. Niektóre
z wprowadzanych zmian są bardzo istotne, dlatego namawiamy do zapoznania się z nimi.
Wszyscy rodzice zapisujący dzieci do szkół i przedszkoli w Antwerpii, powinni zapoznać się z nowymi zasadami
obowiązującymi w tym zakresie. Terminy w których trzeba dziecko zarejestrować są tuż, tuż, dlatego przygotowaliśmy
dokładną informację na ten temat.
Interesujący jest także artykuł dotyczący tak zwanych pracowników delegowanych, a co za tym idzie, polskiego
sektora budowlanego w UE. Jeżeli nowa dyrektywa, nad którą Komisja Europejska zakończyła już prace, wejdzie
w życie, sytuacja polskich firm i przedsiębiorstw budowlanych ulegnie zmianie.
Polecamy także wywiad z burmistrzem Mortsel, przeprowadzony specjalnie dla „Antwerpii po polsku” przez Maję
Stępień.
W kulinarnych podróżach po Antwerpii, tym razem odwiedzimy kuchnię żydowską.
Miłej lektury!
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Peja zagra w Antwerpii

K

iedy w 1993 roku w Poznaniu
powstawał Slums Attack, nikt
jeszcze nie przypuszczał, że
młodzieńcza pasja przerodzi się
w skład, który przez kolejne 20 lat będzie miał ogromny wpływ na polską
scenę i na rozwój kultury hip hop
w Polsce. Peja i DJ Decks zwieńczyli
swój jubileusz ogromną imprezą w poznańskiej Arenie, na której ponad 6
tysięcy fanów uczciło urodziny ulubieńców, oraz wydaniem płyty 20/20.
Rozpoczęła się też trasa koncertowa
Evergreen Tour, która odwiedzi także Belgię. Już 1 lutego Peja i DJ Decks
zagrają w Antwerpii.
Pomimo upływu czasu Slums Attack
wciąż kipią wigorem, nagrywają i koncertują. Nie brakowało życiowych zakrętów, o których otwarcie mówi sam
Peja. Od kilku lat żyje jednak w szczęśliwym związku, założył rodzinę, co
od razu można odczuć choćby w tekstach. Odcięcie grubą kreską od imprezowego stylu życia dało Slums Attack drugie życie.

Na koncercie zobaczymy na scenie,
oprócz rzecz jasna Peji i DJ'a Decksa,
Gandziora oraz Śliwę. Poznaniacy zagrają swoje najważniejsze utwory, a że
jest tego naprawdę sporo możemy spodziewać się znakomitego koncertu.
Po koncercie after party poprowadzi DJ Rasmatal. Wstęp od lat 16.

Sobota 1 lutego 2014
Zappa
August Leyweg 6,
2020 Antwerpen
Start: 20.00
Bilety do nabycia w cenie 25EUR
w sieci polskich sklepów Rarytas
w Antwerpii. W dniu koncertu bilety
dostępne w cenie 30EUR.
Rezerwacje internetowe oraz info:
dmd@o2.pl

Konkurs
dla czytelników
– do wygrania
wejściówki na koncert.
Pytanie konkursowe:

Jak brzmi
imię i nazwisko
Peji?
Opowiedzi prosimy wysyłać
na adres:

daniel.xsidemusic@gmail.com
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Co nowego w 2014 roku

R

edakcja portalu Wizytowka.be
zdecydowała podsumować nie
to, co za nami a to, co przed nami. W niniejszym tekście przedstawiamy zmiany dotyczące życia w Belgii, do których będziemy musieli się
przyzwyczaić i przystosować w 2014
roku. Są to zmiany prawne, nowe ceny i zasady. Poniżej omawiamy najcie ka wsze i naj i stot niej sze z nich
z punktu widzenia Polaków żyjących
w Belgii.
Istotna zmiana dla wielu Polek
pracujących w systemie Titres-Services/Dienstcheques – od 1 stycznia
o 50 centów do równych 9 euro wzrasta cena czeków usługowych (do ilości 400 szt. na osobę lub 800 na rodzinę). Każdy następny czek będzie
kosztował „patrona” 10 zamiast 9.50
euro, jak było do tej pory. Maksymalnie „patron” będzie mógł nabyć do 500
czeków na osobę lub 1000 na rodzinę. Powyższe obostrzenia mogą doprowadzić do tego, że Paniom zatrudnionym w systemie TS ubędzie
kilka/kilkanaście godzin, co nieznacznie może wpłynąć na ich zarobki.
Z hukiem szampanów w życie weszły nowelizacje w tzw. Gminnych
Sankcjach Administracyjnych (hol.
Gemeentelijke Administratieve Sancties – GAS, fr. Sanctions administratives communales – SAC), które pozwalają gminom na sprawniejsze
i szybsze karanie mandatami za wykroczenia takie jak: zaśmiecanie,
szczucie agresywnym zwierzęciem,
rzucanie kamieniami w cudze mienie,
oddawanie moczu w miejscach publicznych, niszczenie pomników
i rzeźb, malowanie grafitti, zakłócanie porządku publicznego, niszczenie
mienia publicznego czy pijaństwo
w miejscu publicznym, groźby, pobicia, obrażanie oraz kradzieże. Do nowości związanych z GAS/SAC należy
obniżenie wieku odpowiedzialności za
powyższe wykroczenia z 16 do 14 lat.
Najwyższy mandat może wynieść aż
250 euro. Ponadto prawo przewiduje
możliwość nałożenia na osobę popełniającą wykroczenie nakaz wzięcia
udziału w pracach publicznych.
Kolejną zmianą, niezwiązaną już
z GAS/SAC, jest zniesienie prawa pozwalającego wszystkim pasażerom korzystającym z miejskiej komunikacji
publicznej w Hasselt we wschodniej
Belgii na korzystanie z niej bezpłatnie. Od 1 stycznia za bilet będą musiały zapłacić osoby od 19 do 65 roku
życia. Z kartą Hasseltpass zapłacimy 60 centów za przejazd. Bez niej
pomiędzy 1 a 3 euro w zależności, w ja-

kich okolicznościach i ilościach kupujemy bilety.
Od 1 stycznia żegnamy SIS-kartę
– kartę ubezpieczenia zdrowotnego.
Podczas najbliższej wizyty u lekarza,
ten zapyta nas o belgijską ID kartę,
którą każdy z nas powinien dostać lub
nabyć w urzędzie gminy podczas meldowania się w miejscu zamieszkania.
Jak co roku zmieniają się też ceny
towarów i usług: znaczki pocztowe
drożeją o 3 centy w przypadku zakupu 10 sztuk. Cena pojedynczego znaczka nie zmieni się. Zmienią się ceny
znaczków wysyłanych z Belgii do krajów europejskich – z 1.03 do 1.07 euro w przypadku zakupu powyżej 5
sztuk. Znaczki poza Europę zdrożeją
do 1.29 euro w przypadku zakupu powyżej 5 sztuk. Jeśli potrzebny nam
będzie pojedynczy znaczek do Europy lub poza jej granice, zapłacimy odpowiednio 1.34 i 1.39 euro (tj. 21 i 22
centy więcej niż w 2013 roku).
W prawie pracy następuje wyrównanie praw tzw. białych i niebieskich kołnierzyków. (kadry zarządzającej i robotników) – obie grupy
mogą się cieszyć podobnymi prawami odnośnie odpraw z pracy czy urlopów chorobowych.
W obronie konsumentów, z dniem
1 stycznia 2014 wprowadza się zapis
nakazujący dostawcom energii proponowanie swoim konsumentom najtańszej z ofert w ich pakiecie. Jednakże o 17 procent maleje dopłata
federalna za elektryczność i gaz tj.:
z 2.9781 do 2.4714 euro za MWh elektryczności oraz z 0.4774 euro do
0.3978 euro za MWh gazu ziemnego.
Wpłynie to na wysokość rachunków,
jakie przyjdzie nam zapłacić po nowym roku. Największych zmian powinny spodziewać się przedsiębiorstwa produkcyjne, które zapewne nie
omieszkają przerzucić dodatkowego
kosztu energii na swoich klientów poprzez podniesienie cen towarów
i usług.
Z 1 stycznia dewaluuje się nieco we
Flandrii powiedzenie „tani jak woda”.
Mieszkańcy dostaną o około 6 euro
wyższe rachunki za wodę niż w 2013.
Dla odmiany tanieją o 2.5% niektóre
leki ogólne tj. leki o składzie takim
samym jak komercyjne lekarstwa, ale
nieopatrzone logotypem producenta.
Warto pytać w aptece o tańsze zamienniki.
Osoby prowadzące bary i restauracje będą mogły zarejestrować w swoich przybytkach tzw. białe kasy fiskalne. W 2014 roku nie będzie to
jednak obowiązkowe, ale stanie się
tak z dniem 1 stycznia 2015. Ma to na

celu ukrócenie u właścicieli barów nieuczciwości podatkowej. Aby stymulować rejestrację owych białych kas fiskalnych ustawodawca przewidział
liczne zniżki w opłatach związanych
z użytkowaniem takiej kasy w przypadku, gdy zarejestrowana została
przed 2014 rokiem.
Złe wieści dla osób korzystających
z usług adwokata – rachunki od prawników, które są już dziś niemałe,
wzrosną o 21% – czyli standardową
stawkę VAT (TVA/BTW). Z podatku
zwolnione zostaną niektóre usługi
prawnicze.
Ciąg dalszy złych wieści – tym razem dla członków Belgijskiej Rodziny Królewskiej – Księżna Astrid i Książę Laurent uzyskają mniejsze dochody
ze skarbu państwa. Rodzeństwo księżnej Elżbiety nie dostanie więcej dotacji. Co więcej, monarchowie zostaną obłożeni podatkiem dochodowym
od kwot, które jednak uda im się uzyskać ze skarbu państwa.
W przypadku konkurencji osoby pełnosprawnej z niepełnosprawną w konkursie o pracę na stanowisko w rządzie federalnym, pierwszeństwo
dostanie osoba niepełnosprawna.
Od 1 stycznia wszystkie noworejestrowane auta w Belgii muszą zostać zarejestrowane przy użyciu
aplikacji WebDIV w Internecie. Dodatkowo celnicy zostali wyposażeni
w możliwość wykrywania aut nieubezpieczonych oraz nieposiadających
aktualnych badań technicznych. Będą to robić przy pomocy kamer zainstalowanych na lotnych punktach
kontrolnych. Pojazdy przejeżdżające
przez punkt, w którym ustawi go patrol, będą automatycznie kontrolowane i weryfikowane, czy ich właściciel
opłacił ubezpieczenie i dokonał przeglądu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości delikwent dostanie do
skrzynki pocztowej srogi mandat. Radzimy ubezpieczyć swoje pojazdy.
Jak widzimy, lista zmian jest niekrótka. Praktycznie każdy z nas znajdzie jedną, dwie zmiany, które go
dotyczą. Mamy nadzieję, że nie przysporzą nam dodatkowego bólu głowy
aniżeli ten po szampańskiej zabawie.

Z noworocznymi życzeniami
pomyślności – redakcja portalu
Wizytowka.be
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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 III
Kolejną wędrówkę po Meir
rozpoczniemy od strony Frankrijklei. Nie wszyscy zapewne
wiedzą, że początkową częścią
deptaka jest ulica Leysstraat,
a właściwe Meir rozpoczyna się
w miejscu, w którym usytuowana jest galeria „Inno”. Miejskim
architektom udało się stworzyć
wspaniałą przestrzeń zaczynającą się od Dworca Centralnego, poprzez Keizerlei, Leysstraat i Meir aż do Groenplaats. Cały
ten obszar ma wiele do zaoferowania zarówno mieszkańcom
miasta jak i turystom.

Teniersplaats i pomnik Davida Teniersa. Źródło: www.panoramio.com

Na początku Leysstraat, na
Teniersplaats znajduje się okazały pomnik Davida Teniersa de
Jungere (1610 – 1690), antwerpskiego malarza – założyciela
Akademii Sztuk Pięknych,
w której kształcili się artyści będący chlubą Niderlandów. Pomnik Teniersa de Jungere długo nie miał swojego stałego
miejsca. Dopiero w 1993 roku
przeniesiono go z ogrodów Akademii na Leysstraat, gdzie stoi
do dziś. Autorem rzeźby jest Joseph Jacques Ducaju – nauczyciel z antwerpskiej Akademii
Sztuk Pięknych.
Na dwóch rogach Leysstraat
sto ją sy me trycz ne, ko pu la ste
bu do wle two rzą ce „bra mę do
starego miasta”. Te dwie piękne bliźniacze kamienice zachwyca ją każ de go i nie spo sób
przejść obok nich obojęt nie.
Z przodu budynków umiejscowione są po dwie rzeźby przedstawiające pory roku. Na kamieni cy z le wej stro ny, ja ko
pier wsza od le wej stoi Len te
(Wiosna) z koszem kwiatów, autorstwa Julesa Weynsa. Towarzyszy jej Zomer (Lato), w prawej ręce trzymająca kij, w lewej
zaś słonecznik. Autorem tej postaci jest rzeźbiarz Georges Geefs.

Rzeźba od lewej strony, umiejscowiona na drugiej kamienicy,
przedstawia Herfst (Jesień), która w prawej ręce trzyma kosz
z owocami, a po jej lewej stronie
stoi jeleń. Tę rzeźbę wykonał Jules Antone. Ostatni posąg to
Winter (Zima) z kołowrotkiem
w prawej ręce, dłuta Alphonse
van Beurdena
I jeszcze jedna ciekawa rzeźba
autorstwa Fransa Jorisa, widoczna na kamienicy położonej na
rogu Leysstraat i Jesusstraat.
Przedstawia ona wielce zasłużonego dla rozwoju miasta Lodewyka van Berckena. W roku
1476 jako młody człowiek, Berecken wynalazł metodę obróbki diamentów (obrabianie diamentu drugim diamentem), co
uczyniło Antwerpię diamentową stolicą. Joris wyrzeźbił mistrza w pozycji siedzącej, na ławce w swojej pracowni. W prawej
ręce trzymał on diament, ale
obecnie dłoń jest pusta ponieważ kamień zniknął. W tle widać szlifierkę do obróbki szlachetnych kamieni i postać
uskrzydlonego strażnika nawiązującą do mitologii rzymskiej.
Wykonana z brązu rzeźba została umieszczona na budynku
w 1907 roku, dla upamiętnienia
zasług Bereckena. Zaś imponujący budynek, powstał na przełomie XIX i XX wieku i od 1973
roku chroniony jest jako zabytek.
Fasady wznoszących się przy
Leysstraat domów ozdobione są
wieżyczkami, a pozłacane posągi i kopuły tworzą imponującą
bramę do XIX– wiecznej części
miasta.

Zaczynamy wędrówkę
po Meir

Leysstraat kiedyś. Źródło: http://www.retroscoop.com

Na rogu Meir i Otto Veniusstraat, stoi wyjątkowa Galeria
„Inno”, rozciągająca się na kilka sąsiednich budynków, na
szczycie której znajduje się niezwykła, złocista, kobieca figura
ze skrzydłami trzymająca w ręku dwa pioruny. To „Electrica”
Emile Jespersa. Na budynku,
nad bocznym wejściem do galerii, umieszczone są dwie rzeźby
przedstawiające postać kobiety
i mężczyzny. Posąg mężczyzny
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odzwierciedla „De Studie” – naukę,
a kobiety „Ontwikkeling” – rozwój.
Obie figury są dziełem Edwarda Deckersa.
Nie sposób nie zauważyć pomnika
Antoona van Dycka (1599 – 1641)
wielkiego syna Antwerpii, jednego
z najbardziej reprezentacyjnych barokowych malarzy flamandzkich. Rzeźba autorstwa Leonarda De Cuyper,
w 1856 roku stanęła przed wejściem
do Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1901 roku została przeniesiona na Rooseveltplaats (dawniej Gemeenteplaats). W roku 1948 znalazła
się w miejskim magazynie i przeleżała tam ponad trzydzieści lat. Dopiero
w 1982 roku pomnik malarza został
odnowiony i rok później uroczyście
odsłonięty stanął na Meir.
Spacerując ulicą Meir w kierunku
starego miasta, warto spojrzeć na budynek, w którym obecnie mieści się
sklep „Zara”. Na frontowej elewacji widoczne są umieszczone na tej samej
wysokości cztery rzeźby. Pierwsza od
lewej strony nazywa się „De Toorts”
(„Pochodnia”) i przedstawia figurę człowieka z czasów prehistorycznych trzymającego pochodnię. Jej autorem był
Edwarda Deckers. Kolejna to „De Olielamp” („Lampa oliwna), ukazująca antycznie ubraną kobietę dzierżącą w dłoni starożytną lampę. Rzeźba stworzona
została przez Alphonse Peetersa. Trzecia rzeźba „ Kaarsverlichting” („ Światło świec”) przedstawia średniowiecznego człowieka trzymającego lampę
ze świecą. Jej autorem był Josue Dupon. Ostatni, czwarty posąg „ De Gasverlichting” („Oświetlenie gazowe”),
ukazuje dziewiętnastowieczną kobietę trzymającą lampę gazową. Twórcą
jest także Josue Dupon.

Pomnik Antoona van Dycka. Źródło: www.citytripplanner.com
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De Olielamp. Źródło: http://blog.seniorennet.be

Osterriethhuis
– Pałac Osterrieth
Osterriethhuis – piękny rokokowy
pałac, zbudowany został w XVII wieku na resztkach XVI-to wiecznego domu. Jest to jedna z najpiękniejszych
rezydencji w Antwerpii. Stoi na rogu
Meir i Eikenstraat. Osterriethhuis był
ostatnią pracą architekta Jana Pietera van Baurscheita.
Budynek powstał w 1749 roku na
zlecenie Therese du Bois – wdowy po
Josephie Melchorze van Susteren. Rodzina du Bois mieszkała tam do 1850
roku i dlatego miejscy przewodnicy
opowiadając o Osterriethhuis, używają czasami określenia „Hotel van Susteren du Bois”.
W 1874 rezydencję kupił pochodzący z Niemiec bogaty kupiec Ernest
Osterrieth i od tego czasu funkcjonuje jej obecna nazwa. Ówczesne lata w historii miasta zapisały się złotymi literami. Po otwarciu ruchu na Scheldzie
(który dawniej zamknął Napoleon),
miasto stało się atrakcyjnym terenem
do robienia interesów. Jako miejsce do
życia wybierali je bogaci kupcy i arystokraci z różnych krajów. Osterrieth
ożenił się z córką zamożnego kupca
i na stałe osiadł w Antwerpii. Zmarł
w 1893 roku, a w testamencie pozostawił każdemu z pracowników i służącym równowartość ich rocznej pensji.
W latach 30-tych XX wieku, obiekt
chciało zakupić wielkie finansowe
konsorcjum, aby wybudować w tym
miejscu wysoki budynek. Ówczesne
władze miasta zareagowały na szczęście w porę i Osterriethhuis dodano
do listy chronionych budynków.
W czasie II wojny światowej, rokokowy pałac został bardzo zniszczony.

Electrica. Źródło: http://www.andreabrewee.be/

Na szczęście znalazł się inwestor w postaci jednego z banków (Dexia Bank,
obecnie Belfius Bank), który po zakupieniu nieruchomości przez kilka kolejnych lat zainwestował ogromne sumy pieniędzy w restaurację obiektu.
Już w 1948 roku było widać efekty odnowienia budynku, historyczna część
została całkowicie odrestaurowana
i zachowała pierwotny charakter.
Obecnie mieści się tu niezwykła kolekcja belgijskiego malarstwa, grafiki i rzeźby. Jedną z głównych atrakcji jest bez wątpienia sześć krzeseł,
wykonanych przez producenta mebli
francuskiego króla Ludwika XV.
W Osterriethhuis znajdują się również dwa szkice Paula Petera Rubensa: „De roof van Sabijnse Maagden”
i „De verzoening van Sabijnen en de
Romeinen”. Wszystkie zgromadzone
tam eksponaty to wspaniały przykład
flamandzkiego dziedzictwa narodowego. A bank, jako mecenas sztuki,
znalazł tutaj harmonię pomiędzy ekonomią a kulturą.
W 2012 roku Belfius Bank ogłosił,
że chce sprzedać budynek. Do transakcji doszło w grudniu ubiegłego roku. Nowym właścicielem Osterriethhuis stała się firma Athelean, która
za ten wspaniały rokokowy pałac zapłaciła 24 miliony euro.
Dom Osterrieth jest chroniony jako zabytek tylko od zewnątrz i to uniemożliwia nowemu właścicielowi dokonanie jakichkolwiek zmian. Sprawa
jest o tyle poważna, że wspaniałe
rokokowe wnętrze, zachowane do tej
pory w całości, nie jest pod opieką
konserwatora zabytków i prawnie
chronione. Biorąc pod uwagę, że Athelean chce w tym miejscu otworzyć
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ekskluzywną galerię handlową z ruchomymi schodami i sklepami, z zabytkowego wnętrza może nie pozostać wiele. Władze Antwerpii chcą
odkupić kolekcję dzieł sztuki, a przede wszystkim szkice Rubensa, ale na
razie sprzedaż została przeniesiona
na późniejszy termin.

Osterriethhuis. Źródło: http://www.citytripplanner.com

Stadsfeestzaal
Neoklasycystyczny gmach, symbol
miejscowego bogactwa i przepychu.
Na po cząt ku XX wie ku bra ko wa ło
w Antwerpii dużej sali na uroczystości organizowane w ciągu roku. Do
tej pory, mniejsze i większe gale odby wa ły się w bu dyn ku gieł dy lub
w miejskim teatrze. Decy zją
władz
mia sta,
w 1908 roku powstała imponująca sala z charaktery stycz nym prze szklo nym sklepieniem, dużymi
marmurowymi schodami
i mnóstwem złotych dekoracji. Stadsfeestzaal była czę ścią oka za łe go,
eklektycznego budynku
zaprojektowanego przez
głównego architekta miasta – Alexisa van Mechelen, któ ry był od po wie dzialny za cały kompleks
pomieszczeń.
Sala balowa na górze
miała unikalną, jak na
owe czasy, metalową konstrukcję i przez długi czas
była to jedna z najbardziej
znanych sal w Antwerpii,
gdzie odbywały się nie tylko bale, ale także wystawy, targi sztuki, czy salon
samochodowy.
Nowa miejska sala była
gospodarzem wielu znaczących wydarzeń w historii miasta. Gościła koronowane głowy, wielu

Stadsfeestzaal. Źródło: http://www.virtualtourist.com

Stadsfeestzaal w 1960 roku. Źródło: http://www.knack.be/nieuws
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polityków i artystów. Od roku 1983
funkcjonuje jako chroniony, miejski
zabytek.
27 grud nia 2000 ro ku, pod czas
świątecznego jarmarku wybuchł pożar, w wyniku którego prawie cały
budynek uległ zniszczeniu. Władze
miasta podjęły decyzję o zrekonstruowaniu obiektu i dostosowaniu go do
po trzeb miesz kań ców ja ko eksklu zywnego centrum handlowego. Budo wa roz po czę ła się w 2004 ro ku,
a trzy lata później otwarto odnowioną galerię.
Stad sfe est za al im ponu je prze py chem i rozmachem. Z powodzeniem
łą czy w so bie mar mu rowe scho dy
z mozaiką, złoconymi fasadami i sklepieniami, wyjątkowym dachem i kompleksami sklepów. Znajduje się w nim
około 40 sklepów rozmieszczonych
na 20 tysiącach metrów kwadratowych. Bez wąt pie nia jest jed nym
z sym bo li miej sco we go bo gac twa
i przepychu.
Na tym kończymy spacer po Meir
– handlowym centrum miasta. Znajdu je się tu mnó stwo wię kszych
i mniejszych sklepów, duże handlowe galerie a w nich tłumy ludzi. Odrestaurowane, zabytkowe budynki nadają tej ulicy wyjątkowy charakter.
Meir ma swój niepowtarzalny klimat
i coś co sprawia, że chce się tu wrócić.
Anna Janicka
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy
belgijskiej
Władza sprawdza urzędników
Włodarze Antwerpii mają zamiar dokładnie sprawdzać, gdzie w godzinach
pracy przebywają urzędnicy i ile czasu marnują na załatwianie swoich prywatnych spraw. Do tego celu, władze
miasta zamierzają wykorzystać tablety z wbudowanym odbiornikiem GPS.
Jak podaje „Gazet van Antwerpen”
– urządzenia już zostały rozdane pracownikom.
Aby powyższe działania były zgodne z prawem, urząd miejski w Antwerpii kończy prace nad specjalnym
rozporządzeniem, które będzie umożliwiało kontrolowanie urzędników.
W powyższym rozporządzeniu będzie
mowa o ochronie prywatności, znajdzie się również zapis, że „zachowywanie danych o przemieszczaniu się
pochodzących z systemu GPS jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełnia
zasady celowości, proporcjonalności
i przejrzystości”.
Cel władz jest oczywisty, chodzi o zaprzestanie marnotrawienia przez
urzędników czasu pracy. Coraz więcej jest bowiem przypadków, że zamiast przy biurku, pracownicy znajdują się zupełnie gdzieś indziej.
Rozporządzenie jeszcze nie weszło
w życie, a już zostało oprotestowane
przez komisję ochrony prywatności,
której powyższe argumenty władz nie
przekonują. Według działaczy komisji, „pracodawca może kontrolować
pracowników, jeśli ci o tym wiedzą
i znają powody”.
„Gazet van Antwerpen”

Samochód premiera
z antyradarem
Belgijska prasa opublikowała zdjęcia, na których widoczny jest samochód którym porusza się premier Elio
di Rupo. Auto ma zamontowany antyradar, dlatego na premiera spadła
fala krytyki i oburzenia mediów, politycznych przeciwników, a także części społeczeństwa. Wprawdzie rzeczniczka rządu podała do wiadomości,
że ten model antyradaru jest w Belgii
legalny, ale to nie zamknęło sprawy.
Samochodowi eksperci mówią wprost,
że „premier powinien się wstydzić. Bo
jeżeli ktoś ma antyradar, to znaczy,

że chce uniknąć kar za szybką jazdę,
a przepisy obowiązują wszystkich kierowców, w tym także tych, którzy wożą szefa rządu”.
Od kilku lat belgijski rząd prowadzi kampanię „zero tolerancji dla piratów drogowych” i zachęca kierowców do wolniejszej jazdy, aby
zmniejszyć ilość wypadków drogowych. Dlatego też zaskoczenie i oburzenie wywołały zdjęcia ukazujące samochód premiera z antyradarem na
przedniej szybie.
IAR

go pieniędzy. Flamandowie dumni są
z modelu państwa opiekuńczego obowiązującego w ich kraju, ale zdecydowanie sprzeciwiają się wszelkiego rodzaju nadużyciom i wyciąganiu
z systemu socjalnego pieniędzy przez
osoby, którym nie chce się pracować.
Belgijscy nacjonaliści z N-VA coraz
głośniej i częściej mówią o znacznym
ograniczeniu zasiłków dla wszystkich,
którzy mogą podjąć pracę, ale po prostu nie chce im się pracować.
deredactie.be

Belgia wyłączy fotoradary?
Zatrzymanie Belga
rekrutującego bojowników
Policja brukselska zatrzymała belgijskiego muzułmanina podejrzanego o namawianie młodych ludzi do
wyjazdu na wojnę do Syrii. Stróże prawa obserwowali mężczyznę przez kilka miesięcy i po zebraniu odpowiednich dowodów, zdecydowali się na
jego aresztowanie. Z pewnością o zatrzymaniu przesądził fakt, że w pobliżu jednego z brukselskich dworców
kolejowych głosił on radykalne poglądy religijne i zachęcał młodych ludzi
do walki w szeregach Al -Kaidy.
Belg przeszedł na islam osiem lat
temu i od dłuższego czasu był członkiem skrajnie radykalnej islamskiej
organizacji Sharia4Belgium. Wyjątkowo aktywnie udzielał się w internecie umieszczając w nim swoje przemówienia nawołujące do dżihadu.
Według policji, na skutek jego działalności przynajmniej dwóch nastolatków wyjechało do Syrii, aby wziąć
udział w trwającej tam wojnie domowej.
PAP

Flamandowie protestują
przeciwko socjalnym
naciągaczom
Według portalu deredactie.be, ponad 50 procent Flamandów uważa, że
ludzie pobierający zasiłki socjalne nie
zasługują na nie. Ankietowanym nie
podoba się, że coraz więcej osób
(zwłaszcza imigrantów) nie bierze
udziału w tworzeniu państwa i zależy im tylko na wyprowadzeniu z nie-

Coraz częściej słychać głosy, że belgijska policja będzie musiała wyłączyć
część fotoradarów. Powodem jest ich
nadmierna skuteczność.
Na wielu drogach Belgii zainstalowane są fotoradary, które mierzą średnią prędkość pojazdu na konkretnym
odcinku drogi. Nie każdy kierowca
zarejestrowany przez fotoradar godzi
się na zapłacenie mandatu, może go
przyjąć albo nie. Wnioski o ukaranie
kierowców przygotowuje prokuratura, dlatego w niektórych prokuraturach takich spraw jest nawet kilkanaście tysięcy. Tylko w ubiegłym roku,
na odcinku E40 miedzy Erpe – Mere
i Wetteren, na przekroczeniu prędkości złapano około 100 tysięcy osób.
Jak wiadomo, w sprawach o przekroczenie prędkości nie obowiązuje
amnestia, ale być może dojdzie do sytuacji, że policja aby ulżyć prokuraturze, będzie musiała na jakiś czas wyłączyć fotoradary.
„Le Soir”

Belgia obniża podatki
za elektryczność
W grudniu, rząd premiera Elio di
Rupo zdecydował się obniżyć podatki za elektryczność, dzięki czemu
mieszkańcy kraju będą mniej płacić
za prąd.
Podatek od sprzedaży oraz VAT zostaną zmniejszone z 21 do 6 procent.
Powyższa decyzja ma na celu zwiększenie konkurencyjności belgijskiego przemysłu, który od lat boryka się
ze znacznie większymi opłatami niż
Holandia czy Niemcy. Niższe podatki
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obowiązywać będą co najmniej do końca 2015 roku, jednocześnie belgijski
rząd zamierza doprowadzić do sytuacji, w której opłaty nie byłyby wyższe
niż w sąsiednich krajach.
Eksperci szacują, że obniżenie VAT
na elektryczność, pozwoli na stworzenie w Belgii nawet 8 tysięcy miejsc
pracy.
deredactie. be

Równe szanse?
Dziennik „De Morgen” porusza
sprawę nierówności w systemie edukacji we Flandrii. Według gazety, nadal utrzymuje się wysoka różnica pomiędzy dziećmi z zamożnych rodzin
a biedniejszymi, oraz pomiędzy dziećmi belgijskimi a potomkami imigrantów.
Te różnice najbardziej widoczne są
już w chwili zakończenia nauki
w szkole podstawowej i wyborze dalszego kształcenia. Dzieci z rodzin robotniczych i imigranckich, o wiele częściej kierowane są do kształcenia
zawodowego lub technicznego, co automatycznie zmniejsza ich szanse na
zdobycie wyższego wykształcenia.
Rząd Flandrii zapowiedział, że walka z powyższymi różnicami jest jednym z największych wyzwań dla edukacji. W przygotowywanej reformie
edukacji znajdzie się zapis, że wybór
szkoły średniej powinien zależeć od
poziomu kształcenia i zdolności danego ucznia. W żadnym wypadku ten
wybór nie powinien być uzależniony
od stopnia zamożności, czy pochodzenia.
„De Morgen”

Rok 2013 – nieudany sezon
branży hotelarskiej
UNIZO – organizacja zrzeszające
małe i średnie firmy we Flandrii, podała do wiadomości, że poprzedni rok
był niedochodowy dla branży hotelarskiej i restauratorskiej.
Turyści, którzy w 2013 roku gościli na belgijskim wybrzeżu, nie zostawili niestety tyle pieniędzy co w latach poprzednich. Pomimo dobrej
pogody, przedsiębiorcy z branży turystycznej nie mają więc powodów do
zadowolenia. Wprawdzie liczba wczasowiczów nie była drastycznie niższa
niż w latach ubiegłych, ale prawie
wszyscy wypoczywający skrócili swoje urlopy. Powodem był oczywiście
kryzys i mniejsza ilość pieniędzy w domowym budżecie przeznaczona na wakacje. Aby ograniczyć wydatki, znaczna część przyjezdnych zrezygnowała
z wykupienia posiłków i przygotowywała wyżywienie we własnym zakresie. W związku z tym zmniejszyła się
drastycznie ilość wizyt w restau-

racjach, a nawet barach szybkiej obsługi.
W 2013 roku, spora część turystów
zrezygnowała z dwutygodniowego czy
nawet miesięcznego wypoczynku i poprzestała na siedmiodniowym urlopie. To wszystko sprawiło, że ani hotelarze, ani restauratorzy, nie mogli
narzekać na tłumy gości.
voyage.be

Akcja federalnej policji
W nocy z 10 na 11 grudnia, federalna policja belgijska przy wsparciu
Europejskiego Urzędu Policji (Europolu), skontrolowała dzielnice „czerwonych latarni” w Brukseli.
Osławiona brukselska dzielnica to
miejsce, gdzie legalnie pracują prostytutki. Interwencja belgijskiej policji i Europolu miała na celu ukrócenie procederu handlu ludźmi i zapew nie nie bez pie czeń stwa paniom
wykonującym najstarszy zawód świata. Przy okazji wyszło na jaw, że najbardziej aktywni w organizowaniu
sieci handlu ludźmi w Belgii i innych
krajach unijnych są obywatele Nigerii.
IAR

Księżniczka
w niebezpieczeństwie
Redakcja belgijskiej gazety „La Derniere Heure” otrzymała list zaadresowany do króla Belgii – Filipa. Ten „wyjątkowo rasistowski i neonazistowski
list”, jak określiła go gazeta, zawierał
groźby pod adresem najstarszej córki króla – księżniczki Elżbiety.
„Porwę księżniczkę Elżbietę. To nie
jest żart” – przytaczały belgijskie media fragment anonimowego listu. Ze
słów w nim zawartych wynika, iż autor
nienawidzi
obcokrajowców,
a zwłaszcza muzułmanów, którzy jego zdaniem doprowadzili do ciężkiej
sytuacji gospodarczej w Belgii.
W związku z realnym niebezpieczeństwem porwania księżniczki, w szkole do której ona uczęszcza, zwiększono środki bezpieczeństwa, a Elżbieta
otrzymała dodatkowa ochronę.
IAR
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Według stacji telewizyjnej „Vandaag”, na wszystkich dziesięciu książkach odkryto mniejsze lub większe
ślady kokainy. Jednak największym
zaskoczeniem dla naukowców było
znalezienie na egzemplarzach powieści „Pięćdziesiąt twarzy Greya” obecności śladów wirusa opryszczki.
Profesorowie zapewniają, że ślady
kokainy znalezione na książkach są
zbyt małe aby stwarzały jakiekolwiek
zagrożenie dla zdrowia osób zarówno
pracujących w bibliotece, jak tych wypożyczających książki. Dodają jednak,
że istnieje możliwość, iż po lekturze
„zarażonej książki” wynik testu przeprowadzonego na obecność kokainy
byłby niestety pozytywny i ślady kokainy pochodzące z okładek książek
mogłyby się znaleźć we włosach, krwi
i moczu kolejnych użytkowników.
Obecnie stosowana w tym celu aparatura jest tak doskonała, że jest w stanie wykryć nawet najmniejsze ślady
narkotyków.
„Vandaag”

Sharia4Belgium
chce wprowadzenia szariatu
Muzułmańska organizacja Sharia4Belgium, o której działaniach coraz częściej robi się głośno zapowiedziała, że „chce ustanowić w Belgii
prawo szariatu, a ich przeciwników
wyrzucić z kraju”. Przedstawiciel organizacji w filmiku opublikowanym
na YouTube.com powiedział: „My tu
przybyliśmy i tu zostaniemy. Jeżeli to
się komuś nie podoba – niech znajdzie
inne państwo […] Jesteśmy po to, aby
podbić ten kraj. Zrobimy z Belgii państwo islamskie”.
Na pytanie dziennikarza, jak zamierzają to uczynić, Anjem Choudary – jeden z członków grupy powiedział: „
Albo większość ludzi przejdzie na islam, albo islamska siła podbije kraj
lub stworzy rebelię przeciwko uciskowi muzułmanów, albo muzułmanie
obalą rządzący reżim. Społeczeństwo
zostanie zjednoczone przez islam”.
Sharia4Belgium to organizacja
stworzona przez islamistów, która
sprzeciwia się demokracji, uważając
ją za niezgodną z islamem.
„De Standaard”

Książki z drobnoustrojami
Dwaj belgijscy profesorowie uniwersyteccy postanowili sprawdzić, co
kryje się w książkach z biblioteki
w Antwerpii. Wybrali dziesięć najczęściej wypożyczanych, zaliczanych do
bestselerów tytułów i przeprowadzili
na każdej książce testy bakteriologiczne i toksykologiczne. Ku ich zdumieniu okazało się, że biblioteczne woluminy pokryte są bardzo dużą ilością
drobnoustrojów.

Opracowała:
Karolina Morawska
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Zapisy dziecka
do przedszkola lub szkoły podstawowej
w Antwerpii, rok szkolny 2014-2015

W

szystkie przedszkola i szkoły
podstawowe w Antwerpii mają obowiązek korzystania z systemu (Lokaal OverlegPlatform
– LOP), który umożliwia rodzicom zapisanie dziecka do wybranej szkoły
przez internet i uniknięcia kolejek.
Powyższy system uwzględnia również
prawo pierwszeństwa dla dzieci, które mają już rodzeństwo w tej samej
szkole i dla dzieci rodziców – pracowników antwerpskich szkół i przedszkoli.

Najpierw rejestracja, a później zapisy!!!
Rejestracją są objęte:
• wszystkie dzieci urodzone w roku 2012
• wszystkie dzieci urodzone w latach 2009, 2010 i 2011, które nie są
jeszcze zapisane do szkoły
• dzieci, które idą do pierwszej klasy w roku szkolnym 2014-2015
• wszystkie dzieci, które zmieniają
szkołę i idą do nowego przedszkola
lub szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014-2015
Zapisy dziecka do przedszkola lub
szkoły podstawowej w Antwerpii odbywają się w dwóch etapach:
1. Rejestracja: zarejestrowanie dziecka w wybranych szkołach na stronie: www.meldjeaan.antwerpen.be
2. Zapisy: po otrzymaniu ze szkoły listu lub e-mailu, umówienie się na
wizytę w szkole, żeby dokonać zapisu. Proces zapisywania dziecka
jest ostateczny w momencie podpisania przez rodziców karty ucznia,
co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu szkoły i jej planu pedagogicznego.

Ważne:
- Jeżeli dziecko urodziło się po 18
listopada 2012 roku, najlepiej zarejestrować je do szkoły już teraz. W ten
sposób zwiększają się szanse na wolne miejsce w wybranej przez rodziców szkole.
- Jeżeli dziecko będzie uczęszczać
do szkoły specjalnej, nie trzeba go rejestrować, tylko zapisać bezpośrednio
w szkole.
- Jeżeli dziecko skierowane zostało
do szkoły specjalnej, a rodzice chcą
zapisać je do zwykłej szkoły, należy
skorzystać z systemu rejestracyjnego

zaznaczając, że dziecko posiada atest
szkoły specjalnej.

DNI OTWARTE:
Wybór odpowiedniego przedszkola
czy szkoły jest bardzo ważny. Każda
tego typu placówka ma swój własny
charakter i cechujący ją sposób pracy. By ułatwić rodzicom ich wybór, od
20 stycznia do 7 lutego, wiele szkół
organizuje tak zwane dni otwarte. Jest
to idealna okazja, aby lepiej poznać
szkołę i jak najwięcej dowiedzieć się
o jej sposobie pracy i wkładzie w całokształt edukacji dziecka.
Dokładne dni i godziny otwartych
szkół znajdują się na stronie:
www.meldjeaan.antwerpen.be

REJESTRACJA DZIECI
W SZKOLE, DO KTÓREJ
ZAPISANE JUŻ JEST
RODZEŃSTWO
LUB W KTÓREJ
ZATRUDNIONY JEST JEDEN
Z RODZICÓW:

i imię użytkownika. Zarówno hasło
jak i nazwę trzeba zapamiętać, będą
bowiem potrzebne, żeby sprawdzić
lub zmienić dane. Weryfikacja danych jest możliwa do środy 22 stycznia 2014 włącznie, do godziny 17:00.
Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy
rejestracji dziecka, może skorzystać
z usług któregoś z punktów rejestracyjnych, lub zadzwonić pod numer telefonu: 0800 62 185.
n Po dokonaniu rejestracji, najpóźniej do 7 lutego 2014 roku, zainteresowani otrzymają list lub wiadomość e-mail, w której zostaną
poinformowani o tym, czy mogą zapisać dziecko do szkoły, w której
jest już zapisane rodzeństwo, lub
w której zatrudniony jest jeden z rodziców.
n W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że szkoła nie ma wystarczającej ilości miejsc. Wtedy należy
powtórnie
zarejestrować
dziecko w innej szkole w terminie
od 10 lutego 2014 roku.

Zapisy do szkoły:
n Rejestracja odbywać się będzie
w terminie od środy 8 stycznia od
godziny 9:30 do środy 22 stycznia
2014 roku do godziny 17:00.
n Moment rejestracji nie ma wpływu
na miejsce na liście. Aby zachować
prawo pierwszeństwa, dziecko musi być zarejestrowane najpóźniej 22
stycznia.
n Do rejestracji potrzebny jest belgijski numer PESEL dziecka (rijksregisternummer), znajdujący się
w prawym, górnym rogu karty SIS,
lub na odwrocie dowodu osobistego dziecka „Kids-ID”. Jeżeli dziecko nie posiada takiego numeru, trzeba skontaktować się z centrum
informacyjnym, lub udać się do punktu rejestracyjnego (wykaz punktów znajduje się na stronie
www.meldjeaan.antwerpen.be)
n Rejestracja odbywa się poprzez internet. Jeżeli ktoś nie ma dostępu
do internetu, może udać się do jednego z punktów rejestracyjnych.

Sposób rejestracji:
n Należy wejść na stronę www.meldjeaan.antwerpen.be, obejrzeć film aby
dowiedzieć się jak działa system rejestracyjny i postępować zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie. Następnie wybrać hasło

Rejestracja dziecka nie oznacza, że
jest ono już zapisane do szkoły.
Należy zapisać dziecko osobiście!!!
Zapisy do szkół będą miały miejsce
w dniach od poniedziałku 17 lutego
do 8 maja 2014 (w czasie ferii zapisy
nie będą możliwe).
Po otrzymaniu wiadomości listowej
lub e-maila o możliwości zapisania
dziecka do danej szkoły, należy umówić się na wizytę i osobiście udać się
do szkoły aby zapisać dziecko. Po podpisaniu karty ucznia, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu szkoły i jej planem pedagogicznym,
dziecko będzie pełnoprawnym uczniem
wybranej przez rodziców placówki.
Ważne jest, aby poprosić o pisemne
potwierdzenie zapisu.

REJESTRACJA DZIECI
W SZKOLE, W KTÓREJ
NIE JEST ZAPISANE ICH
RODZEŃSTWO
LUB W KTÓREJ ŻADNE
Z RODZICÓW NIE JEST
ZATRUDNIONE:
Na stronie: www.meldjeaan.antwerpen.be znajduje się dokładny spis antwerpskich przedszkoli i szkół podstawowych.
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Należy sporządzić listę szkół, do których chce się zapisać dziecko i wybrać
przynajmniej pięć z nich, a ulubioną
szkołę umieścić na miejscu pierwszym.
W ten sposób zwiększają się szanse na
umieszczenie dziecka w wybranej szkole. Na listę można wpisać tyle szkół ile
się chce. Nie zaszkodzi także osobiste
odwiedzenie wybranych placówek podczas tak zwanych dni otwartych.

i udać się do niej w celu zapisania
dziecka. Po podpisaniu w szkole karty
ucznia, zaakceptowaniu regulaminu szkoły i jej planu pedagogicznego, dziecko będzie już pełnoprawnym uczniem w wybranej przez
rodziców szkole lub przedszkolu.
Należy pamiętać o odebraniu pisemnego poświadczenia zapisu dziecka.

WAŻNE!!!
n Rejestracja odbywać się będzie od
poniedziałku 10 lutego od godziny
9:30 do piątku 28 lutego 2014 roku do godziny 17:00.
n Do rejestracji potrzebna jest lista
wybranych szkół wraz z odpowiadającymi kodami pocztowymi, belgijski numer PESEL dziecka znajdujący się na karcie SIS lub
dowodzie „Kids-ID”.
n Rejestracji należy dokonać przez
internet, lub udać się do jednego
z punktów rejestracyjnych (wykaz
na stronie: www.meldjeaan.antwerpen.be)

Sposób rejestracji:
n Należy wejść na stronę www.meldjeaan.antwerpen.be, obejrzeć film,
by dowiedzieć się jak działa system
rejestracyjny i postępować zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie. Trzeba wybrać hasło i nazwę użytkownika, które w przyszłości będą potrzebne żeby sprawdzić
lub zmienić dane. Weryfikacja danych jest możliwa do piątku 28 lutego 2014 roku do godziny 17:00.
n Najpóźniej do piątku 28 marca
2014, zainteresowani otrzymają list
lub wiadomość e-mail informujące,
w której szkole można dokonać zapisu dziecka.
n Jeżeli nie została wyznaczona żadna szkoła do której rodzice chcieliby zapisać dziecko, pracownicy centrum informacyjnego mogą do dnia
20 maja 2014 udzielić informacji
o szkołach, w których są jeszcze wolne miejsca. Dzieci mogą być zapisywane od 22 maja 2014 roku od godziny 9:00.
n Jeżeli rodzice nie otrzymają listu lub
e-maila, powinni natychmiast zadzwonić do centrum informacyjnego pod bezpłatny numer telefonu:
0800 62 185.

Zapisy do szkoły:
Rejestracja dziecka nie jest jednoznaczna z zapisaniem. Trzeba zapisać dziecko do szkoły osobiście!!!
n Zapisy do szkół odbywać się będą
w dniach od środy 2 kwietnia do 8
maja 2014 (zapisy nie będą odbywały się w czasie ferii).
n Należy umówić się na wizytę w szkole wymienionej w liście lub e-mailu

n Jeśli rodzice nie zarejestrują swojego dziecka w odpowiednim terminie, będą mogli zapisać je do szkoły lub przedszkola dopiero od 22
maja 2014 roku. Trzeba wziąć pod
uwagę fakt, że w tym czasie w wielu szkołach i przedszkolach nie będzie już wolnych miejsc.
n Dzieci można rejestrować we wszystkich antwerpskich przedszkolach
i szkołach podstawowych wszystkich sieci. Bardzo ważne jest, aby do
rejestracji wybrać pięć, czy więcej
szkół. W ten sposób dzieci mają większe szanse na miejsce w jednej
z preferowanych szkół. Jeżeli w wybranej przez rodziców szkole jest mało dostępnych miejsc (lub nie ma ich
wcale), i tak należy umieścić ją na
pierwszym miejscu. W trzech pierwszych wybranych szkołach są automatycznie większe szanse na przyjęcie dziecka. Przy przyznawaniu
wolnych miejsc, uwzględnia się najpierw te trzy szkoły.
Najpierw bierze się pod uwagę
wolne miejsca w szkole, którą rodzice umieścili na miejscu pierwszym (1). Jeśli w tej szkole jest wolne miejsce dla dziecka, rodzice
otrzymują list lub e-mail o możliwości zapisania dziecka do tej szkoły.
Jeśli w szkole (1) nie ma już wolnych miejsc, przychodzi kolej na
szkołę umieszczoną jako druga (2).
Jeżeli w tej szkole jest wolne miejsce, rodzice otrzymują list lub e-mail o możliwości zapisania dziecka do
tej szkoły, a dziecko automatycznie
trafia na listę rezerwową szkoły (1).
n Powyższa procedura powtarzana
jest dla wszystkich podanych przez
rodziców szkół. Dziecku zostaje
przydzielone miejsce w szkole o najwyższej preferencji. Oznacza to, że
dziecko nie może rozpocząć nauki
w szkole znajdującej się na niższej
pozycji na liście. Jeżeli jednak w późniejszym terminie zwolni się miejsce w szkole, w której dziecko znajduje się na liście rezerwowej, rodzice
dziecka będą mogli zapisać je do tej
szkoły nawet wtedy, kiedy jest już
zapisane do innej szkoły. W takiej
sytuacji szkoła sama skontaktuje
się z rodzicami.
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Lista rezerwowa obowiązuje wszystkie dzieci do 7 października 2014
roku. Przedszkolaków urodzonych
w 2012 roku, lista rezerwowa obowiązuje do dnia 1 września 2015 roku.
n Po zakończeniu rejestracji, dla każdego przedszkola i szkoły podstawowej w Antwerpii ustala się listę
rankingową dla wszystkich zarejestrowanych dzieci. Dzieci podzielone są na trzy grupy:
- Dzieci, których rodzeństwo jest już
zapisane w danej szkole. Ta grupa
posiada absolutne pierwszeństwo,
jeśli szkoła ma wystarczającą ilość
wolnych miejsc.
- Dzieci pracowników przedszkoli
lub szkół podstawowych w Antwerpii. Ta grupa posiada absolutne
pierwszeństwo, jeśli szkoła w której zatrudniony jest jeden z rodziców, ma wystarczającą ilość wolnych miejsc.
- Pozostałe dzieci.
n Wszystkie zarejestrowane dzieci zostają sklasyfikowane według dwóch
kryteriów: odległość od szkoły i preferowana szkoła. Szkoły samodzielnie
decydują o ilości wolnych miejsc przeznaczonych dla każdego z kryteriów.
1) Odległość (przynajmniej 50%)
Z tej liczby 75 procent miejsc zostaje przydzielona na podstawie odległości do szkoły od oficjalnego adresu
dziecka. Pozostałe miejsca zostają
przydzielone na podstawie najkrótszej
odległości od oficjalnego adresu lub
od miejsca pracy rodzica/ów. Odległość jest mierzona w linii prostej.
W tym wypadku brane są pod uwagę
adresy według danych rządu Flandrii.
2) Preferowana szkoła (najwyżej 50%)
W pierwszych trzech szkołach do
których rodzice zarejestrowali swoje
dzieci, mają dodatkowe szanse przy
przydzielaniu wolnych miejsc.
n Przy rejestracji można podawać następujące adresy:
– oficjalny adres, pod którym zameldowane jest dziecko. Nie liczy się
adres dziadków, opiekunki do
dziecka, czy żłobka.
– adres zatrudnienia pod którym
pracuje matka lub ojciec. Można
podać oba adresy. Ważne jest ich
podanie, ponieważ zwiększa się
szansa na miejsce w preferowanej
szkole.
Podane adresy będą wykorzystane
dla wszystkich wybranych przez rodziców szkół. Przy określaniu pozycji
dziecka na liście, zawsze brana jest
pod uwagę najkrótsza odległość do
wybranych szkół. W tym wypadku brane są pod uwagę adresy według danych Rządu Flandrii.
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n Jeżeli rejestracja dziecka do szkoły
nie powiodła się, rodzice mogą się
zwrócić do „komisji dysfunkcji”,
w skład której wchodzą przedstawiciele LOP szkół podstawowych. Oni
sprawdzą co jest tego przyczyną
i udzielą odpowiedzi na pytania rodziców. Istnieje możliwość złożenia
skargi lub zażalenia.

Na wszystkie powyższe pytania
rodzice dzieci zobowiązani są odpowiedzieć przy rejestracji na stronie internetowej. Muszą jednocześnie
oświadczyć, że podane przez nich informacje są zgodne z prawdą. Jeżeli
okaże się, że rodzice nie udzielili prawdziwych odpowiedzi, dziecko może nie
zostać zapisane do szkoły.

n Jeżeli z jakichś powodów dziecko
nie zostało zapisane do szkoły, od
20 maja 2014 roku na stronie Centrum Informacyjnego będzie wykaz
placówek, w których są jeszcze wolne miejsca. Pracownicy Centrum pomogą rodzicom znaleźć jak najlepsze rozwiązanie i ułatwia zapisanie
dziecka do szkoły.

n Wszyscy uczniowie podzieleni są na
dwie kategorie: uczniowie indykacyjni i nieindykacyjni. Obie grupy
mogą liczyć na zarezerwowaną ilość
miejsc przy zapisach. Szkoły przydzielają całkowitą ilość wolnych
miejsc tym dwóm grupom i ustalają ile miejsc zostanie przydzielonych
dla dzieci indykacyjnych, a ile dla
nieindykacyjnych.

n Poprzez określenie „rodzeństwo”
rozumie się nie tylko rodzeństwo,
mające wspólnych rodziców i stanowiących rodzinę, ale i takie, które ma wspólnych rodziców, ale nieko niecz nie miesz ka pod jed nym
dachem. Poza tym dotyczy także rodzeństwa przyrodniego z jednym
wspólnym rodzicem (niekoniecznie
mieszkającym pod jednym dachem)
oraz dzieci mieszkające pod jednym
adresem, ale niemające wspólnego
rodzica (na przykład rodzeństwo
przybrane).

Punkty rejestracyjne:

n Określenie uczeń indykacyjny stosuje się do dzieci, które spełniają chociaż jedno z poniższych kryteriów:
- jeżeli rodzice dziecka prowadzą migracyjny tryb życia, mieszkają na
przykład w przyczepie kempingowej lub na statku
- jeżeli rodzina otrzymuje dodatek
edukacyjny
- jeżeli matka dziecka nie posiada
świadectwa szkoły średniej
- jeżeli dziecko jest umieszczone
(tymczasowo) poza rodziną

n Jeżeli rodzice zarejestrowali dzieci
w szkołach, które nie posiadają wolnych miejsc, otrzymują z tych szkół
wiadomość o niezrealizowanym zapisie. Każda taka wiadomość powiązana jest z jedną szkołą i jest potwierdzeniem, że dziecko znajduje
się na liście rezerwowej danej szkoły.

Jeżeli rodzice nie potrafią obsługiwać komputera, czy mają problemy
z rejestracją i zapisem dziecka, mogą
otrzymać pomoc w punktach rejestracyjnych (wykaz na stronie: www.meldjeaan.antwerpen.be)

Godziny pracy Centrum
Informacyjnego:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
Wykaz punktów rejestracyjnych
znajduje się stronie:
www.meldjeaan.antwerpen.be
Telefon: 0800 62 185
E-mail:
helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be
Strona internetowa:
www.meldjeaan.antwerpen.be
Na podstawie
meldjeaan.antwerpen.be
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Pracownicy delegowani
Będzie lepiej czy gorzej?
W grudniu ubiegłego roku, Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego, przegłosowała projekt nowej dyrektywy
wdrożeniowej, w zakresie delegowania pracowników do pracy zagranicą.
Mało które przepisy omawiane w Europarlamencie wzbudzają tak wielkie
zainteresowanie komentatorów i opinii publicznej, jak powyższa dyrektywa.
Co oznacza termin pracownicy delegowani? Są to osoby, które w ramach swojej umowy o pracę, tymczasowo
wyjeżdżają
zagranicę,
podejmując tam pracę. Przy czym nadal pracują dla swojego krajowego
pracodawcy. W miejscu, w którym
podjęli pracę, powinny ich obowiązywać przepisy danego kraju. Dotyczy
to między innymi minimalnego wynagrodzenia, godzin pracy, liczby dni
wolnych od pracy, czy przepisów BHP.
Jednak do tej pory w praktyce wyglądało to różnie.
Część przepisów nie była respektowana, czy to z braku odpowiednich
kontroli, czy nieuczciwości firmy przyjmującej delegowanych pracowników.
Często lokalne firmy traktowały ich jako nieuczciwą konkurencję. Jeszcze
częściej, zatrudnieni jako pracownicy
delegowani, byli nieodpowiednio traktowani przez nazwijmy rzecz po imieniu – nieuczciwych przedsiębiorców.
Nowa dyrektywa ma te praktyki
ukrócić, przynajmniej w teorii. Ma
chronić pracowników delegowanych
o wiele lepiej niż do tej pory (również
teoretycznie). I tu dochodzimy do pojęcia solidarnej odpowiedzialności. Był
to najbardziej zapalny punkt pomiędzy poszczególnymi krajami UE, ponieważ do tej pory taką odpowiedzialność stosowało tylko kilka państw,
częściej na papierze niż w praktyce.
W solidarnej odpowiedzialności chodzi o to, aby za niewywiązywanie się
z obowiązków wobec pracowników delegowanych, odpowiedzialny był
także główny wykonawca. Co to oznacza? Jeżeli na przykład podwykonawca, czyli polska firma delegująca pracownika do Belgii, nie wypłaciłby im
wynagrodzenia, to zobowiązanie automatycznie przechodziłoby na głównego, belgijskiego wykonawcę.
Według grudniowego porozumienia, solidarna odpowiedzialność obowiązywać będzie tylko i wyłącznie
w sektorze budownictwa. Jednak i tu
każde z państw unijnych będzie
miało otwartą furtkę. Mianowicie

będzie mogło decydować, czy zamiast
solidarnej odpowiedzialności, zastosuje w danym przypadku na przykład
sankcje wobec głównego wykonawcy. Z przyjętej dyrektywy wynika, że
powyższe sankcje będą miały zastosowanie „w przypadku oszustw i nadużyć w sytuacjach, kiedy pracownicy
mają problem z uzyskaniem praw”,
czyli na przykład gdy nie zostało im
wypłacone wynagrodzenie.

Zmiany na lepsze,
czy na gorsze?
I tu dochodzimy do sedna sprawy.
Belgia, Francja i Niemcy przeforsowały zmiany, które bardzo boleśnie
odczują polscy pracownicy oddelegowani do pracy zagranicą. Tak uważa
znaczna część polskich ekonomistów.
Dlaczego właśnie Polacy? Otóż w delegowaniu jesteśmy europejską potęgą – co roku ponad 230 tysięcy naszych rodaków wyjeżdża do pracy
zagranicą (dane PKPP Lewiatan). Według Komisji Europejskiej, w 2012 roku oddelegowaliśmy do pracy 233 tysiące pracowników, czyli co czwarty
pracownik oddelegowany zagranicę
jest Polakiem.
Przyjęte zmiany drastycznie zaostrzają rygory, jakie muszą spełniać
firmy delegujące pracowników. Część
polskiej prasy nazwała ten zabieg
„ograniczeniem napływu Polaków (a
także obywateli innych państw ze
wschodniej Europy) do krajów starej,
zachodniej, bogatszej Unii”. W trakcie prac nad powyższą dyrektywą, Belgia zarzuciła Polsce stosowanie „płacowego dumpingu”, jakby zapominając, że znaczna część zarówno Flamandów jak i Walonów, nie chciałaby wykonywać prac zlecanych Polakom. Nie
mówiąc już o tym, że z dyrektywą czy
bez niej (czytaj: legalnie lub na czarno) Polacy i inni pracownicy ze
wschodniej Europy dalej będą wykonywać ciężkie, mało płatne prace, których żaden Belg, Francuz, czy Niemiec nie będzie chciał się podjąć.

Kto zyska, kto straci?
Najwięcej kontrowersji budzi
wspomniany wyżej, przegłosowany
już przepis o wprowadzeniu solidarnej odpowiedzialności. Z jednej strony brzmi dobrze. „Solidarna odpowiedzialność za klienta, za świadczenia
wobec pracownika”. Ale z drugiej…
jeżeli na przykład belgijska firma zatrudni polską firmę, a ta oddeleguje
swoich pracowników do Belgii i im
nie zapłaci na czas za wykonaną pracę, świadczenia socjalne, czy podatki

– to kto zapłaci? Oczywiście firma belgijska, która będzie płacić podwójnie.
Raz – polskiej firmie którą zatrudniła, dwa – jej oddelegowanym pracownikom, którym miała zapłacić polska
firma. Jakie nasuwają się wnioski?
Belgijska firma (dmuchając na zimne) będzie bardziej zainteresowana
skorzystaniem z usług firmy lokalnej,
bez narażania się na dodatkowe ryzyko. Kto straci? Uczciwe polskie (i nie
tylko) firmy. Jeżeli bowiem w myśl solidarnej odpowiedzialności zagraniczna firma nie zatrudni podwykonawcy z Polski, taka firma straci płynność
finansową, a jej pracownicy nie będą
mieli pracy.
Kolejny zapis umożliwia stosowanie wszelkich dostępnych działań kontrolnych wobec delegowanych pracowników.
Obecnie
polskiego
pracownika oddelegowanego do Belgii czy innego kraju UE, obowiązują
polskie przepisy prawa pracy, gdyż jego pracodawca podlega polskiemu
prawu. Od momentu wejścia w życie
nowej dyrektywy, belgijska kontrola
będzie mogła zakwestionować to rozwiązanie i zażądać, aby polski pracodawca przestrzegał zasad obowiązujących w danym kraju. Czyli, polski
przedsiębiorca, delegując pracownika na przykład do Belgii, będzie musiał spełnić wszystkie obowiązujące
w tym kraju warunki, aby jego pracownicy pracowali legalnie i zgodnie
z prawem. Kto straci? Polskie przedsiębiorstwa. Ponieważ otwarta lista
środków kontrolnych wprowadza niepewność prawną i może doprowadzić
do dy skry mi na cji przed się biorstw
świadczących czasowo usługi w innym państwie.
Jest jeszcze jeden bardzo rygorystyczny zapis – mianowicie artykuł 9
wspomnianej dyrektywy. Zawiera on
między innymi obowiązek tłumaczenia całej dokumentacji na język kraju w którym pracownicy oddelegowani będą wykonywać usługi. Poza tym,
cała dokumentacja dotycząca pracowników powinna być przechowywana
w kraju do którego zostali oddelegowani. Koszty pracodawcy związane
z delegowaniem wzrosną, ponieważ
według polskiego prawa, nie wolno
archiwizować dokumentów w formie
elektronicznej i polski pracodawca będzie musiał wynająć specjalne pomieszczenie w kraju do którego wysłał swoich pracowników, opłacać
koszt jego wynajmu i magazynować
w nich wszystkie potrzebne dokumenty.
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Bardzo niepokojący jest również kolejny zapis dotyczący wprowadzenia
jednorazowego charakteru delegowania. Oznacza on, że pracownik X może być delegowany w to samo miejsce
tylko jeden raz.
Według portalu kosztypracy.pl dyrektywa która w zamyśle miała eliminować z rynku pracy nieuczciwe firmy, zaszkodzi tysiącom działających
przedsiębiorstw delegujących swoich
pracowników zagranicę i setkom tysięcy samych pracowników.
Jak twierdzi ekspert rynku pracy
– Artur Ragan z firmy Work Express,
„Projekt dyrektywy jest kolejną próbą przekierowania strumienia pieniędzy z tytułu świadczeń socjalnych delegowanych pracowników do kas
w państwach delegowania […]. O tym,
że dzięki temu ręcznemu sterowaniu
gospodarką setki tysięcy ludzi z krajów Europy Wschodniej nie będzie
mogło zarobić w bogatych krajach starej Unii, też nikt nie myśli”.
„Na pomysłach Brukseli zyskają jedynie nieuczciwi pośrednicy. Stracą
wschodnioeuropejscy pracownicy,
którzy przejdą do szarej strefy, oraz
krajowe budżety uszczuplone o daniny płacone obecnie przez legalnie delegowanych. Ale przede wszystkim

przegra Europa, która w imię populistycznych haseł chce hamować jedno z najważniejszych swych osiągnięć:
otwarty przepływ osób i usług” (Łukasz Guza, presseurop.eu).
Polscy ekonomiści przewidują, że
w momencie wejścia w życie dyrektywy, nastąpi ogromny wzrost szarej
strefy. Nieuczciwi pośrednicy i tak będą działać, namawiając i rekrutując
pracowników do wyjazdu zagranicę,
tylko ich prowizje będą o wiele większe. Pracownicy ze wschodniej Europy i tak będą jeździć na Zachód aby
znaleźć pracę. Będą więc pracować
nielegalnie. Budżety ich krajów stracą pieniądze które napływały od legalnie zatrudnionych pracowników,
zaś pracodawcy na Zachodzie, nie
chcąc korzystać z nielegalnych pracowników, będą mieli problemy z realizacją zamówień. Tak błędne koło
się zamyka. W dyrektywie niestety
jest sporo zapisów, które bardzo obciążają polskich pracodawców, co
w konsekwencji może doprowadzić do
spadku ich konkurencyjności i blokowania ich na zachodnim rynku.
Duże agencje pośredniczące w wysyłaniu ludzi do pracy zagranicę i działające legalnie i zgodnie z prawem,
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nie poniosą z tytułu powyższych
zmian większych strat, mogą jedynie
odczuć pewne utrudnienia. Natomiast
nowa dyrektywa zaszkodzi głównie
małym i średnim firmom budowlanym. Część z nich (niestety) działa na
granicy prawa albo poza nim i z pewnością, z taką patologią trzeba walczyć. Ale przyjęte przez Europarlament nowe przepisy te patologie raczej
powiększą niż usuną.
Wprawdzie głosowanie nad dyrektywą będzie miało miejsce w pierwszym kwartale tego roku, ale państw,
które są jej przeciwne w obecnym
kształcie, jest niestety zaledwie kilka
(w tym Polska). Szanse na zmianę zawartych w niej przepisów są bardzo
nikłe. Ten „dziwny administracyjny
twór”, jeśli wejdzie w życie, w znacznym stopniu ograniczy potencjał małych i średnich polskich firm budowlanych.
Na podstawie informacji
prasowych opracowała:
Aleksandra Dobiecka.
Źródła: presseurop.eu, wgospodarce.pl, kosztypracy.pl,
workexpress.pl, praca.interia.pl
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Warto wiedzieć
Adwokat
dla każdego
Parlament Europejski poparł nową,
unijną dyrektywę gwarantującą
wszystkim obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którym
postawiono zarzuty karne, prawo do
adwokata od początku dochodzenia aż
do jego zakończenia.
Oznacza to, że każda osoba będąca
podejrzana lub oskarżona, która została zatrzymana w jednym z krajów UE,
przed rozpoczęciem przesłuchania
przez policję czy zaraz po zatrzymaniu,
musi uzyskać dostęp do adwokata i tłumacza. Spotkania oskarżonego z ad-

wokatem mają być poufne, a wyjaśnienia złożone przez osobę zatrzymaną
z naruszeniem prawa (bez konsultacji
z adwokatem), nie będą miały mocy
prawnej i nie będą mogły być wykorzystane przeciwko oskarżonemu w dochodzeniu. Adwokaci będą mogli również pełnić aktywną rolę w trakcie
przesłuchania.
Kraje UE zobowiązane są także, by
natychmiast po aresztowaniu osoby podejrzanej i na jej życzenie, o zaistniałej
sytuacji powiadomiona została osoba
trzecia. Aresztowany musi mieć także
zapewniony kontakt z rodziną. Powyższe przepisy dotyczyć będą także Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Ne go cja cje po mię dzy pań stwa mi
człon kow ski mi trwa ły pra wie rok.

Systemy poszczególnych państw UE
w tym zakresie różnią się od siebie,
dlatego trzeba było znaleźć kompromis. Parlament Europejski przy jął
nowe przepisy prawie jednogłośnie.
Za głosowało 661 posłów, przeciw było 29, a ośmiu wstrzymało się od głosu.
Dyrektywa o dostępie do adwokata
jest częścią szerszej procedury prawnej, w myśl której w całej Unii Europejskiej muszą panować takie same
prawa osób zatrzymanych i oskarżonych. Po wejściu w życie, ustawa będzie miała zastosowanie do około 8 milionów postępowań karnych we
wszystkich krajach członkowskich.
Opr. Ewa Janik

Przełomowe zmiany w przepisach dotyczących
podejmowania pracy przez polskie pielęgniarki
i położne w Unii Europejskiej.
Od października ubiegłego roku,
kwalifikacje zawodowe polskich pielęgniarek i położnych są uznawane w krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, że
wszystkie pielęgniarki i położne, bez
względu na to czy ukończyły studia
wyższe czy też dawniejsze licea medyczne lub szkoły pomaturalne, mogą bez
żadnych przeszkód podejmować pracę
w swoim zawodzie we wszystkich krajach członkowskich UE.
Od tego momentu kwalifikacje pielęgniarek i położnych są uznawane automatycznie na zasadzie praw nabytych. Skrócony został również okres
wymaganego doświadczenia zawodowego do trzech kolejnych lat z ostatnich pięciu lat, zamiast 5 lat doświadczenia z ostatnich 7 lat.
Polski rząd zabiegał o taki właśnie zapis od siedmiu lat, a pielęgniarki walczyły o niego prawie 10 lat, czyli od momentu wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Dla polskich pielęgniarek
i położnych jest do decyzja przełomowa,
ponieważ do tej pory nie wszystkie z nich
miały zapewnione takie same warunki
pracy i płacy, jak przedstawicielki tego
zawodu z innych krajów. Dzięki zmianie dyrektywy 2005/26/WE, około 150
tysięcy pielęgniarek i położnych, które
ukończyły nieistniejące już licea medyczne czy szkoły pomaturalne, nie będzie
miało żadnych ograniczeń aby podjąć
pracę w swoim zawodzie na terenie UE.
Do tej pory kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych, które nie ukończyły studiów, nie były honorowane. Stwarzało to precedens, ponieważ znaczna ilość

pań z ogromnym doświadczeniem w swoim zawodzie nie mogła podjąć lepiej płatnej pracy w którymś z krajów członkowskich UE. Musiały albo nostryfikować
dyplom, albo się dokształcić. I jedno i drugie rozwiązanie wiązało się z wieloma
trudnościami, biurokratycznymi przeszkodami, czy podjęciem trzyletnich dodatkowych studiów (na własny koszt).
Polskie pielęgniarki są bardzo cenione przez pracodawców i bez problemów,
niemal od zaraz, znajdują pracę w UE.
Obecnie, po zmianie przepisów, jedyną
barierą będzie język obowiązujący w danym kraju. Biorąc pod uwagę zarobki
w polskiej służbie zdrowia i warunki
płacy proponowane przez szpitale czy
przychodnie w bogatszych państwach
Unii, można tylko mieć nadzieję, że nie
wszystkie panie pracujące w tych zawodach wyjadą do lepiej płatnej pracy.
W Polsce i tak jest mało pielęgniarek,
a powyższy zapis może jeszcze uszczuplić i tak małą kadrę medyczną.
W Polsce przypada średnio 5,4 pielęgniarek na tysiąc mieszkańców. W Danii liczba ta wynosi 15,4 pielęgniarek,
a na przykład w Szwajcarii 16. Liczba
osób uczących się tego zawodu w Polsce
znacząco spada i niebawem pielęgniarek
i położnych zabraknie w szpitalach. Według ostatnich prognoz, w roku 2035 ma
być ich w całym kraju zaledwie 164,8 tys.
Część przejdzie na emeryturę, ale znaczna część wyjedzie do pracy zagranicę. Na
polskie pielęgniarki czekają Niemcy,
gdzie do obsadzenia jest około trzech tysięcy wakatów w szpitalach i prawie 14

tysięcy miejsc pracy w domach spokojnej starości. Czeka też Belgia. Oprócz
wolnych miejsc dla absolwentek wyższych uczelni, szanse na pracę mają także osoby po szkołach pielęgniarskich.
Konieczna jest znajomość języka niderlandzkiego, ale jak zapewniają menadżerowie szpitali czekający na polskie pracownice, na początku wystarczy
komunikatywny angielski lub francuski.
W Belgii, wielu pracodawców opłaca pielęgniarkom kurs językowy oraz w całości pokrywa koszty tłumaczeń niezbędnych do otrzymania autoryzacji dyplomu
pielęgniarki lub położnej.
Szacuje się, że po tych zmianach ustawowych, do pracy zagranicę może wyjechać nawet kilkanaście tysięcy polskich pielęgniarek. Niebagatelną rolę
w podjęciu decyzji o wyjeździe mają
kwestie finansowe. Obecnie, w Polsce
średnia płaca w tym zawodzie wynosi
około trzech tysięcy złotych brutto, a na
przykład w bogatej Skandynawii – około 2.800 euro brutto. Różnica jest wiec
niebagatelna. Poza tym w wielu krajach pielęgniarki mają zagwarantowaną współpracę z opiekunem medycznym, który przejmuje od nich część
obowiązków, na przykład przy zabiegach pielęgnacyjnych i higienicznych.
Jeżeli polski rząd nie zadba o odpowiednie uposażenia w tym sektorze, to
z pewnością już niedługo będzie w kraju tyle wakatów do obsadzenia, co w bogatszych krajach Unii. Jednak najprawdopodobniej, Polska nie będzie płacić
pielęgniarkom aż tak dużo.
Opr. Karolina Morawska
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Unijne ułatwienia dotyczące
kredytów hipotecznych

Z

godnie z decyzją Parlamentu
Europejskiego, we wszystkich
państwach UE będzie obowiązywał jednolity formularz dla klientów
biorących kredyt hipoteczny. Ma to
na celu ochronę interesów osób starających się o taki kredyt na zakup
mieszkania lub innej nieruchomości.
Nowe regulacje wyeliminują niejasności i pułapki czyhające na klientów
w informacjach pisanych drobnym druczkiem. Poza tym, będą oni częściowo
chronieni przed rosnącymi kosztami
i ewentualnym zadłużeniem. Banki zobowiązane będą do dokładnego informowania klientów o faktycznych, rzeczywistych kosztach transakcji.
„Europejski Formularz Kredytowy”
ma zawierać także przejrzyste informacje dotyczące wszelkiego rodzaju
czyhających zagrożeń przy podpisywaniu umów i wyeliminowanie na
przyszłość niebezpieczeństw związanych ze spłatą pożyczki. Potencjalny
klient będzie mógł wybrać najlepszą
ofertę, a banki zobowiązane będą do
tego, aby mu ją przedstawić. Po przedstawieniu oferty, klient będzie miał
przynajmniej tydzień aby się zastanowić i podjąć decyzję. Będą także obowiązywały bardziej elastyczne zasady
umożliwiające wcześniejszą spłatę kredytu i zasady obliczania rzeczywistej
stopy procentowej.

Banki bardzo często oferują zestaw
usług (lub produktów), które klient
„kupuje” wraz z umową o kredyt. Znane są praktyki, kiedy w ramach powyższej transakcji wiązanej, banki nie
informują dokładnie klienta o wszystkim co może go spotkać po podpisaniu umowy. Z chwilą wejścia w życie
„Europejskiego Formularza Kredytowego” bank nie będzie już mógł tak
postępować. Poza tym, banki zobowiązane będą do wprowadzenia standardów wyceny nieruchomości przed
podpisaniem umowy o kredyt, a wynagrodzenie pracowników banku nie
będzie uzależnione od ilości umów kredytowych.
W myśl Dyrektywy, bank będzie
miał obowiązek przekazania klientowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
w sposób jasny, klarowny i – co ważne – bezpłatnie, wszelkich możliwych
informacji o udzielanym kredycie,
związanych z tym kosztach i ewentualnym dalszym ryzyku. Umowa o kredyt może zostać podpisana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy klient będzie miał
dostatecznie dużo czasu na porównanie ofert, oszacowanie ich skutków
i podjęcie decyzji.
Według Dyrektywy, reklamy skierowane do klientów nie mogą wprowadzać kredytobiorców w błąd, a banki zobowiązane są do zaprezentowania
innych ofert, aby klient mógł się z ni-
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mi zapoznać.
W ocenie Komisji Europejskiej, dzięki której powstał „Europejski Formularz Kredytowy”, wielu kredytobiorców podjęło nieodpowiednie decyzje
o zaciągnięciu kredytu hipotecznego
na skutek niepełnej, wręcz błędnej porady pośredników kredytowych. Stąd
tak duży nacisk na nadzór nad wszelkiego rodzaju kredytowym pośrednictwem. Komisja wskazała jednocześnie
szereg nieprawidłowości, związanych
z nieodpowiedzialnym udzielaniem i zaciąganiem kredytów hipotecznych,
zwłaszcza w czasie kryzysu gospodarczego.
Powyższa dyrektywa reguluje również zasady udzielania kredytów w obcych walutach oraz kwestie przedterminowej spłaty kredytu.
Dzięki przyjętym zmianom kredytobiorcy na terenie całej Unii Europejskiej będą mieli takie same prawa.
Dyrektywa będzie miała zastosowanie do umów o kredyt na zakup mieszkania, jak również umów o kredyt na
sfinansowanie zakupu lub utrzymania prawa własności nieruchomości
gruntowej lub istniejącego albo planowanego budynku.
Powyższe prawo wejdzie w życie po
przedstawieniu przez państwa członkowskie metod jej wdrożenia w swoich krajach i po opublikowaniu jej
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Opr. Ewa Janik
Źródła: rynek pierwotny.com, biznes.pl

PRZYPOMNIENIE
KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP
W BRUKSELI

Ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki chorobowe
i macierzyńskie w Belgii, przenoszenie praw
do ubezpieczenia zdrowotnego w obszarze
Unii Europejskiej
Sesja informacyjna, którą poprowadzi pracownik kasy
ubezpieczenia zdrowotnego CM
Środa 19 lutego 2014, godz. 19.30
ACV
Nationalestraat 111
2000 Antwerpia
Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy do dnia
12 lutego 2014 pod nr.tel. 03/222 71 64 lub poprzez
e-mail: iwona.cieszynska@acv-csc.be
Sesja będzie tłumaczona na j.polski.
Udział w sesji jest bezpłatny.

ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH, OBYWATELSKICH,
PRAWNYCH i WIZOWYCH :
Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli przypomina, że w związku
z dobiegającym końca okresem treściowym – od 1 stycznia 2014 r. w sprawach
paszportowych, obywatelskich, prawnych i wizowych przyjmowane będą
WYŁĄCZNIE osoby uprzednio zapisane poprzez stronę http://www.ekonsulat.gov.pl/ Interesanci, którzy nie zapisali się – nie zostaną przyjęci.
Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane
w celu odbioru paszportu oraz 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:
http://www.bruksela.msz.gov.pl/.
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Regularyzacji,
po 3 latach mówimy: adieu!

J

uż niedługo zostaną wprowadzone zmiany w systemie naliczania
wysokości składek ubezpieczeń
społecznych w przypadku osób samoz atr ud n io n ych . Zm ia n y w pr a wi e,
p r z y j ę t e p r z e z p a r l a m e n t B e l gi i 1 0
p a ź d z i e r n i k a i 7 l i s t o p a d a 2 0 1 3 r.
umożliwiają dostosowanie wysokości
składek na ubezpieczen ie społ eczn e
osób samozatrudnionych (nid. sociale bijd ragen) do bieżącej wysokości
uzyskiwanych dochodów. Nowe prawo wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
W obecnym systemie, stworzonym
w 1967 roku, wysokość składki na
ubezpieczenie społeczne obliczana jest
na podstawie dochodów uzyskanych
trzy lata wcześniej (np. wysokość
składki płaconej w 2013 r. jest obliczana na podstawie dochodów uzyskanych w 2010 r.). Oznacza to, że
przedsiębiorca, którego dochody spadły w ostatnich 3 latach, musi płacić
składki nieadekwatnie wysokie w stosunku do swoich bieżących dochodów.
Stąd też wynikała – znana dobrze zaawansowanym stażem samozatrudnionym – regularyzacja. Była ona powodem utrudnień w prowadzeniu
działalności gospodarczej z uwagi na
często znaczące, dodatkowe obciążenie finansowe. Dzięki wprowadzanej
w życie reformie, w przypadku pogor-

szenia koniunktury, osoba samozatrudniona będzie mogła płacić niższe
składki, a w przypadku lepszej koniunktury, wysokość składki będzie
rosła, jednakże zależnie od dochodu
w danym roku. Samozatrudniony jak
zawsze będzie otrzymywał co kwartał
wezwanie do zapłaty tymczasowej
składki, obliczonej na podstawie dochodów uzyskanych 3 lata wcześniej.
Dla przykładu, jeżeli samozatrudniony uzyskuje obecnie dochody poniżej
12 830 euro rocznie, jego składka wynosi 727 euro na kwartał, podczas gdy
dochody są poniżej 25 661 euro, składka wynosi 1 454 euro na kwartał.
Aby móc zmienić wysokość składki, samozatrudniony będzie musiał
uzyskać zgodę kasy ubezpieczeń społecznych (po wykazaniu w sposób
obiektywny, że jego dochody się
zmniejszyły). W przypadku wzrostu
dochodu będzie wystarczała zwykła
deklaracja. Gdy ostateczna wysokość
dochodów będzie znana (np. dochody
uzyskane w roku 2015 będą znane dopiero w 2017 r.) wysokość ostateczna
składki może się zmienić. W przypadku gdy samozatrudniony zbytnio zaniżył wysokość swoich dochodów, będzie musiał pokryć różnicę między
tym, co zapłacił a tym, co powinien
był zapłacić oraz odsetki od tej różni-

cy w wysokości 3% za kwartał i roczną odsetkę w wysokości 7%. W przypadku, gdy zbytnio zawyżył swoje dochody, zostanie mu zwrócona różnica,
jednak bez żadnego odszkodowania.
Nowy system będzie wierniej
odzwierciedlał bieżącą koniunkturę
i pozwoli osobom samozatrudnionym
na lepsze dopasowanie wysokości
składek do ich obecnej sytuacji materialnej. Zmiany te są istotne, gdyż
w obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej, wielu z nich jest w trudnej sytuacji finansowej. W latach 2005 – 2010
liczba podań o zwolnienie z płacenia
składek wzrosła o 50%.
Czekamy zatem, aż nowe regulacje
wejdą w życie.
Opr.
Radosław Cios
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Śmierć i dziewczyna

Maria Piotrowiczowa

To, co zrobiła, było zwykłym szaleństwem. Nikt przy zdrowych zmysłach
inaczej tego nie nazwie. Szaleństwo
musiało kiełkować w głowie Marii już
od dzieciństwa, skoro jako 24-latka
okazała się regularną wariatką. Bo co
ona sobie wyobrażała? Że pójdzie w pojedynkę na Kozaków i wygra? A nawet jeśli przegra i zapłaci życiem, to
po latach ktoś tę ofiarę weźmie na poważnie? Spróbuję opowiedzieć Twoją
historię Mario, choć nie wiem, czy mi
się uda, bo nie rozumiem Cię ani
w ząb...
Oto Maria. Śliczna dziewczyna z bogatej ziemiańskiej rodziny, która powinna prowadzić salonowe życie heroiny z wiktoriańskiego romansu.
Biegać na bale, strzelać spojrzeniami
zza wachlarza, przebierać w adoratorach, a na koniec stworzyć z jednym
z nich szczęśliwą rodzinę i dochować
się gromadki dzieci. Ale niestety, Maria jest Polką. W dodatku urodziła się
w Rzeczpospolitej 1839 roku, istniejącej tylko w umysłach ludzi, którzy
tu mieszkają. To nie jest kraj dla normalnych ludzi! I Maria nie jest normalną panną. Nie czytuje na dobranoc romansów pani de Staël, tylko
zatruwającą duszę pisaninę Mickiewicza, te wszystkie straszne historie
o buntownikach, spiskach i kaźniach.
Nie wzrusza się śmiercią szekspirowskiej Julii, bo wszystkie łzy wylała
przy Konradzie Wallenrodzie. Jest jasne, że nic dobrego z tego nie będzie!
W domu nikt Marii nie przywołuje
do porządku. A gdzieżby, skoro wszyscy myślą tak samo! Jej ojciec, Zygmunt Rogoliński, walczył w powsta-

niu listopadowym; wuj należał do spisku, który powstanie zainicjował. To
tak zwany patriotyczny polski dom,
w którym żadną miarą nie hamują narodowych zapędów dziewczyny. No
więc dziewczyna robi co chce.
Źle się bawi, już od początku. Ma
ledwie 17 lat, gdy znajduje sobie męża – kompletnie nieodpowiedniego.
Konstanty Piotrowicz to nauczyciel
w szkole elementarnej, biedny jak
mysz kościelna, ale w gruncie rzeczy
taki sam, jak Maria. Jeden z tych ideowców, którzy biorą nędzne posady
nauczycielskie z jednego tylko powodu: by krzewić swoje idee narodowe
wśród dzieci, by opowiadać im te szkodliwe bajdy o wolności. Maria natychmiast się zakochuje i oczywiście stawia na swoim, choć to przecież
mezalians. Dziwne, że nikt z rodziny
nie staje w poprzek tym pragnieniom.
Ulegają nadspodziewanie łatwo, uznając, że wielka fortuna dziewczyny wystarczy im obojgu.
Konstanty i Maria pobierają się, zamieszkują w zasobnym folwarku pod
Łodzią, i czekają. Czują, że lada moment nadejdzie ten niezwykły czas,
o którym słuchali przez całe dzieciństwo. Wszy scy to wie dzą, wszy scy
czują, że zaraz się zacznie. Przed powstaniem styczniowym ulice polskich
miast przypominają wielki teatr narodowy. Kobiety noszą czarne suknie, a zamiast pierścionków wsuwają na pal ce że laz ne ob rą czki
z krzyżykiem. Mężczyźni przebierają się w kontusze i kościuszkowskie
mundury, zakładają krakowskie rogatywki. Polaków ogarnia jakaś zbiorowa, narkotyczna gorączka, z której wywodzą pewność, że lada dzień
się dopełni dziejowa sprawiedliwość,
że hi sto ria na pra wi krzyw dy i wy równa rachunki, że wystarczy gar-

stka gorącogłowych idealistów, by
pokonać rosyjskie imperium zła.
Gdy wybucha powstanie, Maria jest
gotowa. Obcina warkocz, zakłada męski strój. Razem z Konstantym idą do
powstańczego oddziału. Mizerny to
oddział, składa się głównie z kosynierów, strzelców ma niewielu. Ale kto
by tam liczył strzelby w tym hipnotycznym narodowym spektaklu! Im
się wydaje, że siła woli i głębokie pragnienie to aż nadto, by sen o wolności się spełnił.
Maria na początku zachowuje się
w miarę rozsądnie. Robi to, w czym
my, kobiety, jesteśmy dobre. Zbiera
pie nią dze dla od dzia łu, orga ni zu je
mundury i żywność, kupuje broń. Ale
przecież wie, że na tym się nie skończy, że tym, czego jej dowódcy potrzebują najbardziej, wcale nie są ludzie zaj mu ją cy się apro wi za cją.
Bra ku je tych, któ rzy bę dą się bić.
I Maria zamierza stanąć w pierwszej
linii.
Jej los dopełnia się 24 lutego 1863 r.
Tego dnia Rosjanie zaskakują powstańców obozujących na skraju
lasu, w okolicach wsi Dobra. Bitwa
rozpoczyna się w godzinach południowych i trwa do 17.00. Od początku
jest jasne, że będzie to kolejna piękna klęska. Powstańcy odpierają dwa
ataki Kozaków, przy trzecim bronią
się już chaotycznie.
Maria nie zamierza się poddać, choć
rosyjski oficer gotów jest ją oszczędzić. Nawet on nie chce mieć na sumieniu dwudziestolatki, co to za honor zabić dziewczynę! Ale ta
dziewczyna za hańbę uznaje jego propozycję. Broni sztandaru oddziału
i walczy jak furia. Uzbrojona w rewolwer i kosę, okrążona przez Kozaków,
jednego zabija, drugiego rani, pod
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jej zwłoki. Zapalone gromnice, naokół szlochająca rzesza. Do świetlicy
wszedł kapitan rosyjski – ten, którego żołnierze zamordowali Marię. Wyjął z kieszeni świecę, zapalił, postawił
u nóg bohaterki, a sam cofnął się w kąt
izby i na szabli wsparty – płakał”.

trzecim zabija konia. Na końcu ginie
sama od ciosów pik i szabel.
Kozacy pastwią się nad jej ciałem
tak, jakby o szczególną wściekłość
przyprawiało ich to, że stawała przeciw nim dziewczyna. Wbijają bagnety w jej pierś, aż kubrak Marii zmienia się w krwawy strzęp, tak pokłuty,
że trudno zliczyć ciosy. A gdy po bitwie jej ciało przywożą do domu, wychodzi na jaw jeszcze jedna straszna
prawda: dziewczyna była w ciąży, miała urodzić bliźnięta. Co zrobiłaś, Mario? Warto było oddać trzy życia za
powstańczy sztandar?
W relacjach świadków zachował się
opis jej pożegnania: „W otwartej trumnie – w starym ojców dworze leżały

Rankiem, 28 lutego 1863, w całej
Łodzi biją dzwony. Miasto szykuje się
do pogrzebu powstańców. W bitwie
pod Dobrą zginęło ich 70, drugie tyle umarło z ran. Dźwięk dzwonów słychać w szpitalnej sali, gdzie leży Konstanty. Dostał bagnetem cios wzdłuż
prawej piersi, padł nieprzytomny
w walce, ale teraz lekarz mówi, że
wszystko skończy się dobrze, że będzie żył. Tylko, dodaje, „trzeba oszczędzać mu wzruszeń”. Ukrywają
przed nim śmierć Marii, ale tego ranka, gdy pyta, komu tak dzwonią, gadatliwej pielęgniarce, wyrywa się: „To
dla pańskiej żony ten wspaniały pogrzeb”. Więc już wiecie, jak to się skończy, serce Konstantego nie wytrzyma,
jej pogrzeb stanie się i jego końcem.
I to ostatni akt tej historii Romea
i Julii znad Wisły, w którą zawsze musi wmieszać się Polska.
Patos, patos, wszystko to patos! Na
koniec trzeba wziąć się w garść i wygarnąć im parę słów prawdy. Bo to
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przez takich jak oni wciąż przeżywamy tę nieznośną, polską udrękę. Mamy 150. rocznicę wybuchu powstania
styczniowego i – Jezu! – znowu spadły na nas te wszystkie straszliwe opowieści o Bogu, Honorze i Ojczyźnie,
o przegranych bitwach i bezsensownych ofiarach, o umęczonym Traugutcie i Sierakowskim, powieszonym
z przetrąconym karkiem. Znów każą
nam słuchać o daremnym heroizmie
powstańców, a przecież nudne to i durne! Nowoczesny patriotyzm to nie pohukiwania o ojczyźnie, ale sumienna
praca w korporacjach i zbieranie psich
kup z trawników! Tak właśnie myślę,
tylko... jakoś nie mogę zapomnieć
o Marii... o wariatce w kubraczku poharatanym przez Kozaków. Jej historia uparcie siedzi mi w głowie i wcale nie chce z niej wyjść. Spisałam ją,
może w końcu przestanie mnie dręczyć. Tyle dobrego, że innych dręczyć
nie będzie, bo o Marii mało kto słyszał. Jej imię nosi jedna polska szkoła, ale żaden uniwersytet; poświęcono jej kilka tekstów, ale żadnej książki.
Tylko czemu wciąż czuję, że powinnam za to przeprosić? I powiedzieć:
dziękuję, Mario, Ty wariatko...
Źródło: www.kobietyihistoria.blogspot.be

Miejsce

na Twoją

reklamę
KONTAKT:
antwerpiapopolsku@gmail.com

tel. 0489/823 803
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Kącik historyczny
Zapomniane bohaterki

P

owstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku,
kiedy powstańcy zaatakowali
rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. W ciągu trwających ponad półtora roku działań zbrojnych, doszło
do około tysiąca dwustu mniejszych
lub większych potyczek, a w walkach
wzięło udział nawet 200 tysięcy powstańców. W toku walk, późniejszych
represji, jak i terroru Rosjan, straty
w ludziach (także wśród cywili) były
bardzo wysokie. W całym kraju wyrosły tysiące świeżych mogił, kilkanaście tysięcy powstańców uciekło na
Zachód, prawie 40 tysięcy zesłano na
Sybir. Skonfiskowano tysiące polskich
majątków, zniszczono kraj gospodarczo i politycznie.
W ubiegłym roku obchodziliśmy
150. rocznicę tego narodowościowego zrywu. Z tej okazji pojawiło się
mnóstwo opinii dotyczących zarówno
przebiegu powstania, jak i towarzyszących mu okoliczności. Dla części
społeczeństwa, Powstanie Styczniowe było największą klęską w dotychczasowej historii Polski, dla innych
zaś, otwarciem drzwi do wolnej, niepodległej Ojczyzny. Przy okazji tego
jubileuszu, coraz głośniej zaczęto mówić o wyjątkowej roli jaką w powstaniu odegrały kobiety. O nich chciałabym tutaj opowiedzieć.

Matki, żony, siostry, córki
i kochanki
Udział kobiet w powstaniu styczniowym, przewyższał wszystkie dotychczasowe polskie zrywy niepodległościowe. Na wielu frontach i w różnym
charakterze walczyły szlachcianki, ziemianki, mieszczanki, inteligentki,
a nawet proste kobiety wywodzące się
z ludu, które zamiast szabli miały w rękach kosy. Były w różnym wieku, pochodziły z różnych stanów i wyznawały różne religie. Obok siebie
stawały arystokratki i niepiśmienne
chłopki, sklepikarki, służące i szlachcianki. Nie wiadomo dokładnie ile
z nich, w męskich przebraniach walczyło z bronią w ręku oko w oko z nieprzyjacielem, ile działało w służbie sanitarnej, ile było wywiadowczyniami
i agentkami. Wiadomo jedno. Było ich
dużo i były widoczne. Dokonując takiego wyboru, często płaciły za to wysoką cenę. Nawet tę najwyższą.
Kobiety masowo zaangażowały się
w powstanie. Pełniły najróżniej sze
funkcje. Od łączniczek i zwiadowczyń
poprzez adiutantki i sanitariuszki.

Brały udział w patriotycznych manifestacjach, przechowywały broń i zaopatrywały w nią powstańców, ukrywały i pielęgnowały rannych, szyły
mundury i organizowały dla walczących żywność. Stawały też do walki
na równi z mężczyznami, wykazując
wielką odwagę i dając przykład bohaterstwa. Tak wyglądał dziewiętnastowieczny patriotyzm w wydaniu polskich kobiet. Wiele z nich zginęło,
wiele zesłano na Sybir. Musiały uciekać zagranicę pozbawione majątków
i opieki męża, brata, czy ojca. Nie robiły tego ani dla sławy, ani dla pieniędzy. Walczyły dla Polski.
Duża część kobiet – powstańców pozostała bezimienna, gdyż wiele z nich
posługiwało się męskimi imionami
i nazwiskami, dlatego trudno dziś
oszacować dokładną ich liczbę. Obszerniejsze relacje zachowały się zaledwie o kilkudziesięciu z nich. Na
kartach historii zapisały się między
innymi: kurierka i łączniczka Lucyna
Żukowska, uczestniczka bitwy pod
Dobrą – Maria Piotrowiczowa, pisarka wspierająca powstańców Eliza
Orzeszkowa, piętnastoletnia uczestniczka powstania Teresa Ciszkiewiczowa, więźniarka Cytadeli Warszawskiej Jadwiga Prendowska, walcząca
na pierwszej linii frontu Anna Henryka Póstówojtowna, pisarka i nauczycielka Narcyza Żmichowska.

Zapominane i nie zawsze
znane

w społeczeństwie. Ruch feministyczny przybierał na sile i po raz pierwszy
panie zyskały szansę na zmianę miejsca w poukładanym dotąd konserwatywnym świecie. Należy pamiętać, że
w tamtych czasach udział kobiet w jakichkolwiek walkach był złamaniem
obowiązujących reguł przyzwoitości
i zasad moralnych. Pomimo tego, wiele z nich wiedzionych miłością do Ojczyzny dobrowolnie podejmowało decyzję o czynnym włączeniu się do walki.
W lutym 1861 roku, w Warszawie,
miała miejsce krwawa manifestacja
w trakcie której w wyniku starć z wojskiem i policją rosyjską zabito pięciu
manifestantów. Ogłoszono „żałobę narodową”. Od tej pory kobiety zakładały tylko czarne, żałobne stroje. Głowy zakrywały czarnymi chustami lub
kapeluszami, czarne były także przypinane do kapeluszy kwiaty i woalki.
Fryzury
również
obowiązywały
skromne. Młode dziewczyny zaplatały warkocze, a mężatki zaczesywały
włosy do tylu splatając je w węzeł na
karku. Żałobny strój dotyczył także
dzieci. Matki zakładały im tylko czarno-białe lub szare ubrania.
Ówczesne kobiety nosiły charakterystyczną dla tego okresu biżuterię
patriotyczną i żałobną – czarne krzyżyki, brosze i bransolety z elementami narodowymi, czy przypominającymi kajdany i łańcuchy. Kotwice, serca
i krzyżyki były dowodem pamięci o historii Polski i wiary w odzyskanie niepodległości. Żałobne stroje kobiet nawiązywały do utraconej wolności,
odzwierciedlały smutek i cierpienie
po stracie Ojczyzny.
W Polsce pod zaborami, noszenie
żałoby wymagało od pań wielkiej odwagi, ponieważ carskie władze surowo karały każdy przejaw niesubordy-

Po upadku Powstania Listopadowego, polskie kobiety z płonącymi policzkami słuchały opowiadań o walkach
z rosyjskim zaborcą. W zaciszu szlacheckich dworków czy w mieszczańskich salonach, wiele z nich zmuszonych było przejąć obowiązki swoich
małżonków, braci czy
ojców zesłanych na Sybir po klęsce powstania. Chciały pomścić
doznane
krzywdy
i upokorzenia, powoli
przejmowały męskie
role. Coraz mniej aktualna okazywała się
obowiązująca w społeczeństwie zasada, że
wojna to nie jest miejsce dla niewiast.
W latach 50 i 60-tych
dziewiętnastego stulecia, rozpoczęły się nieodwracalne zmiany
Moda okresu Powstania Styczniowego.
dotyczące roli kobiet Źródło:www//buduar-porcelany.blogspot.be
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nacji. Za noszenie żałobnych strojów
kobiety wielokrotnie bywały aresztowane i upokarzane.
Polki walczyły w każdy możliwy sposób. Uczyły wiejskie dzieci „Mazurka
Dąbrowskiego” i zachęcały chłopów
do walki zbrojnej. Tworzyły liczne stowarzyszenia charytatywne, gromadziły środki finansowe, organizowały
pielgrzymki i pielęgnowały historyczne rocznice. Tak było na przykład 12
sierpnia 1861 roku, gdy w kolejną
rocznicę podpisania Unii Lubelskiej,
mieszkanki Warszawy zamiast żałobnych sukien „ubrały jasne suknie
o barwach narodowych”.
Kiedy wybuchło powstanie, polskie
kobiety potrafiły zebrać pieniądze, aby
wyprawić pogrzeby poległym powstańcom i to one dbały o tych, którzy utracili mężów, ojców, synów i braci. Zapewniały opiekę moralną
i finansową rodzinom uwięzionych,
załatwiały widzenia skazańców z najbliższymi, pomagały rodzinom powstańców zesłanych na Sybir. Zagrożonym aresztowaniem organizowały
bezpieczne schronienie, zapewniały
im transport, odzież, fałszywe dokumenty i środki finansowe. Czyściły
broń i odlewały kule. Prowadziły szpitale, lazarety i przytułki. Znosiły rannych z pola walki i pielęgnowały ich
w wiejskich chatach, szlacheckich
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dworach i plebaniach. Szyły mundury i koszule, przygotowywały opatrunki i wyposażenie szpitali. Gdy brakowało pieniędzy, bez wahania oddawały
swoją biżuterię, czy rodowe srebra.
W tajnych organizacjach narodowych miały swoje własne, kobiece komórki. W Warszawie działały tak zwane „Piątki”, we Lwowie „Klaudynki”,
a w Wilnie „Wincentynki”. Od najmłodszych lat wychowywane w duchu miłości do Ojczyzny i gotowe oddać za
nią życie, kobiety – powstańcy stanęły obok swych ojców, braci i mężów.
W historii Polski, kobiety zawsze
odgrywały istotną rolę. Były natchnie-

niem dla artystów i wsparciem dla
walczących mężczyzn. To one wychowywały dzieci w duchu miłości Ojczyzny, to one czytały im polskie książki,
śpiewały polskie pieśni. Swoją nieustraszoną postawą, wyjątkową odwagą, zdecydowaniem i bohaterstwem,
zyskiwały uznanie wśród towarzyszy
broni. Te ciche bohaterki wywarły
ogromny wpływ na losy naszego kraju, warto więc ocalić je od zapomnienia i oddać należny im hołd.
Anna Janicka

Moda okresu Powstania Styczniowego.
Źródło:www//buduar-porcelany.blogspot.be

Pierścień z okresu Powstawia Styczniowego.
Źródło: http://www.patriotyki.pl
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POLONIJNE
wiadomości z Flandrii
Leuven
Polsko-belgijski, świąteczny
most porozumienia.
Dla większości Polaków, mieszkających zagranicą, koniec roku oznacza świąteczne wyjazdy do rodziny
w Polsce. Te tradycyjne święta, najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt,
trudno przeżyć z dala od najbliższych.

Najważniejszy miesiąc
w roku
W grudniu, czas płynie o wiele szybciej niż w innych miesiącach roku.
Ledwie pierwsza kartka z kalendarza
zostanie zerwana, a już miesiąc się
kończy zwłaszcza, że dla niektórych
jest on naprawdę bardzo krótki. Polonijni studenci oraz rodziny z małymi dziećmi, opuszczają Leuven na długo przed końcem grudnia. Starsze
dzieci i młodzież mają obowiązek chodzenia do szkoły do ostatniego dnia,
tym bardziej, że właśnie wtedy szkoły organizują egzaminy semestralne.
Zaczyna się grudniowe imprezowanie. Św. Mikołaja, świąteczne imprezy w pracy, spotkania opłatkowe. Zanim czło wiek się obej rzy, już jest
pier wsza gwiazd ka, a pre zen ty…
w natłoku różnych obowiązków czekają często do ostatniej chwili. Dzięki handlowym niedzielom w grudniu,
moż na ku pić prze róż ne po dar ki,
a wszechobecne reklamy kuszą swoją bogatą ofertą. Ponadto, na wszystkich, którzy szukają czegoś oryginalnego, czeka, organizowany każdego
roku w Leuven, jarmark świąteczny.
Tak jak w wielu miastach w Belgii,
cen trum Le u ven na dwa ty god nie
przekształca się w wielką świąteczną
wioskę różnych kultur i specjalności.
Idąc mocno zaludnionymi alejkami,
można tam spróbować nie tylko bel-

gijskich specjałów z różnych regionów kraju, ale napić się także niemieckiego Groga, czy nawet kupić zakopiańską wersję szachów.

Polskie „Kolędowo”
W świąteczny nastrój wprowadził
wszystkich koncert – wspólne kolędowanie, w którym wzięło udział ponad
dwieście pięćdziesiąt osób mówiących
po polsku i niderlandzku. W niedzielne popołudnie, w najpiękniejszym
kościele w Leuven, dzieci, młodzież i dorośli połączyli się w radosnym świątecznym śpiewaniu. Dla nieznającej naszej tradycji wspólnego kolędowania
belgijskiej części gości, nie lada niespodzianką był udział w tak niekonwencjonalnym koncercie. Na początku,
maluchy odśpiewały z ogromnym entuzjazmem i przy akompaniamencie
wychowawczyń oraz rodziców, od miesiąca ćwiczoną podczas zajęć przedszkolnych w Małej Daskalii, kolędę
„Przybieżeli do Betlejem”. Młodzież i dorośli wspólnie czytali wybrane fragmenty poezji świątecznej w dwóch językach,
a wszystko to było przeplatane znany-

mi kolędami, przy akompaniamencie
chilijskiego muzyka E. Carvour’a (taty
jednego z przedszkolaków). Uwieńczeniem wieczoru był występ chóru Antwerpia oraz Teatrzyku Dzieci Polskich
z Antwerpii, którzy przyjęli zaproszenie i przyjechali do Leuven.

Podzielić się radością
Zapoczątkowana podczas koncertu, zbiórka na Centrum Wsparcia Rodziny w Częstochowie pokazała, że
Polonia belgijska nie jest obojętna na
potrzeby innych. Na ten cel, zostały
specjalnie przygotowane kartki-cegiełki, sprzedawane za dowolną opłatą. Cały dochód został przeznaczony na za kup najpo trzeb niej szych
rzeczy dzieciom i młodzieży z biednych lub dysfunkcyjnych polskich rodzin. Jeśli są jeszcze ludzie wielkiego ser ca, któ rzy czu ją po trze bę
wspar cia ak cji świą tecz nej, mo gą
skontaktować się z Centrum Polonii
w Leuven, które przekaże adres Fundacji w Polsce.
Daskalia
www.daskalia.eu
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Geel
Grudzień to miesiąc, w którym przypadają najbardziej lubiane przez nas
święta – Święta Bożego Narodzenia.
Bez względu na to, czy jest śnieżnie
czy deszczowo, wszystkich nas ogarnia szaleństwo. Biegamy za prezentami dla najbliższych, myślimy o wieczorze wigilijnym i o tym jak spędzimy
te nadchodzące święta.
Grudzień w ProPolonii był bardzo
pracowitym miesiącem. Chcąc pokazać dzieciom, które uczęszczają na zajęcia do polskiego przedszkola i szkoły
przy
stowarzyszeniu,
jak
w tradycyjny sposób obchodzone są
Święta Bożego Narodzenia w Polsce,
specjalnie przygotowano zajęcia związane z polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. Dzieci dowiedziały się
o wieczerzy wigilijnej, i dwunastu potrawach które należy serwować w czasie wigilii, o śpiewaniu kolęd oraz
o zwyczaju przygotowywania żłóbków
w kościołach.
Ostatnie zajęcia w szkole i przedszkolu w Geel w roku 2013 przypadały na 14- go grudnia. Nauczyciele wraz

z rodzicami dzieci, zorganizowali
w tym dniu Mikołajki, ubieranie choinki oraz spotkanie opłatkowe.
Dzień rozpoczął się od wspólnego
przygotowywania ozdób choinkowych, co okazało się wspaniałym pomysłem. Dzieci doskonale się bawiły,
wykonując z kolorowego papieru łańcuchy, pawie oczka i inne ozdoby choinkowe. Potem nastąpiło uroczyste
ubieranie choinki. Nauczyciele z dziećmi umieścili wszystkie ozdoby na choince. Starsze dzieci pomagały przedszkolakom w znalezieniu miejsca na
drzewku. Wiadomo, że dla przedszkolaczków drzewko wygląda najpiękniej,
gdy wszystkie ozdoby wiszą w jednym
miejscu. Bezcenne było autentyczne
zaskoczenie dzieci efektem końcowym, ustrojoną przez nich choinką.
Wyglądała fantastycznie.
Jednak najwięcej emocji przyniosło
pojawienie się św. Mikołaja z workiem
pełnym prezentów. Spotkanie ze św.
Mikołajem wzbudza zawsze wiele odczuć. Było dużo radości, ale i troszeczkę strachu, który jednak szybko minął i już po chwili dzieci bawiły się
otrzymanymi prezentami. Mikołaj został przyjęty z ogromnym entuzjaz-
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mem więc zapewnił, że wróci w przyszłym roku.
Tego samego dnia odbyło się również spotkanie opłatkowe, na które
zaproszeni zostali rodzice dzieci
uczęszczających na nasze zajęcia, znajomi i przyjaciele stowarzyszenia. Na
ten wieczór został przygotowany krótki występ artystyczny. Jedno z dzieci przeczytało specjalne życzenia świąteczne i noworoczne, a następnie
wszystkie dzieci zaśpiewały kolędę
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Potem zgodnie z naszym polskim zwyczajem, podzieliliśmy się opłatkiem,
który zamówiony wcześniej, dojechał
z Polski na czas. Zaprzyjaźniony a nami pasjonat kuchni, przygotował dla
wszystkich pyszny makowiec i kapustę z grzybami. Dzieci bardzo grzecznie bawiły się otrzymanymi zabawkami, a dorośli spędzili miłe chwile na
rozmowie. W powietrzu czuć było
atmosferę zbliżających się świąt.
Następne spotkania geelowskiej Polonii w styczniu 2014.
Do siego roku!!!
Marek Piaścik
www.propolonia.be
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Polonia Morstel
Wywiad z burmistrzem Mortsel
mamy już za sobą i wszelkie fundamenty, aby ten cel osiągnąć, zostały
położone. Nasz nowy zespół zarządzający musi dokonać niezbędnych wyborów zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i finansowej. Nie było to
łatwym zadaniem, niemniej ciekawym
wyzwaniem. Dwanaście miesięcy upłynęło niepostrzeżenie. W nowym roku
2014 możemy wystartować ponownie
pełną parą.
Rok 2014 to rzeczywiście czas wyborów. Mam nadzieję, iż moja partia
napisze nowy rozdział w historii. Flamandzka Partia Nacjonalistyczna, która stałaby się największą, równa się
pisaniu nowych kart historii.

W Mortsel, południowej gminie prowincji Antwerpii, mieszka duże skupisko Polaków.
Większość z nich osiedliła się tutaj
po roku 2009, w którym to Belgia oficjalnie otworzyła swój rynek pracy dla
obywateli Unii Europejskiej. O tym,
jaki wizerunek mają nasi rodacy
w Mortsel oraz jak integrują się z lokalną społecznością, rozmawiałam
z obecnym burmistrzem Mortsel – Panem Erikiem Broeckx.
Panie burmistrzu, właśnie weszliśmy w nowy rok 2014. Będzie to
szczególny rok zarówno dla Belgii,
jak i dla Polski. W tym roku w Belgii odbędą się bowiem wybory do
Parlamentu: Flamandzkiego, Federalnego i Europejskiego. Polska
z kolei obchodzić będzie 10-tą rocznicę swojego członkostwa w Unii Europejskiej. Dla Pana również będzie
to wyjątkowy czas, minął bowiem
rok od kiedy został Pan burmistrzem
miasta Mortsel. Jak ocenia pan miniony rok dla siebie i dla miasta?
Istotne zmiany, które chcielibyśmy
zrealizować podczas sześcioletniej kadencji, zawarliśmy w jednym zdaniu
przewodnim: Wszystkie drobne problemy każdego mieszkańca Mortsel
chcemy potraktować z należytą powagą, a jednocześnie pragniemy wykazać wszelką stanowczość w realizacji
dużych i niezbędnych projektów.
Właśnie te dążenia są centralnym celem naszego porozumienia administracyjnego w Morstel. Pierwszy rok

W mieście Mortsel mieszka wiele narodowości. Stanowią one około 12%
lokalnej populacji. W tej grupie jest
ponoć również sporo Polaków. Czy
w jakiś sposób doświadczył Pan tej
obecności? Jako burmistrz, jako sąsiad?
Największą grupę cudzoziemców
w Mortsel stanowią Holendrzy. Mieszka ich dziś u nas 369. Polska społeczność liczy 200 osób i w ten sposób zajmuje drugie miejsce. W mojej okolicy
mieszka niewiele osób innych narodowości, w związku z czym moje doświadczenie w tym zakresie jest nikłe. Jako burmistrz natomiast mam
bardzo pozytywne doświadczenia
z polską społecznością w naszym mieście. Polacy znani są z tego, iż generalnie szanują przyjęte reguły i sami
biorą odpowiedzialność w swoje ręce.
Ciężko pracują, wykształcenie dzieci
jest dla nich największym priorytetem oraz dokładają wszelkich starań,
aby jak najszybciej nauczyć się języka niderlandzkiego.
Migracja pociąga za sobą wyzwania
integracji – różnice społeczno-ekonomiczne, kulturowe, wykluczenie
społeczne, barierę językową. W jaki
sposób, Pana zdaniem, społeczność
polska powinna dążyć do efektywnej integracji? Czy ma Pan jakieś
przydatne wskazówki?
W długoterminowym planie miasta
Mortsel poświęcamy wiele uwagi zagadnieniom integracji oraz potencjalnym rozwiązaniom problemów z nią
związanych. Priorytety polityki flamandzkiej dotyczące integracji obywatelskiej stanowią w tej kwestii
główny rdzeń. Nauka języka nider-

landzkiego jest zasadniczym elementem i otwiera wiele drzwi, ponieważ
ułatwia obustronną komunikację.
Nasz wybór zatrudnienia, wykształcenia oraz integracja na płaszczyźnie
społecznej przebiegają sprawniej bez
ograniczeń językowych. Dobra rada:
czasami łatwiej jest uczyć się niderlandzkiego z dziećmi, np. poprzez
wspólne odrabianie zadania domowego, przygotowywanie lektury szkolnej, którą należy omówić w klasie.
W ten sposób łatwiej jest nam zrozumieć własne dzieci, a jednocześnie,
my rodzice, stajemy się dla nich wzorem. I jeszcze jedna rada: dbajmy
o uczestnictwo naszych dzieci w tradycyjnych kółkach młodzieżowych lub
wszelkiego rodzaju klubach sportowych. Pozwala to bowiem szybciej nawiązywać im nowe kontakty, zawierać nowe znajomości i sprawia, że idą
raźniej, odważniej przez życie. A teraz wskazówka dla dorosłych: angażujcie się państwo we wszelkiego rodzaju stowarzyszenia i lokalne
imprezy, które wychodzą poza waszą
własną społeczność. Dzielenie wspólnych zainteresowań powoduje, że
szybciej poczujecie się jak u siebie
w domu oraz sprawi, że wasze marzenia łatwiej się spełnią.
Miasto Mortsel od 1 stycznia 2013
roku posiada Radę Migrantów, której zadaniem jest reprezentowanie
interesów mniejszości lokalnych.
W jaki sposób interesy społeczności
polskiej mogłyby być konkretnie reprezentowane przez ten właśnie organ?
Utworzenie Rady Migrantów jest
zgodne z założeniami planowej polityki integracyjnej w Mortsel. Mortsel
dąży do tego, aby podwyższać udział
oraz zaangażowanie obywateli różnego pochodzenia i wspiera wszelkie formy strukturalnej partycypacji w lokalnej polityce w wieloraki sposób.
W związku z tym Rada Migrantów,
mająca funkcjonować jako ciało doradcze, jest niezwykle odpowiednim
instrumentem w tym celu. Naszym zamierzeniem jest reprezentować interesy wszystkich grup etniczno-kulturowych. W tym również interesy
społeczności polskiej, która jest drugą największą grupą Mortselczyków
obcego pochodzenia. Jeżeli członkowie społeczności polskiej pragną podzielić się z lokalnymi władzami pewnymi doświadczeniami integracji lub
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chcą pewne rzeczy zasugerować, nasze drzwi stoją otworem. Członkowie
Rady Migrantów mogą sygnalizować
pewne kwestie czy problemy. Nasz zarząd chętnie usłyszy, w jaki sposób
możemy ulepszyć i zmienić charakter
wdrożeniowej polityki integracyjnej.
A to wszystko w formie wymiany informacji pomiędzy rządem, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi obywatelami, z Radą Migrantów w roli
aktywnego reżysera.
Ogólnie przyjęło się powiedzenie, że,
aby zajmować się polityką, trzeba
być zapaleńcem oraz wykazywać się
dużą odpornością. A co Pana pociąga w polityce?
Najważniejsza w polityce, moim zdaniem, jest praca z ludźmi i dla ludzi.
Możesz nadawać dynamikę rzeczom,
zmieniać i ulepszać rzeczywistość. Tak
długo, jak pro publico bono zajmuje
centralne miejsce, polityka jest fantastycznym instrumentem ulepszania
świata. Nawet na płaszczyźnie lokalnej w tak niewielkim mieście jak Mortsel stwierdzam to z niejaką satysfakcją, że pewnym rzeczom można nadać
bieg. Rola burmistrza polega na tym,
aby wszelkie spostrzeżenia mieszkańców traktować poważnie. Każdy z nas
ma swoją wersję wydarzeń, swoje własne spojrzenie na świat. Należy to uszanować. Słuchanie i bycie otwartym na
krytykę ma zasadnicze znaczenie.
Przetransformowanie tego w coś pozytywnego jest dużym wyzwaniem.
Staram się być jak najbardziej przystępnym dla wszystkich mieszkańców
Mortsel i nastawiać ucha.
W kraju, z którego pochodzę, polityka jest domeną mężczyzn. Belgia
natomiast tworzy dość dużą przestrzeń dla kobiet. A jakie jest Pana
zdanie na temat parytetów i obecności kobiet w polityce?
Parytety moim zdaniem są świetnym instrumentem, ażeby wprowadzać określone zmiany. Polityka to
władza i nie ma nikogo, kto by się jej
chętnie wyzbył. Męską partiokrację
należało przetransformować przy pomocy instrumentu, jakim są parytety. W ten sposób uzyskano środowisko polityków o wysokim stopniu
zróżnicowania, które jest z założenia
najbardziej demokratyczne. Zarząd
Radnych i Burmistrza w Mortsel tworzy dziś 5 kobiet i 3 mężczyzn. Sekretarz stanu, głowa wszystkich administracyjnych oddziałów, jest również
kobietą. Osobiście nie mam co do tego najmniejszych obiekcji. Wręcz
przeciwnie. Kobiety bardzo często inaczej postrzegają rzeczywistość na
płaszczyźnie społecznej i ten fakt już
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sam w sobie stanowi dla demokratycznej debaty dodatkową wartość.
Co Pan sądzi na temat zaangażowania politycznego migrantów. Czy
w Pańskim mieście migranci angażują się społecznie lub politycznie?
W Mortsel istnieje wiele stowarzyszeń. Każdy jest tutaj mile widziany
niezależnie od pochodzenia. To samo
dotyczy demokratycznych partii politycznych. Mamy w Mortsel mieszkańców obcego pochodzenia, którzy widnieją na listach wyborczych różnych
partii politycznych. Ale zapewne wciąż
jeszcze za mało... Jest rzeczą niezmiernie trudną dotrzeć do migrantów
i przekonać ich, aby angażowali się
politycznie. Wiele partii politycznych
tego pragnie. Powiedziałbym: rzucajcie się w wir lokalnej polityki. Może
to być wzbogaceniem nie tylko dla migrantów, ale i dla rdzennych mieszkańców naszej gminy.
Od dłuższego czasu zajmuje się Pan
działalnością polityczną. Czy pochodzi Pan z rodziny o tradycjach politycznych? Skąd się wzięło Pana zainteresowanie polityką?
Urodziłem się w 1959 roku i wychowałem się w burzliwych latach 60 i 70tych. We Flandrii, tak jak w całej Europie, miały wtedy miejsce wielkie
zmiany. Jako przykład podam manifestacje w roku 1968 w celu utworzenia
Uniwersytetu w Leuven. Postulowano
wówczas, aby językiem wykładowym
był język niderlandzki, co spowodowało wzrost własnej tożsamości u prze-

ciętnego Flamanda. Dążenie Flandrii
do większej autonomii, przybrało w ten
sposób charakter narodowy. Ta myśl
przewodnia powracała od lat 70-tych
do połowy lat 80-tych i nabrała dziś
bardzo aktualnego charakteru. Właśnie te przemiany oraz fakt, iż moi rodzice byli aktywnymi „flamingantami”
i walczyli o sprawiedliwą, socjalną oraz
federalną Flandrię, wpłynęły na mnie
w znaczącym stopniu. Ich zaangażowanie w Ruch Flamandzki określiło
moją polityczną orientację. Wybrałem
przynależność do Volksunie, która później przekształciła się w Nowy Sojusz
Flamandzki (N-VA).
Przypuszczam, że Pana praca wymaga wiele zaangażowania, zatem nie
pozostawia zbyt wiele wolnego czasu. Jeżeli jednak znajduje Pan chwilę dla siebie, co wówczas najchętniej
Pan robi?
Zwykłe leniuchowanie – w sensie
„nie robienie niczego” szczególnego
– sprawia mi ogromną przyjemność.
A poza tym: jazda na rowerze, spacery i czytanie książek należą do moich
ulubionych zajęć. Staram się także
spędzać jak najwięcej wolnego czasu
z moją rodziną. Wspólne przebywanie
z małżonką i z dziećmi jest najprzyjemniejszą rzeczą, jaką można sobie
wyobrazić. Nieprawdaż?
Tak, w zupełności się z Panem zgadzam.

Romawiała:
Maya Stępień
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In Mortsel, een zuidelijke gemeente
van de Provincie Antwerpen woont
een groot aantal Polen.
De meerderheid ervan heeft zich
hier gevestigd na 2009, het jaar
waarin België officieel de
arbeidmarkt geopend heeft voor de
Oost Europese EU-burgers.
Om te weten te komen welk imago
onze landgenoten in Mortsel hebben
en hoe hun integratieproces met
de lokale bevolking verloopt,
had ik een gesprek met de huidige
burgemeester van Mortsel
– mijnheer Erik Broeckx.

Mijnheer burgemeester. Jaar 2014 is begonnen, een
bijzonder jaar voor zowel België als Polen. Voor België
omdat het Moeder der verkiezingen is, dit zowel op Vlaams en het Federaal niveau als voor het Europees Parlement. Voor Polen betekend het 10 jaar lidmaatschap in
de EU. En voor u is het één jaar dat u burgemeester van
Mortsel bent. Als u zou terug willen blikken, hoe is deze
periode voor u en uw gemeente geweest?
De grote verandering die wij wensen te realiseren in een
bestuursperiode van zes jaar hebben wij samengevat in
één kernzin: De kleine zorgen van de Mortselaar ernstig
nemen en tegelijk daadkracht tonen in de ontwikkeling van
de noodzakelijke grote projecten. Beide ambities lopen als
een rode draad door het Mortselse bestuursakkoord. Het
eerste jaar is bijna voorbij en de fundamenten om dit te
bereiken werden gelegd. Zowel politiek als financieel moesten er keuzes gemaakt worden met de nieuwe bestuursploeg. Dit is niet evident maar wel zeer boeiend. Twaalf
maanden zijn dus zeer vlug voorbij gegaan en vanaf 2014
kunnen wij er voluit voor gaan!
2014 is inderdaad het jaar van de verkiezingen. Hopelijk wordt er geschiedenis geschreven voor mijn partij: een
Vlaams nationale partij die de grootste wordt, het zou historisch zijn! Enkel met een goed resultaat kan Vlaanderen autonomer worden.

In uw Stad wonen er heel veel verschillende nationaliteiten die ong. 12 % van de bevolking vormen. In deze
groep zijn ook heel wat Polen naar het schijnt. Hebt u deze
aanwezigheid kunnen ervaren. Als burgemeester of als
buurman?
De grootste groep nieuwkomers in Mortsel, zijn Nederlanders, ze zijn vandaag met een 369-tal. De Poolse gemeenschap telt vandaag een 200-tal personen en vormen
zo de tweede plaats in onze gemeente. In mijn buurt wonen relatief weinig verschillende nationaliteiten en daarom
heb ik als buurman dus weinig ervaring. Als burgemeester
ervaar ik de Poolse gemeenschap in onze stad als positief. Zij respecteren in het algemeen de regels en nemen
zelf verantwoordelijkheid op. Zij werken hard, vinden het
onderwijs voor hun kinderen zeer belangrijk en doen hun
best om zo snel mogelijk het Nederlands te leren.
De migratie brengt integratie-uitdagingen met zich
mee. Socio-economische verschillen, culturele verschillen, sociale exclusie, taalbarričre. Volgens u, hoe kan de
Poolse gemeenschap naar een efficiënte integratie streven. Hebt u tips voor ons?
In het meerjarenplan van de stad Mortsel besteden we
veel aandacht aan het oplossen van integratievraagstukken. De Vlaamse beleidsprioriteiten inzake inburgering en
integratie dienen hiervoor als rode draad.
Nederlands leren en spreken is heel belangrijk en opent
veel deuren omdat je elkaar beter begrijpt. Je werkkeuze,
opleiding en maatschappelijke integratie verlopen veel vlotter zonder taalbeperkingen. Daarom een tip: het is soms
eenvoudiger om het Nederlands samen met je kinderen te
leren. Doe samen een huistaak, bereid samen een boekbespreking voor in de klas. Zo begrijp je je kinderen beter
en kunnen ze u als rolmodel zien. En nog een tip: deelname van je kinderen aan de traditionele jeugdbeweging of
sportbeoefening in breder verband laat ze sneller vrienden
maken en zich beter in hun vel voelen. Voor volwassenen:
neem ook deel aan het reguliere verenigingsleven en evenementen buiten je herkomstgroep. Door gemeenschappelijke interesses voel je je sneller thuis en laat je je dromen sneller uitkomen.
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Mortsel heeft sinds 1 januari 2013 een nieuwe Diversiteitraad die de belangen van de migrantengroepen zal vertegenwoordigen. Wat zou zulke ondersteuning concreet voor
de Poolse Gemeenschap kunnen betekenen?
De oprichting van de diversiteitsraad ligt in de lijn van doelstellingen van het integratiebeleidsplan in Mortsel. Stad Mortsel streeft ernaar om de inspraak en participatie van burgers
van diverse herkomst te verhogen en de mogelijkheid tot een
structurele participatie aan het lokaal beleid op verschillende
manieren te ondersteunen.
Daarvoor is een adviesraad als de diversiteitsraad een uitermate geschikt instrument. Het is juist de bedoeling dat alle ethisch-culturele groepen hier worden vertegenwoordigd. Ook
de Poolse gemeenschap die de tweede grootste groep van
Mortselaars van vreemde herkomst vertegenwoordigt. Indien
leden van de Poolse gemeenschap bepaalde integratiebelevenissen naar het bestuur toe willen verwoorden of aanbevelingen doen, staat onze deur altijd open. De leden van de diversiteitsraad kunnen de nodige vragen alsook problemen
signaleren. Als bestuur horen wij graag hoe we ons integratie
en inburgeringsbeleid nog beter kunnen uitstippelen, en dat
in een georganiseerd overleg tussen overheid, verenigingsleven en individuele burgers, met de diversiteitsraad als actieve regisseur.
Men zegt om aan politiek te doen moet men gedreven zijn
en een olifantenhuid hebben. Maar wat boeit u persoonlijk
aan politiek?
Het werk met en voor mensen is het belangrijkste in de politiek. Je kan dingen bijsturen, veranderen, verbeteren. Zolang
dat je voluit gaat voor het algemeen belang is politiek een geweldig mooi instrument om „de wereld te verbeteren”. Zelf op
lokaal vlak, in een kleine stad zoals Mortsel, is het prettig vast
te stellen dat je dingen in beweging kan krijgen…
Als burgemeester moet je wel elke opmerking van een burger serieus nemen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen kijk op de dingen. Dat moet je respecteren. Luisteren en
openstaan voor kritiek is belangrijk. En hiermee iets positiefs
doen is de kunst. Ik probeer zo veel mogelijk aanspreekbaar
te zijn voor alle Mortselaars.
In mijn land is politiek een mannendomein. België daarentegen creëert heel veel ruimte voor vrouwen. Maar wat vindt
u zelf van quota’s en van vrouwen in de politiek. Als ik mij
niet vergis hebt u een meerderheid van vrouwelijke collega’s
rondom u?
Quota’s zijn een goed instrument om bepaalde veranderingen af te dwingen. Politiek is macht en niemand geeft dit graag uit handen. Dus de mannenparticratie moest je wel met een
instrument ombuigen tot een divers landschap van politici. Een
zeer divers gezelschap van politici is per definitie het meest
democratisch. Het college van burgemeester en schepenen te
Mortsel bestaat vandaag uit 3 mannen en 5 vrouwen. Ook de
stadssecretaris, het hoofd van de administratieve diensten,
is een dame. Op zich heb ik hiermee helemaal geen probleem,
integendeel. Vrouwen denken toch vaak maatschappelijk anders dan mannen en dat alleen al op zich is een meerwaarde
voor het democratisch debat.

january 2014

Wat vindt u van de participatie van de migranten in politiek? Hebt u migranten die in uw gemeente sociaal, politiek
bewogen zijn?
Er is een rijk verenigingsleven in Mortsel. Iedereen is hier
van harte welkom ongeacht de afkomst. Dit is ook zo bij de
overige politieke partijen. Er zijn ook inwoners van Mortsel van
vreemde herkomst die op de verkiezingslijsten staan van verschillende partijen. Maar misschien nog altijd te weinig… Migranten bereiken én dan nog eens overtuigen om zich politiek
te engageren is heel moeilijk. De meeste politieke partijen zijn
vragende partij. Ik zou zeggen: engageer jullie in de lokale politiek. Het kan verrijkend zijn voor de migranten én voor de autochtone Mortselaars.
Mijnheer Broeckx, u bent al langer in de politiek. Komt
u van een familie met politieke tradities? Vanwaar uw interesse in politiek?
Ik ben geboren in 1959 en ben dus in de beruchte jaren ’60
en ’70 opgegroeid. Net zoals in heel Europa veranderde er ook
heel wat in België. De grote en hevige betogingen in 1968 voor een Nederlandstalige universiteit te Leuven leidde tot meer zelfbewustzijn bij de doorsnee Vlaming. Het streven naar
meer autonomie voor Vlaanderen werd onder meer hierdoor
een volkse beweging. Deze gedachte stroomde door in de jaren zeventig tot midden jaren tachtig en is vandaag opnieuw
zeer actueel.. Deze evoluties en het feit dat mijn ouders actieve flaminganten waren en opkwamen voor een rechtvaardig,
sociaal en federaal Vlaanderen heeft mij beďnvloed. Ik heb geleerd dat elk volk in de wereld het recht heeft op vrede, vrijheid en zijn eigenheid. Daarom ben ik in na mijn inzet in de Vlaamse Beweging naar de partijpolitiek gegaan. De Volksunie
werd mijn partij en deze evolueerde tot de huidige N-VA. (Nieuwe Vlaamse Alliantie)
Ik neem aan dat uw job als burgemeester zeer druk is en
er blijft niet veel vrije tijd over.
Maar toch, als u deze hebt, wat doet u dan graag in uw
vrije tijd?
Van gewoon „niets doen” kan ik meer en meer genieten.
Maar fietsen, wandelen en lezen hoort toch ook tot mijn favorieten. En ik probeer op vrije momenten tijd te maken voor mijn
gezin. Gewoon samen zijn met je echtgenote en kinderen is
toch het heerlijkste wat er is …of niet soms?
Ik ben het volledig met u eens.
In de naam van „Antwerpia po polsku” en persoonlijk dank
ik u voor het gesprek.
Maya Stępień
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Kent u Polen?
Zo ja, dan hoeven wij u niet uit te
nodigen, u zult hier zelfspre- kend
terugkeren. Zo nee, dan moet u zeker hier
heen komen!
Polen is een land met jonge mensen, met
mensen met een jonge fantasie, en vol met
talrijke onconventionele ideën, open voor
alles wat nieuw is. Door deze kenmerken
winnen Poolse mensen aan sympathie en
wekken de interesse van buitenlanders. Zo
is het ook gegaan in de meer dan duizend
jaar oude geschie- denis van het land.
Rijke geschiedenis, vele
bezienswaardigheden, de traditie van de
cultuur, veelzij- digheid van het landschap
en de gastvriendelijkheid en hartelijkheid
van de bewo- ners, en dit alles in
combinatie met de moderne toeristische
infrastructuur, creërt de ideale
omstandigheden voor elke toerist die naar
Polen komt.

De lief hebber van de geschiedenis en
zijn getuigenissen, wordt tevreden gesteld
in historische steden zoals Kraków,
Warschau, Gdańsk en Wrocław, die vol zijn
van oude bezienswaardigheden, musea,
galeriën en bieden tevens talrijke
uitgaansmo- gelijkheden. Voor de mensen
die een actieve vakantie willen, zijn de
beste gebie- den: De Baltische barnsteen
zeekust (Bursztynowe Wybrzeże),
Mazurië – Land van duizend meren, en ook
het bergachtige zuiden van Polen met de
winterhoofd- stad Zakopane. Deze
gebieden, maar ook vele andere zijn een
paradijs voor toe- risten, gedurende het
gehele jaar. De inhoud van deze brochure
geeft mogelijk- heden en oorden aan die op
de jonge toerist liggen te wachten. Er zijn
hiernaast nog vele andere mogelijkheden
en bestemmingen in het gehele land.
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Polen is dichterbi
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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.

„Moja przestrzeń
kulturowa – design
inspirowany
polskim folklorem”
To były wyjątkowe warsztaty
zorganizowane dla uczniów belgijskiej szkoły Sint Jan Berchmanscollege (SJB). Dzieci
z całego świata poznawały polską kulturę i folklor podczas nowatorskich zajęć plastycznych,
przeprowadzonych przez grupę
artystyczną KIWI. W ramach
warsztatów uczniowie projektowali własne koszulki, przygotowywali prace plastyczne a inspirację do swoich prac czerpali
z polskich wzorów i motywów
ludowych. Ekspozycja ich prac
odbyła się w szkole SJB. Był to
wspólny projekt Szkoły Polskiej
w Antwerpii, Sint Jan Ber-

Warsztaty świąteczne
W ramach poznawania i pielęgnowania pięknych polskich tradycji świątecznych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w specjalnych warsztatach
artystycznych. Podczas zajęć uczyli
się nowych technik plastycznych
i przygotowywali własne, niepowtarzalne, bo inspirowane tradycją, świąteczne ozdoby pod okiem artystek Justyny Stefańskiej i Małgorzaty
Wnuk.Organizatorem warsztatów były Szkoła Polska w Antwerpii oraz
Fundacja Children of Europe.

chmanscollege, Fundacji Children of Europe przy udziale grupy artystycznej KIWI.

Radość z Narodzin
Jezusa
W środę 4 grudnia i sobotę 7 grudnia w Szkole Polskiej w Antwerpii odbyło się spotkanie ewangelizacyjne,
które poprzedziło warsztaty plastyczne o,, Bożym Narodzeniu”. Bardzo
dziękujemy Pani Monice Pruskiej-Dyrektorce Szkoły wraz z wszystkimi jej
współpracownikami za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania. Katechezę poprowadził br. Rafał Chwedoruk
razem ze scholą posługującą przy naszym klasztorze.
br. Marcin Derdziuk

Wigilie klasowe
Tego dnia w klasach panował niezwykły świąteczny nastrój. Uczniowie
spotkali się z nauczycielami i rodzicami, aby wspólnie zaśpiewać polskie
kolędy, złożyć życzenia i przypomnieć
tradycje i zwyczaje utrwalone w naszej kulturze narodowej.
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Autobusem do Polski
Nie możemy narzekać
– naprawdę tym razem było inaczej jak co roku.
Bracie Whisky! Zaczynamy biesiadę oczywistego wydarzenia!
Co Wy na to?!
jechaliśmy tak przez mgłę, przez
doliny – jeden blondyn mówił, że
to jak wzloty i upadki w życiu.
Nie wiem, czy miał rację. Bardziej odczuwałem te doliny i wzgórza w swoim żołądku. Podróż nie wyróżniała się
niczym specjalnym aż do późnego wieczoru. Zaczęło się bardzo klasycznie,
wręcz standardowo – mówiąc młodzieżowo. Na dworcu stało chyba z pięć
autobusów do Polski. Okres świąteczny, wcale nie myślałem, że siedzieć
będę sam. Były oczywiście takie Panie
i tacy Panowie, którzy nie wiedzieli,
że jadą w okresie świątecznym i nie
myśleli, że trzy swoje bagaże przy normie jednego, to za dużo. A to naprawdę nie był autobus do Indii!
Spoglądając przez okno zauważyłem, że dziwnie zaczynamy hamować.
Oczywistą konsekwencją było zatrzymanie zupełne kół autobusu. Pewnie
jakiś korek – pomyślałem. Po dwudziestu minutach rozległ się głos
z komputera pokładowego – autobus
uległ awarii. Dalej nie możemy jechać,
musimy zaczekać na pomoc.
Dokładnie tak. Nastała sekundowa
cisza, która wydawała się trwać wieczność. W tym momencie chyba każdy
z nas – pasażerów, poczuł braterskie
więzi. Ale jak to? Przecież jutro jest
Wigilia! Wszyscy czekają. Na kiedy
dojedziemy? Padło takie pytanie. Nie
czekając na odpowiedź kierowców,
wykrzyczałem: mam nadzieję, że na
Sylwestra zdążymy!
Robiło się coraz zimniej. Ubrałem
kurtkę. Któraś z Pań wyjęła świeczki
– prawie jak na stół wigilijny, tylko
niezapowiedzianych gości – wędrowców – było zdecydowanie więcej. I tak
zaczęły się pojawiać różne sytuacje,
o których chyba nie wypada dzisiaj
pisać. Tak, na pewno nie dzisiaj.
Kiedy usiłowałem zasnąć i przekoczować ten koszmar, do ucha docierały nuty kolęd. W sumie bardzo się
ucieszyłem, postawiło mnie to na nogi. W moim życiu zawsze ktoś śpiewał. Ja, niestety tylko do słuchawki
prysznicowej, ale np. mój dziadek – on
to śpiewał „Ułanów” przy wódce. Moja matka szła przez życie z utworem
„Wielka dama tańczy sama” na ustach.
A ojciec? Pewnie niekonwencjonalnie
i pewnie bardzo nietypowo jak na polską rodzinę, towarzyszyła mu „Jaka
to melodia” z dźwiękami piosenki

I

„Zimny drań”. Wujek Max, każdej soboty dawał popis intonując „W Polskę
idziemy”, jednak do śmierci został
mieszkańcem małego miasta.
A my? W świecie, w naszym zimnym
autobusie we mgle na autostradzie,
starając się naprawić, zmieniać to, co
pod naszymi maskami emigracji, próbując jednym głosem. Bo przecież
Święta!
Te pieśni po czterech godzinach
mocno mnie zirytowały, choć sam
przez moment wniebogłosy – nazwijmy to – śpiewałem, bo przecież pochodzę z mocno muzykalnej polskiej rodziny. Gdy cały repertuar się
wykończył i któryś z Panów zachciewał śpiewać basowym tonem „Szła
dzieweczka do laseczka”, ujrzałem
pierwsze tańce w przejściach między
siedzeniami. Wyglądało to trochę podobnie mojej ciotki Geni, która lubiła się nieco zapomnieć, dlatego pierwotnie podrygiwała do „Wariatka
tańczy”, a później nowocześnie,
w rytm „Jesteś szalona”.
Nie mogę narzekać, naprawdę było
inaczej, niż jak co roku. I tak naprawdę, takie wydarzenia pokazują, że każdy z nas jest inny – swój czy obcy. Nie
ma identycznych ludzi, ani w kraju,
ani poza jego terytorium. Tak na do-

brą sprawę to tylko język nas wszystkich różni od siebie. A właśnie! A propos języka i śpiewających rodzin. Mój
brat Whisky śpiewał od urodzenia przy
akompaniamencie rakiety do badmintona. Pamiętam. W dodatku po angielsku – eeendzy, ennndzzdzy – dzy – dzy!
Tak mniej więcej to brzmiało. Whisky
twierdził, że to czysta angielszczyzna, a my tego nie potrafimy zrozumieć.
Ten piękny, świąteczny czas przerwał sprawnie już działający silnik. Ruszyliśmy w drogę na drugą, tym razem ściśle rodzinną Wigilię.
Adam Snarski
www.adamsnarski.cba.pl
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KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
do wygrania kolacja dla dwóch
w restauracji Parillada Argentina

osób

Prosimy o nadesłanie wiersza – satyry lub dowolnego tekstu nawiązującego do treści artykułu o restauracji
Parillada Argentina, który ukazał się w nr wrześniowym „Antwerpii po polsku” (www.antwerpiapopolsku.be,
numer wrześniowy, str. 56)
Wśród osób, które nadeślą do nas prace konkursowe na adres mailowy antwerpiapopolsku@gmail.com,
wybierzemy trzech zwycięzców. Nagrodą za drugie i trzecie miejsce będzie wydrukowanie prac w gazecie,
w numerze miesięcznika „Antwerpia Po Polsku”.
Autor najlepszego wiersza oprócz publikacji w gazecie, otrzyma zaproszenie na kolację w restauracji Sandro
Barucha – Parillada Argentina.
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Przegląd prasy polskiej
Bankrut ZUS
Polski Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców ogłosił, że Zakład
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zbankrutuje w ciągu najbliższych 5 – 8 lat.
Według związkowych ekspertów „polski system emerytalny jest tak zbudowany, że nie jest w stanie sam się
bilansować”. PZPiP podaje, że aby
ubezpieczeniowy moloch mógł na bieżąco wypłacać świadczenia emerytalne, co roku trzeba do niego dokładać
coraz większą ilość środków finansowych. Archaicznemu systemowi ubezpieczeniowemu z pewnością nie pomaga również wypłacanie wielu
przeszacowanych emerytur (np. mundurowych), do których dokłada zwykły podatnik. Do ZUS-owskiej kasy
wpływa coraz mniej pieniędzy, na co
istotny wpływ mają zmiany demograficzne zachodzące w naszym kraju.
Polskie społeczeństwo się starzeje
i tych wpływów będzie jeszcze mniej,
a tego żaden system nie wytrzyma.
Rzecznik prasowy ZUS, komentując powyższe doniesienia przekonuje,
że nic złego się nie dzieje, pieniędzy
wystarczy i polscy emeryci mogą spać
spokojnie.
„Wiadomości Jedynki”

Kolejki do lekarzy
specjalistów coraz dłuższe
Jak donosi „Rzeczpospolita”, Polacy coraz dłużej muszą czekać na wizyty u lekarza specjalisty. Gazeta, powołując się na raport Najwyższej Izby
Kontroli podaje, że każdy z 400 tysięcy pacjentów zakwalifikowanych do
operacji zaćmy, musi oczekiwać na zabieg przynajmniej półtora roku. Biorąc pod uwagę kondycję finansową
naszej służby zdrowia, prognozy nie
są niestety optymistyczne. W tym roku czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty jeszcze się wydłuży.
Najdłużej czeka się w Polsce na wizytę u kardiologa, endokrynologa i onkologa. Ponad pół roku pacjenci
muszą oczekiwać na leczenie w szpitalnych oddziałach narządów ruchu.
„Rzeczpospolita”

Przemęczeni lekarze
TVN24 podaje, że polscy lekarze należą do najbardziej zapracowanych
i przemęczonych w Europie. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła
kontrole w 120 szpitalach i okazało
się, że prawie 40 procent tych placówek nie przestrzega czasu pracy me-

dyków. Dyżurujący lekarze pracowali czasem bez przerwy przez 48, 72,
a nawet 96 godzin. Rekordzista spędził na dyżurze nieprzerwanie 103 godziny. Jest to jawne łamanie przepisów – twierdzi TVN24, ponieważ
według obowiązującej w całej Unii dyrektywy, lekarz może pracować 48 godzin tylko raz w tygodniu łącznie z dyżurami, a w ciągu doby musi mieć 11
godzin nieprzerwanego odpoczynku.
Przepracowanie lekarzy jest groźne w skutkach dla nich samych, ale
przede wszystkim dla pacjentów. Bowiem badanie i operowanie chorych
w stanie ogromnego przemęczenia
jest bardzo niebezpieczne.
„TVN24”

Pracownicy pilnie
poszukiwani
Według analiz firmy ManpowerGroup, w tym roku w niektórych branżach,
polskie firmy będą poszukiwać nowych
pracowników. Nasza gospodarka powoli przyspiesza i więcej przedsiębiorstw będzie zatrudniać ludzi, a mniej
zwalniać. Według prognoz gospodarczych, w takich sektorach rynku jak
transport czy przemysł, potencjalny
pracownik będzie mógł nawet przebierać w ofertach. Analitycy rynkowi
twierdzą, że nowe miejsca pracy powstaną głównie w sektorach biznesowych, badawczo – rozwojowych, a także spożywczym i motoryzacyjnym.
Najwięcej nowych pracowników będą zatrudniać sektory: transport – logistyka i komunikacja, produkcja
przemysłowa, restauracje, hotele, handel detaliczny i hurtowy, budownictwo, finanse, ubezpieczenia, leśnictwo, rybołówstwo.
W pierwszym kwartale 2014 roku,
po raz pierwszy od trzech lat, pracodawcy zaczną szukać pracowników
i jest to bez wątpienia dobra wiadomość dla naszej gospodarki.
polskieradio.pl

Karta Dużej Rodziny
„Rzeczpospolita” informuje, że
wchodzi w życie przygotowana przez
resort pracy Karta Dużej Rodziny, którą otrzymają rodziny wychowujące co
najmniej troje dzieci. Wkrótce w prawie 2,5 tysiącach gmin rozpocznie się
ich wydawanie.
Karta Dużej Rodziny, to szereg ulg
i udogodnień dla wielodzietnych rodzin. Zawiera zniżki na przejazdy PKP,
sięgające nawet 90 procent, bezpłatne wejścia do parków narodowych
i rezerwatów przyrody. Poza tym wielodzietne rodziny będą mogły skorzystać z 50-cio procentowej zniżki do
Centralnych Ośrodków Sportu, na imprezy widowiskowo – sportowe i zajęcia.
Jednak prawdziwym przełomem według gazety, może okazać się wejście
do programu biznesu. Firmy zidentyfikują klientów z dużych rodzin, które
będą mogły liczyć na specjalne zniżki.
„Rzeczpospolita”

Polki nie oszczędzają
na kosmetykach
Jak donosi „Puls Biznesu”, Polki wydają na kosmetyki coraz więcej pieniędzy. Co piąty złoty zostawiany jest
w sklepach oferujących preparaty kosmetyczne. Wprawdzie znacznej część
Polek nie stać na drogie, markowe
perfumy, ale zakupienie na przykład
lakieru do paznokci dobrej firmy nie
stanowi już większego problemu.
Panie najwięcej środków przeznaczają na zakup tak zwanych kosmetyków
kolorowych czyli: szminek, podkładów, produktów do koloryzacji oczu
(zwłaszcza kredek), lakierów do paznokci i cieni do powiek.
Pod koniec października 2013 roku, ich sprzedaż w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrosła prawie o 10 procent, czyli
kwoty 990 milionów złotych.
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Według prezesa Delia Cosmetics
– Józefa Szmicha, „w kryzysie nie mogąc sobie pozwolić na większe wydatki, Polki szukają przyjemności
w mniejszych”.
„Puls Biznesu”

„NIE” dla gimnazjów
i szkół dla sześciolatków
Instytut Homo Homini opublikował
niedawno wyniki przeprowadzonego
sondażu na temat polskiego systemu
edukacji. Aż 60 procent ankietowanych sprzeciwia się rozpoczynaniu nauki szkolnej przez sześciolatków i nie
popiera wprowadzonego niedawno
obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich. Jeszcze większa część respondentów (ponad 79 procent) uważa, że
zlikwidowany w 1999 roku system ośmioklasowej szkoły podstawowej
i czteroletniej szkoły średniej był
o wiele korzystniejszy niż obecnie obowiązujący. Ponad połowa ankietowanych jest zdania, że większy nacisk
państwo powinno położyć na kształcenie w szkołach zawodowych i technikach.
„Do Rzeczy”

Zabrakło pieniędzy
dla bezrobotnych
W pierwszej połowie 2013 roku z powodu nie najlepszej kondycji naszej
gospodarki, nastąpiła fala grupowych
zwolnień pracowników. Ci, którzy
stracili pracę, ustawili się natychmiast
w kolejce po zasiłki. Zgłosiło się tak
dużo osób, że w urzędach pracy zabrakło pieniędzy na wypłaty tych
świadczeń. Z zaplanowanej przez resort pracy kwoty 3,73 miliarda złotych, nie zostało już nic i pod koniec
roku rząd musiał wysupłać dodatkowe złotówki. W sumie wypłacono ponad cztery miliardy zł.
Niestety, przewidywania gospodarcze na pierwsze miesiące tego roku,
nie są zbyt optymistyczne i może się
zdarzyć, że w 2014 roku kwota przeznaczona na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych będzie jeszcze większa.
„Angora”

Ranking FIFA – polscy
piłkarze najniżej w historii
Według opublikowanego niedawno
rankingu FIFA, nasi piłkarze zajmują w nim niechlubną 78 pozycję. Tak
źle w historii polskiej piłki nożnej jeszcze nie było – podaje Radio Zet. „Polskie orły” sklasyfikowane zostały między innymi za: Algierią, Libią, Haiti,
Sierra Leone, czy egzotyczną Burkina Faso. W czołówce jak zwykle znajdują się zespoły Hiszpanii, Niemiec
i Argentyny, a pierwszą dziesiątkę naj-

lepszych piłkarskich drużyn na świecie zamyka gospodarz przyszłorocznego mundialu – Brazylia.
Spadek z 16 miejsca w rankingu,
które Polacy zajmowali za kadencji
holenderskiego trenera Leo Beenhakkera, zajął naszym zawodnikom zaledwie sześć lat – podsumowuje Radio Zet.
Wiadomości Radia Zet

W Polsce coraz drożej
„Fakt” pokusił się o zestawienie sytuacji materialnej Polaków w roku
2003 i 2013. Według gazety, przez te
dziesięć lat, polskie społeczeństwo
znacznie zubożało. Miesięczne wynagrodzenie w 2013 roku, nie starczyło na zakup nawet jednego metra kwadratowego mieszkania, a jeszcze
dziesięć lat temu było to możliwe.
W zeszłym roku, cena ryb była prawie cztery razy większa niż w 2003
roku, droższa była także benzyna, nabiał i mięso. Gazeta podaje, że gdyby
całą pensję z 2013 roku przeznaczyć
na zakup chleba, przeciętny Polak kupiłby go o 1/3 mniej niż dziesięć lat
temu.
Podobnym tematem zajął się portal
money.pl. Wyliczył on, że w ciągu
ubiegłego roku, koszty utrzymania
mieszkania przeciętnej czteroosobowej rodziny wzrosły o prawie 20 złotych miesięcznie. Według portalu,
w 2013 roku najmocniej zdrożały usługi, żywność, napoje i używki. Wzrosły również ceny mebli, wyrobów stolarskich,
środków
do
prania,
czyszczenia, energii i opału.
„Fakt”, money pl.

Spada liczba darowizn
na kościół
„Rzeczpospolita” podaje, że od kilku lat w Polsce drastycznie spada liczba darowizn przekazywanych różnym
kościołom. Dotyczy to także wszelkich organizacji charytatywnych prowadzonych przez podmioty kościelne.
W 2012 roku, z jednego procenta
odpisu od podatku oraz darowizn na
organizacje pożytku publicznego, Polacy przekazali 480 milionów złotych.
Największa organizacja kościelna
– Caritas Polska dostała z tej puli zaledwie 1,6 mln zł.
Pomimo zapewnień rządu o likwidacji Kościelnego Funduszu, co roku
różne kościoły otrzymują z budżetu
państwa około 90 milionów złotych,
z czego znaczną część zabiera kościół
katolicki. Do chwili obecnej, zarówno
Episkopat jak i przedstawiciele rządu, nie porozumieli się co do dalszych
losów Funduszu. Episkopat wyraził
zgodę na jego likwidację pod warunkiem dobrowolnych opłat na kościół,

39

czyli odpis od podatku w wysokości 1
procent. Rząd zgodził się na 0,5 procent.
Według gazety, po likwidacji Funduszu, kościół jak i prowadzone przez
niego organizacje charytatywne mogą popaść w spore kłopoty finansowe, bowiem znaczna część społeczeństwa przekazuje swoje pieniądze na
działania organizacji nie związanych
z kościołem.
„Rzeczpospolita”

Polacy wyjeżdżają za pracą
Potwierdzają się najgorsze scenariusze – pisze bankier.pl. Coraz więcej Polaków wyjeżdża zagranicę do
pracy. Wysokie bezrobocie i brak perspektyw na zatrudnienie w kraju, to
niemały kłopot dla polskiej gospodarki. Setki tysięcy ludzi, młodych, starszych, dobrze wykształconych i tych
bez zawodu, wyjeżdżają za chlebem
do bogatych państw Unii Europejskiej.
Główne kierunki wyjazdów to:
Niemcy (30%), Wielka Brytania (17%),
kraje skandynawskie (8%), Holandia
i Belgia (7%). Eksperci z firmy Work
Service podkreślają, że rosnąca liczba chętnych do wyjazdu wynika z doświadczeń członków rodziny i znajomych, którzy mają pracę w tych
krajach. Polacy wybierają przede
wszystkim kraje które znają, niebagatelną rola odgrywa także znajomość
języka.
Według wstępnych szacunków,
w zeszłym roku wyjechało z Polski
około 100 tysięcy ludzi. Obecnie zagranicą przebywa ponad dwa miliony
Polaków, którzy przesyłają do kraju
ogromne ilości pieniędzy (w 2013 roku ponad 20 mld złotych). Dla niestabilnego finansowo polskiego systemu
emerytalnego, podejmowanie przez
młodych Polaków pracy zagranicą jest
prawie nie do udźwignięcia. W kraju
zostają emeryci i bezrobotni, a w dodatku rodzi się coraz mniej dzieci. To
wszystko powoduje, że kolejna wielka fala migracji zachwieje i tak kruchą polską gospodarką.
bankier.pl
Opracowała:
Katarzyna Frankowska

40

Antwerpia po polsku

styczeń 2014

Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna

W sobotę 21.12.2013, odbył się ostatni mecz sezonu jesiennego. Rozegrali go zawodnicy naszej najmłodszej
drużyny, grupy C – Mini Minimen
z OLVAC Edegem. Obie drużyny stoczyły zacięty bój o wygraną. Chociaż
nasi przeciwnicy mieli przynajmniej
dwie dogodne szanse na strzelenie
nam gola, to właśnie Nieuw Polonia
wygrała spotkanie 3:0.
Drużynę prowadzi trener Robert
Markowicz, a w jej skład wchodzą:
bramkarz Oliver Ostrowski, Adam Godlewski (strzelec pierwszego gola),
Kacper Markowicz (strzelec dwóch kolejnych goli), Igor Wysocki, Mariusz
Lasek, Filip Wilczyński, Aleksander
Zonko, Jakub Janiszewski, Piotr Baranowski, Alex Madajczyk, Maciej Malecki. Brawo chłopaki!!!
Klub FC Nieuw Polonia organizuje
w tym roku turniej, który odbędzie
się 24 maja na boisku „Rochus” w Deurne, na który wszystkich serdecznie
zapraszamy!
Zarząd naszego klubu wyszedł z inicjatywą utworzenia nowej grupy graczy „Seniorów”. Do udziału w niej
zapraszamy wszystkich zainteresowanych Panów w wieku od 18 do 35 lat.

Niezmiennie zapraszamy również
wszystkich chętnych w wieku od 6 do
18 lat, a szczególnie młodzież urodzoną w latach 2001-2004, miłośników
piłki nożnej, chcących brać udział
w rozgrywkach naszego klubu.

Adres boiska:
Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne
numer telefonu kontaktowego:
0485 64 96 04

Rozpoczął się Nowy Rok, więc z tej okazji
naszym Czytelnikom, fanon, kibicom
oraz wszystkim pozostałym
zarząd klubu Fc Nieuw Polonia Antwerpen
wraz z trenerami i zawodnikami
składa najserdeczniejsze życzenia noworoczne,
dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
i wytrwałości.
Dziękujemy, że jesteście z nami!!!
Wszystkim naszym drużynom
życzymy jak najwyższych notowań
w tabelach rozgrywek!
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Kto chce niech wierzy
Prawdziwa
astrologia
to rozległy
i magiczny
świat.
Do horoskopów
i przepowiedni
podchodźmy
z dystansem

Od

wieków ludzie starali
się odgadnąć swoja
przyszłość i odkryć to,
co często zakryte powinno pozostać. Nasza ludzka ciekawość
nie zna granic i przybiera na sile z początkiem każdego nowego roku. Wtedy jak deszcz
meteorytów spadają na nas horoskopy, przepowiednie, wróżby. Wierzyć w nie, czy nie wierzyć?
Z najnowszych sondaży Centrum Badania Opinii Społecznej
wynika, że jako społeczeństwo
jesteśmy coraz bardziej podatni
na wróżby i magię. Horoskopy
zamieszczane w gazetach czyta
ponad połowa Polaków, a ponad
46 procent z nas przyznaje, że
podejmując ważne, życiowe decyzje bierze pod uwagę wskazówki zawarte w horoskopach
lub sugestie usłyszane od wróżki.

Technologiczni
jaskiniowcy
Już nasi praojcowie wierzyli
w magię, wróżby i przesądy, które wyznaczały ramy ich życia.
Wraz z rozwojem cywilizacji
i zdobywaniem wiedzy, upowszechniała się opinia, że w horoskopy czy przepowiednie
wierzą ludzie prości, niewykształceni, próbujący za pomocą
przepowiedni wytłumaczyć sobie to wszystko czego nie potrafią zrozumieć. To było dawniej.
Ale teraz? Przecież żyjemy
w epoce bardzo rozwiniętej nauki i techniki, jak ma się więc
do tego postępu cywilizacyjnego horoskop lub wróżba? Przecież z usług wróżek czy jasnowidzów, korzystają także osoby,

którym braku wykształcenia zarzucić nie można. Doktor Rafał
Wiśniewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
określa to zjawisko dokładnie
tak: „człowiek XXI wieku jedną
nogą był już na księżycu, a drugą tkwi nadal w jaskini”.
Dziś, w epoce komputeryzacji, cyfryzacji i technologii o jakich nie śniło się naszym dziadkom, wszystko co związane jest
z przepowiadaniem przyszłości
cieszy się ogromnym zainteresowaniem i ma się dobrze. Na
całym świecie wróżbiarze, jasnowidze i wszelkiego rodzaju
„przepowiadacze przyszłości”
nie narzekają na brak zainteresowania ze strony klientów. Nie
ma co się dziwić, że kolorowe
gazety, internetowe serwisy
i plotkarskie portale zarzucają
nas informacjami w stylu: „w następny czwartek musisz zacząć
oszczędzać. Uważaj również na
bruneta, który nagle pojawi się
koło ciebie”. I tym podobne i tak
dalej.

Wierzyć
czy nie wierzyć?
Najlepiej podejść do wszystkiego z umiarem. To nic złego
chodzić do wróżki, słuchać przepowiedni, czytać horoskopy, ale
zachowajmy w tym zdrowy rozsądek. Nie wpadajmy w panikę,
gdy czarny kot przebiegnie nam

drogę, albo kolejny piątek okaże się właśnie trzynastym dniem
w kalendarzu, bo to są zwykłe
przesądy. Z drugiej strony pamiętajmy, że horoskopy znane
były już w starożytności, a niektórzy wielcy wodzowie nie wyruszali na kolejną wyprawę bez
swoich astrologów. I dzięki ich
radom wygrywali bitwy.
Psycholodzy
postanowili
sprawdzić, czy informacje zawarte w horoskopach zamieszczanych w popularnych czasopismach i na internetowych
portalach dają odpowiedź na
najczęściej zadawane pytania
dotyczące zdrowia, miłości i pieniędzy. Po przeprowadzeniu
wnikliwej analizy, nie znaleźli
jednak związku pomiędzy konkretnym znakiem zodiaku, a dobrym samopoczuciem w czwartek, złym w sobotę, nie mówiąc
już o przypisanej konkretnej
dacie towarzyszącej danemu wydarzeniu (na przykład: w poniedziałek koniecznie zagraj w totolotka).
Jednak ludzie nadal namiętnie czytają gazetowe horoskopy
i w nie wierzą. Dlaczego? Ponieważ przepowiednie zamieszczane w kolorowych magazynach zawierają ogólnikowe stwierdzenia,
które nikomu nie wyrządzają
krzywdy. Na przykład treść zda-
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nia: „w styczniu będziesz miał (a) trochę więcej powodów do radości niż
zwykle” jest jak najbardziej prawdopodobna, ponieważ najpewniej zdarzą
się sytuacje, które wywołają na naszej
twarzy uśmiech. Albo stwierdzenie:
„w grudniu spotka cię miła niespodzianka finansowa”, też nie odbiega od prawdy, ponieważ spora
część pracowników dostaje od firmy noworoczne bonusy. Nie ma
się więc co dziwić, że tak znaczna ilość osób ufa przepowiedniom zamieszczanym w gazetach. Chociaż z drugiej strony
trudno uwierzyć w to, że na przykład drugiego grudnia wszystkie
osoby spod znaku Strzelca będą
miały powody do zmartwienia,
a urodzeni pod znakiem Koziorożca,
koniecznie muszą wypełnić kupon totolotka.
Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś bardziej konkretnego o swojej
przyszłości, często udajemy się do
wróżki. Czy odpowie ona na nasze pytania? To wszystko zależy od tego, czy
kobieta (zwykle są to panie) parająca
się wróżeniem jest fachowcem, czy pozerką ze szklaną kulą. Jeżeli trafimy
na tą drugą, lepiej mieć się na baczności, bo wywróżone przez nią rewelacje mogą wywołać więcej szkody niż
pożytku i tylko jeszcze bardziej skomplikować nasze i tak niełatwe, dzień
po dniu układane życie.

Czym się rożni horoskop od
horoskopu?
Słowo „horoskop” wywodzi się z języka greckiego i oznacza „podglądanie godziny”. Prawdziwego horoskopu nie znajdziemy w kolorowych
magazynach z plotkami o życiu
gwiazd, tylko w profesjonalnych salonach astrologicznych. Kolorowe pisma często zatrudniają swoją własną
wróżkę (często pseudo – wróżkę), za
którą kryje się osoba po prostu nieźle władająca piórem. Bowiem układanie tego typu informacji związane
jest z odpowiednim doborem treści,
choć często ma się zupełnie nijak do
rzeczywistości. Takie horoskopy służą raczej rozrywce, nie są rzetelnie
i fachowo opracowane. Można to
sprawdzić porównując horoskopy na
dany tydzień zawarte w różnych czasopismach. W jednym z nich przeczytamy na przykład, że ten miesiąc będzie dla nas szczególnie udany,
w drugim zostaniemy ostrzeżeni o nieprzyjemnościach, które na nas czyhają.
Prawdziwa astrologia jest dziedziną znaną już od starożytności i u jej
podstaw leżą matematyczne wyliczenia. Wykształceni w tym kierunku fachowcy często wykonują horoskopy
dla konkretnej osoby i zajmuje im to
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jąc horoskop zagląda także w naszą
duszę. Profesjonalnie przygotowany
horoskop to taki, który: „precyzyjnie
i jasno opisuje zasady naszej indywidualnej gry z losem, daje pojęcie
o atutach jakimi dysponujemy,
a także wskazuje na to, czego powinniśmy się nauczyć. Co w sobie rozwinąć, a czego unikać,
aby stać się mistrzami swojego rozdania” (Wojciech Eichelberger).

nawet kilka tygodni. Aby prawidłowo
wyliczyć horoskop, muszą znać datę
urodzenia danej osoby, godzinę, minutę, miejsce urodzenia czyli długość
i szerokość geograficzną. Żeby przepowiednia była pełna, muszą wziąć
także pod uwagę położenie ciał niebieskich i szereg relacji pomiędzy nimi. Przepowiednie, które zamieszcza
kolorowa prasa, astrolodzy nazywają
czasem „astrologią jarmarczną”.
Prawdziwy astrolog ma w sobie także coś z psychologa, bowiem układa-

Dlatego nie wierzmy we
wszystko co przeczytamy
w kolorowych rubrykach pism.
Nie szukajmy odpowiedzi na
pytanie co nam przyniesie kolejny dzień, bo tutaj jej nie uzyskamy. Nie poszukujmy w gazetowych przepowiedniach recept na
udany związek, karierę zawodową,
czy fortunę. Nie przypisujmy sobie samym cech, których nie mamy i nie czekajmy na wydarzenia, które nie nastąpią. Do horoskopów i przepowiedni
podchodźmy z dystansem, pamiętając,
że jeżeli chcemy dowiedzieć się z horoskopu czegoś rzetelnego na temat
swojej przyszłości, a także ufamy tej
sztuce, musimy znaleźć dobrego fachowca w tej dziedzinie. Prawdziwa
astrologia to rozległy i magiczny świat,
który rządzi się swoimi odwiecznymi
prawami. Wielu z nas może znaleźć
w tym świecie wewnętrzną ciszę i spokój pod warunkiem, że skorzysta
z usług... astrologa.
Sylwia Jaworska
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Astrologia nieznana
Planety mają
określony
wpływ
na człowieka
lub sytuację

czytać ich znaczenie w danym
układzie, w danej chwili, stąd
„zaglądać w godzinę”.
Aby zinterpretować dany
układ, astrolog korzysta z wiedzy systematyzowanej na przestrzeni tysięcy lat.

Historia astrologii
Jest ona bardzo długa i złożona. Na nasz użytek, można tu
tylko wspomnieć kilka faktów.
Jej nazwa wywodzi się z greki
i oznacza naukę o gwiazdach.
W starożytności, astrologia była nazywana Królewską Wiedzą
i Matką Nauk. Wielu ludzi we
wszystkich kulturach świata
gromadziło wiedzę na podstawie obserwacji i wyciągania
wniosków, dlatego astrologia
nie była religią ani przedmiotem kultu, lecz nauką empiryczną.

K

tóż z nas nie wie, spod jakiego jest znaku? Koziorożca, Lwa, a może Bliźniąt? Na każdym kroku możemy
znaleźć „przepowiednie” tyczące osób, zdarzeń, czy sytuacji,
powołujące się na astrologiczny horoskop. Na rozpoczynający się rok 2014, też jest wiele
pro gnoz opartych o wie dzę
astrologiczną, jak też przepowiednie jasnowidzów, wizjonerów itd. To chyba właściwy moment, aby przyjrzeć się nieco
bliżej astrologii i horoskopowi,
który wiąże się ściśle z wiedzą
na temat planet i przypisywanym im od dzia ły wa niom na
wszystko, co istnieje na Ziemi.
Temat jest bardzo obszerny, niemniej warto zwrócić uwagę na
tylko kilka wybranych zagadnień, co uświadomi nam ogrom
wiedzy który jest potrzebny, aby
spo rzą dzić prawdzi wy ho ro skop.
Jest wielu zwolenników i przeciwników horoskopów, które
w obecnych czasach, często traktowane są jako rozrywka. Gdyby wykładowcy Uniwersytetu
Jagiellońskiego, którzy w XVI
wieku wykładali tam astrologię,
przeczytali współczesne „gazetowe przepowiednie”, trudno powiedzieć, czy by się śmiali, czy
płakali. Nauka tego „przedmiotu” na ówczesnym UJ trwała
cztery lata i była traktowana jak
najpoważniej.

Horoskop
Przypomnijmy, że słowo horoskop oznacza „zaglądać w godzi nę” (z ję zy ka grec kie go
hora – godzina, skopein – zaglądać).
Obecnie „horoskop” ma kilka
znaczeń. Po pierwsze, określa
położenie planet w danej chwili (na przykład moment czyichś
narodzin). Po drugie, oznacza
diagram, na którym ten układ
jest odwzorowany. Osobną rzeczą jest interpre tacja wszystkich danych, co wymaga wyjątko wo sze ro kiej i fa cho wej
wiedzy. Za tym pojęciem kryją
się też prze wi dy wa nia co do
przyszłości, jak też rady: jak postę po wać aby być w zgo dzie
z predyspozycjami i okolicznościami, jakie są przypisane danej osobie, grupie osób, sytuacji, i tak dalej.

Jak można zaglądać
w godzinę?
Według
dawnej
wiedzy,
wszystko oddziałuje na wszystko i jest ze sobą powiązane na
wiele sposobów. Planety mają
określony wpływ na człowieka
lub sytuację. Jest wiele czynników decydujących o tym wpływie, związanych z układem
planet w danym momencie,
określonym przez rok, miesiąc,
dzień tygodnia, godzinę a nawet
minutę, a także miejsce na Ziemi. Trzeba oczywiście wiedzieć
jakie to są wpływy i umieć od-

Nikt nie jest w stanie powiedzieć, gdzie i kiedy ta nauka ma
swój początek. Biorąc pod uwagę najróżniejsze teorie naukowe
– i mniej naukowe – na temat historii ludzkości, zastanawiający
jest również poziom wiedzy starożytnych cywilizacji. Nawet jeśli damy się ponieść wyobraźni,
nie jest powiedziane, że dotrzemy do początków tej wiedzy i będziemy w stanie udowodnić to
naukowo.
W kulturze zachodniej, usuwanie w cień astrologii rozpoczęło się w roku 1628, kiedy to
papież Urban VIII wydał bullę
potępiającą tę naukę. Nawet nieco wcześniej, kościół zwalczał
poglądy Kopernika i Galileusza,
które głosili oni jako astrolodzy.
Papieska bulla spowodowała, że
astrologia stopniowo zaczęła być
traktowana jako pseudonauka,
jej miejsce w świecie nauki zajęła astronomia. Mówi się, że
astronomia jest córką dawnej
astrologii.
Na przełomie wieku XIX i XX,
Królowa Nauk zwalczana była
też przez materialistycznych dialektyków, krótko potem zatriumfowała ateistyczna Wielka
Rewolucja
Październikowa.
Przodownictwo klasy robotniczej oraz zwalczanie ludzi o białych
dłoniach
(pasożytów
społecznych), na wiele lat zaha-
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mowało, nie tylko w samym ZSRR,
rozwój wielu niewygodnych dla władz
nauk, w tym oczywiście astrologii.
Jednak przetrwała ona trudne czasy i zaczyna powoli wracać do łask,
choć gazetowe horoskopy z pradawną sztuką nie zawsze mają wiele
wspólnego i - jak twierdzą niektórzy
znawcy tematu – raczej pokazują tę
sztukę w krzywym zwierciadle. Jak
wiemy, między innymi w Polsce, nie
ma szkolnictwa astrologicznego, dlatego nie ma jasno zdefiniowanych kryteriów, czym jest astrologia. Nie istnieje też formalnie zawód – astrolog.

Okruchy wiedzy
astrologicznej
Pełny horoskop powinien zawierać
wpływy planet, domów i aspektów.
Według astrologów, horoskopy oparte tylko na pozycji Słońca, są bezużyteczne. Aby potwierdzić jak to jest
skomplikowane, przytoczmy fragment
wykładu Andrzeja Wesołowskiego na
temat astrologii „ […] przewaga znaków pewnej grupy (Ogień, Woda, Powietrze, Ziemia) już coś nam mówi
o charakterze człowieka. Na przykład:
Ogień daje ostrość intuicji, ale niecierpliwość i pośpiech. Przewaga znaków Powietrza daje spontaniczność,
inteligencję, ale i pewną powierzchowność, bo przy złych aspektach nadmiar inteligencji będzie powodował
lenistwo w pracy nad nią. Ziemia daje siłę koncentracji, ale bardzo dużą
metodyczność i powolność sądzenia
– w ten sposób dochodzi się do dobrych wniosków. Przy złych układach
może to być nadmierne spowolnienie,
a wręcz marudność. Znaki Wody dają dużą wyobraźnię, wrażliwość, bardzo głęboką intuicję – są najczęstsze
u astrologów irracjonalnych, myślących symbolicznie, obrazowo, wręcz
jasnowidzów. Jednocześnie dają duże wahania, wątpliwości, wrażliwość
psychiki powodującą fluktuacje. Ludzie ci nie zawsze „równo” pracują.
Znaki kardynalne mają pewną analogię ze znakami Ognia i Powietrza, znaki zmienne z Wodą, a znaki stałe z Ziemią. […]”.

Przykład horoskopu stawianego na podstawie układu planet z uwzględnieniem dnia i godziny urodzenia.
Źródło: gwiazdologia.naszeszczescie.pl

a w szczególności w sposób naturalny
siłą magnetyczno-elektryczną lub światłem; astrologia herbalna, zajmująca się
badaniem ziół, pozostających pod szczególnym wpływem sił astralnych oraz
zastosowaniem ich w lecznictwie; astrologia magiczna, do szczególnych badań
i eksperymentów para-psychologicznych; astrologia fizyczna i astrologia
alchemiczna, zajmująca się badaniem
sił magnetyczno-elektrycznych, promieni i działania światła, a także barw
ciał niebieskich oraz przeróżnych badań i działań chemicznych; astrologia
rolnicza, zajmująca się badaniem i przepowiadaniem najodpowiedniejszego
czasu do pewnych czynności gospodarskich”.

Działy astrologii

Astrologio,
co dalej?

„W zakres astrologii wchodzą najważniejsze działy: astrologia światowa
(mundan), zajmująca się obliczaniem
i badaniem aspektów, układem nieba
i wzajemnym wpływem ciał niebieskich,
szczególnie w odniesieniu do naszej Ziemi; astrologia polityczna, zajmująca się
badaniem i przepowiadaniem losów
państw i narodów; astrologia meteorologiczna, zajmująca się badaniem i przepowiadaniem zmian atmosferycznych
na podstawie obliczeń aspektów; astrologia medyczna, zajmująca się leczeniem chorób przy pomocy ziół i wód,

Na to pytanie odpowie
nam inny cytat z wykładu Andrzeja Wesołowskiego.
„Właściwie, można powiedzieć, że astrologia
jako nauka filozoficzna
i metafizyczna nie ma
granic. Jedyną granicą
jaką można określić
w astrologii jest brak jej
zrozumienia, brak zrozumienia jej bogatej symboliki i umiejętności czy-

tania jej przesłań. Oczywiście, jako
ciągle rozwijająca się dziedzina wiedzy tradycyjnej, z każdym dniem przekracza ona granice, właściwie ograniczenia jej zrozumienia. Z każdym
dniem przybywa poważnych miłośników astrologii i coraz to nowsze i bogatsze przesłania ze sobą niesie. Pojawiają się astronomowie i fizycy
z nowymi możliwościami rozwoju
astrologii z pozycji fizyków i związków astrologii z fizyką kwantową czy
teoriami grawitacji”.
Pozostaje dodać, że w Indiach, astrologia została niedawno uznana za oficjalną naukę.
Szymon Malicki
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Przepowiednie na rok...
– próbował protestować gajowy. – Migiem! Czekam do wieczora. Bo jak nie,
to wszyscy pożałujecie! – I jeszcze
z cztery garście kulek od sarny, bo
chrzan mom tutej!

Na

przełomach kolejnych lat,
prawie wszystkie media zamieszczają przepowiednie,
proroctwa i przewidywania na następny rok. Jeśli wspomnimy o tych na
2012, aż skóra cierpnie co by było,
gdyby te w większości czarne wizje
się ziściły. Tymczasem minęły dwa lata i... nic.

Jasnowidze
nie próżnują
W Egipcie mieszka znana Joy Ayad, która w wywiadzie dla radia „Głos
Rosji” powiedziała: „ […] w 2014 roku zmieni się mapa świata […] W ogóle na świecie wiele rzeczy się zmieni.
Wszystkie ważne wydarzenia, które
zadecydowały o początku nowej epoki, nastąpiły już w 2013 roku. Na razie wiele z tych wydarzeń jest ukrytych przed ludźmi, ale nieco później
się o nich dowiemy. A teraz musimy
się szykować na nowe czasy. Czasy te
już nadchodzą. […]”.
Znanym jasnowidzem w Polsce jest
Krzysztof Jackowski. Oto co mówi
o przyszłości: „Ona jest nieścisła. Tu
jeszcze chodzi o kwestię mojej interpretacji. Ale daje się ją poczuć”. Znane są jego słowa z 2007 roku: „ […]
w połowie września 2008 roku coś złego stanie się z bankami”. I faktycznie,
15 września tego roku splajtował gigant inwestycyjny Lehman Brothers,
co spowodowało ostry kryzys finansowy.
Tak można by jeszcze długo i wiele, ale jestem już tak skołowany treścią i ilością przepowiedni, że powiedziałem sobie. – Może powinienem od
nich odpocząć i stanąć „obok”? Odwiedzę więc znaną nam już babę.

Wizje baby
Wnuczka postanowiła zrobić babci
prezent i podarowała jej komputer
z dostępem do internetu. Choć baba
była prostą kobieciną, była jednak rezolutna, więc szybko nauczyła się surfować w sieci. Od tego czasu, gospodarstwo było mocno zaniedbane, chłop
pojadał od przypadku do przypadku,
aż w końcu pojechał do brata, a ona
cięgiem klikała i szeroko otwartymi
oczami wpatrywała się w ekran. Miała nawet słuchawki.
Ponieważ baba rzadko pokazywała
się we wsi, ludzie byli tym zaniepokojeni. Postanowili, że ktoś będzie musiał zobaczyć, co się u niej dzieje.
Uzgodniono, że „niby przypadkiem”
pójdzie gajowy. W miarę jak leśnik
zbliżał się do obejścia naszej bohaterki, coraz wyraźniej słyszał energiczne stukanie i głos:. – A psiajuchy! No
wiecie co?! A to głupek! Jo ci dom!
A żeby cię wciórności! I tym podobne.
Gajowy zdecydowanie podszedł do furtki i miejscowym zwyczajem otworzył
ją tak, że uderzyła o kołek wbity w ziemię, co powodowało hałas konewki
z jakimś żelastwem, zawieszonej specjalnie w tym celu. W ten sposób nikt
nie musiał pukać. – Czego?! Grzecznie przywitała gościa baba. – Aaa... ja
tak przypadkiem, przechodziłem no
i... – Siadaj, przerwała mu baba. Dobrze, żeś przylazł. Zwołaj mi tu całą
wieś na wtorek o zmierzchu. – Ale po
co? – Jak to po co, odpowiedziała baba. Będę miała wizje! – Jakie wizje?
– Nie słyszysz co godom? Będę przepowiadać! A teraz idź do lasu i przynieś mi z dziesięć zdechłych, jadowitych pająków, kilo dębowej kory
i wiązkę dzikiego rabarbaru. – Ale...

Gajowy wyszedł, a ona mruczała pod
nosem: dobrze, żem sobie przypomniała ten stary przepis od mojej babki-znachorki. Jak w tym wymoczę nogi, „to dopiero zobaczę”. Tak przecie
godała do tych, co ich leczyła. Pewnie tak, bo po tych moczeniach to już
nikt drugi raz nie przyłaził, a to znaczyło, że był już wyleczony. Ciekawe,
co zobaczę, bo te ich wizje w komputerze to jakieś pomerdane. Wieczorem
gajowy przyniósł babie to co chciała
i bez słowa odszedł. – No, przygotuję
ten cudo-wywar i jutro zrobię próbę.
Przez kolejne dni, o zmierzchu, na
ganku, baba przez godzinę moczyła
nogi w swoim wywarze.
Nadszedł wtorek. Już przed zmierzchem, baba okryta dwoma kocami,
siedziała na ganku z nogami w wiadrze. Na oczach miała opaskę, uchyloną lekko aby widzieć co się dzieje
i czekała. Kiedy ludzie zaczęli się schodzić, mruczała cicho: – widzę... widzę
coraz lepiej. Kiedy już wszyscy byli na
miejscu, stanęli półkolem i czekali, co
będzie.
Widzę! – krzyknęła baba. Ludzie aż
podskoczyli przestraszeni, bo sytuacja była niecodzienna, a zapadająca
ciemność stwarzała atmosferę tajemniczości. Widzę! – krzyknęła baba po
raz drugi, łypiąc okiem spoza opaski.
Na wszelki wypadek, aby się nie przeziębić, co pewien czas rozgrzewała się
łykiem samogonu, który znalazła
w piwniczce. – KONIEC ŚWIATA!
krzyknęła tak głośno, że część ludzi
przeżegnała się, ale niektórzy stali bez
ruchu i czekali, co będzie dalej. – Widzę! Teraz jeden z podchmielonych
gospodarzy nie wytrzymał i mówi.
– Godej co widzisz! Baba uznała, że
trzeba teraz coś powiedzieć. Łyknęła
trochę rozgrzewacza. Może dlatego,
że sama uległa nastrojowi, stanęły jej
przed oczami wszystkie przepowiednie, historie o UFO i inne internetowe sensacje jakie widziała. Wreszcie
przemówiła.
Widzę jakąś wyspę, a na niej wielki
grzyb. Ale to nie jest borowik czy kozak, to wielki grzyb z ognia i dymu.
Jakieś dziwne ludziska uciekają i skaczą do morza. Kto się obejrzy, to już
po nim. O! teraz widzę jakiegoś szarego typka na deskorolce. Ale ta de-
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ska lata w powietrzu! A on tylko się
krzywi na gębie i grozi palcem. A ma
ich siedem, albo osiem... tych palców.
Teraz wyjmuje z kieszeni jakieś kulki i ciska nimi, bo z lewej leci jakiś dyskobol. Nic hałasu, tylko leci cicho jak
nietoperz. A tu jak nie gruchnie! – Te
kamloty to są jakie bomby albo co.
Ooo! Dyskobol trafiony i spada do morza. A pon Danikun (pisownia specjalna) godo – A nie mówiłem? Teraz widzę parimidę chłopca jakiegoś. (Baba
pociąga spory łyk samogonu, ociera
usta i mówi dalej). Na ten wielki kopiec z kamlotów, jakiś pół-goły niesie
na głowie kamlot. Wielki, jak cała moja stodoła. I ani się skrzywi. Potem go
kładzie na miejsce, a z dziury z boku
wylatuje jakiś dziwny facio i leci na
Księżyc. Prosto po takim świetle co
to błyska z tej kupy kamlotów. Już doleciał. Teraz się rozgląda, czy nikt nie
widzi i puka trzy razy w glebę na miesiącu... znaczy na Księżycu. O! a teraz otwiera się jak wierzch mojego
młynka do kawy i wychodzi jakiś
Twardowski albo inny UFO, a tam
w środku widać drukarnię i wagony
z mamoną. Całe wagony! A inny, taki zielony, bierze paczki z dularami
na łopatę i wrzuca je do pieca. Po kiego im pieniądze, jak tam wszystko mają, to nie wiem. Może tym palą zamiast
koksu. Teraz przyleciała rakieta
z Chińczykiem. Zielony pyta żółtego,
czy mu dularów nie trza. A ten godo,
że też mają tego całe wagony, więc po
kiego grzyba mu tyle matulakury, bo
tym się już nie płaci. No wiecie co ludziska, ten świat odwraca się do góry literami, bo teraz podziemnym tunelem jadą te pociągi z mamoną do
Hameryki, a tam nie ma co kupić, bo
wszystko już sprzedane! Ooo! teraz
przyleciał drugi rakietą i godo coś po
hamerykańsku, a Chińczyk pokazuje
na te wagony z mamoną. Ten co przylecioł godo, że żółty ma je sobie wsadzić do... do pieca, bo tu zimno jakoś.
A ten żółty rzecze, że chałupa nie jego i niech to zrobi zielony. Kłócą się,
aż zielony się wkurzył i wykopał
z Księżyca obu i jeszcze godo, że idźcie się tłuc tam, skąd żeście przylecieli. Młynek się zamknął i tyle.
Baba ziewnęła, zwiesiła głowę i...
zaczęła chrapać. Ludzie, którzy w milczeniu wysłuchali jej słów, popatrzyli po sobie, tylko jeden z gospodarzy
się odezwał: – to brednie jakieś. Ten
internet to jest do niczego. Babie zupełnie od tego odwaliło. Ja tam wolę
iść do lasu i posłuchać, jak ptacy śpiewają. Machnął ręką i odszedł, a za nim
wszyscy obecni.
Nikt jednak nie widział, że kiedy baba mówiła na temat Księżyca, dziwny

obiekt w kształcie dysku cicho wylądował za stodołą i wysiadły z niego
dwie istoty niedużego wzrostu. Słuchały wywodów baby i uśmiechały się
na swój sposób. Kiedy baba została
już sama, jeden powiedział do drugiego: – dziwni ci ludzie. Małe tajemni-
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ce chronią jak źrenicy oka, a wielkie
tajemnice chronią się u nich same, bo
człowiek nie dopuszcza ich do świadomości. Ale to dobrze. Możemy dalej sobie spokojnie latać. I tak nikt
w to nie wierzy.
Michał Nowacki
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Słowo o byle czym
Homo sapiens?
Jako że czepiać się kogoś innego
nie wypada, niech więc będzie na
mnie.
Jak tak sobie siądę i myślę, to różne myśli chodzą mi po głowie. Pewnikiem nie jestem w tym odosobniony i dobrze! Bo myślenie, choć bywa
przydatne, to wielce stresujące zajęcie i czasem nie pasuje do niektórych
wymogów rzeczywistości.
Pewnego wieczoru – kiedy to było,
nie ma tutaj znaczenia – coś mnie podkusiło, żeby spojrzeć „z boku i krytycznie” na moje myśli. I cóż? – Trafił mnie przysłowiowy...

Pierwszy szlag
Jako człek maluczki nie jestem Tytanem wobec własnych słabości, ale
miewam czasem niespodziewany przypływ zdrowego rozsądku. Inaczej przecież ów szlag by mnie nie trafił!
Przyjęcie krytyki nie przychodzi łatwo – bo miłość własna cierpi na tym
niemożebnie – zwłaszcza, kiedy jest
od innych ludzi. Ale samokrytyka, też
boli. Z tego wewnętrznego bólu, poniżenia przed samym sobą i uświadomienia sobie, że często marnuję czas
który przenigdy się nie powtórzy, postanowiłem przyjąć samokrytykę
w pokorze i zobaczyć, co z tego wyniknie.
Uświadomiłem sobie, że moje myśli
– jak tylko im na to pozwolić – zaczynają mną „dziądzić”. A przecież nikt
tego nie lubi i to w żadnym wykonaniu. Mój głos rozsądku powiedział:
– co to ma znaczyć! Żeby samemu doprowadzać się do stanu podenerwowania i nie móc przez to zasnąć? Żeby ktoś lub jakaś sytuacja (kiedy na
to akurat najmniej zasługuje) stała
się gwiazdą w moim niemym kinie?
A ja, tępym wewnętrznym okiem, patrzył na ten kalejdoskop różności który przyprawia mnie o zimne poty, kołatanie serca i nie pozwala mi spać po
nocach? Zaraz po tym „trafieniu”, postanowiłem coś z tym zrobić. Udałem
się więc do nośników słowa pisanego. Jeśli nie przytoczę autorów poniższych sentencji, są oni nieznani.
„Nasze życie zawsze pokazuje rezultat naszych dominujących myśli”
– Sren Kierkegaard.
Jasny gwint! Przeprowadziłem coś
na kształt trzepania dywanów w zatęchłych czeluściach mojego umysłu.
Kurzu było co niemiara! Cały we-

wnętrznie utytłany, poczekałem aż
kurz nieco opadł i zrobiłem podejście
drugie.
„Przy pierwszym kontakcie i pierwszym wrażeniu ustala się emocjonalny poziom relacji”. Inne cytaty.: „To
właśnie w sytuacjach kryzysowych pokazujesz sobie i innym, kim jesteś naprawdę” – Brian Tracy.
„Wyraz twarzy zależy od myśli”.
„Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy”. – Charles Swindoll
To jeszcze nie to.
„Nie myśl o problemach z przeszłości i przyszłości, tylko żyj tu i teraz”.
Aha! Po przeczytaniu tej myśli, trafił mnie...

Drugi szlag
Przecież takie zdanie jest jak okazały borowik, podczas gdy szuka się
grzybów i jednocześnie po nich depcze, bo są schowane w trawie lub podściółce. Schylam się więc po ten wspaniały okaz wśród sentencji i po
przyrumienieniu w cieple mojej akceptacji, zaczynam go delikatnie smakować lecz... brakuje mi czegoś do pełni. Szukam więc dalej:
„Faktycznie, najsilniej wpływającą
na Ciebie osobą przez cały dzień jesteś Ty sam, więc powinieneś mówić
do siebie bardzo starannie i z zachowaniem pełnej ostrożności”. – Zig Ziglar.

Trzeci szlag
Ten trzeci szlag był szczególny. Po
sporym wysiłku umysłowym, który
objawił się zmarszczeniem czoła oraz
skierowaniem wzroku w bezmierną
dal, zrozumiałem, że moje myśli rzadko były „tu i teraz”. Harcowały, jak
chciały. To w lewo, to w prawo. Od
przeszłości – rozpamiętując zdarzenia
które w danej chwili zupełnie się nie
liczyły, do przyszłości – spekulując
bezładnie „co by było żeby-gdyby”
i snując czarne scenariusze skutków
wyimaginowanych sytuacji. Przecież
to nic nie wnosiło oprócz galimatiasu, wspomnianych już kołatań i bezsenności!
Oczywiście, czymś innym jest snucie planów i zdrowa wyobraźnia. Czasami trzeba coś przemyśleć. Jednak
sylaba „prze” sugeruje, że powinien
to być proces kontrolowany, mający
początek, logiczny przebieg i zakończenie. A nie, żeby przypominało to
raczej jarmark, na którym spędziło

się cały dzień i nic z niego nie przyniosło oprócz zmęczenia i sfrustrowania z powodu straty czasu. (Nie podważam tutaj sensu zamierzonych
spacerów dla przyjemności).

Próba
Któregoś wieczoru, przeprowadziłem eksperyment. Spróbowałem przyjrzeć się, co też robią moje myśli. Było, nie było, głowa przecież moja,
umysł mój, a czas też należał do mnie,
gdyż byłem po pracy. Okazało się, że
to nie takie proste. Pierwsze pytanie,
które sobie sam zadałem, brzmiało:
czy mój umysł to właśnie ja? Chyba
nie, skoro może on być przeze mnie
obserwowany. Przecież to ja go obserwuję! Jedyny wniosek to taki, że mój
umysł może mi podlegać i może – a nawet powinien – robić to, co ja chcę,
a nie to, co on wyprawia w mojej głowie jak i kiedy chce.
Po tej konkluzji, w moim umyśle zapanował spokój. Poczułem się zmęczony, ale resztkami sił sformułowałem ostateczne wnioski.

Klopsy
Mając ciągle rozbiegane myśli, jest
się zawsze w przeszłości lub w przyszłości, ale nigdy tu i teraz. Jeśli taki
stan jest obecnie, powtarzał się dawniej i tak będzie dalej, to ja przecież
byłem, jestem i będę... nigdzie. Moje
ciało owszem, ale ja, jako władca moich myśli, zawsze... gdzieś, tam, czyli praktycznie rzecz biorąc – nigdzie.
Bardziej dociekliwym, proponuję takie rozumowanie: choć teoretycznie,
jeśli się jest „tam”, to jest się „gdzieś”,
czyli nie „nigdzie”. Ale jeśli jest się
„gdzieś tam”, to co można zrobić tutaj? Stąd to drastyczne, ale praktyczne słowo „nigdzie”.
Jeśli jest się „gdzieś tam”, to znaczy, że w konkretnym momencie, „tutaj” nic się nie robi. A jeśli nic się nie
robi, nie zrobi się nic. Jeśli to trwa latami, otrzymuje się od życia tyle, że
wystarcza tylko na dowleczenie swojego zmęczonego ciała, do dnia następnego... i tak dalej. Jednym słowem:
fiasko,
klęska,
klopsy
i wielokrotny szlag. – Chyba, że się
mylę.
Jeśli w tym momencie ktoś pomyśli, iż zanosi się tutaj na jakiś wykład
pt. „Tres (n) owanie umysłu”, to nic
z tego. Przecież ja tylko tak... o byle
czym.
Michał Nowacki
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Pora na sen
Po pracy człowiek jest zmęczony.
Wraca do domu, ma wiele spraw na
głowie, aż wreszcie po całym dniu zasypia zmęczony. Rano wstaje i... już
czuje się zmęczony. To błędne koło
ustawicznego poczucia zmęczenia też
męczy. Kiedy wreszcie doczekamy się
urlopu, często wracamy z niego zmęczeni. I tak na okrągło. Warto więc zastanowić się nad tym problemem. Podstawą dobrego samopoczucia jest sen.

Dobranoc?
Człowiek podporządkowany jest naturze, więc w rytmie dobowym, regulowanym przez światło słoneczne, występują u nas dwa stany: stan czuwania
i stan snu. Sen jest stanem ośrodkowego układu nerwowego i charakteryzuje się zniesieniem świadomości.
Ze snu wybudzić nas mogą różne czynniki zewnętrzne, jak również wewnętrzne, na przykład senne marzenia lub intuicyjny „wewnętrzny
budzik”. Po pewnym czasie człowiek
budzi się samoistnie, lecz trudno o taki komfort, aby spać sobie dowolną
ilość czasu. Zwykle mamy nastawiony
budzik np. na 6:15 i jego dźwięk czasem kojarzy się nam ze skrzypieniem
jakichś upiornych drzwi, które otwierają się aby „zaprosić nas” do rzeczywistości która... (tutaj miejsce na osobiste refleksje).
Sen dzieli się na dwie fazy: NREM
– o wolnych ruchach gałek ocznych
(trwa od 80 do 100 minut) i REM – o ich
szybkich ruchach (około 15 minut).
W czasie snu zmienia się częstotliwość
fal mózgowych. Wraz z długością snu
skraca się stadium snu o wolniejszych
falach (theta i delta), wydłuża się faza
REM (występują szybsze fale: beta i alfa). Taki zmieniający się cykl u osoby
dorosłej występuje 4 – 5 razy. Najgłębszym stadium snu jest sen wolnofalowy. Jego brak lub zbyt krótki czas trwania oznacza bezsenność.
Skutki braku snu
Nauka twierdzi, że sen ma zasadnicze znaczenie dla układu nerwowego.
Najpewniej tak jest, gdyż decyduje on
o naszym funkcjonowaniu. Oczywiście,
cały nasz organizm musi czasem wypoczywać. Ze stanem snu są związane:
spadek temperatury ciała (dlatego śpimy czymś okryci), gospodarka hormonami, porządkowanie pamięci, aktywność neuronów. Jeśli śpimy za mało,
skutki dotyczą naszej sfery psychicznej i fizjologicznej, a w miarę upływu
czasu, negatywne objawy się potęgują. Zaczyna się od zaburzeń nastroju,
niemożności skupienia uwagi, spadku

motywacji. Jednak później pojawiają
się poważniejsze efekty, na przykład
większa skłonność do podejmowania
ryzyka, mniejsze zdolności podejmowania skomplikowanych decyzji, psychozy, halucynacje, zmniejszenie wydolności układu immunologicznego
(słabsze zwalczanie komórek zarażonych wirusem lub zmienionych nowotworowo). Brak snu przez dwie – trzy
doby i dłużej, niesie jeszcze poważniejsze skutki. Cukier, zamiast być przetworzony w energię, bywa przetworzony w tłuszcz. Pojawiają się dreszcze,
organizm się osłabia i może dojść do
zapaści, a po dłuższym czasie nawet do
śmierci.
Zdarza się też tak zwana hipersomnia, czyli nadmierna senność. Jakiekolwiek dłużej utrzymujące się stany
zaburzenia snu, kwalifikują się do wizyty u lekarza.

Sen – indywidualnie
Zapotrzebowanie na sen jest cechą
indywidualną. Na przykład żyrafa śpi
około dwóch godzin, nietoperz 20 godzin. Człowiek dorosły powinien spać
od 7 do 9 godzin, w zależności od
wspomnianych cech. Noworodek śpi
około 18 godzin na dobę, wraz z wiekiem ilość snu się zmniejsza.
Zdarza się tzw. Zespół opóźnionej fazy snu (ang. Delayed Sleep Phase Syndrome, DSPS). Wynika on z niezgodności własnego, wewnętrznego rytmu
aktywności z tym, który jest wymuszony przez normy społeczne. Są tacy, którzy preferują zasypianie w godzinach
2:00 – 4:00 w nocy lub 10:00 – 14:00
w dzień. U tych osób z DSPS, taki sen
jest prawidłowy i spełnia swoją rolę.
Jednak ci, którzy nie mogą zasnąć oraz
budzić się według własnego rytmu,
gdyż trzeba iść do szkoły lub do pracy, cierpią na pogłębiające się objawy
wynikające z niedoboru snu. Medycyna oferuje różne terapie takiego zaburzenia.
Zegar biologiczny.
Nie słychać jak tyka, jednak jest
wmontowany w nasz organizm. O jego rytmie decyduje dawca czasu, czyli zewnętrzne źródło synchronizacji zegara biologicznego: głównie światło,
a także inne czynniki, na przykład pora posiłku. Ten wewnętrzny mechanizm pozwala dostosować procesy życiowe
do
cyklicznych
zmian
środowiska. Melatonina pełni w nim
funkcje koordynacyjne.

Bezsenność
Ta przypadłość, która ma wpływ na
nasze zdrowie jak też na jakość życia,

jest powodowana przez: trudności w zaśnięciu, budzenie się w trakcie snu lub
zbyt szybkie przebudzenie. Osobnym
problemem jest uczucie zmęczenia, pomimo dostatecznej ilości snu.
Łatwo spowodować bezsenność przez
nadużywanie kofeiny, alkoholu i niektórych leków. Choroby też nie są
sprzymierzeńcem dobrego snu. Warto
zdać sobie sprawę z tak zwanej higieny snu. Należą do niej między innymi:
regularne pory zasypiania i wstawania, niepobudzanie się wieczorem na
przykład przez oglądanie telewizji
i używki, niejedzenie obfitych i ciężkostrawnych posiłków wieczorem, umiejętność relaksowania się przed snem
i... wygodne łóżko.
Są też inne przyczyny natury fizjologicznej, jak też emocjonalnej i psychicznej, w tym niekontrolowane rozmyślania i „samonapędzające się czarne
scenariusze rzeczywistych i wyimaginowanych problemów”.

Jak można sobie pomóc?
Po zastanowieniu, każdy może dojść
do własnych wniosków, lecz na czoło
wysuwają się dwie sugestie. Po pierwsze, warto skorzystać z wiedzy na temat cykli snu i zaplanować budzenie
się pomiędzy cyklami, kiedy aktywność mózgu jest prawie taka sama, jak
w ciągu dnia. Jeden cykl trwa około
1.5 godz., dlatego może to być wielokrotność tego czasu, na przykład 6 lub
7.5 godz. Jednak trzeba ten czas „znaleźć” i wypraktykować samemu, ze
względu na indywidualne cechy każdego z nas.
Po drugie, jeśli nic poważnego nam
nie dolega, kluczem do efektywnego
zasypiania może się okazać uspokojenie myśli. Służą temu różne techniki
medytacyjne i inne tyczące kontroli
umysłu. Obecnie, dostępnych jest bardzo wiele materiałów na ten temat
i każdy może znaleźć coś dla siebie.
Są tacy, którzy twierdzą, że na przykład medytacja zmieniła na korzyść
jakość ich życia, w tym dała spokojny sen.
Warto wspomnieć też o „inteligentnych budzikach”, czyli aplikacjach do
telefonu lub tabletu, które sensorami
śledzą moment zaśnięcia i fazy snu,
aby włączyć budzik w optymalnym momencie. Oznacza to, że jeśli musimy
wstać o 6:00, budzik włączy się np.
o 5:30 lub 6:17. Nawet jeśli wstaniemy szybciej, uczucie wypoczęcia będzie
lepsze niż po późniejszym wybudzeniu
się z fazy głębokiego snu.
Szymon Malicki

Antwerpia po polsku

styczeń 2014

51

Kącik absurdu

J

ak powszechnie wiadomo, otrzymanie stałej posady graniczy niekiedy z cudem. Szczęśliwcy którzy mają prace, muszą na nią chuchać
i dmuchać, bo stracić ją można bardzo szybko. Niektórzy wylatują z posady z powodu własnej niefrasobliwo ści, lek ko myśl no ści, a na wet
głupoty, natomiast inni padają ofiarą absurdalnych i rygorystycznych
przepisów.
Oto kilka przykładów najbardziej
absurdalnych zwolnień z pracy:
n Pewien ratownik z Florydy, którego codzienna praca polegała na wyciąganiu ludzi z morskiej otchłani, został z niej zwolniony, ponieważ
uratował życie tonącemu plażowiczowi. Niemożliwe? A jednak. Pracodawca zarzucił ratownikowi, że ten, wyciągając niedoszłego topielca z wody,
zaniedbywał swoje obowiązki. Ratując człowieka, opuścił bowiem swoje
stanowisko pracy i znalazł się w innym rewirze. Tym samym naraził
na potencjalne niebezpieczeństwo
wszystkich ludzi przebywających
w tym samym czasie na plaży objętej
jego nadzorem. Jednym słowem bohaterski ratownik rażąco zaniedbał
swoje służbowe obowiązki, dlatego
musiał poszukać sobie innej pracy.
n Z tego samego powodu posadę
stracił pewien kelner z tajskiej restauracji. Postawiono mu zarzut opuszczenia stanowiska pracy, kiedy udzielił pomocy ofierze napaści zbrojnej.
Skutecznie odstraszył napastnika,
a na miejsce przestępstwa natychmiast wezwał policję. Niestety, po powrocie do restauracji usłyszał od szefa, że jest zwolniony. Pracodawca
stwierdził wprawdzie, że kelner zasłużył sobie na miano bohatera, ponieważ uratował zycie drugiemu człowiekowi, ale pracownikiem jest
niestety kiepskim, bo w godzinach
pracy zajął się czymś innym niż obsługiwanie klientów.
n Z zupełnie innego powodu pracę
stracił kierowca miejskiego autobusu w Słupsku. Niezadowolony z wysokości pensji, jaką miesięcznie otrzymywał z MPK, postanowił sobie
dorobić. Wpadł na pomysł, aby w smsowym konkursie wygrać 100 tysięcy
złotych. Jak pomyślał, tak zrobił.
Szkopuł jednak w tym, że posłużył się
w tym celu służbową komórką, której miesięczny limit wynosił 15 złotych. W ciągu zaledwie jednego miesiąca, zdeterminowany kierowca

wysłał z niej 38 tysięcy sms-ow (koszt
jednego sms-a, to 2,4 zł), nadając przeciętnie 1,2 tysiąca wiadomości dziennie. W tym miejscu ciśnie się na usta
pytanie, czy kierowca wysyłał te wiadomości prowadząc jednocześnie miejski autobus?
Według lokalnych mediów, dzięki
którym sprawa ujrzała światło dzienne, fakt ujawnienia postępku kierowcy wcale nie przesądził o jego zwolnieniu z pracy. Dyrekcja gotowa była
przymknąć na to oko, rozłożyć jego
zadłużenie na raty i pozwolić mu dalej pracować. Przysłowiowym gwoździem do trumny okazała się jego postawa. Otóż po zabraniu mu służbowej
komórki, nasz kierowca udał się do
dyrektora MZK z prośbą o umożliwienie mu wysłania z tego telefonu jeszcze jednego sms-a, aby zwiększyć swoją szansę na wygraną. Dyrektor się
„wściekł”, kierowcę zwolnił dyscyplinarnie, a na poczet gigantycznego długu wynoszącego 91,5 tysiąca złotych,
zabezpieczono majątek pechowca.
Trzymanie kciuków przez kolegów
i zaklinanie rzeczywistości nie pomogło. Kierowca nie wygrał w konkursie
ani jednej złotówki.
n Inżynier z lotniczej firmy Aerosoft z Neapolu we Włoszech, został
zwolniony z pracy z powodu podróży
poślubnej. A dokładnie z powodu innego terminu powyższej podróży, niż
zapisano to w przepisach firmy, w której pracował. Według obowiązującego rozporządzenia, inżynier wraz ze
świeżo poślubioną małżonką, powinni rozpocząć miesiąc miodowy dzień
po ślubie, a nie jak to miało miejsce
w ich przypadku, tydzień po owym
zdarzeniu. Pracodawca inżyniera uzasadniał zwolnienie go z pracy nieregulaminowym podejściem do obowiązującego regulaminu i nie mógł
zrozumieć, jakim prawem pracownik
wybrał się w podróż poślubną nie jeden, ale siedem dni po zawarciu małżeństwa.
Sąd Najwyższy do którego odwołał
się zwolniony inżynier przyznał mu
rację. W uzasadnieniu wyroku podał,
że pracownik ma pełne prawo sam zadecydować o terminie swojej podróży poślubnej, która nie musi się rozpoczynać następnego dnia po
zawarciu związku małżeńskiego.
Zwłaszcza, że według włoskiego prawa, na podróż poślubną przysługuje
pracownikowi piętnastodniowy urlop.
Po niekorzystnym dla pracodawcy
wyroku, musiał on z powrotem przywrócić do pracy zwolnionego inżynie-

ra i na dodatek pokryć koszty wynajętego przez niego adwokata.
n Pewien pracownik w Wielkiej Brytanii, został zwolniony z pracy, ponieważ nie potrafił zapanować nad sportowymi emocjami i za pomocą
Twittera obrażał piłkarza jednej z lokalnych drużyn. Zamieszczane wpisy
były mocno obraźliwe i rasistowskie,
dlatego sportowiec złożył na policję
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
Stróże prawa przeprowadzili śledztwo i dotarli do właściciela telefonu.
Po przesłuchaniu okazało się jednak,
że zwolniony pracownik jest wielkim
fanem drużyny, w której na co dzień
gra obrażany piłkarz, więc umieszczanie wpisów na Twitterze nie miało żadnego sensu. Policja jeszcze raz przyjrzała się sprawie i wyszło na jaw, że
ów pracownik często pożyczał swój
telefon koledze, który okazał się
sprawcą całego zamieszania, zaś obraźliwe wiadomości umieszczane na
Twitterze wysyłane były bez zgody
i wiedzy właściciela telefonu. Niestety, pracodawca nie przyjął oczyszczonego z zarzutów pracownika z powrotem do pracy argumentując, że
człowiek, który nie jest w stanie zapanować nad własnym telefonem, nie
będzie odpowiedzialnym pracownikiem.
n W Islamic Bank w Dubaju zatrudniła się pani wyznająca katolicyzm.
Trudno uwierzyć, żeby nie wiedziała
w jakiego typu instytucji podejmuje
pracę, skoro sama nazwa banku jest
przecież jednoznaczna.
Wszystkie zatrudnione tam kobiety muszą obowiązkowo nosić chusty
na głowie i nasza bohaterka była o tym
uprzedzona. Wbrew regula minowi,
nie chciała nosić obowiązującego stroju twierdząc, że jej poglądy religijne
stoją w sprzeczności z powyższym nakazem. W związku z tym kobieta
została zwolniona z zajmowanego stanowiska i przegrała sprawę odwoławczą.
Powyższe przykłady jasno świadczą
o tym, że można zostać wyrzuconym
z pracy dosłownie za wszystko. Trzeba uważać na słowa, umieć dostosować się do przyjętych norm i zasad,
a przede wszystkim znać obowiązujące w firmie przepisy, nawet te najbardziej absurdalne.
Malwina Komysz
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Ciekawostki
Dobry szef na wagę…
zdrowia
Do takiego wniosku doszli duńscy
psycholodzy. W ramach eksperymentu, przebadali oni około pięciu tysięcy pracowników szkół, przedszkoli,
urzędów i szpitali. Zmierzyli ich poziom stresu i przeprowadzili z nimi
dokładne wywiady. Wnioski do jakich
doszli były zaskakujące. Okazało się,
że nawet największa ilość zadań do
wykonania zlecona przez szefa, nie
powoduje u pracowników depresji,
jeżeli ich przełożony jest dobrym i porząd nym czło wie kiem. Naj czę ściej
w stany lękowe i chorobowe popadali ci, którzy czuli się niesprawiedliwie trak to wa ni przez pra co daw cę
i zdani byli na jego często niesprawiedliwe wybuchy złości. Prawidłowy stosunek do podwładnych przyniesie w konsekwencji o wiele więcej
pożytku, a wydajność pracowników
znacz nie wzroś nie – pod su mo wu ją
psycholodzy.

Sposób na nudę
Dwaj mieszkańcy Wielkiej Brytanii
w specyficzny sposób podnoszą sobie
poziom adrenaliny. Ich hobby, to wyjątkowo ryzykowny sport zwany base jumping, polegający na skakaniu
ze spadochronem z wysokich budynków. Mężczyźni, w ramach relaksu,
skaczą sobie z różnych obiektów w całym kraju, a najchętniej robią to nocą, kiedy większość ich rodaków
smacznie sobie śpi. Do tej pory zaliczyli już najwyższe budynki na Wyspach Brytyjskich, skacząc między innymi z dachu stadionu Wembley
i z Kolumny Nelsona. Teraz w ramach
poznawania świata zamierzają poskakać sobie z innych wysokich obiektów.

Kobiety szafują
przeprosinami
Tak twierdzą socjologowie z brytyjskiego Chartered Management Institute. Ich zdaniem, panie bez przerwy
się usprawiedliwiają i słowo „przepraszam” pada z ich ust zdecydowanie za
często. Jeżeli kobiety gdziekolwiek się
spóźniają, natychmiast zaczynają się
usprawiedliwiać, przepraszać i opowiadać jakie to przeciwności losu musiały od rana pokonać, żeby w ogóle
dotrzeć na miejsce spotkania. Mężczyźni natomiast, taką sytuację skwitują krótkim: spóźniłem się, przepraszam. Według naukowców, panie
wciąż przepraszają i usprawiedliwia-

ją się, ponieważ mają o wiele mniejsze zaufanie do swoich kompetencji
niż panowie.

Bankowy przekręt
Coraz częściej banki, a dokładniej
bankowi doradcy kredytowi, naciągają w Polsce klientów. W jak najkorzystniejszy sposób przedstawiają
klientom propozycje kredytowe danego banku, które – wyjaśnijmy od razu – nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Kiedy po usilnych namowach
pośrednika klient decyduje się wreszcie na kredyt w wysokości na przykład 60.000 złotych, natychmiast zapobiegliwy doradca „wciska” mu
ubezpieczenie tego kredytu za 17 tysięcy złotych sugerując, że przy wykupieniu ubezpieczenia dostanie
mniejsze oprocentowanie.
Bankowi doradcy kredytowi czasem
wyciskają klientów jak cytryny. Jeżeli nie wyrobią narzuconej przez dyrekcję normy, to sami wylecą z pracy. Dlatego, aby uzyskać odpowiedni
limit kredytowy, szeregowi pracownicy banku robią klientów w przysłowiowe kiedyś „bambuko”. Cóż, może
czyste sumienie to jedno, a stała praca to drugie.

Telewizja z misją
Niestety nie u nas, tylko w Norwegii. Szefowie tamtejszej telewizji publicznej NRK, oferują swoim odbiorcom nietypowe programy. Jednym
z nich jest nadawana na żywo czterogodzinna dyskusja na temat szycia,
a następnie prawie dziewięciogodzinne wspólne robienie swetra na drutach. Powyższa audycja wpisuje się
w najnowszy trend o nazwie Slow TV.
Pierwszy program z tej serii zaczynał
się od transmisji siedmiogodzinnej
podróży pociągiem. Norwescy telewidzowie mogli także przez osiem godzin patrzeć na płonący ogień i przez
18 godzin obserwować jak się łowi ryby. Jak wieść niesie, misyjne programy NRK ogląda (czasami z przerwami) ponad połowa ludności tego kraju.
Idąc za ciosem, norweska telewizja
publiczna już wkrótce wyemituje 100
– godzinną transmisję gry w szachy.
To dopiero jest misja.

Policja do wszystkiego
Stróże prawa z hrabstwa Gloucestershire w Wielkie Brytanii, codziennie są zasypywani najróżniejszymi
prośbami o interwencje. Rzecz w tym,
że nie zawsze chodzi o kradzieże, roz-

boje, czy przemoc domową. Coraz częściej policjanci wzywani są do złapania czarnoksiężników, wampirów, wilkołaków, czy kosmitów. Niedawno
zostali nawet zaproszeni do wzięcia
udziału w sabacie czarownic. Jedna
z mieszkanek hrabstwa poprosiła stróżów prawa o pomoc, obawiała się bowiem, że jej partner chce na nią rzucić zły urok. Jej sąsiad zażądał
sprowadzenia łowcy duchów, gdyż był
przekonany, że w okolicy działo się
coś dziwnego. Ale wszystkich przebił
pewien dżentelmen, który zawiadomił policjantów, iż został otruty za pośrednictwem satelity kontrolowanego przez złe czarownice.

„Karta Dobrych
Obyczajów”
W merostwie Chauny w północnej
Francji, przyszli nowożeńcy przed wypo wie dze niem
sa kra men tal ne go
„tak”, muszą podpisać „Kartę Dobrych
Obyczajów”. Ten dokument zawiera
szereg ograniczeń i nakazów, które
przyszli małżonkowie powinni respektować. Nowożeńcy zobowiązani
są między innymi do stawienia się
w urzędzie najpóźniej na 15 minut
przed wyznaczonym czasem ceremonii, w przeciwnym wypadku termin
uro czy sto ści zo sta nie prze ło żo ny.
Strój młodej pary powinien być stosowny do okoliczności, a telefony komórkowe wyłączone. Poza tym, na terenie urzędu zabrania się rzucania
ryżem i płatkami kwiatów. Na szczęście w regulaminie nie ma pun ktu
obejmującego noc poślubną.

Najdroższa książka
na świecie
Księga „The whole Book of Psal mes” uzna wa na jest za naj droż szą
książkę na świecie. Amerykański miliarder David Rubinstein zapłacił za
ten unikalny egzemplarz 14,2 miliona dolarów (około 42,5 miliona złotych) i już zapowiedział, że to unikatowe dzie ło bę dzie wy poży czał
bibliotekom, aby inni ludzie mogli je
oglądać. Książka została wydana drukiem w 1640 roku w Cambrigde w stanie Massachusetts, które wówczas nale ża ło te ry to rial nie do bry tyj skiej
korony. Poprzedni właściciel książki
– prote stan cki koś ciół Old Church
z Bostonu, wystawił ją na sprzedaż,
aby zasilić konto prowadzonej przez
siebie fundacji charytatywnej.
Opracowała:
Karolina Tomczak
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Auto Moto
Samochód roku
Na początku swojej kariery, samochód jechał – i to było najważniejsze. Od tego czasu, w dziedzinie motoryzacji nastąpił tak szybki postęp, że dziś auto jest cudem techniki a zarazem swego rodzaju dziełem sztuki. Jak by nie
było, oprócz zachwytu nad osiągami i komfortem jazdy,
wzbudza w nas również odczucia estetyczne. Niektóre auta są naprawdę piękne.

Europejski
Samochód Roku
W finale wzięły udział cztery modele: Mercedes Klasy A, Toyota
GT86/Subaru BRZ/Scion FR-S, Porche Boxter Cayman, oraz Volksvagen Golf. Zwyciężył ten ostatni. Dodać trzeba, że został on też
światowym samochodem roku i wygrał też konkurs w... Japonii. Jury
oceniło ten model jako doskonale
wyposażone auto dla każdego.

Fot. Volkswagen

2013 World Car
Design of the Year
Najpiękniejszym samochodem roku 2013 został mianowany Jaguar
F-Type, który wyprzedził takie modele jak Mazda 6 i Aston Martin Vanquish. Oprócz atrakcyjnego wyglądu, ten roadster oferuje możliwość
wyboru z trzech odmian: F-Type, F
Type S oraz F-Type V8S, różniących
się silnikiem i osiągami.

Fot. Jaguar

Na świecie istnieje szereg konkursów na samochód roku. W skrócie COTY (ang: Car of the Year). Najważniejsze z nich, są organizowane w Europie i USA. Kategorie
obejmują miedzy innymi: „Europejski Samochód Roku”,
„Światowy Samochód Roku”, „Międzynarodowy Samochód Roku”, „Zielony Samochód Roku”, czy „Najpiękniejszy Samochód Roku”.
Oto kilka samochodów uznanych za naj...
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Sportowy
Samochód Roku 2013
Porche 911 Cayman i jego otwarta wersja – Boxter, powtórzył sukces firmy z roku poprzedniego i pokonał takich rywali jak: Toyota GT
86 i Ferrari F12 Berlinetta.

Fot. Porsche

Ekologiczny
Samochód Roku 2013
Został nim Tesla Model S, pokonując auta: Renault Zoe i Volvo V60
Plug-in Hybrid. Jest to luksusowy
samochód o napędzie elektrycznym.
Jednak nie jest autkiem ze słabym
silnikiem, do poruszania się tylko
po mieście. Osiąga prędkość
100 km/h nawet w 4.4 sek. Zasięg
zależy od ilości baterii i może wynosić od 260 do 370 km.

Fot. Tesla

Światowy Kobiecy
Samochód Roku
Jury złożone z 18 dziennikarek motoryzacyjnych, wybrało Forda Fiestę
1,0 EcoBoost. Przegrały takie marki
jak Land Rover, Audi czy Porche.
Wśród kryteriów przyznania tej
nagrody były m.in. bezpieczeństwo,
przyjazność dzieciom, względy ekologiczne i oczywiście wygląd. Animatorzy rynku motoryzacyjnego już
dawno zaczęli brać pod uwagę zdanie pań, dla których kolor samochodu wcale nie jest najważniejszy. Kupują auta samodzielnie i mają duży
wpływ na decyzje zakupu samochodu dla mężczyzn. To co jest pod maską, też nie jest paniom obojętne.
Fot. Ford

Paweł Jeżewski
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Restauracje Antwerpii
– kulinarna podróż dookoła świata
Hoffy’s – kuchnia żydowska

Trochę historii
Historia Żydów w Polsce sięga XI
wieku. „Z narodem żydowskim łączą
nas, Polaków, szczególne więzy, i to
już od pierwszych stuleci naszej historii. Polska stała się dla wielu Żydów
drugą ojczyzną”, napisał papież Jan
Paweł II w roku 1990. W ciągu tysiąca lat, liczba ludności pochodzenia żydowskiego na ziemiach Polski nieustannie rosła. Przed II wojną światową,
osiągnęła liczbę 3,5 miliona, co wówczas stanowiło 10 procent ludności
kraju. Duża część żyjących na całym
świecie Żydów, wywodzi się właśnie
z Polski. Dla Polaków, Żydzi są nieodłączną częścią historii, a dla Żydów,
„Polska to duchowa Ojczyzna” – jak
powiedział rabbi Byron L. Sherwin.
Przed wojną i przez wiele lat wstecz,
Żydzi wnosili do życia Polaków swoje tradycje, które z czasem stały się
ważną częścią polskości. Mieszkając
jeszcze w Warszawie, często zadawałem sobie pytanie, czy to co istniało
przez wieki naprawdę zanikło?
Po przyjeździe do Antwerpii przekonałem się, że nie. Kiedy pierwszy
raz zobaczyłem tak zwaną „dzielnicę
żydowską”, znaną również jako „Kleine Warschau” poczułem się, jak gdybym nagle chodził po ulicach starej
Warszawy, która była wówczas jednym z najważniejszych na świecie centrów kultury narodu żydowskiego
(przed wojną 30 procent ludności Warszawy było wyznania mojżeszowego).

Jak trafiłem na kuchnię żydowską.
Do „Kleine Warschau” wracałem
wiele razy. Przyglądałem się żydowskim sklepikarzom i rzemieślnikom,
spacerowałem po dawnej Warszawie

która dziś już nie istnieje,
wsłuchując się we wszechobecny tutaj język jidysz.
Zadawałem sobie też pytanie: jaka jest tradycyjna
kuchnia żydowska i czym
się charakteryzuje?
Któregoś dnia, trafiliśmy
z żoną na restaurację braci
Hoffman, przy Lange Kievistraat 52. Zrobiliśmy kilka zdjęć z zewnątrz i po
chwili weszliśmy do środka. Przywitał nas właściciel
– Benjamin Hoffman. Kiedy wytłumaczyłem mu powód naszej wizyty, zgodził się na rozmowę. Ustaliliśmy, że w związku
z piątkowym, „przedszabatowym” zamieszaniem w restauracji, przełożymy
naszą wizytę na niedzielę.
Wyszliśmy na zewnątrz. Jeszcze raz
zajrzałem przez witrynę do środka,
podziwiając sprzedawców z brodami
i pejsami, którzy krzątali się zgrabnie, obsługując podobnie wyglądających mieszkańców okolicy. Mijali
mnie ortodoksyjni Żydzi, a ja pomyślałem znów o starej Warszawie.

Wizyta w Hoffy’s
Niedzielne południe było pogodne.
Wsiedliśmy z żoną do tramwaju i ponownie pojechaliśmy do „Kleine Warschau”. Weszliśmy do restauracji,
w której tym razem nie było zbyt wielu klientów.
Pierwsze co przyciągnęło moją uwagę po wejściu do lokalu, to gablota,
wypełniona różnego rodzaju smakołykami. Zobaczyłem przy niej kilku
klientów i okazało się, że wszystkie
potrawy podawane w restauracji, można również kupić na wynos. Oprócz
pięknie wyeksponowanego jedzenia,
w gablocie jest również wystawa z koszernymi winami.
Po chwili z zaplecza wyszedł Benjamin Hoffman i zaprosił nas do stolika. W czasie oczekiwania na posiłek,
zrobiłem kilka notatek odnośnie moich pierwszych spostrzeżeń. W tym
czasie Joanna, jak zwykle zajmowała
się foto-dokumentacją. Wreszcie nadszedł czas, kiedy właściciel mógł z nami rozmawiać.
Jego rodzina pochodzi z Węgier, do
Antwerpii przyjechała w 1983 roku.
Jak mówi pan Hoffman, wybrali An-
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twerpię ze względu na
mnogość
narodowości
oraz kultur które można
tutaj spotkać i ich współistnienie, a także niepowtarzalny
klimat
tego
miasta. Niedługo po przyjeździe, Benjamin wspólnie z braćmi założył restaurację,
którą
razem
prowadzą nieprzerwanie
do dziś. W ciągu tych trzydziestu lat, zdobyli uznanie nie tylko wśród mieszkańców
Antwerpii,
odwiedzają ich także licznie turyści z całego świata.
Czym Hoffy’s zasłużyło
sobie na taką sławę? Jak
mówi właściciel, tajemnicą są tradycyjne receptury przekazane im przez
mamę, według których jego brat przygotowuje dania tak, jak przygotowywała je ich babcia. Dodał
jeszcze, że aby osiągnąć
sukces, należy poświęcić
restauracji odpowiednią
ilość czasu, uwagi i pasji.
Poprosiłem szefa Hoffy’s
o krótką charakterystykę
kuchni żydowskiej. Chciałem wiedzieć co należy do
kanonu, co jest w niej najlepszego.
Odpowiedział, że najważniejsza dla Żydów jest
koszerność dań oraz przygotowywanie posiłków
według kaszrutu, czyli
zbioru zasad dotyczących
preparacji potraw. Przygotowanie
posiłków
w zgodzie z kaszrutem,
uszlachetnia niejako czynność spożywania posiłków, a w efekcie i spożywającego je człowieka.
Nawiasem mówiąc, naukowcy próbują się doszukać sensu koszerności dań
i według nich, jedzenie koszerne jest o wiele korzystniejsze i zdrowsze niż niekoszerne.
Klasyczne dania kuchni
żydowskiej to ryby podawane na wiele różnych
sposobów, między innymi
wyśmienita „Gefilte fish”
(dosłownie wypchana ryba) w Hoffy’s przygotowywana z karpia. Inne potrawy to: gulasze i dania
z podrobów, jak na przykład mielona wątróbka
z cebulką, gołąbki, placki
ziemniaczane, pierogi,
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knysze (coś w rodzaju pyz), łazanki,
doskonałe zupy i kremy warzywne,
jak również zapiekane warzywa. Do
tego dochodzi całe mnóstwo świeżych
warzyw, z których najbardziej popularne są seler, kapusta, pomidor i papryka. Do przygotowania dań używa
się tłuszczu drobiu, więc z pewnością
ta kuchnia nie obciąża organizmu tak,
jak inne jej rodzaje. Zjeść można tutaj również drób i inne koszerne dania mięsne, przygotowane jak nigdzie
indziej. Żydzi używają mnóstwa przypraw, ziół i dodatków z całego świata, poczynając od szafranu, poprzez
gałkę muszkatołową, po bardzo popularny czosnek czy zioła prowansalskie, w tylko sobie znanych połączeniach. Mieszanki przypraw dodają
potrawom niepowtarzalnego smaku
i aromatu.
Benjamin wrócił do obowiązków
gospodarza, a na naszym stole pojawiły się pierwsze potrawy. Na początek tradycyjne żydowskie pieczywo
czyli znana wszystkim chałka, bardzo
ostra ćwikła z chrzanem – świeżo przygotowana (co dało się wyczuć) – i ogórki kiszone, które podobno Polacy przyjęli właśnie od Żydów. Kolejna kokilka
kryła w sobie sos czosnkowo-pomidorowy. Nie mogłem się powstrzymać
i spałaszowałem większą część przystawek.
Nadszedł czas na dania główne.
Ugoszczono nas doskonałą „Gefilte
fish”, pastą z wątróbki z cebulką „Liver with onion”, warzywną zupą dnia
oraz sałatką z selera, podaną ze świeżą żurawiną.
Muszę przyznać, że jedzenie było
wyśmienite. Podane tradycyjne dania,
doskonale łączyły w sobie dawne receptury i teraźniejsze trendy kulinarne. Miały wyrazisty smak, doskonałą
konsystencję, wyważoną pikantność
sosów, jak również odpowiednio dobraną ilość dodatków. Kelnerzy wykazali się profesjonalizmem, sugerując tradycyjne zestawienia dań
i dodatków, chętnie odpowiadali na
zadawane pytania tyczące kulinariów.
Napoje podawane w lokalu – tak jak
wszystkie produkty – są również koszerne i sygnowane Certyfikatem Koszerności. Oboje z żoną wyszliśmy
z Hoffy´s w pełni usatysfakcjonowani.
Polecam kuchnię żydowską wszystkim Polakom. Jak powiedział Benjamin Hoffman: „Kuchnia żydowska jest
taka, jak kuchnia waszych babć” i ja
uważam, że jest to prawda. Z pewnością w kwestii kulinariów i smaków
mamy ze sobą wiele wspólnego. Życzę smacznego.
Tomasz Grzybowski
Foto: Joanna Grzybowska
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Lubisz gotować?
Napisz do nas.
Czekamy na przepisy autorskie, oryginalne, mało znane, szybkie, tanie, wasze ulubione
i wszystkie inne. W każdym kolejnym numerze gazety będziemy zamieszczać propozycje
czytelników, którzy chcą swoją kulinarną pasją dzielić się z innymi.
Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com
Roladki schabowe z kurczakiem

Rolada nadziewana cukinią

Składniki: l cztery kotlety schabowe (bez kości) l
cztery filety z kurczaka l śmietankowy serek topiony
(cztery trójkąciki) l 1/4 pęczka bazylii l łyżka mleka l
sól l pieprz l vegeta do smaku.

Składniki: l 60 dkg mięsa mielonego (najlepsze jest
mieszane) l jedna cukinia l dwie czerstwe bułki l pęczek koperku l 3 ząbki czosnku l jedna cebula l 10
dkg gęstej śmietany l jedno jajko l dwie łyżki musztardy (niezbyt ostrej) l sól i pieprz do smaku.

Przyrządzanie: Mięso (kotlety schabowe i piersi z kurczaka) dokładnie umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem
i rozbić tłuczkiem. Posypać małą ilością soli, pieprzu
i vegety. Następnie przykryć aluminiową folią spożywczą i wstawić na dziesięć minut do lodówki.
Dwa trójkąciki topionego serka rozpuścić w małym
garnku podlewając mlekiem. Dodać posiekaną drobno
bazylię, wymieszać i przestudzić.
Na rozbitych kotletach schabowych ułożyć dwa pozostałe trójkąciki topionego sera i przykryć filetami z kurczaka. Wierzch filetów posmarować przestudzonym serkiem z dodatkiem posiekanej bazylii.
Każdy z kotletów zwinąć ciasno w rulon, następnie
spiąć wykałaczkami, żeby się nie rozpadały. Tak przygotowane roladki obsmażyć na patelni na gorącym oleju. Następnie dusić pod przykryciem na niedużym ogniu
przez około 30 minut. Podawać z ziemniakami posypanymi koperkiem i z surówkami.

Przyrządzanie: Czerstwe bułki podzielić na małe kawałeczki i zalać ciepłą wodą. Cukinię dokładnie umyć
i zetrzeć na tarce o grubych oczkach (można też drobno pokroić). Posiekać umyty i osuszony koperek. Następnie cukinię wraz z koperkiem przełożyć do miski,
dodać śmietanę i wszystko wymieszać. Doprawić do smaku solą i pieprzem.
Drobno posiekać obraną cebulę i czosnek. Odcisnąć
bułki i dodać do mięsa mielonego przełożonego do miski. Następnie dodać czosnek, cebulę, jajko i musztardę, doprawić i dokładnie wymieszać (masa powinna być
dobrze wyrobiona).
Tak przygotowaną masę położyć pomiędzy dwa kawałki folii spożywczej i rozwałkować na placek o grubości około dwóch centymetrów. Na tak przygotowanym placku z mięsa ułożyć nadzienie z cukinii, pamiętając
o pozostawieniu przy brzegach wolnego miejsca, aby nadzienie nie wypłynęło podczas pieczenia. Następnie całość delikatnie zrolować.
Przełożyć roladę do brytfanki, podlać wodą i piec w temperaturze 170 stopni przez około 40 minut. Od czasu do
czasu podlewać powstałym wywarem.
Gotową roladę ułożyć na półmisku ozdobionym zieloną sałatą i ćwiartkami pomidorów. Smacznego!
Danka
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OFERTY PRACY
Erkenningen VG. 1862/BU – VG. 1862/BUC
Certified Member Federgon

belgijska agencja pośrednictwa pracy pilnie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska :

BLACHARZ WARSZTATOWY SYSTEMÓW
WENTYLACYJNYCH
Nasz klient specjalizuje się montażem 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:
1. Kilkuletnie doświadczenie jako blacharz
2. Doskonała wyobraźnia przestrzenna
3. Dobra znajomość formuł matematycznych
(powierzchnie, obwody, kola, kwadraty, Pi, itd.)
4. Innowacyjność
5. Obsługiwanie maszyn konwencjonalnych (giętarki, wiertarki, piły, szlifierki,…)
6. Umiejętność dokładnego mierzenia, szkicowania
7. Obróbka cienkich blach aluminiowych
8. Składanie elementów razem (bez spawania!
Za pomocą nitów)
9. Umiejętność oceny sytuacji z przeszkodami
10. Dokładność w pracy, biorąc pod uwagę
miejsce dla izolacji (+- 10cm grubości)
DWÓCH PROGRAMISTÓW FREZARKI CNC
(Heidenhain)
– Praca na nocną zmianę!
Maszyny:
- Mecof (5-osiowa, Heidenhain 430/ ISO)
- Mecof (3-osiowa, Heidenhain 430/ ISO)

Zadania/Wymagania:
1. Programowanie i obsługa frezarki CNC (5
– oraz 3 osiowe maszyny).
Uwaga: programowanie na pulpicie (Haidenhein – ISO)!
2. Czytanie rysunków technicznych.
3. Dobra znajomość M-kodów.
4. Wybór oraz składanie narzędzi.
5. Fabrykacja większych, szczególnych elementów (do 20m długości i 40 ton – brąz, duplex,
tytan,…)
6. Obliczanie i dodawanie parametrów (prędkość obrotów, posuw,…)
7. Mierzenie wszystkich części z mikrometrem,
suwmiarka, głębokość, itd.
8. Praca samodzielna oraz w grupie!
Uwaga: Trzeba przestrzegać tolerancję od
0.01mm!
Pracownicy muszą pracować na nocną zmianę!
Na początku szkolenie odbędzie się w dzień!

ZBROJARZ
Będziesz pracować w zespole 7 pracowników
- Masz co najmniej 5-letnie doświadczenie jako zbrojarz
- Jesteś odpowiedzialny za ustalanie szalunków, wylewanie betonu, stali,...
- Masz dobrą znajomość języka angielskiego.
- Jesteś gotów się uczyć niderlandzkiego.
- Jesteś w stanie spawać kosze.
- Potrafisz pracować zespołowo.
- Masz poczucie odpowiedzialności.
- Potrafisz czytać plany techniczne

DOŚWIADCZONY ELEKTROMECHANIK SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH (FIAT)
Wymagania:
1. Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
2. Umiejętność dokonywania napraw mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych

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

3. Komunikatywna znajomość języka angielskiego
4. Posiadanie własnego samochodu

MECHANICAL ENGINEER REQUIRED
A good understanding of the English language
is essential. Applicant must be able to work
un-supervised while maintaining a very high
standard of workmanship. He / she would preferably be 30 years of age or older. Experience in the restoration / race preparation industry is essential. He / she must have ingenuity
and the ability to solve problems.
Experience in the following skills would be an
advantage:
-Milling
-Turning
-Welding with TIG, MIG and Gas
-Steel and Aluminium fabrication techniques
-Race engine preparation / building
-All aspects of chassis / mechanical work
Pay negotiable depending on experience

DOŚWIADCZONEGO
ELEKTROMECHANIKA
Wymagania/Zadania:
- Min. 5-letnie doświadczenie jako mechanik
samochodowy.
- Bardzo dobra znajomość elektromechaniki.
- Dokonywanie diagnostyki samochodów i rozwiązywania problemów samodzielnie.
- Naprawy mechaniczne, elektryczne oraz elektroniczne.
- Znajomość najnowszej technologii.
- Gotowość do wielu szkoleń (14 dni szkoleń
zewnętrznych poza siedzibą firmy + dodatkowe
szkolenia wewnętrzne w firmie).
- Dodatkowym atutem jest doświadczenie z takimi markami jak: Audi, Volkswagen, Seat, Skoda.

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

jobs@jobtalent.be
lub kontakt telefoniczny

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

Najnowsze oferty pracy Job Talent na www.antwerpiapopolsku.be
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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-

godniu. Tel.: 0475.335.432
SZUKAM PRACY

SPRZEDAM
% Sprzedam ubrania w atrakcyjnych cenach: koszulka PIH XXL
Czarna, koszulka Chada XXL Zielona, koszulki Mality XXL, 2 koszulki Aloha XXL Niebieska i Fioletowa, 2 bluzy southpole czerwona i szara, 1 mass dnm XXL, szara zimowa czapka El Polako. Więcej informacji pod numerem telefonu: 0489739461

% Szukam pracy w zawodzie mechanik samochodowy, blacharzlakiernik. Tel.: 0493.448.982, 0048 694.698.510
INNE
% 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

% Chętnie pomogę w nauce j. niderlandzkiego w zamian za po-

moc 1 x w miesiącu w pracy domowej. Kontakt: 0484 85 68 64
% Poszukuję dobrej księgowej lub księgowego na terenie Antwerpii do rozliczania sklepu spożywczego. Proszę o kontakt:
danutapuzon@gmail.com lub GSM: 0487 596 213.

MIESZKANIE
% Pokój do wynajęcia (Antwerpen-Kiel). Tel.: 0483.363.727

% Wynajmę pomieszczenie na sklep Outlet (nowe rzeczy),
% Wynajmę lub zamienię na mniejsze mieszkanie na Merksem,

Kroonplein. Mieszkanie jest duże i przestronne, duży salon
i dwie sypialnie, duża kuchnia i łazienka z prysznicem. W mieszkaniu znajdują się kaloryfery i bojler dwuobiegowy. Więcej informacji pod numerem: 0484757395

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.

Oferta specjalna
dla przewoźników z Antwerpii
info: 0489.823.803

Korepetycje
– prywatne lekcje z języka francuskiego

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

Prywatne korepetycje
z j. niderlandzkiego
– ucz się języka we własnym
tempie i według twoich potrzeb,
sam decyduj o intensywności
i poziomie nauki.

Korepetycje w Antwerpii,
zapraszam!
tel: 0494 34 88 91,
e-mail:
korepetycje.nl.pl@gmail.com

Lider zespołu
ANKER

udziala
lekcji gry
na gitarze

Tel.: 0485 37 59 11
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UWAGA NOWY ADRES

Od 28 października jesteśmy do waszej dyspozycji
w każdy dzień tygodnia od 10 do 17.30
przy Quellinstraat 21 (na przeciwko Brico)
Brakuje ci kilku godzin i szukasz dodatkowych klientów?U nas ich znajdziesz.
Paniom ze swoimi klientami pomagamy znalezć dodatkową pracę, a ponadto oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie
– czeki żywnosciowe o wartości 7€ od pierwszego dnia pracy
– wszystkie świadczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, premię końcoworoczną, wakacyjne,...)
– roczny abonament komunikacji miejskiej (De Lijn)
– pomoc w sprawach administracyjnych
– rozliczenia podatkowe
– informacje o prawie do urlopów okolicznościowych (wychowawczego, edukacyjnego, seniora i innych)
oraz pomagamy w dopełnieniu formalności
– szkolenia
– prezenty okolicznościowe oraz imprezy firmowe dla Pań i ich dzieci
– miłą i rzetelną obsługę oraz przyjazną atmosferę
Respektujemy prawa pracownika i przepisy kodeksu pracy.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0484/397 465.
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Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii
Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200
Tel. +32 (0) 2 7390 10l
Fax +32 (0) 2 736 18 31
www.bruksela.msz.gov.pl
Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii
Rue des Francs 28. 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405
po godzinach pracy urzędu,
wyłącznie w sprawach pilnych
takich jak nagłe zgony, wypadki,
zagrożenia życia
Fax +32 (0)12 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl
Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
Tel. 03 2269212, GSM 0475965159
mail: pruska@skynet.be
www.szkolapolskabe
Centrum Pomocy Prawnej
w Antwerpii
Instytucja powołana przez MSZ
w Warszawie, do dyspozycji są
konsultanci, prawnicy, psycholog,
pedagog i logopeda. Porady tylko
na umówione spotkanie
Tel.: 0485 628 498
e-mail.:
centrumantwerpia@gmail.com
www.centrumpomocyprawnej.be
Adwokaci
Jeżeli masz jakieś prawne problemy,
szukasz pomocy a nie masz dużych
dochodów i nie stać cię na adwokata
możesz skorzystać z pomocy
prawnej. W zależności od dochodów
możesz ją uzyskać za niewielką
kwotę lub zupełnie za darmo.
Pomoc obejmuje wszystkie aspekty
prawne (sprawy rodzinne,
odszkodowania, itp.)
Orde van advooaten te Antwerpen
Bolivarplaats 20/ 15, 2000
Antwerpen, tel. 03/260 72 50
godz: przyjęć od 14.30 – 16.00
Najlepiej umówić się wcześniej na
spotkanie: W okresie lipiec, sierpień
– tylko we wtorki i czwartki.
Umawianie się telefonicznie:
w godz. 10.00-12.00, tel. 03/260 72 80
Ubezpieczenia
Save Insurance
Plantin en Moretuslei 128-134,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

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

Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż
pożarna
Policja
Europejski numer alarmowy
w sytuacjach zagrożenia życia,
zdrowia lub mienia
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc
seksualna wobec dziecka „Child
focus”
Pomoc drogowa
0703 44

100
101

112
107

110
777

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

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

LEKARZE POLSKOJĘZYCZNI
W ANTWERPII I OKOLICACH
Lekarze domowi
- Martin Rosenblum tel.
03/218.77.07
- Jana Vavrowa tel. 0475/8314135
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
- Henri Jakubowicz tel,
03/239.18.19, Belgiêlei 124
Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia
+32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus.
tel: O3 443 36 04
Pediatra
Kurotowa Andrea.
Szpital Sint Vincentius.
St-Vincentiusstraat 20. 2018
Antwerpia,
tel. 03 285 28 35
Dentysta
- Polskie Centrum Dentystyczne,
Langeheemstmat 122,
tel.: 0487 427724
- Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5,
2610 wilrijk, teLO3/828 52 60
Dietetyk
Paulina Dabrowska
Miksebaan 189
2930 Brasschaat (Antwerpia)
tel. 03/651 64 61
Polski kościół
Msze święte: środa godz. 19:00,
sobota godz., 18:30
niedziela godz.9:00 i 13:00
Pierwszy piątek miesiąca – msza
święta o godzinie 19:00
Pól godziny przed każdą mszą
– nabożeństwo i spowiedź
Adres: Kościół pod wezwaniem
św. Teresy, Berchem.
Grotesteenweg 650
Kontakt z duszpasterzem:
ks. Ryszard Kurowski
Oudesteenweg 66, 2060 Antwerpen.
tel: 03 233 87 93
Bracia Mniejsi Kapucyni
niedziela godz., 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte
Winkelstraat 1 a Ossenmarkt 14
www.kapucyni.be

