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Od Redakcji
W maju tego roku mija 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Bez względu na poglądy każdego z nas,
musimy przyznać, że wejście do UE było symbolicznym zerwaniem z komunistyczną przeszłością naszego kraju.
Od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska formalnie stała się pełnoprawnym członkiem Unii, miliony rodaków wyjechało
do pracy zagranicą. Narodziło się nowe emigracyjne pokolenie. Na pytanie „Jak Polacy odbierają swoich rodaków
na emigracji” odpowiedzi są różne, niestety najczęściej negatywne. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału
w dyskusji dotyczącej naszego życia w Belgii. Czekamy na listy i maile. Najciekawsze z nich zamieścimy
w kolejnych numerach „Antwerpii po polsku”.
W tym numerze, obok stałych rubryk i kącików, proponujemy informacje dotyczące nas – Polaków na emigracji,
wywiad z Andrzejem Chyrą – odtwórcą głównej roli w filmie „W imię” (wyświetlanym w kinach belgijskich).
Są też artykuły na temat igrzysk w Soczi, a także modnego ostatnio szukania swoich genealogicznych korzeni.
Miłej lektury.

Redakcja

Spis treści:
3 .... Centrum Pomocy Prawnej i Życiowej

31 .... Polonijne wiadomości sportowe
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Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”,
przy współpracy z Fundacją Semper Polonia w Warszawie.
SKŁAD REDAKCJI: Agata Kocińska, Magdalena Wawryszuk, Anna Janicka

Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com, tel.: 0489/823803
WYDAWCA: Fundacja „Children of Europe”, www.antwerpiapopolsku.be
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Jesteśmy na Facebooku, szukaj: childrenofeurope2011@hotmail.com
lub bezpośrednio: http://facebook.com/Children.of.Europe

Antwerpia po polsku

luty 2014

3

CENTRUM
POMOCY PRAWNEJ
I ŻYCIOWEJ
DLA POLONII
Pomoc dla Polaków przebywających
oraz mieszkających w Antwerpii i okolicach.
Głównym celem funkcjonowania CENTRUM jest eliminowanie zjawiska wykluczenia społecznego
ze względu na nieznajomość prawa przysługującego obywatelom polskim zamieszkałym w Belgii oraz
rozwiązywania problemów wynikających z nieznajomości języka urzędowego jak też tutejszego prawa
oraz realiów życia.
Współpracujemy z ważnymi instytucjami i urzędami w Belgii, dzięki czemu możemy Państwu służyć
rzetelną pomocą
Zakres naszych usług obejmuje m.in.
4 Pomoc językową
4 Udzielanie porad urzędowych, prawnych i życiowych
4 Reprezentowanie klientów przed urzędami
4 Sporządzanie dokumentów urzędowych i podatkowych
4 Pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowań
4 Wsparcie w procedurach administracyjnych i urzędowych
4 Wsparcie w procedurach podatkowych
4 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Problemy pomogą Państwu rozwiązać: prawnik, psycholog, pedagog, logopeda oraz doradcy z dziedziny podatków, ubezpieczeń, zatrudnienia oraz prawa budowlanego we współpracy z ekspertami
z POLSKO-FLAMANDZKIEJ FERDERACJI BUDOWLANYCH. Konsultanci pomogą również w założeniu
własnej działalności gospodarczej oraz w rozwiązaniu problemów z tym związanych.

Projekt wspierany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
przy współpracy
z Fundacją Semper Polonia z Warszawy.

WIĘCEJ INFORMACJI:

mail: centrumantwerpia@gmail.com
telefon: 0485.628.498
www.centrumpomocyprawnej.be
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii

Z

apraszam na wędrówkę przez
Keyserlei do Astridplein, czyli
oko lic dwor ca cen tral ne go.
Jest to wyjątkowa trasa z wieloma
cie ka wy mi miej sca mi, z któ ry mi
związane są mało znane i niezwykłe
historie.

Źródło: http://www.skyscrapercity.com/

Budynek Opery. Źródło: aaa.albc.be

Opera Flamandzka
(Vlaamse Opera)
Rozpoczynając spacer od Leysstraat i kierując się prosto w stronę dworca, znajdziemy się na Frankrijklei,
gdzie od razu rzuca się w oczy okazały gmach Vlaamse Opera.
Opery w Antwerpii wystawiano już
od 1660 roku. Najpierw w sali Spaan-

sche Pant przy Grote Markt, później
na Tapissierspand, dawnej hali targowej. W 1834 r. na miejscu hali postawiono Grand Theatre France (nid.
Bourlaschouwburg) – teatr wystawiający tylko i wyłącznie francuski repertuar, co bulwersowało niderlandzkojęzycznych mieszkańców Antwerpii.
W 1895 roku, grupa flamandzkich
nacjonalistów pod wodzą kompozytora Petera Benoit (założyciela
konserwatorium w Antwerpii),
wystąpiła w obronie narodowego ruchu flamandzkiego na polu muzyki i podjęła krucjatę na
rzecz zbudowania w Antwerpii
teatru, jako przeciwwagę dla
francuskojęzycznego Grand
Theatre.
W 1903 roku rada miasta zleciła architektowi Alexis van Mechelen budowę gmachu opery,
który dla niderlandzkojęzycznej
części mieszkańców stał się
symbolem flamandzkiego odrodzenia. Budowa rozpoczęła się
w 1904 roku i zaledwie cztery
lata później Vlaamse Opera została otwarta. Na koncercie wykonano „De Herbergprinses”
– popularną operę kompozytora Jana Blockxa.
Na budowę opery flamandzkiej nie szczędzono pieniędzy.
Powstał przepiękny budynek
i jak na tamte czasy bardzo nowoczesny. Do oświetlenia sceny
używano w nim kolorowego
światła, a w środku zamontowane było centralne ogrzewanie.
Pierwotnie na widowni mogło
zasiąść półtora tysiąca widzów,
później ich ilość została zmniejszona do 1081.
Flamandzka część antwerpskiej społeczności od momentu oddania budynku opery do
użytku, stała się jej największym
orędownikiem. Zwłaszcza, że
w odróżnieniu od Grand Theatre
France, władze placówki w sposób niesłychanie demokratyczny rozwiązały sprawę uczestniczenia w przedstawieniach
wszystkich mieszkańców Antwerpii, bez względu na status
społeczny i materialny. Zdecydowano bowiem, że bogatsza
część społeczności, będzie wchodziła głównymi schodami na
parter i pierwsze piętro, natomiast ci mniej zamożni, innym
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Morales. Zakończenie prac przewidywane jest na 2018 rok.

galskiemu architektowi Manuelowi de Sola Morales. Po gruntownej przebudowie i rozbudowie powstał przestronny zielony
bulwar z tarasami, kawiarnianymi ogródkami i drogą dla rowerzystów. Wycięto stare drzewa i zasadzono nowe „Fraxinus
Angustifolia Raywood”, z bardzo cienkimi liśćmi, które jesienią robią się czerwono-brązowe.
Przepuszczają więcej światła,
dlatego Keyserlei stała się bardziej jasna i przestronna. Pojawiły się nowe ławki, parasole,
wymieniono nawet kanalizację.
Obecnie deptak powrócił do
swojej dawnej świetności.
Na końcu, Keyserlei łączy się
z Astridplein, miejscem wyjątkowym. Na niedużej kwadratowej przestrzeni mieści się Dworzec Centralny, antwerpskie
ZOO, Muzeum Diamentów, tuż
obok jest Aquatopia, Chińska Brama
i Diamentowa Dzielnica.

Stacja metra Opera

Historia z miłością w tle

Stacja Opera jest największą ze
wszystkich osiemnastu stacji metra
w Antwerpii. Do użytku, jako pierwsza stacja (wspólnie z Groenplaats),
została oddana w 1975 roku. Tak jak
kilkanaście innych stacji znajdujących się w centrum miasta, umieszczona jest pod ziemią. Na stacji Opera znajduje się wyjątkowy obraz
autorstwa znanego belgijskiego artysty May’a Claerhouta. Wykonany jest
z czerwonej terakoty i ukazuje panoramę Antwerpii, na której widnieje
między innymi dworzec centralny,
wieżowiec KBC, katedra i port.

Astridplein, którego pierwotna nazwa brzmia ła Sta tie ple in, zo stał
otwarty w 1904 roku. Swoją obecną
nazwę nosi od 1935 roku. Królowa
Astrid – szwedzka księżniczka, była
żoną belgijskiego króla Leopolda III.
Postrzegano ją jako wyjątkową piękność, kobietę niezwykle dobrą, kochającą żonę i matkę. Była uwielbiana przez poddanych. Urodziła troje
dzieci, z których najmłodszy syn Albert, do czasów niedawnej abdykacji
na rzecz księcia Filipa był królem Belgii.
W 1935 roku, na drodze w Szwajcarii, chwila nieuwagi sprawiła, że
król Leopold stracił panowanie nad
kierownicą i uderzył w drzewo. Leopold, jak i siedząca obok Astrid zostali z ogromną siłą wyrzuceni poza samo chód, a au to wraz z sie dzą cym
z ty łu szo fe rem przy gnie cio nym
przez bagaże, zanurzyło się powoli
w głę bo kich wo dach je zio ra Kus snacht. Król został tylko lekko ranny, ale królowa Astrid będąca w ciąży z ich czwartym dzieckiem, zginęła
na miejscu. W kraju zapanował powszech ny smu tek, na znak ża ło by
opuszczono wszystkie flagi, a w ciągu trzech dni nieprzebrane tłumy zapłakanych Belgów oddawało królowej ostatni hołd.
W miejscu katastrofy, król wystawił swojej ukochanej żonie pomnik.
Co roku w rocznice wypadku (pomimo tego że był po raz drugi żonaty),
wraz z dziećmi, przyjaciółmi i rzeszą
poddanych jeździł w to miejsce i składał kwiaty.

Wnętrze opery. Źródło: www.belgieninfo.net

wejściem na wyższe balkony. W ten
sposób wszyscy mieszkańcy mogli na
co dzień obcować ze sztuką, która stała się ogólnodostępna.
Budynek opery początkowo stał
w doskonałym towarzystwie Grand
Hotelu Weber (1901) i Hotelu Wagner
(1906), który to w czasie II wojny światowej został bardzo zniszczony w wyniku trafienia bombą V2. Niestety, po
wojnie budynek hotelu zburzono,
a w tym miejscu (róg Frankrijklei i Keyserlei) postawiono „znienawidzony”
wieżowiec Antwerp Tower (jeden
z trzech najwyższych w mieście), który powszechnie uważany jest za największą pomyłkę architektoniczną
w Antwerpii.
W 2004 władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu opery, gdyż wymagała natychmiastowego generalnego
remontu. Renowacja trwała trzy lata
i w 2007 roku opera została ponownie
otwarta. Wnętrze jest przepiękne.
W holu marmurowe schody prowadzą
na parter i balkony. Zadziwia sufit
ozdobiony przez flamandzkiego malarza Emila Vloors, który na szczęście
nie został zniszczony. Także audytorium ma przepiękne sklepienie autorstwa antwerpskiego artysty Karela
Mertensa. Obraz na suficie (powstający przez prawie pięć lat), nosi tytuł
„De Rythmus” i przedstawia postać
mężczyzny – Rythmusa, w towarzystwie dziewięciu muz.
Dawniej, na bulwarze przed operą,
stał pomnik Petera Benoit. W 1951
roku, z powodu intensywnego ruchu
samochodowego, trzeba go było usunąć. Później przed wejściem do opery
umieszczony został przystanek autobusowy i z dawnego bulwaru nic nie
pozostało. W tym roku ma się rozpocząć budowa nowego operaplein autorstwa architekta Manuela De Sola
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Keyserlei
Nazwa ulicy pochodzi od nazwiska
znanego, XIX-to wiecznego antwerpskiego malarza Nicaise De Keyser.
Jeden z jego obrazów zatytułowany
„De slag der Gulden Sporen” był inspiracją dla flamandzkiego pisarza
Hendricka Conscience do napisania
znanej na całym świecie książki „Lew
Flandrii, zwanej także „Flamandzką
Biblią”. Pierwsza część Keyserlei (od
Frankrijklei do Breydelstraat) zbudowana została w 1867 roku, druga
– prowadząca do dworca – siedem lat
później.
Keyserlei nazywana jest „bramą do
miasta”. To jedno z najbardziej ruchliwych i znanych miejsc, łączące stację Antwerpia Centralna ze starym
miastem. Jest bardzo zróżnicowana
architektonicznie – od starych secesyjnych kamienic, do na wskroś nowoczesnych budynków ze szkła.
Od 2011 roku trwała przebudowa
Keyserlei. Obecny kształt urbanistyczny ulica zawdzięcza znanemu portu-

Anna Janicka
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Warto wiedzieć

Źródło: wikipedia

Barką do domu
Władze Antwerpii zjednoczyły swoje siły z organizacją Barka, w walce
z narastającym problemem bezdomności wśród emigrantów z Europy
Wschodniej. W tym szczególnym przypadku, alians ma na celu zorganizowanie niezbędnej pomocy Polakom,
którzy z powodu bezdomności lub innych skrajnych sytuacji socjalnych
nie są w stanie samodzielnie powrócić
do kraju.
Według danych zaprezentowanych
w jednym z wydań telewizyjnego programu Terzake przez prezes OCMW
(Publiczne Centrum Opieki Społecznej) Liesbeth Homans, w ciągu ostatniej dekady liczba Polaków zamieszkujących
Antwerpię
wzrosła
z zaledwie 1300 do ponad 9200 osób.
Naturalnie, nie każdy Polak w Antwerpii jest w trudnej sytuacji życiowej zmuszającej do bezdomności (jest
ich około 300-tu). Jednakże to Polacy
– zaraz po Belgach, są nacją sprawiającą w Antwerpii najwięcej problemów związanych z zakłócaniem porządku publicznego. Główne kłopoty
to zakłócanie ciszy nocnej, wandalizm, nadużywanie alkoholu w miejscach publicznych, ale także przestępczość.
Władze Antwerpii wraz z lokalnym
oddziałem OCMW oraz Barką biorą
przykład z doświadczeń holenderskich miast takich jak Utrecht, w którym po uruchomieniu podobnego programu, ilość zajść wywołanych przez
bezdomnych zmalała aż o 75 procent.
W tym właśnie celu, organizacja Barka organizuje od lutego grupę, któ-

rej celem będzie pokazanie Polakom
zamieszkującym Belgię i będącym
w skrajnych warunkach socjalnych,
że pomimo niepowodzenia w Belgii,
po powrocie do Polski mają wciąż
szansę na godną przyszłość.
Barka zadeklarowała się, że pomoże rozwiązać część problemów związanych z bezdomnością i trudną sytuacją życiową. Liderzy Barki swoje
wsparcie uzasadniają głównie tym, że
sami w przeszłości byli bezdomni.
Dlatego ich pomoc i wsparcie będzie
opierało się na życiowych doświadczeniach. Będą przekonywać napotkanych na ulicy ludzi z Polski, że po
powrocie do kraju, pomimo niepowodzenia w Belgii, jest przyszłość. Aby
wspomóc potrzebujących włóczęgów,
liderzy Barki będą kontaktować się
z ich rodzinami w kraju, aby jak najlepiej wspomóc swoich podopiecznych. Barka deklaruje pomoc w uporządkowaniu spraw związanych
z ubezpieczeniem zdrowotnym i innymi formalnościami tak, żeby powrót do kraju był jak najbardziej płynny i bezstresowy. Na jednoroczny
projekt przeznaczono aż 175 tysięcy
euro.

pozarządowe z kraju i z zagranicy.
Fundacja Barka jest organizacją pozarządową; jej celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia
przez stworzenie programu pomocy
wzajemnej, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim. Celem Fundacji jest tworzenie systemu wsparcia dla procesu
integracji grup społecznie marginalizowanych, na który składają się programy obejmujące ok. 5 000 osób
rocznie (w tym osoby w kryzysach życiowych, nieformalne grupy obywateli, organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządu, a także
administracji rządowej). Głównym zadaniem Fundacji Barka jest stworzenie programu rozwoju systemu w Polsce, ale i w krajach tzw. transformacji
oraz w krajach rozwijających się.

Polskie produkcje
na Festiwalu Filmów
Młodzieżowych
w Antwerpii

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” powstała w odpowiedzi na rosnące problemy społeczne okresu trans- Już w marcu, podczas ferii wiosenformacji. Barbara i Tomasz Sadowscy nych, w Antwerpii odbędzie się Fepragnęli stworzyć środowiska, struk- stiwal Filmów Młodzieżowych, na
tury społeczne, w których „zapomnia- którym gościć będą polskie proni oraz niechciani” członkowie społe- dukcje!
czeństwa polskiego mieliby szansę
Podczas ferii wiosennych, znanych
rozwoju osobistego i społecznego. Ta
misja Barki zaowocowała utworze- we Flandrii jako Krokusvakantie, odniem alternatywnego systemu pomo- będzie się Het Jeugdfilmfestival. Jest
cy, który skupia ludzi z grup zanied- to kilkudniowe wydarzenie odbywająbanych społecznie, umożliwiając im ce się równocześnie w Antwerpii
odbudowanie własnej tożsamości, sze- i Brugii. Wielkie otwarcie festiwalu
roko pojęte kształcenie i odnalezienie nastąpi już 23 lutego projekcją norwesię w nowej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej.
W 1989 tych dwoje psychologów założyło pierwszy dom Barki w opuszczonym budynku szkoły
we Władysławowie (na zachód od Poznania, zamieszkując początkowo
z 25 „rozbitkami życiowymi”). Pierwsza Wspólnota
we Władysławowie stała
się odskocznią do rozwoju ruchu pomocy wzajemnej obejmującego nie tylko potrzebujących, ale
także nieformalne grupy
Kadr z filmu „Bolek i Lolek”. Źródło: www.jeugdfilmfestival.be
obywateli oraz organizacje
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Warto wiedzieć
skiego filmu „Twardziele” (ang. THE
TOUGH GUYS, nl. DE SUPERHELD).
Od 1 marca rozpocznie się wyświetlanie filmów zgłoszonych na festiwal.
Oprócz filmów dla najmłodszych (3+),
dzieci szkolnych (7+) oraz młodzieży
(12+), zobaczyć będzie można również filmy zgłoszone do europejskiego konkursu walczące o rozmaite nagrody.
Festiwal
zakończy
się
projekcją duńskiego filmu „Otto jest
nosorożcem” (ang. Otto is a rhino, nl.
Otto is een neushoorn) 9 marca
o 14:00 w Cinema JEFF.
Jednak dla nas najważniejsza jest
projekcja, która według kalendarza
imprezy odbędzie się we wtorek,
4 marca o godzinie 10:30 w Cinema
JEFF. Będzie to projekcja naszych
polskich, wspaniałych bajek, na
której nie może zabraknąć polskich
maluchów! W planie znajdziemy takie filmy jak:
n Bolek i Lolek – Kusza (9 min.)
– Władysław Nehrebecki – 1963
n Reksio poliglota (10 min) – Lechosław Marszałek — 1967
n Prząśniczka (3 min.) – Joanna Jasińska & Koronkiewicz — 2005
n Radostki (Joyets, 13 min.) – Magdalena Osińska – 2009
n Parauszek i przyjaciele (Flapper &
Friends, 10 min.) – Krzysztof Brzozowski & Jacek Lechtański – 2012

Kadr z filmu Reksio”. Źródło: www.jeugdfilmfestival.be

Pełny program festiwalu znajduje
się na stronie www.jeugdfilmfestival.be dostępnej w języku niderlandzkim oraz angielskim. Bilety na filmy kosztują 6 euro i można je nabyć
na wyżej wymienionej stronie wybierając film, na który chcemy się udać.
Gorąco zachęcamy do wyjścia wraz
z pociechami i wrócenia do lat młodości, gdy na ekranach analogowych
telewizorów z wielkimi kineskopami
królował Reksio z Bolkiem i Lolkiem

Walentynkowe
szaleństwo
czas zacząć!
Już niebawem, 14 lutego,
Walentynki – święto zakochanych! To czas, kiedy przypominamy
sobie o naszych drugich połowach,
odsuwając na dalszy plan codzienne
sprawy. Celebrowanie miłości przybyło do naszej kultury w latach 90tych ze Stanów Zjednoczonych. Nie
wszyscy wiedzą, że święty Walenty
– patron zakochanych, jest również
opiekunem... chorych na epilepsję
i choroby umysłowe? W końcu
stan zakochania można porównać
do… choroby umysłowej – często
nieuleczalnej.
W Polsce, Walentynki nie mają
jeszcze bogatej tradycji. Jest mało
prawdopodobne, że święto to szybko nabierze pożądanego charakteru.
Magiczna data 14 lutego zmienia Polaków w legendarnego Casanovę, pięknego Don Juana czy też
zakochaną Kleopatrę. Niestety,
często tylko na jeden wieczór. Wysoce skomercjalizowana forma tego święta przysporzyła mu równie dużego grona przeciwników.
Jak pokazują sondaże, święto zakochanych jest nisko notowane
nie tylko wśród singli, którzy tego dnia najchętniej zapadli by się
pod ziemię, ale również wśród
osób w stałych związkach. Większość przeciwników Walentynek
uważa, że uczucia ukochanej osobie powinno okazywać się każdego dnia, a nie tylko przez jeden
dzień w roku. W końcu każdy moment jest odpowiedni do wyrażania miłości!
Poza kwestią: kiedy najlepiej
okazać ukochanej czy ukochanemu
uczucie? Często zadajemy sobie pytanie: jak to zrobić? Jedni ten wieczór
spędzą w kinie, inni na romantycznej
kolacji w drogiej restauracji, jeszcze
inni w saunie skrapiając swoje rozgrzane ciała szampanem… Prawda,
że romantycznie?
Jakiś czas temu, jedna z belgijskich
redakcji telewizyjnych przeprowadziła ankietę pośród ponad 97 tysięcy
anonimowych Flamandów. Wszystkie
pytania dotyczyły częstotliwości i satysfakcji z życia erotycznego. Wyniki
pokazały, że większość Flamandów

uprawiała seks w tygodniu poprzedzającym sondaż! Co więcej, zaskakująco duży odsetek z nich to ludzie po
50-tym roku życia i single.
Pozytywnym zaskoczeniem
jest to, że praktycznie wszyscy Flamandowie wyrazili bardzo dużą satysfakcję z tego jak
im się życie erotyczne układa. Niespodziewanie i niejako wbrew poprawności kulturowej wpajanej nam
od dzieciństwa, większość z tych, którzy oddają się igraszkom miłosnym
we Flandrii to osoby starsze i… samotne.

Zespół portalu życzy wszystkim czyt el n i k o m w s p a n i a ł eg o 14 l u t eg o
i wszystkich kolejnych dni, w które
wyznamy swoje uczucie najbliższym!

Więcej ciekawych artykułów
znajdziecie Państwo na portalu
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Warto wiedzieć
Przypominamy!
Pod koniec roku, weszły w życie
przepisy umożliwiające identyfikację
sprawców wykroczeń drogowych, ściganie ich w całej UE i karanie.
Do tej pory nie było w Unii wspólnego systemu wymiany informacji dotyczących piratów drogowych, a obcokrajowcy którzy łamali przepisy na
terenie jednego z państw UE, nie byli pociągani do odpowiedzialności. Na
przykład jeśli polski kierowca przekroczył dozwoloną prędkość na terenie Belgii czy Francji, a radar to udokumentował, to mandat nie został
wysłany, ponieważ policja nie wiedziała pod jaki adres go wysłać.
Powstała już baza danych o numerach rejestracyjnych samochodów
z całej Unii Europejskiej. Wystarczy,
że policja któregoś unijnego państwa
wystąpi o dane na przykład polskiego
obywatela, natychmiast otrzyma
adres, a dalej sprawy potoczą się już
bardzo szybko. W związku z tym mandaty będą wystawiane i egzekwowane.
Powyższe przepisy dotyczą nie tylko
przekroczenia dozwolonej prędkości,
ale również jazdy pod wpływem alkoholu, niezapiętych pasów bezpieczeństwa, czy przejazdów na czerwonym
świetle.
Poprzez wejście w życie nowych
przepisów, wystawienie mandatu obcokrajowcowi na terenie UE stało się
prostsze. Trzeba uważać zwłaszcza,
że w niektórych krajach kary mogą
przekroczyć kwotę nawet dwóch
Opr: M.K
tysięcy euro.

Belg zarabia średnio
3 192 euro brutto
Według Statistics Belgium, średnie wy na gro dze nie mie sięcz ne
dla Belga pracującego w pełnym wymia rze go dzin wy no si 3 192 eu ro
brutto. Kwota ta różni się znacznie
w zależności od regionów. I tak, najwyższe zarobki są w: Brukseli (3 694
euro), Nivelles (3 374 euro), Hal-Vilvorde (3 362 euro), Leuven (3 351
eu ro) i w An twer pii (3 269 eu ro).
Najmniej zarabiają mieszkańcy Walonii: Dinant (2 447 euro), Marcheen-Famenne (2 532 euro), Bastogne
(2 578 euro). Zawody o największych
zarobkach to: dyrektor (8 610 euro),
menedżer technologii informatycz-

nych i ko mu ni ka cji (6 725 eu ro)
i menedżer usług administracyjnych
(6 527 euro). Najmniej dochodowe
zawody znajdują się w branżach: gastronomicznej (2 337 euro), hotelarskiej (2 369 euro) oraz w produkcji
mebli (2 490 euro).

Więcej bankructw firm
w 2014 roku
W roku 2013 zanotowano rekordową liczbę upadłości przedsiębiorstw
w Belgii – 12 306, co oznacza, że 1 na
80 przedsiębiorstw zbankrutowało
i spowodowało, że pracę straciło w sumie 27 912 osób. W stosunku do roku
2012, liczba ta wzrosła o 11,34 proc.
Prognozy na 2014 r. przewidują dalsze pogarszanie się sytuacji, przewidując wzrost bankructw firm o 5 proc.
w porównaniu z rokiem poprzednim.
Sytuacja jest najbardziej stabilna we
Flandrii (jednak liczba upadłości nadal wzrasta), a w regionie Brukseli
i w Walonii jest najbardziej dramatyczna. Jeśli chodzi o liczbę nowo powstałych przedsiębiorstw, w 2013 roku wyniosła ona 74 000, co oznacza
spadek o 5 proc. w stosunku do 2012
r. Powodem bankructw są niemal najwyższe w Europie podatki i obciążenia
socjalne

Koniec z gotówką
u dentysty?
Sekretarz stanu ds. walki z oszustwami podatkowymi, John Crombez,
rozważa wprowadzenie obowiązku
używania terminalów płatniczych
w gabinetach lekarskich, dentystycznych i w kancelariach adwokackich.

Miałoby to zmniejszyć ilość oszustw
podatkowych oraz w pewien sposób
kontrolować płatności. W Belgii wysokość oszustw podatkowych ocenia
się na 30 mld euro rocznie. W przeciwieństwie do gotówki, płatności elektroniczne można sprawniej śledzić.
Jednak związki zawodowe krytykują
ten pomysł, twierdząc, że płacenie za
pomocą gotówki jest nadal legalne
oraz że nie każdy usługodawca przyjmujący pieniądze w formie papierkowej jest potencjalnym oszustem podatkowym.

Koniec z płatnościami
gotówką za kosztowne
zakupy
W ramach walki z oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy,
1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe
regulacje dotyczące płatności gotówkowych. Limit płatności gotówką wynosi teraz 3000 euro. W przypadku
przekroczenia tej kwoty, tylko 10 proc.
będzie mogło być zapłacone gotówką,
jednak nie może wynosić więcej niż
3000 euro. Rozporządzenia te dotyczą
wyłącznie zakupów dokonywanych
u przedsiębiorcy. W przypadku kupna
nieruchomości, gotówką można będzie
opłacić jedynie koszty notarialne, które i tak niejednokrotnie przekraczają
poziom 3000 euro. Rynek nie powinien
jednak zostać zbytnio poruszony tymi
zmianami, gdyż istnieje nadal wiele alternatywnych, i często używanych,
środków płatności, jak karta bankowa,
czek czy przelew.
Opracowanie:
WPHI w Brukseli,
http://brussels.trade.gov.pl
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Szósta reforma
państwa belgijskiego
lipca 2014 r. w Belgii wejdzie w życie przegłosowana w 2013 r. reforma państwa. Główne zmiany
będą dotyczyć transferu kompetencji i finansowania między rządem federalnym
a wspólnotami i regionami, a także okręgu wyborczego Bruksela-Hal-Vilvorde.
Reforma zmniejszy także kompetencje
Senatu i sprawi, że będzie on głównie
składał się z reprezentantów wspólnot
i regionów.
Szósta reforma państwa kontynuuje
zapoczątkowany przez poprzednie reformy proces przekazywania kompetencji rządu federalnego do samorządów terytorialnych. Tym razem
przekazane zostaną kompetencje w takich kwestiach jak: przyznawanie zasiłków rodzinnych, walka z bezrobociem (oraz zarządzanie systemem
dienstencheques), służba zdrowia
i opieka nad osobami starszymi, sprawy sądowe i karne oraz bezpieczeństwo
ruchu drogowego.
W przypadku systemu dienstencheques, regiony będą mogły zmieniać ceny czeków usługowych. Istnieje więc
prawdopodobieństwo, że ceny w zależności od regionów będą się różnić,
zwłaszcza że system ten będzie teraz
subsydiowany nie przez władze federalne, lecz regionalne. Miejsce wykonywania usługi będzie determinować wysokość stawki. Np. jeżeli usługa jest
wykonana na terenie Walonii przez
przedsiębiorstwo brukselskie, opłata bę-

1

dzie dokonana czekami walońskimi.
Przedsiębiorstwo będzie musiało uzyskać zgodę władz regionalnych, aby
móc świadczyć usługi w danym regionie. Rząd federalny zachowa jednak
kompetencje do stanowienia prawa pracy w tym sektorze.
Samorządy także uzyskają większą
autonomię budżetową i przejmą część
dochodów z podatków, które wcześniej
były podbierane przez rząd federalny.
Jednocześnie ograniczona zostanie możliwość wspierania samorządów przez
rząd federalny (do 2025 r. samorządy
będą wciąż mogły być rekompensowane za straty wynikające z wprowadzenia
nowego systemu, po tym terminie będą
musiały być niezależne). Zmiany te budzą niepokoje, że region stołeczny Brukseli i Walonia mogą nie być w stanie
podołać nowym kompetencjom, zważywszy na ich trudną sytuację budżetową.
Podział części kompetencji w niektórych dziedzinach pomiędzy władzami
federalnymi a samorządami wywołuje
obawy, że zarządzanie tymi dziedzinami
może stać się mniej efektywne. Jednym
z przykładów takich dziedzin jest opieka zdrowotna. Choć 90 % kompetencji
w tej dziedzinie pozostaje w gestiach
władz federalnych a jedynie 10 % zostanie przekazanych regionom, przypuszcza się, że w dłuższym okresie może doprowadzić to do dalszego
przekazywania uprawnień aż do całko-

witego przejęcia kontroli przez regiony. Istniejące różnice w sytuacji ekonomicznej fiskalnej między regionami mogą spowodować znaczące różnice
w poziomie jakości usług medycznych
w różnych częściach kraju. Tak się stało np. w Skandynawii, gdzie zregionalizowano wiele usług medycznych, po
czym zdecydowano o ich przywróceniu
na poziom krajowy. Jednak w przypadku Belgii, ze względu na historyczne
dążenie do federalizacji, przywrócenie
na poziom federalny jakichkolwiek
uprawnień byłoby utrudnione.
W kwestii spornego okręgu wyborczego Bruksela-Hal-Vilvorde (w którym
francuskojęzyczni mieszkańcy Hal-Vilvorde mogli dotychczas głosować na
francuskojęzycznych kandydatów z regionu Brukseli, pomimo faktu, że mieszkają na ternie Flandrii) reforma przewiduje jego podział na 3 okręgi
wyborcze. Oznacza to, że jedynie mieszkańcy 6 gmin z ułatwieniami językowymi (Drogenbos, Kraainhem, Linkebeek,
Rhode-Saint-Genèse, Wemmel i Wezembeek-Oppem) będą mogli głosować na
kandydatów brukselskich albo brabanckich. Mieszkańcy francuskojęzyczni
w Hal-Vilvorde nie będą więc już mogli
głosować na kandydatów francuskojęzycznych z Brukseli. Kwestia ta przez
długi okres była przyczyną wielu sporów politycznych, które są źródłem niestabilności politycznej Belgii.
Opracowanie: Radosław Cios

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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To warto wiedzieć
– przegląd prasy
belgijskiej
Wysokie podatki
Belgia przoduje w Europie pod
względem wysokości podatków. Według opublikowanego niedawno raportu instytutu doradczego Itinera,
przeciętna belgijska rodzina płaci
rocznie średnio 41 358 euro podatków i jest to o 6 200 euro więcej niż
rodziny z sąsiednich krajów. W odróżnieniu od innych krajów w Unii
Europejskiej, podatki płacone w Belgii nie są rekompensowane odpowiednio wyższymi świadczeniami na opiekę zdrowotną lub socjalną, co według
Instytutu nie jest prawidłową polityką rządu.
deredactie.be

WIFI w belgijskich pociągach
Szefostwo belgijskich kolei zapowiada, że udostępni swoim klientom
bezprzewodową sieć nie tylko w pociągach, ale i na kolejowych stacjach.
Obecnie sieć bezprzewodowa dostępna jest tylko dla pasażerów kilku międzynarodowych pociągów, ale jakość
jej odbioru pozostawia wiele do życzenia. Klienci narzekają na zbyt słaby zasięg i powolny transfer danych.
Nie wiadomo jeszcze czy usługa będzie całkowicie darmowa. Pasażerowie są zadowoleni z propozycji wprowadzenia ogólnodostępnej sieci
bezprzewodowej, ale zdarzają się również głosy, że bardziej zależy im na
punktualnym kursowaniu pociągów.
Władze kolei zapewniają, że zrobią
i jedno i drugie.
„De Morgen”

Auta z zagranicznymi
rejestracjami pod kontrolą
W styczniu, na terenie Belgii miały
miejsce wzmożone kontrole aut z zagranicznymi rejestracjami. Wysokimi mandatami zostali ukarani wszyscy ci, którzy mieszkają w tym kraju
i nie przerejestrowali samochodu.
Wielu obcokrajowców mieszkających i pracujących w Belgii od lat unika opłat administracyjnych za użytkowanie samochodu. Nie płacą
jednorazowego podatku rejestracyjnego, czy rocznego podatku drogowego. Są to w miarę wysokie koszty

i dlatego obcokrajowcy nie są zbyt
skorzy do przerejestrowywania swoich aut. Przeprowadzone kontrole
miały na celu ukrócenie tego procederu i znalezienie wszystkich osób, które nie respektują belgijskich przepisów. Władze tłumaczą, że jeżeli ktoś
mieszka w Belgii i jeździ po belgijskich drogach, powinien płacić belgijski podatek drogowy. Każdy cudzoziemiec zatrzymany przez policję
w czasie ostatniej kontroli, nie otrzymał już zwyczajowego, dwutygodniowego terminu na przerejestrowanie
samochodu, tylko od razu mandat
w wysokości nawet 1200 euro.
IAR

W Belgii coraz mniej osób
ubiega się o azyl
Według danych Generalnej Komisji do spraw Uchodźców i Bezpaństwowców, spadła liczba osób ubiegających się o azyl w Belgii. W 2013
roku odnotowano około 15 tysięcy
wniosków o udzielenie azylu, a rok
wcześniej takich podań było ponad
20 tysięcy.
Belgijska sekretarz stanu do spraw
azylu i migracji Maggie De Block
uważa, że spadek ilości wniosków
o azyl jest wynikiem odpowiednich
działań rządu, czyli przyspieszenia
procedury azylowej, aby w ciągu
trzech miesięcy imigranci znali decyzje władz odnośnie możliwości pozostania w Belgii.
W zeszłym roku o azyl w Belgii
ubiegali się przede wszystkim Afgańczycy, Syryjczycy, Irakijczycy i Rosjanie. Pozytywnie została rozpatrzona
1/3 wszystkich wniosków, czyli niecałe pięć tysięcy.
IAR

Flamandowie wolą rodaków
Rządowy Flamandzki Monitor Imigracji i Integracji ogłosił, że ponad
połowa Flamandów czuje się bezpieczniej, jeżeli ich sąsiadami są Belgowie,
a nie muzułmanie. Z przeprowadzonego wśród obywateli w wieku 18-85
lat sondażu wynika, że około 60 procent ankietowanych uważa islam za
zagrożenie dla swojej kultury i woli,
aby w sąsiedztwie mieszkali ich roda-

cy. Prawie połowa badanych uważa,
że muzułmańskim imigrantom zależy tylko i wyłącznie na niemałych
świadczeniach socjalnych od państwa
belgijskiego, nie chcą się integrować
i nie są przychylni polityce prowadzonej przez państwo.
islamversuseurope.be

Drogie belgijskie restauracje
Gazeta „Le Soir” podaje, że belgijskie restauracje są jednymi z najdroższych w Europie. Z badań przeprowadzonych w wybranych europejskich
krajach wynika, że Belgia plasuje się
na drugim miejscu, zaraz za Holandią. Trzecie miejsce zajęła Hiszpania,
za nią uplasowała się Wielka Brytania, piąta była Francja. Za zjedzenie
trzydaniowego obiadu w belgijskiej
restauracji (zupa, drugie danie i deser), trzeba zapłacić 25 euro (dla porównania we Francji około 20 euro).
W Belgii jest tak drogo, ponieważ
ceny żywności w tym kraju należą do
najwyższych w Europie, a poza tym
belgijska kuchnia staje się coraz bardziej wyszukana, co związane jest
z podawaniem klientom coraz bardziej
wykwintnych dań – podsumowuje gazeta.
„Le Soir”

Bilet za sms-a
We Flandrii coraz popularniejszą
usługą jest wprowadzona przez De
Lijn możliwość kupienia biletu komunikacji miejskiej za pomocą sms-a.
Jak podaje rzecznik firmy, tylko w roku ubiegłym sprzedano w ten sposób
ponad 8 milionów biletów, o 2,5 miliona więcej niż w 2012 roku. Popularność tej usługi bierze się przede
wszystkim z wygody pasażerów i ceny, bowiem bilety kupione za pomocą
sms-a są po prostu tańsze.
Dla niewtajemniczonych krótka instrukcja: żeby kupić taki bilet, po wejściu do tramwaju czy autobusu, należy wysłać sms pod numer 4884.
Jeżeli chcemy nabyć bilet godzinny
trzeba w treści napisać DL60SMS, jeżeli bilet 120. minutowy – DL120SMS.
Po kilku sekundach otrzymamy
zwrotnego sms-a z potwierdzeniem
ważności przejazdu.
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Bilet za pomocą sms-a mogą zakupić użytkownicy wszystkich największych belgijskich sieci miedzy innymi:
BASE,
Carrefour
mobile,
Mobistar, Ortel, czy Telenet.

Nowy banknot euro
Od 13 stycznia tego roku weszły
w życie nowe banknoty o nominale
10 euro. Powodem wprowadzenia na
rynek nowego banknotu jest coraz
większy wzrost ilości fałszywych banknotów o tym nominale. Według Europejskiego Banku Centralnego,
w drugim półroczu ubiegłego roku
znacznie zwiększyła się ilość podrobionych banknotów 10 euro. Stare
banknoty będą sukcesywnie wycofywane z obiegu.
Nowe banknoty mają lepsze zabezpieczenie i znacznie większą wytrzymałość, co ma chronić je przed fałszowaniem.
EBC

Owady w menu
Belgijska Agencja do spraw Bezpieczeństwa Żywności dopuściła do spożycia 10 gatunków owadów. Jest to
pierwsza taka decyzja wydana w Unii
Europejskiej. Według belgijskich naukowców, niektóre z insektów zawierają bardzo dużo protein i z powodzeniem mogą zastąpić mięso zwierząt
hodowlanych. Mowa między innymi
o świerszczach, czy gąsienicach motyli. Na razie w belgijskich sklepach
owadów kupić jeszcze nie można, ale
to prawdopodobnie tylko kwestia czasu.
Powyższa decyzja oznacza wyjście
naprzeciw ostrzeżeniom Światowej
Organizacji Zdrowia która przestrzega, że za mniej więcej 50 lat może zabraknąć żywności.
rmf24

Zakaz mówienia
po francusku
Takie rozporządzenie wydał burmistrz Menin, niewielkiego miasteczka we Flandrii. Miejscowość położona jest przy granicy z Francją, ale
administracyjnie należy do Flandrii.
Mieszka tam wielu Francuzów i francuskojęzycznych Belgów, ale językiem
urzędowym jest flamandzki.
Od momentu wejścia w życie rozporządzenia burmistrza, urzędnikom
w Menin nie wolno w pracy posługiwać się językiem francuskim. Zarządzający miastem urzędnik uważa bowiem, że francuskojęzyczni obywatele
miasta w wielu przypadkach nie znają ani słowa po niderlandzku pomimo tego, że jest to język urzędowy.
Doszedł do wniosku, iż jest to jedyny

sposób aby zmusić ich do nauki niderlandzkiego, a urzędnicy załatwiający klientów mówiących po francusku nie mogą w ich języku powiedzieć
ani jednego słowa. W przypadku niezrozumienia podanych przez urzędnika informacji, można klientowi podpowiedzieć używając obrazków lub
języka migowego.
W całym mieście rozwieszono informacje o kursach języka niderlandzkiego, a jego mieszkańcy mówiący po
francusku nie mają innego wyjścia,
jak na taki kurs się zapisać.
„La Libre Belgique”

Kiepski angielski
Regionalny rząd we Flandrii zarządził przeprowadzenie na wyższych
uczelniach testów sprawdzających
znajomość wśród kadry naukowej języka angielskiego. Opublikowane wyniki okazały się co najmniej zaskakujące. Okazało się, że belgijscy
profesorowie uczą swoich studentów
po angielsku, a sami nie potrafią się
tym językiem odpowiednio posługiwać.
Egzaminy językowe zdawało około
trzech tysięcy profesorów. Przynajmniej jedna piąta z przetestowanych
wykładowców testów nie zaliczyła.
Zdecydowanie najgorzej wypadli ci,
którzy wykładali na uczelniach
w Brukseli. Opublikowane wyniki były najbardziej zaskakujące dla samych
profesorów, którzy od lat prowadzili
wykłady po angielsku nie tylko Belgii,
ale także na innych uczelniach na
świecie. Zarzucili więc organizatorom,
że przygotowane przez nich testy nie
sprawdzały fachowej wiedzy, jaką oni
dysponują.
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Pikanterii całej sprawie dodaje fakt,
że wszyscy wykładowcy którzy nie
zdali testów, powinni mieć zakaz prowadzenia wykładów w języku angielskim, co spowodowałoby ogromne zamieszanie. W związku z tym rząd
Flandrii wprowadził okres przejściowy i wszyscy którzy testu nie zaliczyli, mają jeszcze szansę to zrobić do 25
lutego. Jeżeli za drugim podejściem
znowu „obleją”, przepis dotyczący zakazu prowadzenia wykładów po angielsku będzie jak najbardziej aktualny.
IAR

Belgijski więzień prosi
o eutanazję
Frank van den Bleeken – skazany
za zabójstwo i gwałt, odsiadujący dużą część wyroku w izolatce psychiatrycznej, zażądał eutanazji. Uznał bowiem, że śmierć jest dla niego
lepszym rozwiązaniem, niż życie
w więzieniu. Podczas pobytu w więzieniu miał zostać poddany leczeniu swojej seksualności ale lekarze stwierdzili, że szanse na jego wyleczenie są
nikłe, a co za tym idzie prowadzenie
względnie normalnego życia staje pod
znakiem zapytania. Z więźniem skontaktowało się dwóch psychiatrów którzy wydali opinię, że więzień kwalifikuje się do eutanazji.
Według belgijskich mediów, w tym
przypadku jest jednak spora szansa,
że żądanie więźnia nie zostanie rozpatrzone pozytywnie i za swoje zbrodnie
poniesie pełną karę.
lifenews.com
Opr. Karolina Morawska
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Andrzej Chyra,
rocznik 1964

C

hoć przyszedł na świat na Śląsku kojarzony jest raczej z Warszawą. W 1987 roku ukończył
tam Wydział Aktorski PWST, a siedem
lat później Wydział Reżyserii na tej samej uczelni. Ogólnopolską sławę przyniosła mu rola zdemoralizowanego
bandyty – Gerarda z filmu „Dług”
Krzysztofa Krauzego, za którą otrzymał swoją pierwszą nagrodę aktorską
w Gdyni. Znany jest z bardzo skrupulatnego wybierania ról, wybiera tylko
takie, które wnoszą coś konkretnego
do jego aktorskiego emploi. Obok
wspomnianego Krzysztofa Krauzego
współpracował też z Andrzejem Wajdą,
Małgorzatą Szumowską, Jackiem Koprowiczem czy Robertem Glińskim.
Andrzeja Chyry próżno wypatrywać
w komercyjnych komediach klasy B
czy reklamach telewizyjnych. Nie spotkamy go też na czołówkach kolorowych brukowców, ani na celebryckich
imprezach. Andrzej Chyra przyjechał
do Belgii, by na 40 Festiwalu Filmowym w Gandawie wesprzeć film Małgorzaty Szumowskiej „W imię…”
w wyścigu o główną nagrodę.
Bohater Pana najnowszego filmu
jest księdzem – gejem, choć to czy
on rzeczywiście jest gejem, moim
zdaniem, nie jest takie oczywiste.
Akcja dzieje się na dalekiej prowincji wśród, dość zaściankowej społeczności. Czy miał Pan świadomość
przed podjęciem tej roli na jaką
„świętość” się Pan porywa?
Bardzo się cieszę, że tak pan to ujął
i przyznam, że jest Pan pierwszą oso-

bą, która zastanawia się czy on jest
gejem czy nie. Ta etykieta księdza-geja przylgnęła do tej postaci już chyba
na stałe, a przecież jest to daleko idące uproszczenie. Sam fakt, czy on jest
gejem czy nie wynika, z pewnych okoliczności, pod koniec filmu, ale to nie
jest najważniejsze, jak sądzę.
Oczywiście, że gdy przyjmowałem
tę rolę, wiedziałem, że dotykamy pewnego tematu tabu. Gdy rozmawialiśmy z Małgorzatą Szumowską, o tej
postaci, jakieś cztery lata temu, to rzeczywiście był to temat tabu, ale dziś
mam wrażenie – trwa gorąca dyskusja, szczególnie przy okazji ostatnich
skandali pedofilskich w Kościele. Gdy
spojrzymy na prasę, media w ostatnich tygodniach to zauważymy, że nie
ma dnia by nie pojawił się jakiś artykuł, wypowiedź dotykający tej kwestii. Trochę też „namieszał” w tym
wszystkim nasz papież Franciszek,
który nie ma już tak jednoznacznego
stanowiska do homoseksualizmu jak
jego poprzednicy. Ten papież oddziela skłonność do czegoś od robienia
czegoś. Myślę, że to, ogólnie rzecz biorąc, dość niecodzienny moment dla
Kościoła Katolickiego, w którym
wciąż się o tym bardzo mało mówi,
bo, przecież nawet to, czy ksiądz jest
homo czy heteroseksualny, jest mniej
istotne: każdy z nich ma swoje naturalne, ludzkie potrzeby i odruchy.
O tej potrzebie doskonale opowiada
scena rozmowy z siostrą przez skype.
Tak, to prawda. Ksiądz, który nie
ma szansy się wyspowiadać, bo w kościele jest sprzątanie, to jego siostra,
trochę przez przypadek, staje się później jego spowiednikiem. Ona, jednak,
nie chce pewnych rzeczy przyjąć, reprezentuje, jakby, tę społeczność Kościoła, które pewne rzeczy wypiera
i nie chce o nich słyszeć – dla nich
ksiądz jest człowiekiem pozbawionym
tej sfery cielesności w ogóle. A przecież nie chodzi tu tylko o samą seksualność – każdy człowiek, od dziecka,
czuje potrzebę przytulenia się i bliskości z drugim człowiekiem.
Jak się domyślam, o postaci księdza Adama, sporo rozmawialiście
z panią Szumowską. Nie mieliście
ochoty pójść nieco dalej? By ksiądz
Adam był bardziej zbliżony do rzeczywistych postaci, by może wykorzystywał swój autorytet, by – być
może – miał kochanka/ę, a może uza-

leżnił się od pornografii i może po
prostu prowadził podwójne życie
– tak jak to, najczęściej, ma miejsce? Może baliście się iść aż tak daleko?
Tak, rzeczywiście były różne fazy
tego scenariusza, a wybraliśmy ostatecznie tę, w której nasz ksiądz, tak
naprawdę, ulega sytuacji, że zdarza
mu się coś po raz pierwszy. Świadomie nie chcieliśmy iść w stronę obyczajowej historii kogoś z podwójnym
życiem. To by tę postać osłabiało, jak
sądzę. Fakt, że on ulega, jest, chyba,
dużo ciekawsze. To nie podglądanie
księdza, we wszystkich jego słabościach, było naszym zamiarem, ale to
by położyć nacisk na jego zagubienie.
Niemniej – potwierdzam – było wiele
wersji tej postaci i ostatecznie zdecydowaliśmy się, by ten film był jak najmniej publicystyczny, jak najmniej
oczywisty, a postać księdza Adama
odsłaniała się bardzo powoli.
Po „Pokłosiu” rozlała się agresywna fala nienawiści i internetowego
hejterstwa; wtedy dostało się
wszystkim – od producenta po samych aktorów. Powodów tego zjawiska można znaleźć, zapewne, mnóstwo, ale, myślę, że najważniejszy
to ten, że film dotyka tematu tabu,
tak jak w tym przypadku. Nie sądzi
Pan, że z „W imię…” może być podobnie?
Obserwując pierwsze reakcje, a film
jest już w polskich kinach około miesiąca, nie zauważyłem jakichś ataków.
Myślę, że sama kwestia homoseksualizmu w filmie nie jest szczególnie
uderzająca, prowokująca ani skandalizująca i sądzę, że Kościół i środowiska wokół niego nie znalazły powodów do tego by atakować ten film.
Z filmem Pasikowskiego było nieco
inaczej: tamten film był opowiedziany bardzo mocnym i oskarżającym
głosem, tutaj mamy opowieść, która
nikogo nie oskarża, choć zapewne
znajdą się też osoby, które poczują się
dotknięte. Na pewno będą osoby, które nie tyle mają kłopot z akceptacją
tego faktu, ile nie chcą o tym słyszeć,
wypierają, po prostu, ten fakt ze swojej świadomości. Na jedną sprawę
trzeba jeszcze zwrócić uwagę: subtelność tego filmu łagodzi fakt, że przez
ostatnie tygodnie opinię publiczną zajmują o wiele poważniejsze i drastyczniejsze afery w łonie Kościoła, mówię
tu o ostatnich skandalach pedofilskich.
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Zapewne ma Pan rację, że
temat, którego dotyka film
Szumowskiej, nikogo dziś nie
szokuje. W miastach. Zastanawiam się co się wydarzy gdy
ten film, dołączony do kolorowego pisma, za parę złotych,
trafi na te wszystkie wsie
gdzie do kina nikt nie chodzi,
bo, po prostu, go tam nie ma.
Rzeczywiście, to może być ciekawe. Musimy więc poczekać na
tę drugą falę, bo ta pierwsza, póki co, nie jest za bardzo wzburzona. Przyznam, że w wielu rozmowach, które odbyłem usłyszałem,
że ludzie oczekiwali czegoś bardziej zdecydowanego, ostrego
i byli nawet niezadowoleni, że
film ich nie zbulwersował.
No tak, żeby naprawdę
wstrząsnąć polskim widzem
trzeba byłoby zrobić ten film
dwadzieścia lat temu, tak jak
to zrobiła Antonia Bird kręcąc
„Księdza”. Wtedy były protesty pod polskimi kinami…
No tak, z pewnością, ale jak
wspomniałem: nie o szokowanie nam chodziło. Moglibyśmy
się cofnąć jeszcze bardziej, bo
to co się działo w kinie na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych to był, naprawdę, czas prawdziwych przemian
kulturowo – obyczajowych. Był
to czas „otwierania” pewnych
tematów – my teraz, naszym filmem, stajemy się wręcz anachroniczni i bardzo łagodni.
A jak Pan dokończyłby tytuł”
W imię…”?
…w imię miłości może?
Może nawet: w imię braku miłości?
To też, na pewno. A może coś
jeszcze prostszego: w imię braku bliskości, w imię samotności? Ludzie zawsze byli samotni,
ale mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy jeszcze bardziej samotni
niż kiedyś, zagubieni, odizolowani. Oddzielają nas media, oddzielają nas miliony zajęć, a nasze znudzenie życiem tylko
potęguje w nas to poczucie samotności.
Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
Rozmawiał
Piotr Wiśniewski
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Jak Polak z Polakiem
Często słowo
przyjaźń
znaczy
zupełnie coś
innego niż
mogłoby się
wydawać

W

tym roku mija dziesięć
lat od momentu wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zagranicą mieszka już
ponad dwa miliony Polaków.
Obecnie na życie poza krajem
częściej decydują się młodzi wykształceni ludzie, którzy założyli na emigracji rodziny, urodziły im się dzieci. Oni już
podjęli decyzję, że nie wracają,
chyba, że na emeryturę. Dziesięć lat temu, kiedy Polska przygotowywała się do wejścia do
Unii, tysiące ludzi pakowało walizki, by wyruszyć zagranicę
w poszukiwaniu lepszej pracy
i lepszego życia.
Jak wygląda emigracja z punktu widzenia nas samych? Co
nas tutaj spotkało? Na kogo możemy liczyć?

Na frasunek
dobry trunek
Codziennie rano idąc do pracy,
mijam jedną ze szkół. Szkoła, jak
szkoła, po wejściu dzieci do środka zamykane są drzwi i szkolna
społeczność przez kilka godzin
żyje swoim własnym życiem.
Przed budynkiem zaradna szkolna administracja postawiła kilka
ławek. I każdego dnia około 8:30
na ławkach zasiadają panowie.
O tym, że są to Polacy wiadomo
od razu. Świadczy o tym etykieta na butelce z alkoholem i dosadne, soczyste przekleństwa,
znane już nie tylko Polakom.

Ludzie mijają pijące towarzystwo ze spuszczonymi głowami,
a jeżeli są wśród nich Polacy, to
tym bardziej nie przyznają się
do swojego pochodzenia. Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ci często młodzi i zdrowi
ludzie nie pracują i topią swoje
frustracje w alkoholu. Powodów
może być co najmniej kilka, ale
nie o to tutaj chodzi. Powyższy
obrazek dotyczy prawie zawsze
Polaków. Nie widziałam grupy
pijących od rana przedstawicieli innych narodowości.
To jest jeden z wizerunków
Polaków zagranicą. Krzywdzący
dla całej reszty normalnie funkcjonujących rodaków.

mać pracę w jednym z biur zatrudniających Polki w systemie
czeków usługowych. Pani X zawsze odpowiednio ubrana
i umalowana, z założenia miała
pomagać kobietom – Polkom
w ich jakże niełatwej pracy.
Swoją pracę wykonywała oczywiście odpowiedzialnie. Jednak
przychodzące do biura panie doskonale wiedziały gdzie jest ich
miejsce i po jakiej stronie biurka jest prawo. Tej bariery nigdy
nikomu nie udało się pokonać.
Generalnie, pani X nie można
było niczego zarzucić, ale sposób w jaki traktowała sprzątające Polski pozostawiał wiele do
życzenia.

Przyjaźń

Jak Polak z Polakiem

Rozmawiałam ostatnio z Anią,
młodą dziewczyną, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Do przyjazdu do Belgii namówiła ją będąca tu od kilku lat
przyjaciółka. Zamieszkały razem i wszystko układało się dobrze do czasu kiedy Ania,
skromna i odpowiedzialna
dziewczyna posługująca się biegle angielskim, zaczęła zarabiać
więcej od przyjaciółki. Gdy z pomocą pracodawcy zaczęła legalizować swój pobyt w Antwerpii, przyjaciółka doniosła do
odpowiedniego urzędu, że Ania
pracuje nielegalnie. Jak się
skończyła ta historia można się
domyślić. Oprócz tego, że Ania
straciła wszystko, do powszechnej wiadomości dotarły szczegóły z jej prywatnego życia, które znała tylko jej przyjaciółka.
Przypadek Ani pokazuje, że często słowo przyjaźń znaczy zupełnie coś innego niż mogłoby
się wydawać.

Kiedy przyjechałam do Belgii,
pierwsze słowa jakie usłyszałam
brzmiały: jeżeli Polak ci nie zaszkodzi, to już jesteś wygrana.
Jak to jest naprawdę? Jestem tutaj od kilku lat i niestety z przykrością muszę stwierdzić, że
w wielu przypadkach powyższe
stwierdzenie jest zgodne z prawdą. Moja znajoma, na co dzień
pracująca z Polakami uważa, że
praca z nimi to prawdziwa szkoła przetrwania. Przeglądając fora internetowe przeczytałam, że
Polacy na emigracji zawsze chcą
jak najwięcej wyciągnąć dla siebie, nawet kosztem innych. Że
zazdrościmy tym z nas, którym
się udało, ze mieszkanie trzeba
wynajmować tylko od Belgów,
czy Hindusów i odcinać się od
Polaków jak tylko można. Że słysząc polski język na ulicy lepiej
udawać, że się nic nie rozumie.
Że jesteśmy narodem obłudnym
i dla pieniędzy zrobimy wszystko. Nie ma lojalności, liczy się
tylko interes.

Pani X
Pani X jest w Antwerpii od
piętnastu lat. Kawał czasu. Zaczynała pracę na sprzątaniu kiedy pracowało się na czarno,
a deportacje były na porządku
dziennym. Zarabiała naprawdę
nieźle, o czym wiedziały pozostałe panie dzielące z nią pokój.
Niby o tym nie opowiadała, ale
w dziwny sposób dawało się to
odczuć. Z biegiem czasu pani X
zapisała się na kurs integracyjny, zaliczyła kilka poziomów
kursu językowego i rozpoczęła
nowe życie. Udało się jej otrzy-

Większość z nas pracuje, wynajmuje lub kupuje mieszkania,
płaci podatki i coraz częściej
stwierdza, że pobyt tutaj daje
gwarancję normalnego życia.
Wysyłamy dzieci do belgijskich
szkół, uczymy się języka, oglądamy belgijską telewizję. Tylko
z rodakami nie zawsze nam się
układa. Podchodzimy do nich
z nieufnością, bo nie daj boże
będą od nas czegoś chcieli i może będzie trzeba im pomóc.
Zastanawiałam się, na czym
polega normalność Polaków na
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emigracji. Chyba na tym, że robimy
swoje, ciężko pracujemy i odcinamy
się od tej części rodaków, która nas
kompromituje. Ale jednocześnie ciągle liczymy cudze pieniądze, zazdrościmy i z pewnością nie pomożemy.
Dlaczego? Na emigracji żyją różne narodowości i na ogół wspierają się,
trzymają się razem. A my? Zapominamy, że kiedyś ktoś nam pomógł, że
rodak rodaka nie może wykorzystywać, że zatrudniając Polaka na budowie, trzeba mu zapłacić. Nie pamiętamy, że nie wolno dawać rodakowi
do podpisania umowy, w której małym druczkiem zawarte są prawne
kruczki wiedząc, że nie włada on niderlandzkim. Nie wspomnę już o popieraniu jakiejkolwiek polonijnej aktywności.
Każdy z nas słyszał opowiadania
o przekrętach związanych z kupowaniem pracy, różnych oszustwach ze
strony rodaków, wygryzaniu z pracy,
czy plotkach mających zdyskredytować Polaka. Dlatego znaczna część
Polonii nie chce mieć z rodakami nic
wspólnego. Niestety.

My i Oni
My, to nowa emigracja, Oni, to tak
zwana stara Polonia, często z pokolenia Maczkowców i późniejszych lat
80-tych, czyli „Solidarności”. Długo
nie mogłam zrozumieć, dlaczego Oni
są tak niewidoczni, dlaczego nie pomagają Polakom, którzy nie zawsze
potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Kiedyś zrozumiałam. Oni
ciężko zapracowali na swój byt i obecny status. Nauczyli się języka, zintegrowali się z tutejszą społecznością.
Pozakładali rodziny, często mieszane polsko-belgijskie. I niestety doszli
do wniosku, że My nie zawsze zasługujemy na pomoc i zaufanie.
Zauważyłam też, że My i Oni mamy
różne podejście do tak niemodnych
słów jak Ojczyzna, czy Patriotyzm.
My nie jesteśmy dumni ze swego pochodzenia, nie pielęgnujemy zwyczajów, nie promujemy naszej tradycji,
nie mamy w sobie tej dumy, że „Solidarność”, Jan Paweł II, Chopin, Maria
Curie – Skłodowska, że to Polska
Właśnie. Nie uczymy naszych dzieci
historii Polski, nie przekazujemy im
szacunku dla Orla Białego. Oni robią
to inaczej. Mają poczucie patriotycznego obowiązku, biorą udział w głosowaniach, wybierają polskiego prezydenta, uczestniczą w życiu naszego
kraju, chociaż od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat mieszkają poza Polską. Mają swoje polonijne stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne, centra
kulturalne. Sa dobrze zorganizowani, odczuwają potrzebę wspólnego
działania i pielęgnowania polskich
tradycji. A my?
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Jak jest naprawdę?
Kogo najbardziej nie lubią Polacy
na emigracji? Polaków. Dlaczego? Bo
mają lepszą pracę, wyższe zarobki,
nowszy samochód. Bo na kilometr widać że to Polacy. Bo nie potrafią się
ubrać, nie znają języka, piją przeklinają i często są do nas podobni.
Dwa lata temu firma Polskie Badania Internetu, opublikowała wyniki
sondażu przeprowadzonego wśród
dwudziestu tysięcy Polaków przebywających zagranicą. Niektóre odpowiedzi były naprawdę zaskakujące.
Kogo Polacy na emigracji lubią najbardziej? Rodowitych mieszkańców
goszczących ich krajów – odpowiedziało tak prawie 86 procent ankietowanych. Dwie trzecie badanych pozytywnie oceniło emigrantów innych
narodowości. Ponad 50 procent pytanych przyznało, że ma negatywny stosunek do swoich rodaków przebywających z nimi na emigracji. Badani
zarzucili im brak solidarności, brak
zaufania do nich, pazerność, niezbyt
czyste intencje. A przede wszystkim
brak życzliwości i zrozumienia. Jeden
z badanych zadał pytanie: „Czy posiadanie paszportu z orzełkiem zobowiązuje mnie do kochania wszystkich
z podobnymi książeczkami?”.
Czytając wyniki tego sondażu, jak
i internetowe dyskusje, daje się zauważyć jedną rzecz. Prawie nie ma wpisów, które odpierałyby przedstawione
przeze mnie powyżej opinie. Czyli
swego rodzaju podjazdowa „wojenka
polsko-polska?” I tak i nie.
To, że ktoś ma negatywne podejście
do swoich rodaków zagranicą nie
oznacza, że w codziennym życiu się
od nich odcina. Często wśród nich
mieszka, pracuje wspólnie z nimi
i – można powiedzieć, że nawet skazany jest na polskie towarzystwo. Skąd
więc te niepochlebne i nieprzyjemne
opinie? Z sytuacji, które miały miejsce, z przykrości doświadczonych kiedyś od Polaków, z braku pomocy ze
strony tych, którym się powiodło. Czy
chcemy, czy nie, pracujemy wspólnie
z rodakami z nimi mieszkamy, robimy
zakupy, idziemy na piwo. Może mamy kompleksy wynikające z nieznajomości języka, przepisów i praw tu
obowiązujących. Może problemy ze
zdobyciem pracy, bo jak już mamy, to
trzeba ją utrzymać za wszelka cenę
nawet, gdyby należałoby wygryźć
z niej drugiego Polaka.
Polonia na całym świecie nie jest
taka sama. Pochodzimy z różnych
stron Polski, mamy różne wykształcenie, sytuację rodzinną, materialną.
Jesteśmy w części emigracją Solidarnościową, w części zarobkową, czasami przesiedleńczą, czy polityczną. To,
kiedy i z jakiego powodu opuściliśmy

kraj, jest wbrew pozorom bardzo ważne. Inną opinią cieszy się stara Polonia w Stanach Zjednoczonych, czy
w Australii, inaczej o nas myślą
w Niemczech, we Włoszech, czy Wielkiej Brytanii. Nieprawdą jest, że
rdzenni mieszkańcy Belgii z założenia
nie lubią Polaków. Oni od wielu lat
przyzwyczajeni są do wielokulturowości, są otwarci na innych ludzi i dają
im kredyt zaufania. Coraz częściej postrzegani jesteśmy jako ludzie uczciwi, pracowici, dobrze zorganizowani
i rodzinni. Stereotyp pijanego Polaka
nie dotyczy nas wszystkich, tylko jednostek, które psują nam opinię.
Chcemy integrować się z Belgią. To
dobrze, bo tak jak długo tu jesteśmy,
jest to nasze miejsce do życia. Chcemy by traktowano nas jako obywateli Europy, ale przecież wszystkie społeczności mają w niej „wyspy swoich
kultur” – miejsca gdzie się spotykają, podejmują różne inicjatywy. Są też
i polskie wysepki polonijnych inicjatyw, które warto wspierać: dla nas
i dla przyszłych pokoleń. Jak je traktujemy? – Tak jak widać i słychać. Widać niechęć do polonijnych działań
i grymasy politowania na twarzach.
Słychać narzekania: że nic się nie
dzieje, a jak już coś jest to i tak źle
jest zorganizowane, że za wcześnie,
za późno, za drogo (ile oni na tym zarobili), nie pójdę na tę imprezę bo…
i tu następuje wysyp pretensji i żalów.
Nie dajmy się polskim kompleksom,
nie czujmy się zagubieni. Nie przyjmujmy wojowniczej postawy i nie negujmy lokalnego ładu, bo jesteśmy
tutaj na własne życzenie. Bądźmy wobec siebie lojalni, nie żyjemy przecież
w dżungli, gdzie panuje prawo silniejszego.
Młodzi, którzy tutaj chodzą do szkoły, są od nas bardziej otwarci i tolerancyjni. Nie są obciążeni polskimi
podziałami narodowymi, politycznymi, geograficznymi. Nie myślą takimi kategoriami, że na przykład ci
z Białegostoku nienawidzą tych
z Lublina, a Warszawiacy „Krakusów”. Są bardziej na luzie, optymistycznie nastawieni do świata z racji
dobrej znajomości języka i tutejszych
realiów.
Nie przekazujmy im więc w darze
naszej polskiej „bezinteresownej zawiści” i skłonności do podziałów z nieuzasadnionych powodów.
Zachowujmy się tak, abyśmy byli
dla siebie przyjaciółmi a nie wrogami, z szacunkiem takim, jakiego sami
oczekujemy od innych. Bo zasługujemy na niego bez wątpienia.
Anna Janicka
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Grubson.
Kolejny koncert w Antwerpii
Wygląda na to, że polskie koncerty regularnie zagoszczą
w Antwerpii.
Już 4 kwietnia będzie można zobaczyć w akcji jedną
z największych gwiazd polskiej sceny hip hop – Grubsona.

Kariera Grubsona sięga jeszcze lat 90tych, kiedy to rozkręcał imprezy w rodzinnym Rybniku. Samodzielnie zajmował się produkcją własnej muzyki, w 2003
wydał album, N.O.C. (Nowiny Osiedle
Chrabowa). W 2007 wystąpił gościnnie
na płycie Kodex przy boku Junior Stressa. Jego album Coś więcej niż muzyka
z 2011 roku rozchodził się jak świeże bułeczki, w ciągu kilku miesięcy pokrył się
platyną. W efekcie ścisłej współpracy z DJem BRK w 2012 roku zostaje wydany kolejny album artysty – Gruby Brzuch. Płyta była wówczas jednym z najlepiej
sprzedających się krążków.
Koncerty Grubsona to wielkie, energetyczne widowiska-maratony, zwykle
trwające minimum 2 godziny. Na scenie
obok Grubsona zobaczymy DJ'a BRK
oraz Jareckiego

Koncert poprzedzą występy młodych
polskich artystów a po koncercie after
party poprowadzi DJ Rasmatal. Wstęp
od lat 16.

Piątek 4 kwietnia 2014
Zappa
August Leyweg 6,
2020 Antwerpen
Start: 20.00
Bilety do nabycia w cenie 25 euro
w sieci polskich sklepów Rarytas
w Antwerpii. W dniu koncertu bilety dostępne w cenie 30 euro.
Rezerwacje internetowe oraz info:
dmd@o2.pl
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Kącik historyczny
Jałta – pokręcone losy historii

Zdjęcie grupowe po zakończeniu negocjacji, od lewej: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin.
Źródło: wikipedia.com

W

lutym 1945 roku, w Jałcie na
Krymie, wytyczono nowy porządek, który zapanował
w Europie na prawie pół wieku. Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego
podjęli tam decyzje, które miały
wpływ nie tylko na losy Polski, ale
także innych państw środkowej
i wschodniej Europy.
Rok 1945. Druga wojna światowa
jeszcze trwa, ale jej wynik jest już
przesądzony. Armia Czerwona opanowała Bałkany, Czechy, Bułgarię, Rumunię, Węgry, zajęła Polskę i wkroczyła na terytorium Niemiec. Stalin
już wiedział, że jest panem połowy
kontynentu. Trzeba było jednak ostatecznie dopracować omawiane wcześniej projekty dotyczące powojennej
Europy. Przywódcy Wielkiej Brytanii
i Stanów Zjednoczonych wiedzieli, że
do tych rozmów muszą zaprosić Stalina.

Przygotowania
Kiedy Roosevelt i Churchill otrzymali od przywódcy ZSRR propozycję
spotkania się na Krymie, początkowo
nie chcieli się na to zgodzić. Jednak
wkrótce ulegli presji Stalina który
twierdził, że w sytuacji związanej
z wojenną ofensywą wojsk radzieckich, jego obecność w kraju jest konieczna. Żeby nic nie zakłóciło spo-

koju „Wielkiej Trójki”, Stalin kazał
wysiedlić wszystkich ludzi zamieszkałych w okolicach Jałty – krymskich
Tatarów, których na wszelki wypadek oskarżono o kolaborację z Niemcami.
Przywódcy Wielkiej Brytanii i USA
mieli dolecieć na lotnisko w Saki,
miejscowości położonej około 130 km
na północ od Jałty. Kiedy szef służby
bezpieczeństwa prezydenta Roosevelta, na dwa tygodnie przed spotkaniem
przyleciał do Saki, zobaczył coś, co
urągało wszelkim standardom bezpieczeństwa. Lotnisko miało jeden pas
startowy zbudowany ze starych, stalowych płyt. Amerykanie pytali: jak
wielkie samoloty amerykańskie i brytyjskie mają wylądować na tak małym i prymitywnym lotnisku? Poza
tym wokół niego ustawione były radzieckie baterie przeciwlotnicze, co
stwarzało poważne zagrożenie dla
przywódców dwóch zachodnich mocarstw. Po długich namowach Stalin
zgodził się, aby przy każdym stanowisku ogniowym umieszczony został
dodatkowo jeden amerykański żołnierz. Po załatwieniu tej sprawy wynikł kolejny problem. Amerykański
okręt nie mógł wejść do portu w Jałcie i trzeba go było zakotwiczyć w Sewastopolu, co odcinało Amerykanów
od stałej łączności. Zdecydowano
więc, że łączność będzie utrzymywana za pomocą samolotów, ale zarów-

no Amerykanie jak i Anglicy byli pewni, że radzieckie NKWD założy podsłuchy. Powyższe działania strony sowieckiej jasno pokazywały, kto tym
wszystkim steruje i rządzi. Samoloty
alianckie wylądowały oczywiście na
lotnisku w Saki, a Rosjanie osiągnęli to co zamierzali.
Ówczesna Jałta w niczym nie przypominała czasów swojej dawnej świetności, bowiem w wyniku działań wojennych została bardzo zniszczona.
Na szczęście ocalało kilka dawnych
carskich rezydencji, w których
umieszczono gości. Prezydent USA ze
swoimi ludźmi zamieszkał w pałacu
Liwadia, Churchilla zakwaterowano
w pałacyku poza Jałtą. W związku
z tym, że wcześniej Niemcy wywieźli
z tych obiektów dosłownie wszystko,
na polecenie Stalina specjalne pociągi dowiozły całe wyposażenie z Moskwy. Ściągnięto meble, dywany, zastawy, pościel, a nawet pokojówki.
Kilkaset kobiet i mężczyzn od rana
do wieczora pracowało nad przywróceniem pałacom dawnej świetności.
Oczywiście nie zapomniano o założeniu podsłuchów, ale to już była „działka” NKWD.
Na lotnisku w Sake, na alianckich
przywódców oczekiwali radzieccy partyjni dygnitarze. Po kilkugodzinnej
podróży samochodami, wszyscy znaleźli się u celu podróży. Zanim Roosevelt i Churchill rozgościli się w przygotowanych rezydencjach, ich służby
zabrały się za usuwanie podsłuchów.
Do dzisiaj nie wiadomo, czy udało się
znaleźć wszystkie podłożone „pluskwy”, czy też do końca pobytu na Krymie, obaj przywódcy byli przez Rosjan podsłuchiwani.
W trakcie pierwszej wystawnej kolacji, przy zdawkowych komplementach i prześciganiu się w grzecznościach, padły znamienne słowa Stalina
dotyczące Polski: „W ciągu ostatnich
trzydziestu lat, nasz wróg Niemcy,
dwukrotnie przeszedł przez Polskę.
Stało się tak dlatego, że Polska była
słaba. W interesie ZSRR i Polski leży, aby Polska była silna i potężna
i aby również w interesie swoim i naszym takie sytuacje się nie powtórzyły”. Stalin „zapomniał” jednak, że to
on sam podpisał pakt z Hitlerem, a 17
września 1939 roku zajął wschodnie
tereny naszego kraju. Churchill i Roosevelt, pominęli jego słowa milczeniem i żaden z nich nie sprostował
nieprawdziwych informacji.
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Spotkanie
„Wielkiej Trójki”
Rozmowy rozpoczęły się czwartego lute go. Przez kolej nych sie dem
dni w pałacu liwadyjskim wielu państwom Europy na długie lata rozpisano ro le. Pier wsze skrzyp ce wśród
trzech przywódców grał bez wątpienia Sta lin. Pre zy dent Ro o se velt
– starszy schorowany człowiek i premier Churchill, dbający tylko o interesy Wielkiej Brytanii, szli na dalekie ustęp stwa, co Sta lin skrzęt nie
wykorzystywał uznając to za oznaki
słabości.
Wśród doradców obu przywódców
(później okazało się, ze znaczna część
z nich była radzieckimi szpiegami)
dominowało przekonanie, że Związek Radziecki to demokratyczny, postępowy kraj. Nawet prezydent Roose velt dłu go uwa żał Sta li na za
swojego sojusznika z którym „wspólnie będzie pracował dla demokracji
i pokoju światowego”. Czy w tej sytuacji istniał chociażby cień nadziei
dla Polski? Czy była szansa, żeby komu ni ści od da li nam to co za bra li?
Nie.
Trzej przywódcy zadecydowali, że
USA, Wielka Brytania, ZSRR i nie wiedzieć czemu Francja, która długo tworzyła kolaborujący z Niemcami rząd
Vichy, podzielą Niemcy na cztery strefy przez nich okupowane: sowiecką,
amerykańską, angielską i francuską.
Stalin domagał się od Niemiec odszkodowań i rekompensaty w wysokości 20 miliardów dolarów, z czego
ZSRR miał otrzymać połowę. Omawiano również sprawy związane z demontażem niemieckiego przemysłu
i wykorzystaniem niemieckiej siły roboczej. Partia nazistowska miała zostać zdelegalizowana, a wojenni
zbrodniarze postawieni przed sądem.
Wszystkie szczegóły z tym związane,
zdecydowano się omówić w późniejszym terminie, na konferencji
w Moskwie.
ZSRR otrzymał nadzór nad jedną
trzecią terytorium Niemiec i kuratelę nad naszym krajem. Polska utraciła województwa: wileńskie, lwowskie,
tarnopolskie, stanisławowskie, nowogrodzkie, poleskie i wołyńskie, czyli
tereny odwiecznie należące do naszego kraju. W ramach rekompensaty
otrzymaliśmy Pomorze Zachodnie,
część Prus Wschodnich i Śląsk. Te decyzje spowodowały przesunięcie granic i niespotykane dotąd przesiedlenia
milionów ludzi.
Trzy dni po zakończeniu konferencji, Rząd RP na Uchodźstwie (uznawany przez Zachód) wydał oświadczenie w którym stwierdził między
innymi: „decyzje Konferencji dotyczą-

ce Polski, nie mogą być uznane przez
rząd polski i nie mogą obowiązywać
Narodu Polskiego. Oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium,
Naród Polski przyjmuje jako nowy
rozbiór Polski, tym razem dokonany
przez jej sojuszników”.

Symbol okryty niesławą
Dla milionów ludzi, Jałta do dziś
jest symbolem zdrady i zniewolenia.
Nie była konferencją pokojową, złamano bowiem żelazną zasadę w myśl
której nie można decydować o losach
państw pod nieobecność ich przedstawicieli. Trzej przywódcy nanieśli
nieodwracalne zmiany na mapie Euro py, prze nie śli gra ni ce państw
o dziesiątki i setki kilometrów nie pytając tych państw o zgodę. Przesiedlili miliony ludzi, też nie pytając ich
o zdanie. Historycy są zgodni: gdyby Roosevelt i Churchill byli bardziej
zdeterminowani i nie ulegli Stalinowi, losy wielu europejskich narodów
mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej. Swojego największego sojusznika – Polskę, alianci wydali w ręce
jego największego wroga – Stalina,
wiedząc już, co wydarzyło się w Katyniu i w czasie powstania warszawskiego.

Żelazna kurtyna
Nastały czasy „żelaznej kurtyny”
spuszczonej nad Polskę i inne europej skie kra je. Au to rem okre śle nia
„żelazna kurtyna” jest Winston Churchill, który już w roku 1946 powiedział: „Od Szczecina nad Bałtykiem

21

do Triestu nad Adriatykiem zapadła
„żelazna kurtyna” dzieląc nasz kontynent. Poza tą linią pozostały stolice
tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia. Wszystkie te miasta
i wszy scy ich miesz kań cy le żą
w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką. Są one wszystkie poddane,
w takiej czy innej formie, wpływowi
sowieckiemu, ale także – w wysokiej
i rosnącej mierze – kontroli ze strony
Moskwy”.
Generał Leopold Okulicki, komendant Armii Krajowej, w swoim ostatnim rozkazie do żołnierzy powiedział:
„ […] Żołnierze Sił Zbrojnych Kraju!
Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia
w krótkim czasie całej Polski przez
Armię Czerwoną. Nie jest to jednak
zwycięstwo słusznej sprawy, o którą
walczyliśmy od roku 1939. W istocie
bowiem – mimo stwarzanych pozorów wolności – oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą i kolejny rozbiór Polski tym razem dokonany
przez naszych sojuszników […]”.
Postanowienia konferencji jałtańskiej podzieliły Europę na prawie 50
lat. Straciły one moc dopiero po rozpadzie bloku państw zależnych od
ZSRR (1989-1990) i samego ZSRR
w 1991 roku.
Anna Janicka

Departament Stanu USA, mapa 10 Styczeń 1945: Niemcy – Polska Proponowane zmiany terytorialne – Tajne
(„Wniosek o zmianę terytorialnego – Tajne”). Źródło: wikipedia.com
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Tatrzański Orzeł

stałe wpisał się do czołówki światowych skoczków.

Rodzina i sport
Urodził się w niewielkiej miejscowości Małe Żywczańskie. Ojciec Jan
był gajowym, matka Helena zajmowała się niedużym gospodarstwem.
Miał brata Jana i cztery siostry. Jedna z nich – Helena Marusarzówna, mistrzyni skoków narciarskich, w czasie
II wojny światowej została rozstrzelana przez Niemców. Druga z sióstr
– Zofia, została wywieziona do obozu
koncentracyjnego w Ravensbruck.

Stanisław Marusarz - MŚ FIS 1939 w Zakopanem
fot. J. Franaszek. Źródło: http://z-ne.pl/

Stanisław Marusarz
(ur. 18.06.1913 w Zakopanem
– zm. 29.10.1993 w Zakopanem)
Jeden z najwybitniejszych polskich
sportowców okresu międzywojennego. Wicemistrz świata w skokach narciarskich w Lathi z 1938 roku. Nazywany „królem nart” i „tatrzańskim
orłem”. Sportowy fenomen, który na

Od najmłodszych lat największym
marzeniem Stanisława były narty,
lecz z powodu trudnej rodzinnej sytuacji finansowej nie mógł sobie na
nie pozwolić. Ale był uparty i wytrwale dążył do celu. Swoje pierwsze narty wykonał z pomocą starszego brata
Jana z jesionowego drzewa, a do butów przytwierdzał je drutem. Zaczął
skakać już w wieku dziesięciu lat.
W 1927 roku, gdy miał trzynaście lat,
wziął udział w swoich pierwszych zawodach w Zakopanem. Początkowo
organizatorzy nie chcieli zgodzić się
na jego udział, ponieważ był zbyt mło-

Stanisław Marusarz w locie na Wielkiej Krokwi, fot. ze zbiorów rodziny Marusarzów. Źródło: http://z-ne.pl/

dy. Jednak ostatecznie dopuszczono
Marusarza do konkursu skoków
w którym zajął trzecie miejsce. W nagrodę otrzymał swoje pierwsze w życiu prawdziwe narty skokowe. Po tak
spektakularnym debiucie działacze
klubu sportowego w Zakopanem przyjęli go w klubowe barwy. W krótkim
czasie Marusarz dołączył do czołówki
zakopiańskich skoczków.
W roku 1939 ożenił się z Ireną z domu Jezierska, z którą miał syna Piotra i dwie córki. Zmarł na zawał serca w wieku 80 lat na pogrzebie
swojego przyjaciela i dowódcy z czasów okupacji Władysława Felczaka.
Został pochowany na cmentarzu w Zakopanem.

Skok na wagę życia
Podczas II wojny światowej Marusarz był tatrzańskim kurierem na trasie Zakopane – Budapeszt i członkiem
Armii Krajowej. Przeprowadzał żołnierzy Polski Podziemnej przez Słowację na Węgry. W 1940 roku schwytała go słowacka policja, jednak dało
mu się uciec, bowiem Tatry znał jak
własną kieszeń. Był to okres wzmożonego terroru Niemców, licznych
aresztowań i wywożenia ludzi do obozów koncentracyjnych. Marusarz z żoną postanowili
schronić się na Węgrzech.
Ich sytuacja była o tyle
trudna, że Stanisław był
bardzo znanym sportowcem i łatwo było go rozpoznać. Udało im się jednak
przedrzeć przez Tatry
i przejść niemal całą Słowację. Przy granicy z Węgrami aresztowała ich
straż graniczna i małżonkowie zostali rozdzieleni.
Irena ocalała i spotkała się
z mężem dopiero pod koniec wojny. Natomiast
aresztowany Stanisław trafił do Krakowa do słynnego
więzienia przy Montelupich
przemianowanego przez
Niemców w katownię dla
Polaków. Pomimo okrutnych tortur i bestialskiego
bicia, Marusarz odmówił
współpracy z Niemcami
i odrzucił zaproponowaną
mu posadę trenera niemieckiej kadry skoczków
narciarskich. Został skazany na karę śmierci przez
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rozstrzelanie. Na kilkanaście godzin
przed wykonaniem wyroku, z kilkoma
towarzyszami z celi uciekł z więzienia.
Ta ucieczka przeszła do historii. Oto
jak opowiadał o niej sam zainteresowany: „Nogą od taboretu trzeba było
wygiąć kraty w oknach, potem przecisnąć się przez ten otwór, wyskoczyć
z drugiego pietra, potem wspiąć się
na czterometrowy mur na szczycie
którego był drut kolczasty. Następnie należało zeskoczyć i uciekać zygzakiem by nie być trafionym przez
strażnika siedzącego w wieżyczce więziennej”. Z grupy uciekających więźniów ta sztuka udała się tylko Marusarzowi i Aleksandrowi Bugajskiemu,
resztę uciekinierów zastrzelili Niemcy. Wiele lat później Stanisław tak
opowiadał o swojej ucieczce: „z więzienia na Montelupich udało mi się uciec
tylko dzięki temu, że uprawiałem
sport. W sporcie wygrywałem puchary, medale, stawiałem wszystko na
jedna kartę, żeby wygrać i wygrywałem. Tutaj też postawiłem na jedną
kartę – wyskoczyć przez okno. Przeskoczyłem przez dwa ogrodzenia tak
jak na skoczni. Gdybym wcześniej nie
uprawiał sportu, na pewno bym nie
przeżył”.
Ucieczka Marusarza stała się legendą w okupowanej Polsce. Postrzelony przez Niemców sportowiec dotarł
do Zakopanego, potem schronił się
na Węgrzech. Przebywał tam do końca wojny i pod zmienionym nazwiskiem trenował węgierskich skoczków. Do Zakopanego powrócił po
zakończeniu okupacji. Przez dwa lata
miał problemy z polskim Urzędem

Bezpieczeństwa i zmuszony był ukrywać się w Karpaczu.

Osiągnięcia sportowe
W 1935 roku, podczas zawodów
w Planicy, jako pierwszy Polak w historii został rekordzistą świata w długości skoku (95 metrów).
Na mistrzostwach świata w Lathi
w 1938 roku był w doskonałej formie,
ale zdobył tylko srebrny medal, ponieważ po niekorzystnej dla siebie decyzji sędziów ustąpić musiał pierwszeństwa norweskiemu skoczkowi
Asbjornowi Ruudowi. Norweg również nie zgadzał się werdyktem jurorów i chciał oddać Marusarzowi puchar za mistrzostwo świata, ale ten
go nie przyjął. Na znak szacunku,
działacze, komentatorzy i liczne grono zawodników nazwali naszego skoczka „moralnym mistrzem świata”.
W 1954 roku Stanisław Marusarz
brał udział w zawodach sportowych
w Niemczech. Jak wspominał po latach: „Wtedy miałem pełną satysfakcję, że znów jestem na skoczni u tych,
którzy mnie skazali na karę śmierci.
Za wszelką cenę chciałem im pokazać, że żyję, że istnieję, chociaż mnie
skazali. Zająłem drugie miejsce, ale
i tak byłem szczęśliwy, bo wygrał Polak, Antoni Wieczorek”.
Jego największe osiągnięcia sportowe to: pięciokrotne uczestnictwo
w Zimowych Igrzyskach Sportowych,
sześciokrotny start w narciarskich
mistrzostwach świata i tytuł wicemistrza świata w skokach narciarskich.
Marusarz skakał i zwyciężał na skoczniach całego świata. W mistrzostwach
Polski w skokach, zjeździe kombina-
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cji klasycznej i alpejskiej, 21 razy stawał na najwyższym podium. Był zwycięzcą zawodów o Puchar Tatr, laureatem Wielkiej Nagrody Sportowej,
zdobył również tytuł „Narciarza 50
– lecia”.
Największym sportowym marzeniem Marusarza było zwycięstwo na
olimpiadzie. Niestety, w ciągu trzydziestu lat swojej sportowej kariery,
nie udało mu się zdobyć olimpijskiego medalu. Startował w zawodach od
1927 do 1957 roku, w tym czasie oddał ponad 10 tysięcy skoków i przeleciał na nartach ponad 700 kilometrów. Sportową karierę zakończył
w 1957 roku w wieku 43 lat, ale ze
sportem nie skończył nigdy. Mawiał,
że „w powietrzu skoczek narciarski
leci z dużą szybkością, a przy tym musi wykazać się elegancją lotu i opanowaniem w prowadzeniu nart […] Skoczek musi być przede wszystkim
odważny, potem silny, dalej spokojny i obdarzony błyskawicznym refleksem. Inaczej mówiąc, musi być prawdziwym chłopem”.
W środowisku sportowym nazywano go „Dziadek”. Do końca życia związany był ze swoimi ukochanymi górami, zawsze czynnie uprawiając
sport. Cieszył się ogromnym szacunkiem i sympatią zarówno sportowych
kibiców jak i zawodników. Jego imieniem została nazwana Wielka Krokiew – skocznia narciarska w Zakopanem, na której odbywają się zawody
Pucharu Świata. Jeszcze za życia, Stanisław Marusarz stał się legendą polskiego narciarstwa.
Hanna Korcz

Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły
języka
niderlandzkiego,
polskiego,
rosyjskiego
i niemieckiego
GSM 0496 113 823
e-mail:
stepien.maya@gmail.com
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Leuven przyjazne dzieciom

N

ikomu nawet nie przyjdzie do
głowy, że jego pociecha może
nie brać udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub, że w czasie wakacji
spędzi dwa miesiące w domu. Dlatego
też od samego początku roku organizujemy, szukamy, sprawdzamy najlepsze opcje dla naszych dzieci, aby
wypełnić im wolny czas. A takiego wyboru w Leuven nie brakuje, każdy
znajdzie coś dla siebie, wystarczy poszukać!

Zajęcia dodatkowe, ale jakie?
Niejedna mama i niejeden tato, zastanawiają się nad zorganizowaniem
wolnego czasu swoim pociechom. Co
nie dziwi, bo dla rodziców to wygoda
z jednej strony, a z drugiej powszechnie wiadomo, że zajęcia dodatkowe
stymulują rozwój dzieci. O to właśnie
mają zadbać specjaliści, którzy przygotowują zajęcia wspierające rozwój
intelektualny i ruchowy dziecka już
od pierwszych lat życia. W czasie roku szkolnego, ale także podczas wakacji istnieje wiele interesujących warsztatów i programów dla dzieci
w każdym wieku. Aby zapisać dziecko
potrzeba wielu sprawdzonych informacji oraz rekomendacji znajomych,
a także odrobiny szczęścia, aby dostać
się w terminie na listę szczęśliwych
uczestników warsztatów. Dotyczy to
zarówno świetlic z interesującymi projektami, zajęć sportowych oraz kursów językowych na wszystkich poziomach. Taniec, basen, piłka nożna
cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci i niejednokrotnie trzeba
zapisywać się na długie listy oczekujących. Wcale nie lepiej jest z organizacją częstych wakacji szkolnych. Dlatego od momentu otrzymania
broszury z urzędu miasta z konkretnymi datami zapisu dzieci, najlepiej
wpisać je sobie na czerwono do kalendarza, aby nie zapomnieć
ustawić się w długiej kolejce! Choć i to nie zawsze gwarantuje miejsca na liście
uczestników! Z tego wynika
jednak, że jest wciąż miejsce
na nowe inicjatywy dla dzieci i młodzieży w Leuven.

Miasto literatury
polskiej
Wszyscy miłośnicy książek
łączcie się w ramach projektu „BiblioPol”, który jest tworzony przez członków CPLDaskalia. Ze względu na brak
własnego lokalu, na razie
biblioteka będzie działać

w necie. Książki pochodzą z prywatnych kolekcji ludzi zakochanych
w czytaniu, w zbiorach znaleźć można
wiele pozycji klasycznych, ale także
nowości wydawniczych. Nie tylko dorośli mogą korzystać z zasobów biblioteki, ale przede wszystkim dzieci
i młodzież. Najważniejsze, aby najmłodszym czytali dorośli. Organizowane happeningi będą wpisywać się
znakomicie w program Cała Polonia
czyta Dzieciom po polsku. Program
będzie też skierowany do osób słabo
widzących lub niewidomych. Te kwestie związane z potrzebami osób niepełnosprawnych były dostrzegane codziennie, abyśmy pamiętali, że nie
można osób niepełnosprawnych spychać na margines życia społecznego
oraz utrwalać stereotypów na ich temat. Ten program będzie skierowany
zarówno do dzieci polsko- jak i niderlandzkojęzycznych, jako przykład integracji tych dwóch przestrzeni językowych.

Polska i Belgia czyta
TUWIMA
Specjalnie utworzona strefa dziecka
polskojęzycznego – Mała Daskalia – jest
dla najmłodszych okazją do beztroskiej zabawy, ale także możliwością
wzięcia udziału w rozwijających wyobraźnię warsztatach z uwzględnieniem bogatych doświadczeń małego
człowieka. Pod koniec roku 2013
przedszkolaki wzięły udział w międzynarodowym konkursie plastycznym
Polska i Belgia czyta TUWIMA zorganizowanym przez przedszkole publiczne nr 3 w Kolbuszowej. Dzieci polonijne z Leuven początkowo odkrywały
podczas zajęć przedszkolnych wiersze autora takie, jak: Murzynek Bambo, Lokomotywa, Kotek, Rzepka, Pan
Hilary i wiele innych. Jako, że wyzwalanie twórczej ekspresji i kreatywno-

ści dziecka postawiono, jako nadrzędny cel konkursu, dlatego też warunkiem uczestnictwa było wykonanie
pracy plastycznej, ilustrującej wybrany utwór Tuwima dowolnie wybraną
techniką. W piątek 29 listopada br.
w galerii Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego „Polska i Belgia czyta Tuwima”. Do konkursu zgłoszono 18 prac z Belgii, 369 z Polski
oraz 69 z powiatu kolbuszowskiego.
Ogółem 456 prac. W kategorii Belgia
komisja konkursowa przyznała następujące nagrody: I miejsce przypadło
w udziale Pieterowi Vanborren (6 l), II
miejsce: Janowi Hoegaerts (4 l.), III
miejsce: Olivierowi Półtorakowi (5 l.)
i jedno wyróżnienie dla Hanne Germeys (5 l.). Laureaci otrzymali gry
planszowe i pamiątkowe dyplomy
ufundowane przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Kolbuszowej.
Zachęcamy do przyłączenia się do
nas, do pisania na adres Centrum Polonii w Leuven-Daskalia i dzielenia
się pomysłami i sugestiami. Wszystko
po to, aby nasze miasto stało się ulubionym i bezpiecznym miejscem spotkań naszych dzieci!
Daskalia
(www.daskalia.eu)
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Indien u geneesmiddelen inneemt die verband houden met een ziekte op lange termijn, doet u er goed aan om een recept bij zich te hebben die in uw land werd uitgeschreven. In grotere steden is er minstens één nachtapotheek. Adressen van apotheken vindt u in lokale
tijdschriften.

Post, internet en telefoon
Kortingen
De kaarten ISIC, Euro<26 en Polish Card
ISIC is een internationaal erkend bewijs voor studenten en jongeren
vanaf 12 jaar. Op vertoon van de ISIC kaart krijg je 150.00 kortingen in meer dan 100 landen in de hele wereld. Bovendien geeft ISIC
aan de kaarthouder recht op vele specialistische diensten (musea,
vliegtuigtickets, etc.).
De Euro<26 jongerenkaart geeft toegang tot het grootste Europese jeugdkortingennet in zelfgekozen categorieën: cultuur en amusement, shoppen, reizen, accommodatie, eten, etc. Euro<26 geeft
ook recht op kortingen voor vliegtuigtickets, tickets voor clubs en discotheken, tickets voor cinema en theater en vele andere offertes.
De stedelijke kortingkaart
Dergelijke kaarten geven in bepaalde steden toegang tot publieke
diensten zoals sportcomplexen, musea, bibliotheken, etc. Tegenwoordig worden ze het meest gebruikt als een ticket voor openbaar
vervoer. De stedelijke kortingkaart kan ook een gezamenlijk project
zijn van meerdere steden die samenwerken en gezamenlijk diensten aanbieden.

Gezondheid
Tegenwoordig bestaat er in Polen een goed ontwikkeld systeem van
openbare en een aanvullende privé-gezondheidszorg.
Een gezondheidsverzekeringskaart volstaat voor verzekerden uit EUlidstaten. Enkel in geval van een directe levensbedreiging of bevalling, wordt de nodige bijstand verstrekt zonder de vereiste verwijzing
van de arts waarmee u het eerst in contact kwam ter plaatse.
In geval van een ongeval of een plotse ziekte kunt u het nummer
999 opbellen (vaste lijn), of 112 (vaste lijn en mobiel).

Post
Bijna overal in Polen kan men postzegels kopen bij het lokale postkantoor en kan men een karakteristieke rode brievenbus vinden. Postkantoren zijn open op werkdagen van 10.00 tot 18.00 en op zaterdag van 9.00 tot 14.00. Hoofdkantoren in de grotere steden zijn
meestal langer geopend.
Internet
In de grote steden is internet gemakkelijk toegankelijk, ondere andere via wifi. U kunt daarvan gebruik maken in vele openbare plaatsen en in internetcafé’s die soms 24uur open zijn. In hotels is surfen op het internet bvb. via uw eigen laptop meestal niet inbegrepen
in de prijs van uw kamer, soms moet u een klein bedrag bijbetalen.
Telefoon: 0048 (Polen), 0032 (België)

Alcohol en roken
Alcohol
Het is verboden alcohol te verkopen aan personen onder de 18 jaar in winkels, pubs en restaurants, cafés en in openbare ruimtes.
Het gebruik van alcohol in openbare ruimtes is strikt verboden. Houd er rekening mee dat de alcoholtolerantie 0.2 promille bedraagt.
Roken
Het is verboden om in de horeca en gesloten openbare ruimtes te
roken, ook op de bus- of tram haltes mag niet gerookt worden.

Transportbewijzen
Tickets voor openbaar vervoer
Vervoerbewijzen zijn te koop in de krantenkiosken onder verschillende tarieven. Deze zijn geldig op zowel
tram, bus als metro. In grotere steden kan men het
vervoerbewijs ook bij de bestuurder of in een ticketautomaat kopen. Wie betrapt wordt op zwartrijden, moet een hoge boete betalen.
Treinkaarten
Uw treinkaartje kunt u op het station kopen. Koopt u een kaartje bij
de conducteur, houd dan rekening met een hogere prijs. Op zwartrijden staan hoge boetes.
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Verkeersvoorschriften
U doet er goed aan kennis te nemen van de belangrijkste verkeersvoorschriften in Polen om boetes te vermijden. Volgende snelheden
worden toegelaten:
- bebouwde kom – 50 km/h
- buiten de bebouwde kom – 90 km/h
- woonwijken – 20 km/h
- tweevaks-expressweg – 110 km/h
- eenvaks expressweg – 100 km/h
- snelweg – 140 km/h
In Polen is rijden met de lichten aan verplicht, 24/24u heel het jaar door. Houd hiernaast zeker ook rekening met de strenge alcoholcontroles
die op frequente basis georganiseerd worden. Rijden onder invloed
wordt ernstig bestraft. De alcoholtolerantie bedraagt 0.2 promille.

Reisdocumenten
Identiteitskaart voldoende
Personen met de nationaliteit van één van de landen van
de Europese Unie, hebben enkel de identiteitskaart
nodig om Polen binnen te reizen. Indien u met een paspoort reist, moet uw paspoort geldig zijn tijdens w verblijf in Polen. Voor een verblijf in Polen van méér dan
3 maanden, of voor personen met de nationaliteit van landen buiten
de Europese Unie is het aangeraden contact op te nemen met de Ambassade van de Republiek Polen in het land van residentie.
Kinderen onder de 12 jaar die met hun ouders reizen, hebben voldoende aan de KIDS-ID, verkrijgbaar in het gemeentehuis. Begeleiders van
kinderen onder de 12 jaar, die reizen zonder ouders of voogd, moeten beschikken over een toestemming op papier ondertekend door
ouders of voogd.
Huisdieren
Elk huisdier binnen de EU heeft een Europees paspoort nodig en is
gţ̈ndentificeerd door middel van een chip of tatoeage. Daarnaast
moeten honden, katten en fretten tegen rabiës zijn ingeënt. Let op:
als uw dier voor de eerste keer wordt ingeënt, of als u uw dier opnieuw laat inenten nadat de oude rabiësinenting is verlopen, mag
u pas 21 dagen na de inenting de grens over.
Op het openbaar vervoer moet de eigenaar een apart ticket voorzien
en het dier ook aan de leiband houden en honden een muilkorf aandoen. Indien deze regels niet gerespecteerd worden, riskeert men een
boete.

Verzekeringen en veiligheidsraadgevingen
Reisverzekering
Over het algemeen zijn verzekeringen afgesloten in eigen land, ook
geldig voor Polen. Het is echter raadzaam om voor uw vertrek dit te
controleren met uw verzekeringsagent.
Veiligheidsraadgevingen
Volgens de politiestatistieken is het leven in Polen veel veiliger dan
in andere landen. Niettemin is het echter altijd verstandig om in bepaalde situaties de juiste voorzorgmaatregelen te treffen. Let goed
op uw reisdocumenten en neem bij verlies of diefstal ervan zo snel
mogelijk contact op met de politie en met het consulaat of de ambassade van uw land.

De grensovergangen voor auto’s
In Polen zijn er niet veel autostrades. De langere stukken verbinden het noorden met het zuiden en het oosten met het westen. Ze lopen respectievelijk van
Łódź tot Bielska Biała (via Częstochowa en Katowice)
en van de grens met Duitsland tot Kraków (via Wrocław i Katowice) en van Łódź tot Nowy Tomyśl (richting
Duitsland).
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In Polen moet u een aanvullende toeslag betalen voor een doorreis
op een autostrade (A1, A2, A4, A8). Ze worden (of zullen binnenkort
worden) via twee systemen geţ̈nt:
· open – De toeslag wordt geţ̈nd op inningspunten die zich op de autostrade bevinden. Het bedrag hangt af van het type voertuig.
· gesloten – De toeslag wordt geţ̈nd op inningspunten die zich op opritten bevinden, op verbindingswegen of aan het einde van een autostrade. Het bedrag van de toeslag hangt af van het type voertuig en
de afgelegde afstand.
Naast de autostrades zijn er ook talrijke autowegen..
Polen grenst aan Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Oekraţ̈ne, Bielarus,
Litouwen en Rusland.
Lijst van de grensovergangen:
· Vanuit Oekraţ̈ne: Medyka, Korczowa, Hrebenne, Dorohusk, Zosin.
· Vanuit Bielarus: Terespol, Koroszczyn, Sławatycze, Kuźnica Białostocka, Połowce, Bobrownik.
· Vanuit Rusland: Gołdap, Gronowo, Bezledy.

Noodnummers
Vakantie is vooral pret en ontspanning. Overal kunnen er echter situaties ontstaan die minder prettig zijn. Het is daarom verstandig om voor uw vakantie goede informatie in te winnen over hoe om
te gaan met noodsituaties en hoe negatieve gevolgen van eventuele ongelukken te verzachten.
De lijst van de alarmnummers (wanneer u vast belt)
999 – ambulance
998 – brandweer
997 – politie
986 – stadsdienst
Het telefoonnummer 112 (wanneer u mobiel belt)
Van dit telefoonnummer maakt u het gebruikt in het geval van levensbedreigende omstandigheden. De verbinding met deze diensten is
mogelijk van alle providers.
De telefoonnummers van reddingsdiensten
In de bergen (GOPR/TOPR) – (+ 48) 601 100 300
Op open water (WOPR) – (+ 48) 601 100 100
Er is ook de Tourist Emergency Line – een noodlijn voor buitenlandse
toeristen in bedreigende situaties. Deze speciale dienst is bereikbaar tussen midden mei en eind september. Onder deze nummers kunt
u hulp opvragen in het Engels, Duits of Russisch:
0 800 200 300 – gratis nummer, te bereiken vanuit een stationair
toestel
+48 608 599 999 – geen gratis nummer, te bereiken vanuit alle toestellen
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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.

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ – SPK IM. GEN. ST MACZKA
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Szanowni państwo,
Zapisy na rok szkolny 2014/2015 rozpoczynają się od dnia 01 marca do 30 maja 2013 r.
Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły www.szkolapolska.be (zakładka zapisy uczniów)
W ciągu dwóch tygodni po dokonaniu zgłoszenia otrzymacie państwo potwierdzenie rejestracji
ucznia oraz informację o dacie zebrania z rodzicami. Dodatkowe wyjaśnienienia można uzyskać
pod numerem telefonu 0475 96 51 58 lub mailowo pisząc na adres spk.antwerpia@gmail.com
z poważaniem Monika Pruska

Nasi uczniowie
w F.C. Nieuw
Polonia”
Klub piłkarski F.C. Nieuw Polonia od
samego początku swojej działalności
t.j. od roku 2006 ściśle współpracuje
z Polską Szkołą w Antwerpii. Zawsze
uważaliśmy, że to szkoła powinna stać
na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi
o kształcenie oraz wychowanie dzieci
i młodzieży. Jednak sport jest również
bardzo ważny w wychowaniu młodych
pokoleń. Szczególnie powinniśmy pa-

miętać o tym, że nasze dzieci wychowują się poza swoją Ojczyzną i takie instytucje jak szkoły, kluby sportowe czy
inne organizacje powinny uczyć i wpajać dzieciom i młodzieży, czym jest nasza ojczyzna, kultura i religia.
Nasz klub obecnie skupia ponad stu
piłkarzy w wieku od 7do 17 lat. Wśród
nich są także uczniowie Polskiej Szkoły w Antwerpii, którzy potrafią i chętnie łączą naukę w swoich szkołach
z treningami. Klub ciągle boryka się
z wieloma problemami i tylko dzięki
uporowi działaczy oraz zaangażowaniu rodziców i sponsorom nadal działa.

Staramy się, aby nasi piłkarze osiągali dobre wyniki sportowe ale też
chcemy, żeby pamiętali o nauce. Dlatego też dziękujemy dyrekcji i wychowawcom Polskiej Szkoły w Antwerpii
za wyrozumiałość i zrozumienie. Liczymy, że nasza współpraca będzie się
układać tak dobrze, jak dotychczas.
Krzysztof Kowal
Wszystkie informacje na temat klubu można znaleźć na naszej stronie internetowej www.nieuwpolonia.be oraz
kvv.nieuwpolonia.be

TWÓR CZOŚĆ NA SZYCH UCZNIÓW

Moja wakacyjna
przygoda
Jak co roku czekałam na wakacje
z utęsknieniem. Kiedy nareszcie nadeszły, okazało się, że w tym roku nie
wyjeżdżamy. Jednak nie zmartwiłam
się tym bardzo, przecież wakacje można spędzić ciekawie także w swojej
miejscowości. Z koleżankami prawie
codziennie jeździłyśmy na wycieczki
rowerowe, grałyśmy w berka, a także
w chowanego. Kiedy padał deszcz,
czas spędzałam przy komputerze. Pomagałam także rodzicom, szczególnie mamie, przy sprzątaniu domu.
Wakacje minęły bardzo szybko.
A w ostatnią wakacyjną niedzielę
przydarzyła mi się śmieszna historia...
Z samego rana wybrałam się z Tatą na grzyby. Dzień był słoneczny
i ciepły. Wcześniejsze dwa dni padał
deszcz, więc spodziewaliśmy się obfitego wysypu grzybów. Gdy doszliśmy do lasu, Tata postanowił, że się
rozdzielimy – ale tak byśmy byli w zasięgu wzroku.
Na początku raz po raz zerkałam
na Tatę, jednak po godzinie trafiłam

na takie grzyby, że zapomniałam
o wszystkim. Kiedy już miałam pełen
kosz grzybów, zadowolona ruszyłam
w kierunku Taty. Nie zobaczyłam go
jednak. Zagwizdałam w charakterystyczny sposób, ale Tata nie odpowiadał. Kilkakrotnie zawołałam go, ale
także nie doczekałam się odpowiedzi.
Cały czas szłam w kierunku, który
wydawał mi się właściwy. Weszłam
w końcu w takie gęstwiny, że trudno
mi było się przez nie przedostać. Zmęczona usiadłam na jakimś pieńku,
stawiając obok kosz z grzybami. Wtedy usłyszałam chrząkanie. Przypominało mi ono odgłos dzika, ale pomyślałam sobie, że to Tata robi mi głupi
kawał. Powiedziałam więc zdenerwowana:
– Ale śmieszne!
W odpowiedzi nie usłyszałam nic
oprócz chrząkania. Pomyślałam sobie, że dorośli też mają czasami głupie pomysły. W końcu krzyknęłam:
– Tato! Bez wygłupów. Chodź już
do domu, bo mam pełen kosz i bolą
mnie już nogi.
Nic. Żadnej odpowiedzi. Cały czas
tylko chrząkanie. Przyklęknęłam,
podniosłam wzrok i nie mogłam
uwierzyć własnym oczom. Jakieś 25

metrów ode mnie ujrzałam gromadę
dzików, a nie tatę. Zerwałam się na
równe nogi i jak najciszej oddaliłam
się od tego miejsca. Szłam w kierunku przeciwnym niż były dziki. Byłam
pewna, że nie jest to kierunek domu.
Jednak to nie było ważne. Najważniejsze było, żeby dziki mnie nie usłyszały. Po jakichś 15 minutach, o dziwo, natknęłam się na Tatę, który
w koszu miał zaledwie kilka grzybów. Opowiedziałam mu, co się mi
przytrafiło. Tata ze śmiechem zapytał:
– No, a gdzie masz te grzyby?
Dopiero wtedy zauważyłam, że nie
mam kosza z grzybami. Szybko wróciliśmy w miejsce, gdzie go zostawiłam. Dzików już nie było, ale i moich grzybów też nie. Został tylko
szczątki, które zostawiły po uczcie
dziki. Nie miałam ochoty na dalsze
grzybobranie. Zmęczeni, ale rozbawieni wróciliśmy do domu.
To była moja najfajniejsza przygoda w minione wakacje. Jednak, choć
lubię zwierzęta, nie chciałabym więcej spotkać dzików na swojej drodze.
No chyba, że będą oswojone.
Julia Adrian, klasa V
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Polonijne wiadomości sportowe
Siatkówka
27 Antwerpen
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na treningi które odbywają się w każdy
czwartek o godzinie 19:00
Sporthal Wilrijkse Plein
Vogelzanglaan 6
2020 Antwerpen
Więcej informacji: 0485 39 22 41
Facebook: siatkowka.antwerpen

Piłka nożna
Rozpoczął się wiosenny sezon rozgrywek piłkarskich. Dzięki wykwalifikowanej kadrze trenerskiej, nasze
drużyny odnoszą coraz większe sukcesy w rozgrywkach. Naszą najmłodszą drużynę Mini-minimen prowadzą
trenerzy: Robert Markowicz i Marcin
Rutkowski. Nowym trenerem bramkarzy jest Karol Kalinowski (na zdjęciu z lewej), natomiast drużynę Minimen prowadzi Jarosław Pałczyński
(na zdjęciu z prawej). 11 stycznia drużyna Minimen stoczyła zacięty, zwycięski bój z drużyną Oxaco z Boechout (2:1). Na szczególne wyróżnienie
zasłużył Sebastian Czerniak, który dał
z siebie wszystko aby wzmocnić swoją drużynę.

Wszystkimzakochanym
z okazjizbliżającychsię
Walentynek
życzymydużomiłości,
namiętności
orazwytrwałości.

Od n as tęp n eg o se zo nu , cz yli od
września tego roku, powstanie nowa
drużyna „Pu pillen”. Przyszli gracze
już odbywają treningi pod czujnym
okiem trenera. Nadal prowadzimy zapisy wszystkich chętnych w wieku od
6 do 18 lat, chcących reprezentować
nasz klub w rozgrywkach.
Zarząd klubu ch ce rów nież u tw orzyć dru żynę „Senioren ” dla panów
w wieku od 18 do 35 lat.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!
Wszelkie informacje pod numerem
telefonu 0485649604 lub na:
https://facebook.com/pages/FC-Nieuw-Polonia-Antw erpen/189349831250917
Opr. IwO.

TURNIEJ
Dnia 24.05.2014 (w sobotę)
na boisku „ROCHUS” w Deurne,
przy Ruggeveldlaan 480
odbędzie się

turniej piłkarski.
Wszystkich miłosników sportu,
jak również fanów naszego klubu
serdecznie zapraszamy!!!
zarząd klubu FC Nieuw Polonia
Antwerpen
wraz z trenerami i graczami
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Przegląd
prasy
polskiej
Wyjaśnienia w sprawie
śmierci gen. Władysława
Sikorskiego
Instytut Pamięci Narodowej oświadczył, że generał Władysław Sikorski
przed wylotem z Gibraltaru nie został
wcześniej zamordowany. Badania
przeprowadzone przez IPN wykazały, że „śmierć pokrzywdzonych nastąpiła w wypadku komunikacyjnym
w okolicznościach zbliżonych do tych
ustalonych przez komisję brytyjską
z 1943 roku”. Jednocześnie IPN poinformował, że nie można ani wykluczyć, ani potwierdzić, że katastrofa
lotnicza, w której zginął generał, została spowodowana przez sabotaż.
Jak na razie nie potwierdziły się
więc przypuszczenia niektórych historyków formułujących tezę, że generał Sikorski został zastrzelony w samolocie, a katastrofę spowodowano
tylko dlatego, aby zatrzeć ślady.
puls – tygodnia.pl

Dwie Polski
„Dziennik Gazeta Prawna” sporządził zaskakującą „Mapę jakości życia
w Polsce: bogata Polska A, szczęśliwa
Polska B”. Według gazety, mieszkańcy wschodnich regionów Polski, często okre śla nej mia nem Pol ski B
– biedniejszej, z większym bezrobociem i małymi zarobkami, w rzeczywistości są szczęśliwsi niż ludzie z tak
zwanej Polski A, czyli tej o wyższym
poziomie gospodarczym i ekonomicznym. Gazeta podaje, że mieszkańcy
Polski B tworzą trwalsze rodziny, rzadziej zabijają ich stres i nowotwory.
Statystycznie żyją dłużej niż osoby
mieszkające w bogatszych regionach
naszego kraju. Najdłuższe życie przypa da miesz kań com Pod kar pa cia,
gdzie PKB na jed ne go miesz kań ca
jest aż o 1/3 niższe niż średnia krajowa. Województwa: lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, podkarpac kie, za li cza ne są do ob sza rów
o najniższej liczbie nowotworów złośliwych na 100 tysięcy mieszkańców.
Ludzie w Polsce B są według gazety
szczęśliwsi niż ich zasobniejsi rodacy
z Polski A.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Nieudane e–posterunki

Pocztowi agenci
ubezpieczeniowi
„Puls biz nesu” donosi, że Poczta
Polska będzie zarabiać na sprzedaży
ubezpieczeń. Listonosze oraz pracownicy poczty po ukończeniu odpowiedniego kursu staną się agentami ubezpie cze nio wy mi. Po szko le niach,
Poczta Polska może mieć w swoich
szeregach nawet 10 tysięcy agentów
ubezpieczeniowych. Już pierwszych
stu listonoszy zaopatrzono w smartfony, za pomocą których będą mogli
do słow nie od rę ki, w cią gu dwóch
mi nut sprze dać ubez pie cze nie. Na
po cząt ku za kres ich usług ogra ni czony będzie do sprzedaży polisy OC
komunikacyjnego, a z biegiem czasu będą oferować klientom wszystkie rodzaje polis, które oferuje Poczto we To wa rzy stwo Ubez pie czeń
Wzajemnych (TUW). Kolejnym ukłonem w stronę klientów ma być wprowa dze nie w przy szło ści szyb kich
i ogólnie dostępnych usług bankowych.
„Puls biznesu”

Donosicielstwo coraz
bardziej popularne
Według „Gazety Wyborczej”, Polacy wciąż chętnie donoszą na innych
do różnych instytucji. Powyższy proceder trwa już od dobrych kilkunastu lat, ale w odróżnieniu od lat poprzednich, obecnie takie informacje
są co raz le piej udo ku men to wa ne.
„GW” opisała przypadek donosu, który dotarł do ZUS w Lublinie. Zawierał on informacje o pewnym mężczyźnie, który systematycznie pobierał
rentę, ale jednocześnie pracował na
czarno. Oprócz dokładnego opisu całej sytuacji do donosu dołączono filmy, zdjęcia i raport agencji detektywistycznej.
Drugim opisanym przypadkiem była historia kobiety, która teoretycznie
przebywała na zwolnieniu lekarskim,
a w praktyce wyjechała na zagraniczne wczasy. Do ZUS trafiła w tej sprawie peł na do ku men ta cja włącz nie
z załączonymi fotografiami, datami
i dokładnymi szczegółami.
„Gazeta Wyborcza”

Komenda Główna Policji wydała ponad 20 milionów złotych na projekt,
który okazał się niewypałem. Projekt
informatyczny, czyli e-posterunek miał
zrewolucjonizować pracę polskiej policji. Dzięki laptopom i specjalnej aplikacji miał ułatwić pracę policjantom,
skrócić czas papierkowej roboty i automatycznie zamieszczać dane w policyjnych bazach. Niestety, projekt okazał się nieudany i z kasy Komendy
Głównej zamiast na podwyżki dla policjantów pieniądze poszły w błoto.
„Rzeczpospolita”

Polacy nie chcą mieszkać
w miastach
Według dziennika „Rzeczpospolita”,
w ciągu ostatnich 10 lat, niemal
ćwierć miliona Polaków zdecydowało
się na wyprowadzkę z miasta na wieś.
Przez ostatnią dekadę, liczba mieszkańców polskich miast zmniejszyła się
prawie o 350 tysięcy osób, z czego większa część przeniosła się na wieś. Spora grupa z tych osób to pięćdziesięciolatkowie, w miarę zamożni oraz
młode, dobrze zarabiające osoby. Przeprowadzają się na obrzeża dużych
miast, gdzie znajdują lepsze warunki
do życia i wychowywania dzieci.
Taki trend jest zabójczy dla miast,
ponieważ spadają ich przychody,
a wśród mieszkańców coraz więcej
jest rencistów i emerytów, brakuje zatem rąk do pracy. Razem z zamożniejszymi mieszkańcami, do polskich wsi
odpływają również płacone przez nich
podatki, co dla niejednej miejscowości ma opłakane skutki.
„Rzeczpospolita”

W Polsce ginie najmniej
aut w Europie
Okazuje się, że pokutujący od lat
mit, iż to właśnie w Polsce zdarza się
najwięcej kradzieży samochodów, jest
nieprawdziwy. Portal interia.pl sporządził ranking państw europejskich,
zestawiając liczbę ludności danego
kraju z liczbą kradzieży samochodów
dokonywanych na jego terenie. Wyniki rankingu były co najmniej zaskakujące. Pierwsze miejsce pod względem bezpieczeństwa pojazdów zajęła
Polska. W naszym kraju ofiarą złodziei samochodów pada średnio co
2030 obywatel co oznacza, że biorąc
pod uwagę liczbę mieszkańców i zarejestrowanych aut, kradzionych jest
o wiele mniej samochodów niż w innych europejskich krajach. Najmniej
bezpiecznym państwem okazała się
Dania, gdzie ginie co 241 samochód,
następnie Francja, Niemcy, Słowacja
i Litwa.
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Pod su mo wu jąc po wyż szy ra port,
por tal In te ria.pl ko men tu je, że być
mo że przy czy ną ta kie go sta nu rze czy jest wiek pol skich sa mo cho dów, bo wiem po na szych dro gach
jeż dżą au ta któ rych śred ni wiek to
14 lat. I być może to jest przyczyną,
że dla zło dziei nie są one atrak cyj ne.
P ortal interia.pl

Historyczne metody leczenia
raka
Ty god nik „Wprost” do no si, że
w Pol sce na zdia gno zo wa nie ra ka
czeka się około 6 do 8 miesięcy. Dla
wielu ciężko chorych ludzi tak długi
czas oczekiwania na wyniki badań
i odpowiednią diagnozę oznacza wyrok śmierci. Lekarze stosują przestarzałe metody leczenia i rzadko korzy sta ją z no wych, co da je nam
miejsce na szarym końcu w całej Europie.
Według specjalistów, najlepszym
rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu wczesnego wykrywania raka,
na co nie są potrzebne duże fundusze, ale wysiłek organizacyjny wielu
instytucji. Jednak ani resort zdrowia, ani NFZ nie są zainteresowane
uruchomieniem takiego programu.
Polscy pacjenci dalej będą narażeni
na nie spraw nie dzia ła ją cą dia gno stykę onkologiczną i kilkumiesięczne oczekiwanie na diagnozę.
„Wprost”

Coraz więcej Polaków jest
uzależnionych od internetu
Centrum Badań Opinii Społecznej
poinformowało, że już ponad 100 tysięcy Polaków jest uzależnionych od
internetu, a kolejnych 750 tysięcy jest
na to poważnie narażonych – donosi
„Gazeta Wyborcza”.
Dzieci w Polsce coraz częściej zaczynają korzystać z internetu. Już 38
procent nastolatków przyznaje, że serfuje w sieci nawet wtedy, kiedy ich to
specjalnie nie interesuje – pisze „GW”.
Prawie tyle samo osób niepełnoletnich przez internet zaniedbuje szkołę, rodzinę i przyjaciół. Aż 40 procent
uważa, że życie w sieci bardziej im odpowiada niż to w realu i że wśród internetowej społeczności czują się bardziej sobą.
Niepokojące jest to, że znaczna
część rodziców dzieci nie zdaje sobie
sprawy z istniejącego problemu, a nawet jeżeli go zauważa, nie robi nic
w kierunku jego wyeliminowania. Nie
chodzi bowiem o to, aby zabronić dzieciom korzystania z komputera, ale
o to, aby nauczyć je mądrze z niego
korzystać.
„Gazeta Wyborcza”

Sądy wyrozumiałe
dla pijanych kierowców
W 2013 roku policja zatrzymała na
polskich drogach ponad 160 tysięcy
pijanych kierowców. Dziesięć procent
z nich to drogowi recydywiści, czyli
osoby, które w przeszłości odpowiadały już za jazdę po pijanemu.
„Rzeczpospolita” przedstawiła szokujące dane. Aż 70 procent z zatrzymanych drogowych piratów usłyszało zarzuty w zawieszeniu, a prawie
połowa kierowców którym odebrano
prawo jazdy, nadal siada za kierownicę. Wprawdzie obowiązujące w polskim
prawie kary za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu są porównywalne z zagrożeniem dla zbrodni, ale
nie wiedzieć czemu, wymiar sprawiedliwości traktuje je wyjątkowo łagodnie. Wydając wyroki w powyższych
sprawach, sędziowie na ogół odbierają dokumenty uprawniające do jazdy
na czas do trzech lat. Wprawdzie za
popełnienie takiego przestępstwa można orzec nawet karę pozbawienia wolności do lat 12, ale polskie organy
sprawiedliwości są w tej materii mało
surowe. Nie wiedzieć czemu, zamiast
wychowywać społeczeństwo w poszanowaniu prawa, dają przyzwolenie na
jazdę samochodem po pijanemu.
„Rzeczpospolita”
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produkowanych przez 12 światowych
marek. Znaleźli się wśród nich tacy
potentaci jak: Bluberry, Disney, Adidas, Nike, Puma, C&A, czy H&M.
Badaniom zostały poddane produkty odzieżowe wyprodukowane w 12
różnych krajach. Zostały one przesłane do laboratorium w Exeter w Wielkiej Brytanii i tam zbadane, po czym
przekazano je do całkowicie niezależnych jednostek badawczych. W badanej odzieży znaleziono między innymi
„kadm oraz nonylofenol etoksylany,
który zaburza działanie hormonów
między innymi w ten sposób, że naśladuje hormony żeńskie. Według naukowców, właśnie te substancje były
odpowiedzialne za feminizację samców ryb żyjących w niektórych europejskich wodach”.
Ekologiczna organizacja „ Greenpeace” podkreśla, że chociaż badaniem objęte były tylko ubrania dla
niemowląt i dzieci, zawartość szkodliwych w nich substancji, nie była
mniejsza niż w ubraniach dla dorosłych, które organizacja badała wcześniej. Raport przedstawiony przez
„Greenpeace” ma skłonić producentów odzieży do zrezygnowania z używania szkodliwych dla zdrowia i otoczenia substancji.
„Wiadomości”

Kosmiczne zarobki gwiazd
(Nie) modne kierunki
Dziennik „Gazeta prawna” donosi,
że polskie uczelnie wycofują się
z kształcenia na tradycyjnych kierunkach. Dzieje się tak dlatego, że uległy zmianie kryteria popularności danych studiów wśród kandydatów.
W roku akademickim 2013/14 w pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden
fakultet humanistyczny – prawo.
Uczelnie zabrały się więc za tworzenie nowych, modnych kierunków
o bardzo wąskiej specjalizacji. Zamiast
na przykład filozofii, wprowadzają kognitywistyke, czyli naukę zajmującą
się możliwościami poznawczymi człowieka. Proponują studentom także
oligofrenopedagogikę – naukę zajmującą się wychowaniem i kształceniem
dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Eksperci ostrzegają jednak,
że po ukończeniu tak wąskich specjalizacji, przyszli absolwenci mogą nie
znaleźć pracy i doradzają, aby wprowadzając nowe kierunki studiów,
opierać się na danych z rynku pracy.
„Gazeta prawna”

Trująca substancja
na dziecięcych ubraniach
„Wiadomości” podały, że groźne dla
zdrowia trucizny znaleziono na ubraniach i butach dla dzieci i niemowląt,

Dla największych polskich gwiazd
sceny muzycznej, sylwestrowe koncerty są okazją do zarobienia niesamowicie dużych pieniędzy. Według
„Pulsu Tygodnia” w ostatni wieczór
roku najwięcej zarabiają artyści występujący na imprezach otwartych organizowanych na przykład przez miejskie samorządy, czy niektóre stacje
telewizyjne. Władze Lublina przeznaczyły na honoraria gwiazd 200 tysięcy złotych, natomiast samorząd Warszawy wysupłał aż 700 tysięcy. Ile
konkretnie otrzymali poszczególni
wykonawcy owiane jest tajemnicą, ale
według dobrze poinformowanych ludzi z branży, gwiazdy mogą zarobić
nawet 50 tysięcy złotych za kilkunastominutowy występ.
Bez wątpienia liderem jest grupa
„Bajm”, która co roku za sylwestrową
imprezę zgarnia przynajmniej 100 tysięcy złotych. Nie może także narzekać
Edyta Górniak, która za swój sylwestrowy występ zainkasowała 90 tysięcy, czy Doda, na której konto wpłynęło 80 tysięcy złotych. Nie ma się co
dziwić, że co roku na sylwestrowych
imprezach następuje dosłowny „wysyp”
gwiazd, bowiem tak lukratywnych kontraktów żadna gwiazda nie odrzuci.
„Puls Tygodnia”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Disco polo wkracza na salony
Obecne disco
polo to nowe
gwiazdy, nowe
aranżacje
i nowe piosenki śpiewane
w uznanych
klubach,
na stadionach,
czy na imprezach.
To wielkie
gale, na które
ściągają
tysiące ludzi.

Sukces telewizji Polo TV pokazuje, że po latach medialnego wygnania, muzyka disco polo wraca do łask, a zarobki
discopolowych gwiazd mogą
przyprawić o zawrót głowy niejednego wykonawcę muzyki
pop. Nadszedł czas wkroczenia
polo na salony.

Żyła złota
W sierpniu 2013 roku firma
Nielsen Audience Measurement
podała do wiadomości, że najpopularniejszą stacją muzyczną
w Polsce jest Polo TV. Nastąpiło ogólnonarodowe poruszenie
i rozpoczęła się dyskusja zwolenników i przeciwników muzyki disco polo. Zwolennicy z radości zacierali ręce, przeciwnicy
zaś zapałali świętym oburzeniem tłumacząc, że to wiocha,
obciach, chałtura i tandeta.
Polo TV, polskojęzyczna stacja telewizyjna wytworni Lemon
Records oficjalnie ruszyła 7 maja 2011 roku. Początkowo emitowała tylko muzykę biesiadną,
dance i disco polo. Rok po debiucie wzbogaciła swoją ofertę
o emisję programów poświęconych muzyce dance i zagranicznej disco. Już w lipcu następnego
roku
Polo
TV
było
najchętniej oglądaną stacją muzyczną w Polsce i tę pozycję
utrzymała także w roku następnym. Właśnie na antenie Polo
TV miał premierę jeden z największych discopolowych hitów
– piosenka „Ona tańczy dla
mnie” zespołu Weekend.
Według danych Kantar Media, cennikowe wpływy z reklam
w maju 2013 roku wyniosły
w Polo TV 43,3 miliony złotych,
zaledwie o trzy miliony mniej
niż w TVN. Obecnie oglądalność
tej stacji wynosi 42 tysiące widzów na minutę, czyli około 1,2
miliona miesięcznie i jest to bez
wątpienia ewenement na rodzimym muzycznym rynku. W tym
samym czasie największy spa-

dek oglądalności zanotowała VIVA (- 50 procent) oraz TV Disco
(- 29,9 procent). Polo TV, która
istnieje niecałe trzy lata, ma
więcej widzów niż pozostałe stacje muzyczne razem wzięte.
Sukces niewątpliwy. Ale jest
jeden problem. Mianowicie dziewięć na dziesięć osób pytanych
czy ogląda Polo TV, stanowczo
twierdzi, że nie. Skąd więc ta
oglądalność?

Obciach i tandeta,
czy fenomen?
Na początku lat dziewięćdziesiątych na nurt disco polo zwrócił uwagę Krzysztof Krawczyk
i trzeba przyznać, że nieźle na
tym zarobił. Jego utwory wcale
nie były przaśnymi melodyjkami
na zasadzie „umpa, umpa”, tylko konkretnymi piosenkami
z dobrą aranżacją i niezłym tekstem. Przypomnijmy sobie także mega popularny zespół „Ich
Troje”, którego przeboje były niczym innym jak taneczną, discopolową muzyką, z doskonałą oprawą sceniczną, piosenkę
„Ole, Olek” przy której Aleksander Kwaśniewski w cuglach wygrał wybory prezydenckie, czy
przeboje takich grup jak Boys,
Bayer Full, Akcent i Masters
które śpiewała cała Polska.
Nazwisko Marek Sierocki znane jest wszystkim. Ten popularny prezenter muzyczny w latach
80-tych na antenie polskiego radia i telewizji jako pierwszy
przybliżył Polakom przeboje euro disco. Wtedy wszyscy „poważni” propagatorzy muzyki odsądzali te piosenki od czci
i wiary twierdząc, że jest to wyjątkowa chałtura i kicz. Jednak
ktoś kto pamięta tamte czasy
doskonale wie, jak cała Polska
bawiła się przy dźwiękach przebojów takich gwiazd jak Samanta Fox, Sabrina czy Drupi. Obecnie Sierocki jest jednym
z prowadzących programy
w Polo TV.

Czy słuchanie muzyki disco
polo, ba nawet przyznawanie się
do tego, że jej się słucha jest rzeczywiście obciachem?
Jest niepisaną regułą, że na
poważne imprezy nie zaprasza
się muzyków disco polo, bo to
nie jest trendy, ale wystarczy
„puścić” kawałek znanego przeboju na przykład zespołu „Boys” i okazuje się nagle, że wszyscy go znają i doskonale się przy
nim bawią. Jest to bez wątpienia
ciekawe socjologiczne zjawisko.
Chociaż na ogół piosenki disco
polo są obiektem ironicznych
uwag i drwin, mają swoich fanów w całym kraju. Oficjalnie
wielbicieli disco polo trudno
znaleźć i chociaż kochają tę muzykę, to się do niej nie przyznają.
Obec ne di sco po lo to no we
gwiazdy, nowe aranżacje i nowe
piosenki śpiewane w uznanych
klubach, na stadionach, czy na
imprezach. To wielkie gale, na
które ściągają tysiące ludzi. Jak
zauważają muzykolodzy, teraz
disco polo ma zupełnie inną jakość. Jest to doskonale widoczne zwłaszcza na tle często żenu ją co ni skie go po zio mu tak
zwanej muzyki pop, gdzie coraz trudniej o dobrą piosenkę
i prawdziwą gwiazdę. Na tle tej
małojakosci, disco polo wcale
nie wypada najgorzej i spełnia
wszystkie warunki przynależności do naszej ludowej kultury. Wykorzystuje polskie utwory lu do we i tra dy cyj ne a dla
wielu ludzi jest ostoją polskości. Piosenki disco polo są coraz le piej za a ran żo wa ne, czę ściej po ja wia ją się w nich na
przy kład sek cje smy czko we
i dęte. Mają coraz lepszą oprawę artystyczną. Ich produkcje
są bardziej profesjonalne, niektóre artystycznym poziomem
nie od bie ga ją od za chod nich
wy ko naw ców mu zy ki dan ce.
A teksty? Jak to powiedział jeden z moich znajomych „wcale
nie są gorsze od tego, co wyśpie wu ją nie jed ne pol skie
„gwiazdy”. No cóż, to już jest
naprawdę kwestia indywidualnego gustu każdego z nas. Bo
teksty opowiadające o miłości,
tęsknocie, zdradzie czy rozstaniach, prze ma wia ją do mi lio nów ludzi. A te bardziej „sproś-
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ne kawałki” przypominają wypisz wymaluj ludowe przyśpiewki.
Rekordową oglądalnością na Youtube może się poszczycić piosenka
„Ona tańczy dla mnie” zespołu Weekend – prawie 70 milionów wyświetleń od momentu zaistnienia. To rzeczywiście rekord. Zwłaszcza, że żadna
z komercyjnych stacji nie zdobyła się
na zaprezentowanie tej piosenki swoim słuchaczom. Czego to dowodzi?
Że, to czego słuchamy na co dzień,
nie zawsze jest równoznaczne z muzyką przy której się bawimy. Możemy być pasjonatami jazzu, opery, muzy ki kla sycz nej, czy mu si ca lu, ale
musimy przyznać, ze sa piosenki z gatunku disco polo, przy których mamy ochotę zaśpiewać czy zatańczyć.
Muzyka disco polo nigdy nie aspirowała do miana muzyki przez duże M
i doskonale zna swoje miejsce w szeregu.

Z prowincji na salony
Disco polo wkracza na salony. To
pewne. Wkracza też na ekrany stacji

luty 2014

Grupa Boys. Źródło: www.rzeszow4u.pl

telewizyjnych i czaruje widzów. Przeżywa swój renesans i ma się coraz lepiej. Reklamodawcy coraz częściej
właśnie tę muzykę wybierają do swoich reklam. Najlepszym przykładem
jest reklama Eurobanku z Piotrem
Adamczykiem w rytm przeboju Shazzy –dawniej niekwestionowanej królowej tego gatunku.
Ta muzyka trafia do coraz szerszego kręgu odbiorców. I częściej są nimi ludzie pochodzący nie z małych
miasteczek i wsi, gdzie disco polo zawsze miała swoich fanów, ale z dużych miast. Coraz częściej koncerty
disco polo odbywają się w renomowanych klubach, salach widowiskowych,
oczywiście zawsze przy wypełnionej
po brzegi widowni. Słuchają jej ludzie
pod krawatem, bez krawata, wykształceni, po podstawówkach, z zawodem
czy bez, pracujący i bezrobotni.
Wprawdzie dalej jest lekceważone
przez główne media, ale zajmuje na
rynku coraz większą przestrzeń.
Show biznes jeszcze zachowuje się
tak, jakby disco polo nie istniało.

Dziwne, bo coraz częściej ta taneczna muzyka zarabia kolosalne pieniądze.
Według gazety „Metro” zarobki niektórych gwiazd disco polo przewyższają honoraria otrzymywane przez
uznanych muzyków z „dobrym” nazwiskiem. Radek Liszewski – lider
zespołu Weekend przyznaje, że coraz
częściej grają po trzy koncerty dziennie, inkasując za jeden występ około
30 tysięcy złotych. Tak znane grupy
jak: Bayer Full, czy Boys biorą za koncert od 20 do 25 tysięcy złotych.
Członkowie grupy Boys w ciągu
ubiegłego roku zarobili prawie dwa
i pół miliona złotych. To się dzieje naprawdę i to w sytuacji, gdy żadne
główne media tej muzyki nie promują.
Jeżeli komuś nie odpowiada to co
proponuje nurt disco polo, niech po
prostu tej muzyki nie słucha – mówią zwolennicy discopolowych rytmów. Jeżeli kogoś drażni estetyka
gwiazd – zbyt duża ilość biżuterii, kiczowate, jaskrawe ubrania i mocny
makijaż, to niech po prostu nie patrzy – mówią dalej. Gwiazdy disco polo nie robią wokół siebie szumu, ale
królują ze sceny i magnetyzują widzów. Na ich koncerty przychodzą takie tłumy, o jakich inni artyści mogą
tylko pomarzyć. I nie zanosi się na
to, aby disco polo odeszło w zapomnienie.
Marta Wawrocka
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Genealogia w cenie
Najczęściej
Polacy szukają
tytułów
szlacheckich
czy arystokratycznych.
W obecnych
czasach to
ogromna
nobilitacja,
kiedy można
pochwalić się
szlacheckim
rodowodem.

C

oraz chętniej szukamy
swoich korzeni. Robimy
to z ciekawości, sentymentu lub chęci odkrycia prawdy. Coraz ważniejsze też staje
się dla nas poznanie historii naszej rodziny, odkrycie skąd się
wywodzimy i kim byli nasi
przodkowie. Czasami takie poszukiwania przypominają żmudną pracę detektywa, która z biegiem czasu może przerodzić się
w autentyczną pasję.

Poznajemy dzieje swojej
rodziny
Wszystko zaczyna się zazwyczaj od ciekawości. Zadajemy pytania babci, dziadkowi lub rodzicom, ale otrzymane odpowiedzi
nie zawsze nas satysfakcjonują.
Część rodzinnych wspomnień zasnuta jest mgiełką przeszłości,
niektórych faktów nasi przodkowie nie pamiętają lub nie chcą
pamiętać. O ile dotarcie do jednego czy dwóch pokoleń wstecz nie
nastręcza większych trudności,
im dalej, tym więcej drzwi jest
przed nami zamkniętych.
Prawdziwy boom na poszukiwanie przodków, zaczął się
w Polsce od 2005 roku. Na szeroką skalę rozpoczęła się wtedy
moda na odnajdywanie swoich
korzeni i tworzenie genealogicznego drzewa. Okazało się także,
że aby zacząć szukać, nie trzeba
nawet wychodzić z domu ani ruszać się ze swojego ulubionego
fotela. Wystarczy usiąść przed
monitorem komputera i zacząć
niesamowitą, niekiedy zaskakującą przygodę, bowiem jedna
przypomniana opowieść babci
czy dziadka może zaprowadzić
nas nawet kilka wieków wstecz.
Często trzeba rozwiązać rodzinne zagadki, a nawet zmierzyć się
z niechlubną przeszłością jakiegoś członka rodziny. Dawniej odbudowywanie przeszłości było
domeną ludzi starszych, dziś para się tym coraz więcej młodych,
którym zależy na budowaniu historii własnej rodziny. Coraz częściej archiwizują oni stare rodzinne fotografie, chcąc ocalić je
przed zniszczeniem i zapomnieniem.
Szukając swoich przodków
musimy pamiętać, że zgodnie
z obowiązującymi w Polsce zasadami heraldycznymi, szlachectwo przechodziło z ojca na syna,

a na dodatek ten męski potomek
musiał pochodzić z legalnego
związku. W praktyce oznaczało
to, że kobieta poślubiająca
szlachcica automatycznie stawała się szlachcianką, natomiast
mężczyzna nie będący szlachcicem poślubiając pannę wysokiego rodu, nie zyskiwał szlacheckiego tytułu. Wszystkie zasady
obowiązujące w Związku Szlachty Polskiej wywodzą się ze starej tradycji i praw szlacheckich.
Jest to jedyna organizacja w Polsce zrzeszająca osoby, których
rodowód musi być dobrze udokumentowany.

Czego szukamy?
Trudno mówić o modzie na
odkrywanie przeszłości swojej
rodziny, ale z pewnością coś jest
na rzeczy. Ilość osób poszukujących swoich korzeni stale rośnie i wiele z nich ma nadzieję
na odkrycie pasjonujących historii. Czego szukamy
i co chcielibyśmy
odkryć? Na ogół
prawdę,
ale
najlepiej gdyby ta prawda
okazała
się
wyjątkowa.
Nikt z nas nie
miałby
nic
przeciwko temu, żeby nasi
przodkowie
mieli dworek,
kilka wsi, służbę
i szlacheckie nazwisko. Tego szukamy
najbardziej. Ale chcemy także odnaleźć
swoje ja sprzed kilku
wieków. Dowiedzieć się
czegoś o tożsamości swojej rodziny i jej przeszłości. Szukamy
śladów w historii, przodków
którzy walczyli w powstaniach
narodowościowych, stali przy
boku marszałka Piłsudskiego,
walczyli w szarych szeregach
czy Armii Krajowej.
Efekty poszukiwań mogą być
różne i nie zawsze takie, jakie
chcielibyśmy żeby były. Nagle
może okazać się, że w naszych
żyłach płynie na przykład rosyjska, ukraińska, czy żydowska
krew (nie mówiąc już o bardziej
orientalnych powiązaniach), że
nasi przodkowie mieli swoje
mroczne tajemnice. Decydując

się na poznanie przeszłości, musimy ją przyjąć z całym dobrodziejstwem inwentarza. Odkrywając tajemnice swojej rodziny
możemy dowiedzieć się wielu,
nie zawsze pozytywnych rzeczy.
Gdy już je poznamy, przypomni
się nam, że babcia nigdy nie
chciała opowiadać o swoim ojcu, dziadek pytany o jakieś
wspomnienia zasłaniał się utratą pamięci, a ciocia jakoś nie
mogła sobie przypomnieć dziejów swojej kuzynki. Czasami
o takich a nie innych losach naszych przodków decydowała ówczesna sytuacja polityczna, kiedy na przykład w czasie
zaborów brat stawał naprzeciwko brata. W tamtych czasach historia spłatała figla niejednej rodzinie.
Najczęściej Polacy szukają tytułów. Szlacheckich, arystokratycznych. To w obecnych czasach ogromna nobilitacja, kiedy
można pochwalić się szlachec-

Przykładowe drzewo genealogiczne.
Źródło: www.fabrykawafelkow.pl

kim rodowodem. Niektórzy dla
takiego pochodzenia są w stanie zrobić dosłownie wszystko,
łącznie z fałszowaniem na przykład starych ksiąg parafialnych.
No cóż, szlachectwo nobilituje.
Któż nie chciałby być członkiem
Związku Szlachty Polskiej. Takie poszukiwanie szlachetnego
rodowodu jest najbardziej popularne wśród artystów, polityków czy naukowców. To dla
nich, bardziej niż dla przeciętnego człowieka, istotna jest
możliwość pochwalenia się dobrze urodzonym przodkiem.
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Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w Polsce przed rozbiorami tytułami szlacheckimi mogło poszczycić się zaledwie niecałe 10 procent
społeczeństwa, czyli zbyt wielu szlachciców wśród nas nie ma, co bywa czasem powodem ogromnego rozgoryczenia i rozczarowania. Dlatego tak
dobrze funkcjonują różnego rodzaju
stowarzyszenia czy bractwa, oferujące tytuły szlacheckie i przyznające ordery. Jednak jest to tylko „pseudo
szlachectwo”, które ma niewielkie
znaczenie, ponieważ autentyczne tytuły szlacheckie posiadają tylko potomkowie szlachty, która żyła w czasach panowania monarchy.
Odpowiedź na pytanie: czego szukamy, jest trudna. Według psychologa profesora Janusza Czapińskiego
„ludzie potrzebują być kimś więcej niż
tylko numerem, a są takimi bezosobowymi numerami między innymi
w pracy. Chcą, żeby traktowano ich
w sposób bardziej indywidualny, stąd
próba odnalezienia i określenia swojej
tożsamości”. Jest jeszcze jeden aspekt
genealogicznych poszukiwań dotyczący osób, które nie są obywatelami Unii
Europejskiej. Unijne obywatelstwo
jest dzisiaj w cenie i kosztuje niemało, dlatego rzesze ludzi mających praprzodków w Polsce, próbują za wszelką cenę odtworzyć swoje drzewo
genealogiczne, aby dojść do polskich
korzeni. Bo tylko w ten sposób mają
szansę na zdobycie polskiego paszportu z orzełkiem w koronie.

Gdzie szukamy?
Na rynku funkcjonują firmy specjalizujące się w poszukiwaniach dalekich
przodków, w których na zamówienie
można opracować rodowód, a nawet
całą mapę genealogiczną. W sieci funkcjonuje mnóstwo stron i serwisów,
które pomagają w odnalezieniu swoich korzeni. Często są to usługi darmowe, a Internet zapewnia nam wiele
cennych informacji i kontaktów.
Bardzo popularnym serwisem społecznościowym jest na przykład Moikrewni, który pozwala bezpłatnie

budować drzewo genealogiczne.
Uznaniem cieszy się również izraelski MyHeratige działający trochę na
zasadzie facebooka. Aktywnych użytkowników z całego świata MyHeratige ma dzisiaj około 75 milionów. Korzystają z niego nie tylko Polacy
z kraju, ale także rozsiana po całym
świecie Polonia, która liczy obecnie
około 20 milionów ludzi.
Na stronie przodkowie.pl można za
darmo uzyskać pierwsze informacje
dotyczące występowania nazwiska
w różnorakich rejestrach, źródłach
historycznych i heraldycznych oraz
możliwość dalszych poszukiwań genealogicznych. W państwowych archiwach, czasami w diecezjalnych, czy
parafialnych, księgi z zapisem daty
urodzin czy zgonów są dostępne dla
każdego.
Światowe, międzynarodowe serwisy, mają w swoich bazach miliardy
nazwisk i najróżniejszych danych nawet tych sprzed 200 lat. Jak dochodowa jest to branża niech świadczy zeszłoroczna transakcja, kiedy to grupa
europejskich inwestorów kupiła ancestry.com – największy na świecie
serwis tego typu za kwotę około 1,6
miliarda dolarów. Ancestry.com to
prawdziwy gigant na tym rynku. Ma
prawie 12 miliardów profili (nazwisk)
i ponad 40 milionów genealogicznych
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drzewek. Jego abonenci płacą miesięcznie od 15 do 35 dolarów, a jest
ich już ponad dwa i pół miliona. Ten
portal wyróżnia się spośród innych
upublicznionymi informacjami o rodzinnych koligacjach celebrytów czy
polityków.
Odkrywanie swoich korzeni to
żmudna i czasochłonna praca. Jeżeli
ktoś chce się dowiedzieć skąd się wywodzi, a nie ma czasu ani możliwości
aby samemu zagłębić się w temat, może zlecić to zadanie wyspecjalizowanej firmie, która wszystkie te czynności wykona. Koszt jest różny. Może
wynosić 5, a nawet piętnaście tysięcy
złotych. Wszystko zależy od stopnia
zaawansowania wyszukiwania, czy
ewentualnego zbudowania pełnego
drzewa genealogicznego.
Dla niektórych odkrywanie swoich
korzeni przerodziło się w pasję, chociaż niektóre badania trwają nawet
kilka lat. Fascynuje ich odkrywanie
wszystkiego od nowa, układanie łamigłówki, w której wszystkie elementy muszą doskonale do siebie pasować. Dlatego tak wielu, zwłaszcza
młodych ludzi, szpera w archiwach,
ślęczy nad księgami wieczystymi i poszukuje swojej własnej tożsamości.
Sylwia Jaworska
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Ciekawostki
Kontrowersyjny budynek
Jeszcze nie powstał, a już budzi
ogromne zainteresowanie. Zyskał nawet miano najbardziej kontrowersyjnego apartamentowca na świecie. Mowa
o najwyższym budynku w Liverpoolu
który ma mieć 200 metrów wysokości
i 67 pięter. Z powodu swojej religijnej
symboliki – wieżowiec ma mieć kształt
krzyża – ma już tyle samo zwolenników, co przeciwników.
Brytyjski architekt który planuje
rozpocząć budowę na początku tego
roku, nazwał swój projekt „King Edward Tower”. Twierdzi, że drapacze
chmur wznoszą się ku górze i jest to
trend całkowicie naturalny. Poza tym
uważa, że jego krzyż pochodzi od samego Boga, a on tylko nadał mu wymiar przestrzenny. W apartamentowcu znajdzie się 350 mieszkań,
pomieszczenia biurowe, sklepy i dwa
podziemne parkingi. Na samej górze
będzie umiejscowiona oferująca niesamowite widoki restauracja.

Kąpiel w pralce

sing Tower, w którym właściciele
mieszkań będą mogli zabierać do nich
swoje samochody i to niezależnie od
tego, na którym piętrze mieszkają.
Specjalne przeszklone, zautomatyzowane windy zawiozą auta na odpowiednie piętro, a ich właściciele nie będą musieli się z nimi rozstawać nawet
na chwilę. Dodatkową usługą będzie
codzienne mycie samochodu przez obsługę apartamentowca, jak i przegląd
techniczny przeprowadzony przez specjalistyczną firmę. W najdroższych
apartamentach, w salonie będą przygotowane nawet cztery miejsca parkingowe. Zadbano również o bezpieczeństwo
mieszkańców i samochodów. Żeby dostać się do strzeżonego budynku, trzeba będzie podać swoje dane biometryczne,
czyli
odcisk
palca
i zeskanować tęczówkę oka.
Średni koszt lokalu w Porsche Desing Tower, to 23 – 30 milionów dolarów. Jak zapewniają deweloperzy,
sprzedano już ponad 80 procent mieszkań, chociaż apartamentowiec zostanie oddany do użytku dopiero w 2016
roku.

Pewien Australijczyk przekonał się
na własnej skórze, że automatyczna
pralka nie służy do kąpieli. Młodzieniec chciał urozmaicić nudną codzienną kąpiel i zdecydował się wziąć prysznic w ładowanej od góry pralce. Jak
pomyślał tak zrobił, rozebrany do naga wszedł do pralki, ale wyjść z niej
już nie potrafił. Obecny przy kąpieli
kolega wezwał na pomoc straż pożarną i policję, ale pomimo wysiłków
dwóch połączonych służb Australijczyk
utknął w pralce na dobre. Sytuacja
uległa zmianie, gdy ktoś wpadł na prosty i jednocześnie genialny pomysł,
aby do akcji ratowniczej użyć oliwki
z oliwek. Smarowanie zmniejszyło tarcie i mężczyzna przy pomocy strażaków oraz policjantów wydostał się na
zewnątrz. Opisujące tę sprawę australijskie media nie podały, czy młody
człowiek wyciągnął z tej przygody odpowiednie wnioski i czy zaprzestanie
brania kąpieli w tak nietypowy sposób.

W brytyjskim mieście Mansfield, na
kradzieży wódki przyłapano pewnego
bezrobotnego imigranta. Okazał się
nim Polak, który nie płacąc, chciał wynieść ze sklepu cztery butelki ekskluzywnej wódki o wartości 148 funtów.
Broniący go przed sądem adwokat, wymieniając okoliczności łagodzące powiedział między innymi, że w chwili
popełnienia przestępstwa jego klient
nie miał pracy, nie przyznano mu zasiłku, a więc nie miał z czego żyć. Ostatnim argumentem obrońcy który bardzo rozśmieszył Wysoki Sąd było
stwierdzenie, że oskarżony chciał wypić jedynie część alkoholu, a resztę
przeznaczyć na sprzedaż aby mieć za co
kupić chleb.
Nie wiadomo jaki wyrok wydał sąd,
ale z pewnością argumentacja obrońcy nie pomogła oskarżonemu Polakowi.

Garaż w salonie

Włamywacze roku

Tę informację należałoby rozpocząć
słowami „czego to ludzie nie wymyślą”. W Miami na Florydzie – ośrodku
luksusowego życia dla miliarderów,
milionerów,
wszelkiego rodzaju
gwiazd, gwiazdeczek i celebrytów, powstaje nowoczesny apartamentowiec
z miejscami parkingowymi w salonie.
Mowa o apartamentowcu Porsche De-

Tak amerykańskie media nazwały
dwójkę włamywaczy, którzy przy użyciu palnika acetylenowego usiłowali
otworzyć wielki sejf w pewnym sklepie ogrodniczym w Stanach Zjednoczonych. Nie wiedzieli, że jednym ze
sklepowych towarów są fajerwerki.
W pewnym momencie zaskoczył ich
potworny huk, a cały budynek ogar-

Wódka na sprzedaż

nął błyskawicznie rozprzestrzeniający się ogień. Młodzi włamywacze zginęli na miejscu, a lokalna społeczność
długo nie mogła otrząsnąć się z szoku. Kradzież z włamaniem jest przestępstwem, ale żeby od razu tracić życie? – komentowała amerykańska
prasa.

Jak powstał rodzaj ludzki?
Na to pytanie odpowiedział genetyk, profesor McCarthy z amerykańskiego Uniwersytetu of Georgia. Po
długotrwałych badaniach doszedł on
do wniosku, że ludzki gatunek powstał przez skrzyżowanie się samicy
szympansa z samcem świni. Na potwierdzenie swojej tezy, profesor
przedstawił wiarygodne (według niego) dowody świadczące o tym, że chociaż szympansy są najbliższymi genetycznie krewniakami ludzi, to nie
mogliśmy od nich przejąć pewnych
cech, jak na przykład pozbawionej
owłosienia skóry czy jasnego koloru
oczu. Dlatego to właśnie samiec świni dostarczył rodzajowi ludzkiemu
tych brakujących elementów – twierdzi naukowiec.
Niektóre media komentując tę szokującą wypowiedź pozwoliły sobie na
stwierdzenie, że od chwili ogłoszenia
tych naukowych rewelacji, słowo człowiek nie brzmi tak dumnie jak kiedyś.

Coraz grubszy świat
Brytyjska firma Overseas Development Institute opublikowała raport
z którego wynika, że już co trzeci
mieszkaniec naszej planety ma sporą
nadwagę, a miliard ludzi cierpi na otyłość. Tylko w Wielkiej Brytanii ten
problem dotyka 68 procent jej mieszkańców. W Chinach, które należą do
jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się państw, wzrostowi poziomu życia (zwłaszcza klasy średniej),
towarzyszą niestety zmiany nawyków
żywieniowych.
Autorzy raportu przestrzegają przed
czekającą świat prawdziwą plagą otyłości i alarmują, że epidemie związane
z nadwagą będą dotykały coraz większej ilości ludzi. W ciągu kilku ostatnich lat, w zastraszającym tempie
zwiększyła się liczba osób otyłych,
a w niektórych społecznościach jest
coraz więcej młodych, grubych ludzi,
którzy w związku ze swoją nadwagą
będą z pewnością żyli krócej niż ich
rodzice.
Opracowała:
Karolina Tomczak
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Kącik absurdu

W

codziennym życiu spotykamy
się z absurdami we wszystkich jego dziedzinach... może
prawie we wszystkich. Poznajmy najdziwniejsze i najbardziej absurdalne
przepisy ruchu drogowego na świecie.
Niektóre z nich wydawać się mogą
tak śmieszne, że aż nierealne, ale zapewniam, że ciągle figurują w zapisach prawnych.
n Amerykanie przyzwyczaili nas do
co najmniej dziwnych zapisów
prawnych, ale zakazy i nakazy obowiązujące kierowców w niektórych
stanach są naprawdę wyjątkowe.
I chociaż część z nich nie funkcjonuje już od lat, teoretycznie istnieją
i w każdej sytuacji amerykańscy
stróże prawa mogą niemile zaskoczyć kierowców. Na przykład
w trzech stanach: Memphis, Nowy
Orlean i Alabama przed każdym samochodem kierowanym przez kobietę, powinien biec mężczyzna
trzymający w dłoni czerwoną flagę.
Jego zadaniem jest ostrzeganie innych uczestników ruchu drogowego o zbliżającym się zagrożeniu,
czyli: „uwaga! kobieta za kierownicą!”. Dodatkowo, w każdym z wyżej wymienionych stanów „kobiety
mogą prowadzić tylko małe samochody”.
n Z kolei w Kalifornii istnieje zapis,
który zabrania skakania z jednego
samochodu na drugi. Mowa oczywiście o samochodach w ruchu.
Można jednak skakać z samochodu
na samochód, jeżeli oba pojazdy poruszają się z prędkością mniejszą
niż 100 kilometrów na godzinę.
Również w tym stanie obowiązuje
przepis, który nakazuje aby samochód podczas przekraczania prędkości, uważał na patrol policji. Absurdem powyższego zapisu jest to,
że skierowany on jest nie do kierowcy, ale do samochodu, który po
drogach Kalifornii może poruszać
się z prędkością 60 kilometrów na
godzinę. Mowa oczywiście o samochodzie bez kierowcy.
n W Pensylwanii obowiązuje przepis
mówiący, że kierowca który na swojej drodze spotka jeźdźca na koniu,
powinien się zatrzymać i bacznie
obserwować zwierzę. Jeżeli bowiem
konik poczułby się zagrożony widokiem samochodu, kierowca zobowiązany jest przykryć swoje auto
kocem. Jeżeli zwierzę dalej będzie
wyrażało niezadowolenie na widok
samochodu, trzeba pojazd ukryć
w krzakach.

n Ciekawy zakaz
wymyślili urzędnicy z miejscowości Rockville
w stanie Maryland. W samochodzie nie wolno przeklinać,
czyli używać niecenzuralnych
słów. Jeżeli stróże prawa złapią kierowcę na gorącym uczynku (czytaj:
przeklinaniu), mogą mu wlepić
mandat lub wpakować na 90 dni za
kratki.
n Również Alabama może zaskoczyć
kierowców. W tym stanie nie wolno prowadzić samochodu boso. Nie
to jest jednak najdziwniejsze. Ten
przepis szczegółowo wyjaśnia, że
jeżeli potrąciło się pieszego i prowadziło auto boso, nie wolno argumentować, iż kierowca nie zdążył zahamować, bo pedał hamulca
był zbyt go rą cy. Uff… sa ma się
w tym skomplikowanym przepisie
po gu bi łam. Pod su mo wu jąc: nie
wol no prowa dzić sa mochodu nie
mając na nogach obuwia. W tym
stanie obowiązuje jeszcze jeden ciekawy przepis mówiący, że zabrania się prowadzenia pojazdu z zamkniętymi oczami.
n W stanie Massachusetts karane jest
przewożenie goryli na tylnych siedzeniach samochodu. Nie ma natomiast prawnego zapisu uściślającego, czy goryle mogą podróżować
z przodu, lub prowadzić auto.
n Opisując dziwne amerykańskie
przepisy ruchu drogowego, nie
można nie wspomnieć o Florydzie.
Właśnie w tym stanie istnieje przepis mówiący, że jeżeli do parkometru przywiązany jest słoń, to należy
uiścić stosowną opłatę i zapłacić za
postój słonia, tak ja za parkowanie
auta. Natomiast nie jest zabronione
poruszanie się na słoniu po ulicach
miast. Kontynuując temat słoni,
w San Francisco słonia można wyprowadzać jedynie na smyczy, natomiast w Nevadzie obowiązuje zakaz
poruszania się na słoniu po autostradzie.
n Szwajcaria, kraj mlekiem i miodem
płynący, słynie również z ułatwiania obywatelom życia. Nijak się ma
do tego obowiązujący przepis, który zabrania obywatelom mycia aut
w niedzielę. Według miejscowego
prawa, nawet gdyby samochód był
ubłocony od kół po dach, obywatel nie ma prawa umyć go w niedzielę.

n W stolicy Filipin Manili, od rana do
wieczora kierowcy zmuszeni są stać
w gigantycznych korkach. Władze
miasta postanowiły ulżyć ich cierpieniom i wprowadziły przedziwny
przepis. Otóż w poniedziałki, po ulicach nie mogą jeździć samochody
z numerami rejestracyjnymi kończącymi się cyframi 1 i 2. We wtorki zakaz dotyczy cyfr 3 i 4, w środy
5 i 6, w czwartki 7 i 8 i tak dalej. Zakaz obowiązuje od godziny 7:00 do
19:00. Powyższy przepis ma zapobiec gigantycznym korkom na ulicach, a za nie przestrzeganie go kierowcom grożą surowe mandaty.
Cóż, dla nas może to absurd, ale to
akurat jest skuteczne rozwiązanie
w danej sytuacji.
n W Iranie obowiązuje restrykcyjne
prawo przeciw nieprzyzwoitemu
prowadzeniu się obywateli. Dla
przypomnienia, obowiązującym tam
prawem jest szariat. Jeżeli władza
uzna, że któryś z kierowców niemoralnie się prowadzi, może mu skonfiskować samochód. W świetle tych
przepisów, kierowca może stracić
auto za na przykład zbyt głośne słuchanie muzyki, czy przewożenie
zwierząt. Jeżeli któryś z kierowców
przekroczy dozwoloną prędkość, policjant może go wysłać nawet na
roczny pobyt w więzieniu lub skazać na 74 baty.
Jak widać, podróżując samochodem
po świecie, możemy natrafić na wiele
dziwnych przepisów ruchu drogowego. Często są one tak absurdalne, że
trzeba naprawdę pomyśleć, aby znaleźć w nich głęboko ukryty sens. Niektóre z nich istnieją od czasu początków motoryzacji i przez lata nikt ich
nie zmieniał. Ale są i takie, które sensu nie mają dzisiaj, ani nie miały go
w przeszłości. A przyszłość? – Na pewno otworzy nowe możliwości dla absurdu i... poczucia humoru. Bowiem
przedstawione powyżej przykłady bardziej się chyba nadają do programów
rozrywkowych, niż do stosowania
w codziennym życiu.
Malwina Komysz
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PIERWSZA BRUKSELSKA NOC KABARETOWA „BENKA”
Spotkanie z najwspanialszymi komikami z Polski to nie tylko rozrywka,
pomysł na oderwanie się od obowiązków, ale przede wszystkim najlepsze lekarstwo na codzienność.
Bo przecież śmiech to zdrowie!
Podczas pierwszej edycji wystąpią:

Jerzy Kryszak
Nowaki
i Paranienormalni
Zapraszamy do szalonej zabawy
z Brukselskimi Nocami Kabaretowymi!
Ta niecodzienna uczta dla ducha odbędzie się już

24 maja
w Brukseli w teatrze Saint-Michel

Bilety w cenie 40 euro
do nabycia już wkrótce w polskich
sklepach w Antwerpii:
Rarytas:
Herentalsebaan 125 (Deurne)
Carnotstraat 135
Lange Leemstraat 109
Anielska Kuchnia Polska
Turnhoutsebaan 88 (Deurne)
lub przez Internet na naszej stronie
internetowej www.benka.be
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Autobusem do Polski
Panie! Czy to aby na pewno długoterminowa
prognoza pogody?
Ogrzej mnie Polsko swoim ciepłym spojrzeniem!
Panie! W telewizji mówili, że nasz
klimat nie ocieplał się tak szybko jak
teraz od ponad 65 mln lat, powiedział
z nadzieją na gorące wakacje 40 letni
facet. Panie! To prawda, a najbardziej
to odczuwa moja żona. Wczoraj, gdy
pakowała walizki ciągle mówiła, że
raz jej zimno, to raz jej gorąco, odpowiedział sąsiad. Panowie zdecydowanie mieli rację. Zmiana klimatu to jedno, tempo to drugie, a sytuacje przy
pakowaniu walizek to trzecie.
Czy to pesymistyczne prognozy?
– odbiło się echem po całym autobusie. Ten temat to dopiero się rozgrzał!
Kobieta, która siedziała obok mnie,
w swej gorączce sytuacji, wyraziła mimiką twarzy myśl w stylu – ciepło,
ciepło coraz cieplej, moment, gdy
z dna szafy trzeba będzie wyciągnąć
strój kąpielowy jest coraz bliżej! Wydawało mi się, że to było czułe spojrzenie kobiety pięknej, niczym aniołek
do ocieplania klimatu swoim wzrokiem. Roztopiła nawet moje lody! Naprawdę – tak mi się wydawało, choć

nie zawsze łatwo jest odgadnąć, jakie
uczucia kryją się za spojrzeniem,
zwłaszcza spojrzeniem kobiety, prawda? Na antenie radia pojawiły się bałkańskie rytmy, których dźwięk intonował – przyjdź do mnie, przyjdź
o zmierzchu o zachodzie słońca – no
właśnie, i te oczy mojej sąsiadki...
Ciepło. Podróż przyjemna!
Gdzieś na jednym z postojów autobusu, wyciągając kanapkę z plecaka,
zo ba czy łem przez za pa ro wa ną od
dziw ne go ciep ła szy bę, mło de go
chłopczyka. Miał może 7 lat. Stał na
mrozie, czekał przy jednym z autobusów przewoźników międzynarodowych. Czerwone spodnie i biała puchowa kurtka. Para z ust z każdym
je go od de chem uno si ła się po nad
dworcowe szerokości pełnych ludzi,
czekających na odjazd w swoją stronę. Stał wtulony w tą swoją puchową kurtkę, ręce miał schowane, chroniąc je przed zimnem. Na głowie miał
ogrom ną czap kę za sła nia ją cą je go
twarz.

W odbiorniku jeden z tych ciepłych
utworów powtarzał się, średnio co
cztery, może pięć piosenek. W autobusie wybuchy ciepła powodowały siódme poty podróżujących. W okolicach
autostrady, gdy opóźniony autobus
zwiększał swoje obroty, starano się
ogrzewać nas jeszcze mocniej, powodując brak możliwości swobodnego
oddechu, podmuchy tego wrzenia
uderzały prosto w twarz. Pozostał tylko chłód myśli chłopca z dworca.
To dobrze świadczy o kobiecie – powiedział przebudzony bohater z mojego wstępu. Raz ciepło, raz gorąco, to
dobrze Pan ma, Panie Władku. Kolega spojrzał na przedmówcę, z natłoku
wrażeń podróżą milcząco przytaknął.
Adam Sn arski
www.adamsnarski.cba.pl
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Słowo o byle czym
A co mnie to obchodzi?
W PRL-u modne było powiedzenie
„czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się
należy”. Teraz nawet u tych którzy te
czasy pamiętają, takie słowa bardziej
przywołują zadumę niż uśmiech. Człowiek może w życiu przyjąć różne postawy które później weryfikuje czas.
A właśnie.
W języku polskim, czwartym wymiarem jest czas. W angielskim, w tym
kontekście używa się raczej słowa duration – czas trwania. Nie będziemy tutaj wałkować teorii zaginania czasoprzestrzeni,
chodzi
o
precyzję
wypowiedzi. Słowo „czas” brzmi bardziej niewinnie i nie skłania do zastanowienia, tak jak „czas trwania”, gdyż
przypomina, iż to co ma początek, ma
też i koniec, niesie też w sobie zapowiedź zmian.
Nasze postawy albo zanikają, albo
ulegają zmianom. Te zmiany najczęściej wymusza na nas nowa sytuacja,
która – zanim się zorientujemy – już
nas trzyma w swoich łapkach. Rzadziej
są to zmiany dobrowolne – wynikające
z zastanowienia – zanim zderzymy się
ze skutkami naszych wcześniejszych
postaw. Pierwszy wariant (wymuszony) bardziej boli, a drugi (dobrowolny)
jest rzadkością. Tam gdzie są dwie strony medalu, tam jest i trzecia (np. ząbkowana). Chodzi o sytuację, kiedy sami dążymy do zmiany, ale jej skutki
nam nie pasują i czasem reagujemy
„zbuntowaniem się przeciwko istniejącej rzeczywistości”.
Tak oto, nieco pokręconą drogą, doszliśmy do sedna sprawy, co już zasygnalizował niewinnie brzmiący tytuł
„a co mnie to obchodzi”.
Taka postawa bywa uzasadniona,
czasem mniej lub wcale. Jeśli ktoś kogoś obgaduje, słowa „co mnie to...” często hamują plotkarskie zapędy ku pożytkowi
ofiary
niedoszłego
oplotkowania, ale też samego plotkarza, który przynajmniej nikomu nie
podpadnie. Lecz kiedy widzimy bezradną staruszkę która boi się przejść przez
jezdnię...
Stara prawda mówi, że to nie ludzie
się zmieniają ale okoliczności życiowe,
które wymuszają nowe / inne zachowania kogoś, kto tak naprawdę zmienił
się niewiele lub wcale. Kształtowanie
charakterku to proces długi i bolesny,
nie zawsze dokonany za bytowania kogoś, kto nawet już dokonał... żywota.

Skąd takie minorowe rozważania?
Gdyż wcale mi nie do śmiechu, kiedy
słyszę w sklepowej kolejce – nie, żebym
podsłuchiwał, bo ludzie mówią głośno
może dlatego, że nie mają się czego
wstydzić – takie oto słowa. „Tyram całymi dniami i nie mam nic, oprócz długów i wrzodów żołądka”. Zapadła taka
cisza, że nawet pieniądze w kasie przestały brzęczeć i szeleścić. Słychać było
tylko głębokie westchnienia. W końcu
klient przy ladzie zaordynował: – pół
kilo pasztetowej proszę i kilo kaszanki... a niech to szlag... Nie. Poproszę
uprzejmie pół kilo łososia i kiełbasę suchą, ale bez wody. A co, mam sobie żałować? Parę dni temu miałem robioną
sondę żołądka. A na tym pasztecie to
już cztery lata jadę. Z tyłu kolejki odzywa się zniecierpliwiony głos: – panie,
a co mnie to obchodzi? Szybciej, bo mi
kaszanka w domu stygnie... a niech to
szlag! Ile w życiu można zjeść kaszanki? No dobra, kupuj pan spokojnie, bo
mnie też już żołądek powoli zaczyna fikać.
Po tej scence opuściłem kolejkę i poszedłem w głąb sklepu. Po prostu musiałem przez chwilę ochłonąć po
wstrząsie, jakiego doznałem. Przecież
przed chwilą byłem świadkiem niecodziennej postawy społecznej. Oto człowiek zrozumiał człowieka i nawiązał
z nim nić porozumienia. Obcy człowiek!
To niepojęte, tak przecież nie bywało!
Dobrze, dobrze. Bywało, ale w czasie
ucisku i sromoty, kiedy ludzie się jednoczyli, bo nie mieli innego wyjścia.
Ale jak tylko historia trochę poluzowała, już prywata i sobiepaństwo kosztem ogółu, kwitły jak podstępny
chwast. Niestety wiemy wszyscy, że
wyrywanie chwastów sprawy nie załatwia, bo mini korzonki w glebie pozostają i z wielką siłą garną się potem
w stronę nieba, aby chwalić dobrodziejstwo słońca.
Schyliłem się po cukier i myślałem
sobie: – co spowodowało zaistnienie porozumienia pomiędzy tymi dwojgiem
ludzi? Kaszanka? Raczej wspólna niedola w postaci dobrowolnego katowania się nieracjonalnym odżywianiem,
ku przysparzaniu zajęcia miejscowej
służbie zdrowia.
Ciekawe, dlaczego jest tu ona tak dobrze rozwinięta, w przeciwieństwie do
polskiej? Może musieli o nią zadbać bo
wszyscy tutaj źle się czuli? Ale nie wygląda mi na to, bo miejscowi seniorzy
lica mają gładkie i poruszają się godnie
a dziarsko. Jeśli w Starym Kraju po-

wyższa służba wygląda jak wygląda, to
może wcześniej nie była potrzebna, bo
wszyscy czuli się o´key? Też mi na to
nie wygląda, bo nad Wisłą wielu seniorów twarze ma szare i porusza się niejako z konieczności: jeśli się zrobiło jeden krok, to trzeba postawić następny,
aby się nie przewrócić.
Wróciłem do kolejki i stanąłem na
końcu. – Proszę pana, usłyszałem.
– Niech pan wróci na swoje miejsce
w kolejce, przecież już pan w niej stał.
Tego było już za wiele, jak na jedną wizytę w sklepie. – Jak to? Oni sami
wpuszczają mnie z powrotem do kolejki? Nie udźwignąłem tego emocjonalnie i wyszedłem ze sklepu głęboko poruszony, a nawet wzruszony.
Co się dzieje z tymi ludźmi? – rozmyślałem. Skąd taka życzliwość,
uprzejmość i wyrozumiałość? Tak
przecież nie bywało w czasach, kiedy
akurat nikt do nas nie kierował jakiegokolwiek oręża, bo wtedy – a jakże
– wszyscy bylibyśmy dla siebie braćmi
i siostrami. A tu Wielka Europa, otwarte granice, dostęp do dobrobytu i proszę: człowiek dla człowieka – człowiekiem!
Postanowiłem usiąść na ławce i to
przemyśleć. W tym celu – aby zrobić
sobie miejsce – wrzuciłem puszki po
piwie do pobliskiego kosza, a pety spod
moich nóg dyskretnie wyzbierałem. Nie
chciałem aby ktokolwiek pomyślał, że
to ja jestem autorem tego scenariusza
i jego rekwizytów.
Deszcz zaczynał padać, a ja snułem
wewnętrzny monolog. – Kiedy tylko
człowiek zlazł z drzewa, zaczął się organizować z oczywistych powodów. Jak
tylko zaczynało być trochę lepiej, już
miał problem – kto kogo ma słuchać.
Przez tysiące lat powtarzał się taki
schemat. Wspólna praca, walka o przywództwo, klęska jednych i zwycięstwo
drugich, wzrost dobrobytu, potem pławienie się w nim, następnie demoralizacja, w końcu upadek. I znowu: podnoszenie się z upadku, wspólna praca
– itd. Jeśli taka cykliczność istnieje, to
na jakim etapie jesteśmy my? W „Słowie o byle czym” nie przystoi czepiać się
społeczności większych od tej, którą
miałem przyjemność spotkać przy ladzie sklepowej. Niestety, rozpadało się
i przemokłem tak, że zniecierpliwiona,
ciemna strona mojego ja podszepnęła:
„a co mnie to obchodzi?” Chwileczkę.
A gdyby teraz była piękna, słoneczna
pogoda?
Michał Nowacki
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XXII Zimowe
Igrzyska Olimpijskie
niusz Tajner liczy na złoty medal Justyny Kowalczyk i mistrza świata
w skokach narciarskich Kamila Stocha, ale widzi też na podium wielu innych utalentowanych polskich sportowców. Jak będzie, zobaczymy.
W sporcie, tak jak w życiu, nie brakuje niespodzianek. My oczywiście liczymy na te miłe. W ostatnich trzech
latach Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło około 114 milionów
złotych na przygotowania sportowców w dyscyplinach zimowych. Jednak ostatecznie, obok umiejętności,
będzie liczyć się duch walki a także
łut szczęścia, czego całej naszej kadrze olimpijskiej szczerze życzymy.

Przepych luksus i komfort

Logo i maskotki Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Źródło: calapolskakibicuje.pl

Miasto – gospodarz

Zanim zapłonie znicz

Soczi (Rosja) zostało wybrane miastem – gospodarzem tegorocznych
igrzysk w głosowaniu, podczas 119
sesji MKOl które odbyło się w Gwatemali 4 lipca 2007 roku. W dniach 7
– 23 lutego 2014, zawodnicy z 65 krajów oraz niezależni sportowcy będą
uczestnikami zmagań w 98 konkurencjach 15-tu dyscyplin sportów zimowych. Dlatego 28 lutego 2010 podczas ceremonii zakończenia igrzysk
w Vancouver, mer Soczi tradycyjnie
otrzymał flagę olimpijską, która do
dnia rozpoczęcia imprezy jest przechowywana w ratuszu tego miasta.
Dyscypliny „śniegowe” zostaną rozegrane w oddalonej o godzinę jazdy
Krasnej Polanie, dyscypliny „lodowe”
w Soczi.

Rosja będzie po raz pierwszy organizatorem zimowych igrzysk. W 1980
roku letnia olimpiada odbyła się
w Moskwie. Rząd Rosji i sam Prezydent Rosji Władimir Putin silnie zabiegał o zorganizowanie tegorocznych
igrzysk. W kandydaturę i wybudowanie obiektów sportowych zainwestowano sumę ok 12 miliardów dolarów,
z czego dwie trzecie na infrastrukturę. Zaoferowana suma, przekraczająca wielokrotnie te które były zainwestowane we wcześniejsze igrzyska,
najprawdopodobniej zdecydowała
o wyborze gospodarza na 2014 rok.
Mówi się, że ostateczny koszt tych
najdroższych w historii sportu olimpijskiego igrzysk to olbrzymia suma
ok 50 miliardów dolarów „i rośnie”,
jednak różne źródła podają różne dane. Faktem jest, że Rosja nie należy
do krajów biednych a same igrzyska
nazywa się m.in. „Perłą Putina”.

Soczi leży nad brzegiem Morza
Czarnego. Co ciekawe, cała aglomeracja ciągnie się na przestrzeni
147 km, co czyni ją drugą pod względem długości na świecie. W 1838 założono tam Fort Aleksandria, w 1839
zmieniono nazwę na Placówka Dachowska. W 1896 roku nastąpiła
zmiana na obecną – Soczi, od nazwy
rzeki nad którą leży, a prawa miejskie nadano w roku 1917. Samym Rosjanom, ten letni kurort bardziej kojarzy się ze słonecznymi plażami niż
ze sportami zimowymi, choć w oddali bielą się ośnieżone szczyty Kaukazu. Na wszelki wypadek, zmagazynowane są duże ilości śniegu, gdyby
jego opady okazały się zbyt skąpe.

Polska kadra
W Igrzyskach Olimpijskich w Soczi
wystąpi 56 polskich sportowców, jedzie też 56 osób współpracujących.
„Przedstawiciele misji olimpijskiej
przebywać będą w trzech wioskach
– w Adlerze oraz dwóch w Krasnej Polanie”. Dawid Kupczyk (36 lat) jest
chorążym naszej kadry. Ten najstarszy polski zawodnik jest pilotem bobslejowej czwórki. Jak zastrzegł sekretarz
generalny
PKOl
Adam
Krzesiński, możliwe są zmiany w kadrze. Szef misji olimpijskiej Apolo-

Wszyscy odwiedzający są pod wrażeniem tego, co zobaczyli w Soczi.
Władimir Putin nie był gołosłowny
kiedy reklamował igrzyska w Soczi,
podczas kampanii przed wyborem
miasta-gospodarza:. „Najnowocześniejsze, najefektowniejsze, największe”. Faktycznie, efekt jest oszałamiający – jak twierdzą odwiedzający.
Wszystko będzie można zobaczyć podczas relacji telewizyjnych.

Olimpiada od kuchni.
W tym kontekście słowo olimpiada
jest użyte poprawnie, chodzi bowiem
o okres pomiędzy igrzyskami (i nieco
wcześniejszy). A był to czas wytężonej pracy, zarazem wielu kontrowersji na temat lokalizacji (klimat), kosztów i sposobu realizacji, głównie na
płaszczyźnie finansowej. Różne międzynarodowe organizacje badające
korupcję są zdania, że pewna część
olbrzymich kwot państwowych pieniędzy, znalazła się na prywatnych
kontach.
Są podobno inne kwestie budzące
wątpliwości i emocje wśród obywateli Rosji. Należy do nich bezpowrotne
zniszczenie dużych terenów rezerwatu przyrody w okolicach Krasnej Polany, wysiedlanie mieszkańców z terenów przeznaczonych pod inwestycje
olimpijskie, także oskarżenia o łamanie praw człowieka w stosunku do ludzi zatrudnionych na budowach, czego skutkiem jest sporządzenie
raportu przez organizację Human
Rights Watch. Z kolei władze Soczi
zażądały zdjęcia klimatyzatorów i anten satelitarnych gdyż „psuły panoramę”, a „żeby z lotu ptaka widok był
jednolity”, nakazały pomalowanie (we
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własnym zakresie) dachów i płotów na czerwono.
Oczywiście, nie można z całą
pewnością stwierdzić, jak było
i jest faktycznie, dopóki nie zostaną wydane oficjalne komunikaty w tej sprawie. Jednak
atmosfera sensacji i podejrzeń
wokół tego wielkiego przedsięwzięcia panuje na świecie
i w samej Rosji. Cóż, tak olbrzymie pieniądze pobudzają nie tylko wyobraźnię, ale i podsycają
ciekawość oraz podejrzliwość.
Może jest tak, że każdy dolar
został wydany uczciwie i problemu nie będzie. Jest to wewnętrzna sprawa Rosji, a same
obiekty nie sprawiają przecież
wrażenia niedoinwestowanych.
Tak więc poprzestaniemy tutaj
na tych sygnałach, które – podkreślmy – są obecnie w sferze
domysłów.

Iceberg Skating Palace. Żródło: sport.pl

Niech to jednak nie przesłoni
idei samych igrzysk. Życzymy
sportowcom udanych występów
i szczęśliwego powrotu do domu, a organizatorom pomyślnego zrealizowania XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Soczi.

Opr. Szymon Malicki.
źródła: www.silesiabl.pl
www.mmsilesia.pl
wiktorbater.natemat.pl
www.sport.pl

Sliding Center Sanki. Żródło: sport.pl

Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803
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Belgijskie świadczenia
rodzinne
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
Tel. 078 15 20 58
www.acv-antwerpen.be
http://www.acv-antwerpen.be/

Kto ma prawo do pobierania
belgijskiego zasiłku
rodzinnego

wej i prawnej sytuacji rodziny dziecka.

Kwoty świadczeń rodzinnych
n osoby zatrudnione w Belgii na umowę o pracę
n osoby pobierające belgijskie świadczenia socjalne (zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe, zasiłki inwalidzkie)
n osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie
Belgii
n osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną poza Belgią,
odprowadzające składki na ubezpieczenie społeczne do belgijskiej kasy
ubezpieczeniowej
Pierwszeństwo do wnioskowania
o świadczenia rodzinne ma osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę lub uprawniona do pobierania
świadczeń socjalnych. Jeśli żaden
z rodziców lub prawnych opiekunów
dziecka nie podlega jednemu z tych
statusów, o zasiłek wnioskuje osoba
samozatrudniona (prowadząca działalność gospodarczą).
Osoby nie będące biologicznymi rodzicami dziecka, ale pozostające
w związku z ojcem lub matką dziecka
i mieszkające pod jednym dachem
z dzieckiem partnera, również mogą
ubiegać się o zasiłek rodzinny. Jeśli
żadne z rodziców lub opiekunów
dziecka nie ma prawa do zasiłku rodzinnego, ponieważ nie posiada żadnego z wyżej wymienionych statusów
(pracownika, bezrobotnego, itd.), to
inna pracująca osoba, która należy do
rodziny i mieszka pod jednym dachem
z dzieckiem, również może wystąpić
o zasiłek, np. mieszkający pod tym
samym adresem wujek.
Jeśli żaden z członków rodziny
dziecka nie ma podstawy do wystąpienia o zasiłek rodzinny, można złożyć wniosek o zasiłek socjalny do
RKW/ONAFTS (funduszu zasiłków rodzinnych dla pracowników). Prawo
do takiego zasiłku zależy od finanso-

Kwoty zasiłku
(od 01 grudnia 2012):
n 90,28 euro – na pierwsze dziecko
(84,43 euro – dla osób prowadzących
działalność gospodarczą)
n 167,05 euro – na drugie dziecko
n 249,41euro – na trzecie i każde kolejne dziecko
W przypadku dzieci niepełnosprawnych bezwarunkowe prawo obowiązuje do 21 roku życia dziecka.
Świadczenia dla dzieci
do lat 18:
Prawo do świadczeń dla tej grupy
dzieci jest bezwarunkowe. Prawo do
zasiłku rodzinnego przysługuje do
dnia 31 sierpnia roku, w którym
dziecko ukończy 18 lat.
Jeśli dziecko jest niepełnosprawne,
przysługuje mu dodatek do zasiłku
rodzinnego, a wysokość dodatku zależy od stopnia inwalidztwa dziecka.
Świadczenia dla dzieci
w wieku 18 – 25 lat:
Dzieci z tej grupy wiekowej dają
prawo do pobierania świadczeń rodzinnych jeśli:
n uczęszczają jeszcze do szkoły średniej lub zawodowej (wymagane jest
minimum 17 godzin lekcyjnych w tygodniu)
n studiują na wyższych uczelniach
w systemie dziennym (wymagane jest
min. 13 godzin zajęć w tygodniu) lub
na niektórych prywatnych uczelniach
Do świadczeń rodzinnych wypłacane są dodatki po ukończeniu przez
dziecko 6, 12 oraz 18 roku życia. Wysokość dodatków zależy m.in. od tego
czy dziecko jest najstarszym i jedynym dzieckiem w rodzinie czy nie, czy
urodziło się przed czy po 31 grudnia
1990, czy jest zdrowe czy niepełnosprawne, czy ma obojga rodziców. Dla
półsierot i sierot są przyznawane pod-

wyższone inne dodatki wiekowe.
Oprócz dodatków wiekowych mogą być przyznane dodatki ze względu na niektóre sytuacje życiowe, np.
inwalidztwo rodziców, dla osób samotnie wychowujących dzieci, długotrwałe bezrobocie (powyżej sześciu
miesięcy) rodzica lub opiekuna dziecka. Dlatego ważne jest aby każdą
zmianę sytuacji rodzinnej jak najszybciej zgłaszać do funduszu zasiłków
rodzinnych.
W sierpniu każdego roku wypłacana jest tzw. premia szkolna w wysokości:
n 22,00 lub 27,60 euro (w zależności
od sytuacji rodzinnej i finansowej) dla
dzieci w wieku 0-5 lat
n 50,00 lub 58,59 euro (w zależności
od sytuacji rodzinnej i finansowej) dla
dzieci w wieku 6-11 lat
n 70,00 lub 82,02 euro (w zależności
od sytuacji rodzinnej i finansowej) dla
dzieci w wieku 12-17 lat
n 95,00 lub 110,42 euro (w zależności
od sytuacji rodzinnej i finansowej) dla
dzieci w wieku 18-24 lat
Kwoty obowiązują od 30 czerwca
2013.

Wypłata świadczeń
rodzinnych
Zgodnie z belgijskim prawem,
świadczenia rodzinne wypłacane są
matce dziecka. W przypadku gdy
dziecko pozostaje pod opieką innej
osoby, świadczenia rodzinne wypłacane są tej osobie.
Prawo do świadczeń rodzinnych
w przypadku nieuregulowanej
sytuacji pobytowej w Belgii
Gdy członkowie rodziny pracownika, a szczególnie dzieci, które rzeczywiście przebywają w Belgii, nie mają
jeszcze zameldowań, a jedno z rodziców dziecka jest już zatrudnione
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w Belgii, można udowodnić pobyt
dzieci w Belgii na podstawie zeznań
świadków. Pisemne oświadczenie
i podpisy świadków muszą być zalegalizowane (zatwierdzone) przez urzędnika gminy. Procedura zeznań świadków
ma
na
celu
ominięcie
niepotrzebnych formalności w kraju
poprzedniego zamieszkania dziecka.
Na podstawie zeznań świadków
o pobycie dziecka na terenie Belgii
fundusz świadczeń rodzinnych powinien wypłacić świadczenia rodzinne
od pierwszego miesiąca zatrudnienia
rodzica dziecka w Belgii.

w Polsce. Druk E401 jest potwierdzeniem zameldowania rodziny, w której przebywa dziecko, w danym miejscu zamieszkania.

Prawo do belgijskich świadczeń
rodzinnych dla dzieci przebywających poza Belgią (w innym kraju
EU)

Formularze P12 i P7 (dla dzieci po
18. roku życia) wypełnia i podpisuje
osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem – są to druki kontrolne, mające
na celu potwierdzenie sytuacji rodzinnej lub zawiadomienie o zmianach,
np. zmiana adresu, zgon jednego
z członków rodziny, utrata zatrudnienia opiekuna, zakończenie nauki
dziecka, itp.

Dzięki europejskiemu prawu o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, osoby pracujące na terenie jednego kraju Unii Europejskiej,
mające dzieci, które przebywają w innym kraju Unii Europejskiej, mogą
ubiegać się o świadczenia rodzinne
w kraju zatrudnienia. Zgodnie z tą zasadą z chwilą zatrudnienia w Belgii
lub rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Belgii można ubiegać się o świadczenia rodzinne dla
dzieci pozostających w Polsce.
O świadczenia można ubiegać się
z mocą wsteczną do 5-ciu lat.

Procedura w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego (świadczenia dla dzieci
przebywających poza Belgią):
Aby rozpocząć procedurę ubiegania
się o belgijskie świadczenia rodzinne
należy złożyć wniosek do belgijskiego
funduszu świadczeń rodzinnych, do
którego przyłączony jest pracodawca. Osoby prowadzące działalność
gospodarczą składają wniosek do
swojej kasy ubezpieczenia społecznego, do której odprowadzają składki
na ubezpieczenie społeczne. W obydwu przypadkach należy złożyć tzw.
model AA, dostępny na stronach internetowych funduszów świadczeń rodzinnych lub na stronie www.rkw.be.
Belgijski fundusz przesyła europejskie formularze z serii E 400 do osoby opiekującej się dzieckiem na adres
podany we wniosku o świadczenia rodzinne (model AA).
Mogą to być następujące formularze:
Formularz E 401 do wypełnienia
przez Urząd Gminy lub Miasta (Dział
Ewidencji Ludności) w Polsce lub Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Formularz E 402 (dla dzieci po 18.
roku życia) – wypełnia szkoła, uniwersytet lub placówka szkolnictwa
wyższego, do której uczęszcza dziecko. Jeśli szkoła odmawia wypełnienia
druku, należy go oddać do wypełnienia do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Druk E 402 potwierdza kontynuację nauki dzieci, które
ukończyły 18. rok życia.

Belgijski fundusz świadczeń rodzinnych wysyła formularze E 405 oraz
E 411 bezpośrednio do właściwego
dla miejsca zamieszkania dziecka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w celu uzyskania informacji
o okresach, w których przyznano lub
nie przyznano prawa do świadczeń
rodzinnych w Polsce. Na podstawie
tych informacji belgijski fundusz
ustali wysokość kwoty belgijskiego
zasiłku rodzinnego.
Oprócz wyżej wymienionych formularzy, w niektórych sytuacjach, belgijski fundusz może poprosić o wypełnienie dodatkowych formularzy:
E 403 – zaświadczenie o przyuczaniu do zawodu, E 406 – zaświadczenie
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dotyczące postnatalnych badań medycznych, E407 – zaświadczenie lekarskie potrzebne przy ubieganiu się
o specjalny zasiłek rodzinny lub podwyższony zasiłek rodzinny dla dzieci
niepełnosprawnych.
Na podstawie informacji zawartych
w wyżej wymienionych formularzach
belgijski fundusz wydaje decyzję
o wypłacie świadczeń rodzinnych. Jeśli w Polsce nie przyznano prawa do
świadczeń rodzinnych, opiekun dziecka otrzyma pełną kwotę belgijskiego
zasiłku rodzinnego. Jeśli w Polsce
ustalono prawo do świadczeń rodzinnych, belgijski fundusz wypłaci różnicę między zasiłkiem belgijskim i polskim. Decyzja o wypłacie różnicy
między zasiłkiem belgijskim i polskim
może zostać podjęta również w sytuacji kiedy w Polsce nie został złożony
wniosek o świadczenia rodzinne.
Należy pamiętać, że belgijskie fundusze co roku kontrolują sytuację rodzinną oraz prawo do zasiłku rodzinnego w kraju, w którym przebywa
dziecko. Dlatego co roku trzeba składać wniosek o polskie świadczenia rodzinne, nawet jeśli wiadomo, iż prawo
do zasiłku nie będzie przyznane. Wówczas co roku belgijski fundusz będzie
otrzymywał właściwe informacje
z polskich instytucji, co ma wpływ na
właściwe decyzje dotyczące prawa do
pełnych lub niepełnych świadczeń rodzinnych w Belgii.
Więcej informacji można uzyskać
w RKW www.rkw.be lub w ACV
– Dienst Grensarbeiders Nieuwe Europese Lidstaten pod adresem iwona.cieszynska@acv-csc.be
Aldona Kuczyńska-Naskręt
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www.pvbf.be

Sektor budowlany – informacje na rok 2014
WAKACJE „budowlane” od 14 lipca do 1 sierpnia.

Dni wolne od pracy:
• 1 stycznia, środa, Nowy Rok
• 21 kwietnia, poniedziałek, Poniedziałek Wielkanocny
• 1 maja, czwartek, Święto Pracy
• 29 maja, czwartek, Wniebowstąpienie
• 9 czerwca, poniedziałek

• 21 lipca, poniedziałek, Święto Narodowe
• 15 sierpnia, O.L.V. Wniebowzięcie
• 1 listopada, sobota, Dzień Wszystkich Świętych
• 11 listopada, wtorek
• okres świąteczny od poniedziałku 22 grudnia 2014
do piątku 2 stycznia 2015
• 25 grudnia, czwartek, Boże Narodzenie
• 1 stycznia, środa, Nowy Rok

P.D.O.K

Nowe stawki płacy w sektorze budowlanym
od 01/01/2014 do 31/03/2014
Klasyfikacja stanowiska

brutto
na godzinę

Krótki opis stanowiska

KAT. I – niewykwalifikowani

13,316

Pomocnik, pracownik rozpoczynający swoją karierę zawodową, pracownik bez dyplomu ukończenia edukacji
dziennej w zakresie budownictwa.

KAT. IA

13,979

Pracownik należący do kategorii I, który w ocenie
pracodawcy wykazuje wyższe kwalifikacje.

KAT. II – wykwalifikowani

14,195

Pracownik wykazujący umiejętności zawodowe, takie
jak prace ogólnobudowlane

KAT. IIA

14,904

Pracownik należący do kategorii II, który w ocenie
pracodawcy wykazuje wyższe kwalifikacje.

KAT. III – wykwalifikowany
pierwszego stopnia

15,097

Pracownik dobrze znający swój fach (obsługa urządzeń
mechanicznych, monterzy, itp.)

KAT. IV wykwalifikowany drugiego
stopnia

16,024

Pracownik, który w ocenie pracodawcy przewyższa
kwalifikacje pracowników kategorii III.

Pracownicy z kwalifikacjami

brutto
na godzinę

Krótki opis stanowiska

Brygadzista A pierwszego stopnia

16,607

Brygadzista to robotnik, któremu pomagają robotnicy;
nadzoruje realizację pracy,

Brygadzista B drugiego stopnia

17,626

Brygadzista, który w ocenie pracodawcy wyraźnie
przewyższa kwalifikacje brygadzisty A.

Kierownik zespołu

19,229

Pracownik z kwalifikacjami, pracujący na stanowisku
kierownika zespołu prac którymi kieruje.
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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 :

MONTER OGRZEWANIA
CENTRALNEGO – BRYGADZISTA

Wymagania:
• Min 5 lat doświadczenia jako monter ogrzewania centralnego oraz gazowego w domach prywatnych i mieszkaniach
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
• Demontaż starych pieców, kaloryferów i rur
• Montaż, instalacja i serwis nowych pieców,
instalacja kaloryferów
• Montaż kominków
• Montaż rur (Alpex, Mannesmann) za pomocą
ściskania/zgrzewania elementów
• Instalacja ogrzewania podłogowego
• Umiejętność montowania urządzeń sanitarnych, tzw. biały montaż (prysznic, wanna, umywalka, toaleta, itd.)
• Podstawowe instalacje elektryczne (np. podłączanie oświetlenia mebli łazienkowych)
• Umiejętność lutowania i spawania rur będzie
traktowane jako plus
• Umiejętności kierownicze (zarządzanie jednym
pracownikiem)
• Pracownik otrzyma bus dostawczy, którym może jeździć do różnych miejsc pracy.
CNC OPERATOR/PROGRAMISTA

Wymagania:
• Min 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• Umiejętność czytania rysunku technicznego
• Umiejętność obsługi frezarki CNC (5 oraz 3
osiowe maszyny, programowanie na pulpicie Haidenheim-ISO)
• Dobra znajomość M-kodów
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Zadania:
• Programowanie i obsługa frezarki CNC
• Odpowiedni dobór oraz składanie narzędzi
• Fabrykacja elementów (do 20m długości, brąz,
duplex, tytan…)
• Obliczanie oraz dodawanie parametrów (prędkość obrotów, posuw...)
• Dokonywanie pomiarów za pomocą: mikrometru, suwmiarki, głębokość. itd.

CNC TOKARZ/PROGRAMISTA

• Min 4-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• Umiejętność czytania rysunku technicznego
• Umiejętność obsługi tokarki CNC (programowanie na pulpicie Fanuc)
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
- Gotowość do ewentualnych nadgodzin
- Posiadanie własnego samochodu

• Naprawy pneumatyczne systemów np. układy
hamulcowe
• Używanie urządzeń diagnostycznych w celu
naprawy systemów elektronicznych
• Znajomość systemów Canbusa i systemów
sterowania Mosfet
• Wymiana obwodów elektrycznych, oświetlenia, itd.
• Spawanie Mig/Mag i elektrodą.

OPERATOR MASZYN
KONWENCJONALNYCH (TOKARZ)

Wymagania:
• Doświadczenie na podobnym stanowisku (mechanik wózków widłowych, koparki, ładowarki)
• Komunikatywny angielski
• Własny samochód żeby dojeżdżać do pracy

• Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku tokarz (obsługa maszyn
konwencjonalnych)
• Komunikatywna znajomość j. angielskiego
• Umiejętność czytania oraz interpretowania rysunków technicznych
• Posiadanie własnego samochodu

DOŚWIADCZONY
ELEKTROMECHANIK
SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH
(FIAT)

ELEKTRYK WYSOKICH NAPIĘĆ

• Wykształcenie średnie lub zawodowe jako
elektryk, elektromechanik lub energetyk
• Min. 5 lat udokumentowanego świadectwami pracy doświadczenia jako elektryk wysokich
napięć
• Praktyczne doświadczenie w pracach naziemnych związanych z posadowieniem słupów
• Mile widzialne uprawnienia do pracy na wysokościach
• Dobra kondycja fizyczna i zdolność do pracy
w ciężkich warunkach atmosferycznych
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
• Komunikatywna znajomość j. angielskiego
• Posiadanie własnego samochodu
ELEKTROMECHANIK WÓZKÓW
WIDŁOWYCH

Zadania:
• Analiza całej maszyny za pomocą systemów
diagnostycznych (tzw. Multimeters) i dokumentacji technicznej
• Naprawa silników diesla różnych maszyn.
• Naprawa systemów hydraulicznych (systemy
podnośne / pompy / itd.)

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

Wymagania:
• Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• Umiejętność dokonywania napraw mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
• Posiadanie własnego samochodu
ELEKTROMECHANIK
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Wymagania:
• Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku elektromechanika samochodów ciężarowych
• Dobra znajomość programów diagnostycznych
• Komunikatywna znajomość j. angielskiego
• Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność
• Motywacja do pracy
• Własny samochód
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Długoterminowy kontrakt z możliwością stałego zatrudnienia
• Stała praca od poniedziałku do piątku
• Zakwaterowanie
• Pomoc konsultanta w sprawach administracyjnych
• Dodatek za dojazdy do pracy

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 tygodniu.
Tel.: 0475.335.432

SZUKAM MIESZKANIA
%Poszukuję apartamentu do wynajęcia
z 1 lub 2 sypialniami na parterze.
Okolice Deurne lub Berchem.
Tel: 0498 62 07 91

SZUKAM PRACY
% Mam 24 lata ukończyłem technikum
budowlane i szukam pracy
w budowlance, wykończeniówka. Znam
się na rysunku technicznym. Posiadam
doświadczenie przy układaniu glazury,
montażu płyt G-K, malowanie, kładzenie
paneli, montaż okien i drzwi oraz wiele
innych prac. Chętnie nauczę się nowych
zadań i prac związanych z budowlanką.
Posiadam swój samochód i mieszkam na
Deurne (koło Antwerpii). Bardzo proszę
o kontakt: +32487281770 lub +48 888
575 030

KUPIĘ
% Kupie mieszkanie 40 m z jedną
sypialnią, salonem, kuchnią i łazienką
(Płock i okolice). Kontakt: 0498 30 75 51
SPRZEDAM
% Sprzedam dom wolnostojący (rok
bud. 2009), wyposażony i umeblowany
na wysokim poziomie w okolicy
Zwolenia (województwo mazowieckie).
Cena 215 000 euro.
Więcej informacji: 0048 50 92 77 414 lub
0495 84 70 48

% Mam 22 lata, szukam pracy przy
rozbiórkach, przeprowadzkach i jako
pomocnik budowlany. Mieszkam
w Antwerpii. Tel: 0485 54 38 28

% Do sprzedania ubranka dla
dziewczynki od 0 do 2 lat. Buciki w rozm.
18-21. Duży wybór body, koszulek
i śpiochów w „neutralnych” kolorach
od 0.5 euro. Ubrania są w dobrym
stanie, noszą jedynie niewielkie ślady
zwykłego używania. Zapraszam do
oglądania. Kontakt pod numerem
0475 46 90 35.
% Sprzedam łoże sypialniane w dob
rym stanie bez materaca. Cena 40 euro.
Tel: 0489 20 62 99
INNE
% Wynajmę pomieszczenie na sklep
Outlet (nowe rzeczy), dobra lokalizacja,
w pobliżu restauracji i Delhaize, na tej
ulicy każdego dnia przechodzi ok. 8000
pieszych. Gitschotellei, Berchem,
w pobliżu przystanku tramwajowego
z tramwajem nr 9, 11 i 4 autobusy 31,
51, 52, 53. Siedzibą stałych klientów.

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
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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

