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Od Redakcji
Jako, że kwiecień jest miesiącem szczególnym na przestrzeni roku,
– choć każdy dzień jest wyjątkowy i niepowtarzalny – w tym
Numerze nie zabraknie akcentów Świąt Wielkanocnych, które są
obecne w naszej tradycji i sercach. Z wielką przyjemnością
zamieszczamy artykuł-refleksję „Papież nadziei”, który z Rzymu
nadesłał dla nas o. Franciszek Czarnowski. Poza tym, w naszej
gazecie jak zwykle – dla każdego, coś ciekawego.
Wiosna zadomowiła się na dobre i ptaki, skoro świt, po swojemu
ćwierkają o nadchodzącym lecie. Zimowe ciuszki zniknęły
w czeluściach szaf, a my snujemy wakacyjne plany. Taka jest kolej
rzeczy. W tym wszystkim zmagamy się z trudami dnia codziennego,
ufnie patrząc w przyszłość.
Jest nam miło, że możemy uczestniczyć w życiu Polonii zarówno
w dzień powszedni, jak i od święta. Życzymy udanych Świąt
Wielkanocnych, niech nie zabraknie podczas nich czasu i na
zadumę, i na radość.
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Papież nadziei
– refleksja przez kanonizacją
Z Watykanu
– specjalnie
dla „Antwerpii
po polsku”
– ojciec
Franciszek
Czarnowski

K

iedy w październiku 1998 r.
Jan Paweł II obchodził
dwudziestolecie swego
pontyfikatu, włoski piosenkarz
i kompozytor Amedeo Minghi
zadedykował mu utwór pt. Człowiek, który przychodzi z daleka. Piosenka ta niejako w wielkim skrócie przybliżała niektóre
znaczące rysy z życia i pracy
polskiego papieża. Były zatem
podróże – gdyż jako młody człowiek, Karol Wojtyła wraz z przyjaciółmi brał udział w wielu ciekawych wędrówkach. Później,
już jako papież, w trakcie swych
niezwykłych pielgrzymek apostolskich wsiewał ziarno słowa
Bożego w głębię ludzkich serc
i niósł nadzieję wszędzie tam,
gdzie dotarł. Na drodze jego życia stanęła też poezja, ponieważ
kochał polskich wieszczów narodowych. Zachwycał się teatrem, a nawet sam tworzył poezje i dramaty. W życiu papieża
nie zabrakło również cierpienia,

– czego symbolami były np. zamach na placu św. Piotra z 13
maja 1981 r. oraz ostatnie dni
jego życia przed odejściem do
domu Ojca.
Myślę, że wielu z nas uchwyciło podczas relacji z pogrzebu
Jana Pawła II pewien niewielki,
ale symboliczny moment. Karty księgi, złożonej na papieskiej
trumnie, przewracały podmuchy wiatru, by w końcu ją zamknąć. Byliśmy świadkami, jak
dobiegał końca pewien etap
w życiu Kościoła i świata. Oto
odchodził ten, który pielgrzymował i nauczał, który pisał
i głosił, ostrzegał i pocieszał.
Odchodził, ale jego dziedzictwo
duchowe będzie do nas przemawiało przez lata i przez pokolenia. Sam obraz zamkniętej księgi pozostał jako przekaz
i zapytanie: Na ile papieskie
przesłanie pokoju, wiary i nadziei znajduje odbicie w naszej

postawie chrześcijanina, zanim
księga naszego własnego życia
na tym świecie zostanie definitywnie zamknięta?
Dla nas Polaków, każdorazowa pielgrzymka Jana Pawła II
do ojczyzny była wydarzeniem
podnoszącym na duchu, zwłaszcza w czasach, gdy Polska tkwiła jeszcze w okowach komunizmu. Papieskie wołanie: Niech
zstąpi Duch Twój i odnosi oblicze ziemi. Tej ziemi! – stało się
dla umęczonego polskiego narodu prawdziwym tchnieniem
Ducha, Bożym huraganem przemian. Budzące się z komunistycznego letargu społeczeństwo otrzymało cenny ładunek
nadziei. Ani trudności, jakie
przeżywał cały kraj, ani nawet
mroki stanu wojennego, nie były w stanie zahamować procesu, który się wówczas rozpoczął.
Podczas kolejnych pielgrzymek,
Jan Paweł II, jak mądry i cierpli-
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wy nauczyciel udzielał wskazówek, w jakim kierunku ma teraz kroczyć polskie
społeczeństwo. W trakcie pobytu
w Gdańsku w 1987 r. przypominał, że
każdy z nas ma w życiu swoje własne
Westerplatte, – czyli system wartości,
którego należy bronić i ochraniać nawet
wówczas, gdy będzie to nas sporo kosztować. Cztery lata później, gdy w Polsce
trwała ożywiona dyskusja i spory na temat kształtu przyszłej Rzeczypospolitej
– skierował do rodaków serię głębokich
katechez na temat dziesięciu przykazań
Bożych. Apelował wówczas o wrażliwość
ludzkich sumień, poszanowanie wskazań Dekalogu oraz o dziękczynienie Bogu za dar odzyskanej wolności. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi! – Te
słowa, wypowiedziane w dzień inauguracji, były jedną z cech charakterystycznych całego pontyfikatu. Odwiedzając
dziesiątki krajów i spotykając się z różnymi problemami, jak np. piętno wojny
domowej bądź surowa dyktatura, Jan
Paweł II niósł wszędzie pociechę i nadzieję. Również podczas pielgrzymki do
Belgii, w maju 1985 r., w trakcie spotkania z mieszkańcami Antwerpii, przekazał
słowa otuchy wszystkim chorym, cierpiącym oraz znajdującym się w trudnych
warunkach życiowych. Tylko otwierając
się na Boga i jego łaskę, człowiek może
sprawić, że jego życie stanie się bardziej
znośne.
Jak możemy dzisiaj podziękować Bogu za tego „papieża nadziei”? Już w dniu
pogrzebu Jana Pawła II pojawił się spontaniczny apel „Santo subito – święty od
zaraz”. Potrzeba było 9 lat, aby to wołanie zrealizowało się w postaci wielkiej
uroczystości kanonizacyjnej, jaka została zaplanowana w Rzymie na dzień 27
kwietnia 2014 r. Według różnych szacunków, na uroczystości może dotrzeć
nawet kilka milionów pielgrzymów. Warto też dodać, że na placu św. Piotra w poniedziałek, następnego dnia po kanonizacji, przewidziana jest Msza św.
dziękczynna dla przybyłych polskich pielgrzymów. Najważniejsze nie będą jednak
same liczby, ale osobiste podejście do
tych wydarzeń. Czy przeżyjemy uroczystość ogłoszenia Jana Pawła II świętym
jako „jeszcze jedno spotkanie kulturalno-religijne”, czy też odczytamy je jako
Boży dar dla nas wszystkich? Postacie
świętych są nam przecież dane nie tylko
po to, by je podziwiać ale – przede wszystkim – by je naśladować. Weźmy zatem
sobie do serca papieskie słowa nauczania, przykład jego życia, modlitwy, wytrwałości w cierpieniu i umiejętności
przebaczania. Ten, który odszedł już do
domu Ojca niech pociąga nas swoją świętością, by nasza codzienność chrześcijańska była coraz głębiej przeżywana, coraz
pełniejsza, coraz mocniej oparta na Bogu.
tekst i zdjęcia:
o. Franciszek Czarnowski
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Opowiadanie wielkanocne
Krzyż,
zrobiony
z drewna
trzeciego
cedru,
z symbolu
tortury
przeistoczył się
w symbol
zwycięstwa.

W

edle starej legendy,
dawno temu w pięknych lasach Libanu wyrosły trzy cedry. Jak wszyscy
wiemy, potrzeba wielu lat, aby
cedr wyrósł na potężne drzewo.
Dlatego drzewa te przez wieki
całe rozmyślają o życiu, śmierci, przyrodzie i ludziach. Owe
trzy cedry były świadkami przybycia ekspedycji z Izraela wysłanej przez króla Salomona,
później ujrzały, jak ziemia spłynęła krwią podczas bitwy z Asyryjczykami. Dane im było poznać Jezabel i proroka Eliasza,
dwu śmiertelnych wrogów. Widziały, jak wynaleziono alfabet.
Pewnego dnia postanowiły
porozmawiać o przyszłości.
Po tym wszystkim, czego byłem świadkiem, chciałbym, by
wyrzeźbiono ze mnie tron dla
króla najpotężniejszego na Ziemi – rozmarzył się pierwszy
z cedrów. Ja zaś pragnę stać się
częścią czegoś, co przemieni na
zawsze Zło w Dobro. Jeśli zaś
chodzi o mnie, to chciałbym, aby
ilekroć ludzie spojrzą na mnie,
myśleli o Bogu – odpowiedział
trzeci cedr.
Minęło jeszcze wiele lat, aż pojawili się cieśle. Ścięli cedry

i statek powiózł je w odległe
strony. Z drewna pierwszego,
zbudowano schronienie dla
zwierząt, a z resztek zbito rusztowanie do siana. Z drugiego,
wyciosano zwykły stół, który
trafił do rąk handlarza mebli.
Na drewno trzeciego nie znalazł
się kupiec, dlatego pocięto je
i umieszczono w magazynie
w jakimś wielkim mieście.
Nieszczęśliwe drzewa żaliły
się: „Nasze drewno nie było dość
dobre i nikt nie doszukał się
w nas piękna, by je wydobyć”.
Czas mijał i jednej z wielu
gwiaździstych nocy pewne małżeństwo, które nigdzie nie mogło znaleźć miejsca na nocleg,
schroniło się w stajence zbudowanej z drewna pierwszego cedru. Kobieta krzyczała z bólu,
aż wydała na świat dziecię i położyła je na sianie umieszczonym na drewnianym rusztowaniu.
Wtedy cedr pojął, że oto spełniło się jego marzenie – był to
największy ze wszystkich królów Ziemi.
Mijały lata, aż pewnego wieczoru, w skromnym domu, mężczyźni zasiedli wokół stołu wyciosanego z drewna drugiego
cedru. Jeden z nich, zanim jeszcze wszyscy zaczęli jeść, wyrzekł

Libańskie cedry. Źródło: http://blog.szymanskich.net

słowa o chlebie i winie stojącym
przed nim.
Wtedy drugie drzewo zrozumiało, że w owej chwili to nie
kielich wina i kawałek chleba
spoczywa na nim, ale dokonuje
się pojednanie człowieka z Boskością.
Następnego dnia, zabrano kawałki trzeciego cedru i zbito
w kształcie krzyża. Porzucono
je gdzieś, a w kilka godzin później przyprowadzono nieludzko
poranionego mężczyznę, którego przykuto do jego drewna.
Przerażone drzewo zapłakało
nad barbarzyńskim losem, jakie
zgotowało mu życie.
Zanim jednak minęły trzy dni,
trzecie drzewo pojęło sens swego przeznaczenia – ukrzyżowany człowiek stał się rozświetlającym wszystko Światłem.
Krzyż, zrobiony z drewna trzeciego cedru, z symbolu tortury
przeistoczył się w symbol zwycięstwa.
Jak to zwykle bywa z marzeniami, wypełniły się sny trzech
libańskich cedrów, ale nie tak,
jak same drzewa to sobie wyobrażały.
Autor: Paulo Coelho
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Jak to drzewiej bywało
Dla naszych
przodków,
Wielkanoc była
czasem
ważnym
religijnie, ale
nie brakowało
też zwyczajów
wywodzących
się z tradycji
ludowej,
pełnych
zabawy
i wesołości.

Ś

więta Wielkanocne kojarzą się nam ze smacznym
białym żurkiem, pachnącym wędzonką i białą kiełbasą.
Jednak kiedyś, w czasach Polski Szlacheckiej, ta potrawa była najbardziej znienawidzonym
polskim daniem.

Karnawałowe obżarstwo
i post
Dawniej, przez cały okres karnawału Polacy jedli, i to dużo.
Często balowano i imprezowano od rana do rana, a szczyt zabaw przypadał na okres od tłustego czwartku do popielcowej
środy. Były to tak zwane zapusty. Organizowano kuligi, zabawy przy ognisku i wesela.
W ostatni dzień przed rozpoczęciem postu, rozbawieni ludzie
gromadzili się w karczmach
i oberżach kontynuując zabawę,
a o północy, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, kończyły się żarty i swawole. Rozpoczynał się post.
Nadchodził czas żuru, który
wprawdzie był dobry na wszelkie dolegliwości związane ze
złym samopoczuciem (czytaj:
kac po hucznych popijawach),
ale wartości odżywczych i sycących nie miał wiele. Przepis był
prosty: na tę ponoć najstarszą
polską potrawę składało się kilka garści mąki albo ziarna, trochę wody i skórka starego chleba. Ale w niektórych rejonach
Polski gotowano żur na prawdziwym zakwasie, a to już była
inna bajka. Przygotowany według tego przepisu żur był tak
kwaśny w smaku, że naszym
przodkom aż wykręcał języki,
wzbogacał jednak organizm
o witaminy B i C oraz bakterie
kwasu mlekowego, które, (o
czym nie wiedzieli jeszcze nasi
pradziadkowie) wpływały korzystnie na organizm. Chroniły
przed miażdżycą i znacznie obniżały poziom cholesterolu. Co
przebieglejsi (i z dużym kacem),
dodawali do żuru sok z kiszonej
kapusty. Po takiej ilości witaminy C, nawet najbardziej „zmęczony” organizm szybko wracał
do właściwego stanu.
Gdy rozpoczynał się post,
urządzano wielkie chowanie
garnków. Towarzyszyły temu
obrzędowi rytuały, w które zaangażowane były całe rodziny.

Garnki chowano w różnych miejscach; część zanoszono na
strych, część składowano w piwnicy. Ale przedtem były dokładnie szorowane, aby zmyć z nich
nawet najmniejszy ślad wcześniejszych mięsnych potraw.
Dlatego patelnie i garnki posypywano popiołem (prawdopodobnie był to sprawdzony sposób na
zlikwidowanie resztek jedzenia).
Potem wyparzano je, a ci bardziej
wrażliwi wystawiali naczynia
z domu, żeby nie kusiły poszczących swoim widokiem.
Tak przygotowani Polacy, zaczynali kilkutygodniowy okres
jedzenia tylko potraw bezmięsnych i beztłuszczowych. Na stołach rozpoczynał panowanie staropolski żur, towarzyszył mu
nieodłączny śledź. Posiłki nie
dość, że skromne i ubogie pod
względem odżywczym, były podawane w małych ilościach. Nie
dziwi więc, że po zakończeniu
postu nikt nie mógł już patrzeć
na żur i śledzie jedzone non stop
przez czterdzieści dni.
Postu nasi pradziadowie przestrzegali rygorystycznie. Jedzenie przez ten cały okres tylko
żuru i śledzia, rzeczywiście
mogło sprzykrzyć się nawet tym
najbardziej wytrwałym i pobożnym, chociaż dla poprawy smaku nasi przodkowie mogli sobie
podjeść od czasu do czasu brukiew, ciemny chleb czy kwaszoną kapustę.
Trochę inaczej pościła szlachta i magnateria. Na szlachec -

kich dworach oprócz żuru i śledzia, pojawiała się polewka
z jasnego, lekkiego piwa z rozgotowanym w nim żytnim chlebie. Do smaku doprawiano ją
kminkiem, cukrem i solą, niektórzy dodawali jeszcze odrobinę masła.

Pogrzeb żuru i śledzia
Kiedy post dobiegał końca,
w Wielki Piątek – wprawdzie
najsmutniejszy dla katolików
dzień w roku – wieczorem, lub
w Wielką Sobotę rano, robiono
ze znienawidzonym żurem porządek i urządzano mu huczny
pogrzeb. Była to zemsta za postne jedzenie. Wraz z żartobliwymi przyśpiewkami i okrzykami, żur wynoszono z domu,
a towarzyszył mu wycięty niekiedy z drewna albo innego materiału śledź. Garnek z żurem
zakopywano w ziemi lub wylewano, a skorupy rozbitego naczynia wyrzucano na drogę.
Natomiast śledzia wieszano na
przydrożnej wierzbie. Jemu także dostawało się za to, że przez
sześć tygodni wraz z żurem królował w jadłospisie Polaków.
Dla naszych przodków, Wielkanoc była czasem ważnym religijnie, ale nie brakowało też
zwyczajów wywodzących się
z tradycji ludowej, pełnych zabawy i wesołości. Pogrzeb żuru
i śledzia był momentem radości,
bowiem kończył się post i na
stoły wracało mięsiwo.
Ewa Jan ik

Tradycyjny żur wielkanocny. Źródło: http://www.kopalnia.pl
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii

Ogród Zoologiczny – część I

J

eżeli niektóre ogrody zoologiczne są częścią historii miasta, to
z pewnością antwerpskie ZOO
do takich należy. Przepełnione jest
dziewiętnastowiecznymi zabytkami
architektury, nietypowa jest także jego lokalizacja. Wejście do ogrodu
znajduje się zaledwie kilka metrów
od dworca centralnego i właśnie takie
umiejscowienie ZOO jest całkowicie
unikalne. Z pewnością jest to najbardziej „wciśnięty”’ w miejską zabudowę
ogród zoologiczny na świecie. Pierwotnie jego teren znajdował się poza
murami miasta i zajmował powierzchnię dwóch hektarów. Obecnie jest
o wiele większy (10 hektarów) i tak
zrośnięty z miastem, że stanowi jego
nieodłączną część. Od momentu powstania do chwili obecnej, ZOO nadzorowane jest przez Królewskie Towarzystwo Zoologiczne w Antwerpii.

Historia powstania ZOO
Antwerpskie ZOO zostało oddane
do użytku 21 lipca 1843 roku. Początkowo wejście do ogrodu znajdowało
się na Borgerhoutsestraat (obecnie
Carnotstraat). Okazów zwierząt nie
było zbyt wiele: kilka kóz, koni, parę
małp, ptaków, węży i przygotowane
klatki dla drapieżników. W roku 1847
do antwerpskiego ogrodu zawitał

Budynek ZOO. Źródło: http://www.oude-postkaarten.com

pierwszy szympans, który zgodnie
z tym, co opisywały ówczesne gazety
był tak spoufalony ze swoim opiekunem, że wspólnie zjadali posiłki.
Od momentu otwarcia, ZOO było
instytucją publiczną dostępną dla każdego. Ale jak się później okazało, tylko z założenia. Cena za wejście do
ogrodu wynosiła tyle, ile ówczesna
dniówka niejednego robotnika. Przeciętny człowiek w zwykłym ubraniu,
nawet jeżeli miał pieniądze na opłacenie wstępu, nie był wpuszczany na
teren ogrodu, ponieważ ten przywilej zarezerwowany był tylko i wyłącznie dla wyższych warstw społecznych.
Ówczesna dyrekcja pilnowała, aby
dzieci z bogatych rodzin mogły spokojnie rozkoszować się niezwykłą
atmosferą ZOO pod czujnym okiem
niezliczonej ilości guwernantek
i niań. Wyższe sfery upodobały sobie
ogród jako miejsce rozrywki, towarzyskich spotkań i spacerów. Ta dziwna sytuacja częściowo uległa zmianie
dopiero w 1862 roku, kiedy zezwolono pozostałym mieszkańcom na zwiedzanie ogrodu w Poniedziałek Wielkanocny i w drugą niedzielę sierpnia.
Przy czym w obu tych przypadkach
ceny za bilety były tak obniżone, że
za wejście do ZOO mogli zapłacić i ci
mniej zamożni. Coraz częściej z uro-

ku ogrodu korzystali także uczniowie
antwerpskich szkół. Jednak cała sytuacja, związana z drogimi biletami
i przywilejami dla wyższych warstw
społecznych, „znormalniała” dopiero
po zakończeniu pierwszej wojny światowej (1918 rok).
Utrzymanie ZOO było bardzo kosztowne. I chociaż w tej kwestii można
było liczyć na hojność miejskich radców, to znaczny strumień pieniędzy
spływał do kasy ogrodu z zupełnie innej strony. Od chwili otwarcia aż do
roku 1850, czyli w przeciągu zaledwie siedmiu lat, na potrzeby ZOO
wpłacono 240 darowizn. Niektórzy
darczyńcy z zasobnymi portfelami, sami organizowali podróże do najbardziej odległych i egzotycznych zakątków świata, aby do antwer pskiego
ogrodu przywieźć jak najwięcej rzadkich i cennych okazów. Do dobrego
tonu należało również wykupowanie
zwierząt na własność – taki rodzaj mecenatu, przy czym zwierzęta pozostawały oczywiście w ZOO. Opiekunowie
łożyli na utrzymanie swoich podopiecznych i starali się stworzyć im jak
najlepsze warunki do życia. Pod koniec XIX wieku, ponad połowę przychodów ogrodu stanowiły właśnie darowizny i pieniądze od opiekunów
zwierząt.
11 stycznia 1881 roku w nocy,
w wyniku awarii ogrzewania, doszczętnie spłonął budynek małp,
w którym zginęło 79 sztuk zarówno
małych jak i dużych okazów. Kilka
z nich było naprawdę cennych, możliwych do obejrzenia tylko w Antwerpii – na przykład orangutany.

Wejście do ZOO.
Źródło: http://antwerpsegilde.blogspot.be/
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Teren ogrodu był stopniowo powiększany. Do roku 1884 powierzchnia
ZOO wzrosła aż do 10 hektarów. Większa ilość ziemi była równoznaczna
z powstawaniem nowych obiektów.
Najstarszym do dzisiaj zachowanym
budynkiem jest monumentalna brama wejściowa. Słynna Świątynia
Egipska wzorowana na londyńskim
Crystal Palace powstała w 1856 roku. Nieco później oddano do użytku
wyjątkowy budynek w stylu Maurów.
W pierwszych latach XX wieku powstała ptaszarnia, zbudowano także
budynki dla administracji, restauracje
i salę koncertową. Przybywało mieszkańców ogrodu i rosła liczba zwiedzających. Szacuje się, że w roku 1850
antwerpskie ZOO odwiedziło około
50 tysięcy osób, a już w roku 1914,
liczba zwiedzających wzrosła aż do
500 tysięcy.
Dalsza rozbudowa ogrodu stanęła
pod znakiem zapytania w chwili oddania do użytku budynku nowego dworca centralnego. Był to sygnał, że
w tym kierunku ZOO nie może się już
rozwijać.

Jefke
Z antwerpskim ogrodem zoologicznym nierozerwalnie związana jest historia murzyńskiego chłopca, który
przez wiele lat był największą atrakcją ZOO, większą niż słonie, lwy, antylopy, czy pingwiny. Ludzie, którzy
nigdy wcześniej nie widzieli czarnoskórego człowieka, często przychodzili do ogrodu właśnie dla niego.
Kiedy powstało ZOO, jednym z naj-

ważniejszych zadań, jakie stanęło
przed jego dyrektorem było pozyskanie jak największej ilości odpowiednich gatunków zwierząt. Antwerpski
port obsługiwał coraz więcej statków,
nie było więc problemu z transportem drogą morską przyszłych mieszkańców ogrodu.
Pewnego dnia, do portu zawitał statek transportowy „Magellan”, który
powrócił z rejsu do Afryki Zachodniej,
przywożąc zwierzęta do ZOO. Na pokładzie znajdowały się także egzotyczne ptaki i dziesięcioletni, pochodzący z Nigerii czarnoskóry chłopiec
(nazwany później Jefke), którego kapitan otrzymał jako podarunek od wodza pewnego plemienia i przeznaczył
jako prezent dla ZOO.
Kapitan Meyer włożył do klatki kilka egzotycznych ptaków, zamkniętą
klatkę powiesił na kiju, który położył
chłopcu na ramieniu i powiedział do
niego „idź naprzód”. Chłopiec zszedł
z nabrzeża, doszedł do Grote Markt,
popatrzył na wieżę antwerpskiej katedry, przystanął przy pomniku Rubensa, przeszedł Meir i znalazł się przy
ZOO. Możemy tylko sobie wyobrazić,
jaka to była za sensacja. Na widok
niedużego czarnoskórego chłopca,
niosącego na ramieniu klatkę z egzotycznymi ptakami, mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia. Patrzyli na
niego jak na zjawę nie z tego świata,
ujrzawszy dziwnego przybysza ze
skrzeczącymi ptakami. Dla Jefke, nowa rzeczywistość też była zdumiewająca i oszałamiająca. Znalazł się przecież zupełnie w innym świecie. Prosto
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z afrykańskiego buszu trafił do wielkiego, portowego miasta.
Jego dalsze losy potoczyły się w zadziwiający sposób. Został zatrudniony jako opiekun ptaków w antwerpskim ogro dzie zo o lo gicz nym, był
również portierem, który w eleganckim uniformie z błyszczącymi guzikami witał gości przybywających do
ZOO. Dziesiątego lutego 1846 roku,
w koś cie le Sint Wil le bror du skerk,
Jefke przyjął chrzest i zmienił nazwisko na Jo zef Möller. Je go oj cem
chrzestnym został ówczesny dyrektor ZOO.
Czy Jefke do końca odnalazł się
w nowym otaczającym go świecie,
trudno powiedzieć. Szukał rozrywki
w miejscach niemających najlepszej
opinii, a za takie uznawano okolice
Carnotstraat. Zaprzyjaźnił się z panią
lekkich obyczajów, Joanną Cathariną
Claes, znaną wszystkim jako Katrien,
z którą wkrótce się ożenił. Na przyjęciu weselnym, zorganizowanym oczywiście na terenie ZOO, bawiło się około czterdziestu gości. Jednym
z otrzymanych przez nowożeńców
prezentów było pudełko z dwoma gołębiami – czarnym i białym. Mieszkańcy miasta byli w szoku. Ślub białej kobiety z czarnym mężczyzną nie
mieścił się według nich w jakimkolwiek systemie wartości. Małżeństwo
nie przetrwało długo, rodzina się rozpadła, chociaż z tego związku urodziła się córka. Jefke zmarł w 1882 roku
mając zaledwie 45 lat.
Jak powiadają pracownicy ogrodu,
duch czarnoskórego Jefke do tej pory unosi się nad ptaszarnią w antwerpskim ZOO.

Human ZOO

Zjefke.
Źródło: http://www.tenboome.webruimtehosting.net/

Córka Zjefke.
Źródło: http://www.tenboome.webruimtehosting.net/

Antwerpski ogród zoologiczny ma
w swojej przeszłości także niechlubną
kartę. Na przełomie XIX i XX wieku,
w europejskich i amerykańskich ogrodach zapanowała moda na tak zwane
Ludzkie ZOO. Aż trudno uwierzyć, że
zaledwie sto lat temu w klatkach, jak
zwierzęta, przetrzymywani byli ludzie
tylko dlatego, że mieli inny kolor skóry i nikt przeciwko takim działaniom
nie protestował. W antwerpskim ZOO
również znajdowała się wystawa
z eksponatami-ludźmi. Oglądały ją tysiące zwiedzających, chcąc zobaczyć
jak wyglądają mieszkańcy dzikich,
niecywilizowanych rejonów świata.
Rdzenna ludność Afryki wystawiana
była na pokaz i przedstawiana, jako
brakujące ogniwo ewolucji pomiędzy
małpą a białym człowiekiem. Ostatnia taka europejska ekspozycja miała miejsce w Brukseli w 1958 roku
i przedstawiała murzyńską wioskę
oraz jej mieszkańców z terenu Kongo.
Anna Janicka
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Nowe prawo chroniące kobiety.
Koniec z „podrywem” na ulicy?

T

rzynastego marca bieżącego roku, belgijska minister do spraw
wewnętrznych i równości Joelle Milquet podała do publicznej wiado mo ści, że od kwiet nia wcho dzi
w życie nowe prawo mające na celu
rozprawienie się ze wszystkimi przejawami dyskryminacji ze względu na
płeć. Kontrowersyjne przepisy zakazu ją agre syw ne go za cze pia nia czy
„podrywania” kobiet na ulicy, w pracy i w innych miejscach publicznych,
a nawet w internecie. Od tej pory,
sek si stow skie uwa gi pod adre sem
kobiet będą słono kosztować: nawet
rok więzienia i 1500 euro grzywny.

Wszystko zaczęło się…
Od ko bie ty, 25-let niej stu den tki
Sophie Peters, która w ubiegłym roku na krę ci ła film za ty tu ło wa ny
„Femme de la Rue”. Pokazuje on Sophie samotnie spacerującą po Brukse li w godzinach popołud niowych.
Podczas przechadzki, przez cały czas
pod cho dzi li do niej męż czyź ni,
zwłaszcza ci pochodzący z krajów Bliskiego Wschodu, zapraszali na kawę, proponowali wspólne spędzenie
cza su w ho te lu. Kie dy dziew czy na
odmawiała, obrzucali ją niewybrednymi epitetami. Film zrobił furorę,
zwłaszcza w sieci i wywołał prawdziwą burzę. Poparły go feministki, żąda jąc usta wy chro nią cej ko bie ty
przed sek si stow ski mi za czep ka mi,
krytykowały zaś organizacje islamskie zarzucają im fałsz i manipulacje. Padły pytania o bezpieczeństwo
kobiet, samotnie poruszających się
po ulicach belgijskich miast w biały
dzień.

Kontrowersyjne przepisy?
Od chwili, gdy informacja o wprowa dze niu no we go pra wa uj rza ła
światło dzienne, w internecie zawrzało. Co do meritum powyższej ustawy
nikt nie ma wątpliwości, ponieważ
seksizm to postawa zasługująca na
po tę pie nie za wsze i wszę dzie. Ale
w jaki sposób odróżnić chamskie zachowanie od kulturalnego podrywu?
– pytają internauci. No cóż, w tym
momencie powinno paść pytanie: jak
często uliczny podryw bywa kulturalny? Z pewnością, kobiety czują się
dowartościowane, gdy mężczyznę zafascynuje ich wygląd. Ale jak twierdzą belgijskie media, sprawa jest poważ na,
zwłasz cza
w
Bruk se li
i An twer pii. W tych mia stach, ale
również i innych ośrodkach w Bel-

gii, panie bywają wręcz terroryzowane po przez za cze pia ją cych je męż czyzn. Dlatego głównym celem nowe go pra wa jest ochro na ko biet
przed różnymi ulicznymi natrętami,
którzy zachwyceni tą czy inną kobietą, w sposób bardzo nachalny składają im niedwuznaczne propozycje i nie
reagują na słowo NIE. A że często
w taki właśnie sposób zachowują się
mężczyźni wyznający islam (dla których kobieta nie jest równoprawnym
partnerem), właśnie oni odebrali nowe prawo jako policzek. Żeby więc
nie razić niczyich uczuć i aby społeczeństwo nie odebrało tej ustawy jako skierowanej przeciwko muzułmanom, za wie ra ona rów nież za pis
w któ rym za ka zu je się ob ra ża nia
mężczyzn. Karalne będzie między innymi wyśmiewanie się z mężczyzny
i nazywanie go kurą domową dlatego, że na przykład pozostaje w domu i opiekuje się dziećmi.

W jaki sposób ustawa będzie
działać?
To kolejny kontrowersyjny punkt.
Wy star czy bo wiem, że ko bie ta, do
której mężczyzna skieruje niedwuznacz ną propozycję, czy w jej rozumieniu obelżywe słowa, zgłosi sprawę na po li cji, a ta na tych miast
skieruje ją do sądu. I powstaje problem. Bowiem w jaki sposób można
stwierdzić, że dana uwaga jest obraźliwa, czy to są jeszcze zaloty czy już
nę ka nie? Z pew no ścią każ dy czło wiek ma prawo zupełnie inaczej odbierać różne propozycje. O tym, czy
dana uwaga była obraźliwa czy też
nie, decydować będą sami poszkodowani, potem policja i organy sprawiedliwości. Mogą zapadać wyroki
niepoparte żadnymi kodeksami, ponieważ w tej kwestii brak jest prawnych definicji. Czyli w zależności od
poczucia humoru, nastroju czy osobistej wrażliwości, dane osoby będą
same osądzały zachowanie innych.
Gdzie tak naprawdę przebiega granica pomiędzy zalotami a wulgarnym
podrywem i nękaniem, pomiędzy niezbyt wyszukiwanym – a jednak komplementem, a naruszeniem osobistej
godności? Belgijska prasa komentując tę usta wę pod kre śla, że pew ne
drzwi zostały otwarte zbyt szeroko,
co w konsekwencji może prowadzić
do nieuczciwości i nadużyć. Łatwiej
te raz bę dzie ko goś oskar żyć, czy
zgłosić na policję występek, którego
nie było. Sama ustawa jest potrzeb-

na. Bez dwóch zdań. Ale można odnieść wrażenie, że nie do końca przemyślano wszystkie jej aspekty.
Są to pierwsze tego typu przepisy
w Europie i na pewno nie rozwiążą
tego tak ważnego, społecznego problemu. Przede wszystkim dlatego, że
kobiety z belgijskich miast najczęściej zaczepiane są przez mężczyzn
pochodzących z krajów muzułmańskich, w których – jak wiadomo – pomiędzy prawami kobiet i mężczyzn
znaku równości postawić nie można.
Jak powiedziała pani minister Milqu et: „męż czyź ni nie zda ją so bie
sprawy, że kobiety muszą codziennie wy słu chi wać sek si stow skich
uwag. Ko men ta rze wy krzy ki wa ne
przez grupy podrostków w kierunku ko biet są w na szym spo łe czeń stwie trywializowane. Nikt nie ma
prawa traktować drugiej osoby jak
przedmiot seksualny albo obrażać jej
bezkarnie. To musi się skończyć”.
Wszystko się zgadza. Ale małe są
szanse na to, że po wejściu w życie
no we go pra wa coś się zmie ni
i w dzielnicach imigranckich w Brukseli czy Antwerpii, kobiety będą mogły spokojnie przejść ulicą. Imigranci
z in nych kul tur i tak ży ją we dług
własnych zasad, a w stosunku do europejskich kobiet zachowują się tak,
jak chcą. Kary za nękanie na tle seksualnym czy płciowym powinny zostać wprowadzone w życie. Ale problemem pozostanie egzekucja prawa.
Niestety, nowa ustawa nie wskazuje
na to, kto tak naprawdę miałby ocenić, czy dana uwaga, zaczepka rzucona pod adre sem ko bie ty (lub męż czyz ny) jest ob ra źli wa i w ja kim
stopniu prawo zostało przekroczone.
Belgia wydała na świat nowe – jak
twierdzi znaczna część komentatorów i społeczeństwa – bezużyteczne
prawo, które prawdopodobnie wkrótce zostanie wprowadzone w wielu innych kra jach Unii. I cho ciaż sam
sens powyższej ustawy jest bezsporny, w praktyce będzie tak jak zwykle, czyli nijak. Bowiem w normalnych wa run kach, w pra wi dło wo
funkcjonującym społeczeństwie, kulturalne zachowywanie się wobec kobiet i powstrzymywanie się od niewy bred nych
i
sek si stow skich
komentarzy, dyktują obyczaje, kultura i obowiązujące zasady dobrego
wychowania.
A leksan dra
D ob iecka
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Warto wiedzieć
Zmiany prawne, wprowadzone
od 1 kwietnia 2014 w Belgii
1. Podatek VAT (BTW/TVA)
Małe firmy i przedsiębiorstwa oraz
stowarzyszenia, zwolnione są z płacenia podatku VAT pod warunkiem, że
ich przychód w skali roku nie przekroczy 15 000 euro.
Do kwietnia tego roku ten próg wynosił 5580 euro.

2. Podatek VAT
za elektryczność
Z dniem 1 kwietnia 2014, maleje podatek VAT za energię elektryczną dostarczaną do domostw prywatnych.
Kwota VAT zostanie obniżona z 21 do
6 procent, natomiast firmy będą wciąż
płacić 21% VAT. Tak więc lokatorzy
każdego mieszkania mogą spodziewać
się rachunku za elektryczność, niższego o około 8%. Obniżka obowiązywać
będzie co najmniej do grudnia 2015
roku.
Podatek VAT na gaz pozostaje bez
zmian.

3. Niższe ceny baterii
i akumulatorów
Od kwietnia, za sprawa obniżki dodatku ekologicznego (milieubijdrage),
maleją także ceny baterii i akumulatorów. Do tej pory dodatek ten wynosił
12.39 centów, natomiast po obniżce
wyniesie 7.5 centów. Dodatek ekologiczny jest doliczany do ceny każdej
baterii i akumulatorów przed opodatkowaniem VAT, dlatego należy pamiętać, że cała kwota dodatku to 7.5 centów + 21% VAT.

4. Dekret o przedszkolach
Nowy dekret dotyczący przedszkoli, znacząco zmienia od 1 kwietnia reguły panujące w tej branży. Od tego
dnia, każde przedszkole i żłobek musi posiadać pozwolenie wydawane
przez organizację Kind en Gezin
(Dziecko i Rodzina). Ponadto, każde
przedszkole i żłobek będą musiały zrewidować swoje warunki finansowania. Wszystko to ma służyć utrzymaniu jakości i rentowności przedszkoli
na wysokim poziomie. Zmiany w finansowaniu przedszkoli i żłobków będą wprowadzane stopniowo do 2020

roku tak, aby te instytucje miały czas
na dostosowanie się do nowych reguł.
Należy spodziewać się stopniowych
zmian cen przedszkoli w gminach,
które wprowadziły odpłatność za tę
usługę.

5. Uzasadnienie zwolnienia
z pracy
W przypadku zwolnienia z pracy,
pracownik ma prawo poprosić o pisemne uzasadnienie wypowiedzenia.
Co więcej, gdy zwolnienie nie zostanie uzasadnione, zwalniany pracownik ma prawo uzyskać odszkodowanie wynoszące równowartość pensji
za okres od 3 do 17-tu tygodni (kwotę ustala sąd). Prawo to dotyczy jednak tylko i wyłącznie tych osób, które pracowały na kontrakcie, na czas
nieokreślony. Pracownik, prośbę
o uzasadnienie musi wysłać pracodawcy listem poleconym. W przypadku
braku pisemnego uzasadnienia, pracodawca będzie zmuszony zapłacić też
dodatkowy mandat w wysokości równowartości 2-tygodniowej pensji za
pracę zwalnianego pracownika.

ści. Handlowiec, który nie wylegitymuje się kartą na czas, może stracić swoją
licencję. Ponadto koszt wydania karty
zostaje podniesiony z 13 do 100 euro.

8. Program aktywacji
zawodowej osób starszych
Pozostanie on aktualny dla osób aż
do 60-go roku życia. Ma to związek
z ogólnym trendem w podnoszeniu
wieku emerytalnego. Warto pytać więc
w lokalnym pośredniaku, o programy
aktywacyjne dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym.

9. Zmiany w krajobrazie
prawnym Belgii
Ilość okręgów sądowniczych zmniejsza się z 27-u do 12-tu. Okręgi sądowe będą prawie identyczne z granicami prowincji. Reforma ma jednak
niewielki wpływ na życie mieszkańców, którzy w przypadku spraw sądowych będą musieli udać się do tego
samego budynku sądu, jak do tej pory. Zmiana jest czysto administracyjna.
wizytowka.be

6. Obowiązek rejestracji
pracowników na dużych
placach robót
Od pierwszego kwietnia, każda osoba pracująca na dużych placach robót
(na przykład budowach), musi być zarejestrowana w systemie elektronicznym, aby ułatwić kontrolę instytucji
socjalnych i podatkowych. Przez dużą
budowę rozumie się
miejsce, za którego
budowę rachunek wyniesie ponad 800.000
euro.

7. Handel
obwoźny
Wszyscy kupcy, handlowcy i sprzedawcy
parający się sprzedażą
bezpośrednią w systemie od drzwi do drzwi,
zobowiązani są od 1
kwietnia stosować elektroniczne karty rejestracji swej działalno-

Więcej ciekawych artykułów
znajdziecie Państwo na portalu
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Warto wiedzieć
Uniwersalna ładowarka w UE
Po staraniach Komisji Europejskiej
trwających od 2009 roku, (nowe normy techniczne opublikowano już
w grudniu 2010 r.), Parlament Europejski znaczącą większością głosów
przyjął ostatnio nową regulację dotyczącą rynku urządzeń radiowych,
w tym uniwersalnej ładowarki, przystosowanej do każdego typu urządzenia. Projekt jest już zatwierdzony
przez Radę UE, lecz musi zostać jeszcze oficjalnie podpisany.
Ta dyrektywa oprócz ładowarek, dotyczy też zunifikowania przepisów na
terenie całej UE, tyczących innych
urządzeń radiowych takich jak pilot
do otwierania drzwi samochodu czy
modemy/routery. Komisja Europejska będzie też brać pod uwagę smartfony, nawigacje samochodowe piloty
do alarmów i inne.

Dobrowolne porozumienie
Jak powszechnie wiadomo, jest wielu liczących się producentów telefonów komórkowych, smartfonów itd.
Dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej, nowy standard został wprowadzony bez osobnych unijnych przepi-

Cyfrowe recepty
Od tego roku wchodzi w życie ogłoszona przez minister zdrowia Laurette Onkelinx dyrektywa, która powstała na wniosek Inspektoratu Zdrowia. Dotyczy ona
wprowadzania recept elektronicznych.

Nie od razu
To przedsięwzięcie jest traktowane
przez Panią Minister w sposób szczególny. Jak sama powiedziała, „Nie jest
intencją, aby zobowiązywać, zakładam,
że to bardzo szybko znajdzie ogólną akceptację”.
Nowy system jest obecnie w fazie testowej i jego wprowadzanie będzie się
odbywać stopniowo. Zakłada się, że do
końca 2014 roku, już ok. 4500 lekarzy
i farmaceutów zacznie korzystać z recept cyfrowych, ale recepty papierowe
pozostaną jeszcze w użyciu. Zawierać
one mają dodatkową informację (w specjalnej ramce) uwzględniającą uczestnictwo w nowym systemie i tylko farmaceuta będzie miał do niej dostęp.

Zalety
Najogólniej: szybciej, prościej i mniej
papieru. Z chwilą, kiedy recepta znaj-

sów. Mianowicie doszło do dobrowolnego porozumienia 14-tu najważniejszych producentów, m.in. Sony, Nokia, Samsung, Motorola, Apple,
w sprawie wspólnego standardu ładowarek, opartego na standardzie
micro-USB.

Prototyp
Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, Antonio Tajani jest już posiadaczem prototypu nowej ładowarki, która ma się pojawić na rynku
jeszcze w tym roku. Kiedy został mu
on wręczony przez Bridget Cosgrave,
dyrektor generalną DigitalEurope
– największej organizacji europejskiego przemysłu technologii cyfrowej,
oświadczył: „Z zadowoleniem przyjmuję wprowadzenie nowych ładowarek do telefonów komórkowych, opartych na nowej, ogólnoeuropejskiej
normie. To naprawdę dobra wiadomość dla europejskich konsumentów”

To potrwa
Zanim nowa ładowarka w pełni rozgości się na rynku, musi minąć trochę
czasu. Od momentu ostatecznego za-

dzie się w systemie, nie ma możliwości, aby ją zgubić. Zniknie też możliwość fałszowania recept. Charakter pisma lekarzy jest często nie do odczytania
nawet przez farmaceutów, nie będzie
więc konieczności dzwonienia do lekarza w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Ważne jest też, że dane dotyczące zdrowia konkretnego pacjenta, będą
dostępne w bazie danych, dlatego farmaceuta będzie mógł się upewnić, czy
nie ma problemu alergii lub konfliktu
z innymi zażywanymi właśnie lekami.
Samo zagadnienie popytu i podaży
na rynku farmaceutycznym będzie łatwiejsze do analizowania, a zasoby leków będą mogły być monitorowane na
bieżąco. No cóż, sam lekarz, też będzie
niejako bliżej całego systemu i w każdej chwili będzie wiadomo, ile recept
przepisał w ciągu ostatniej godziny…

To się przyjmie
Już na obecnym etapie możemy mieć
przekonanie, że system znajdzie się
w powszechnym użyciu. To oczywiście
kwestia czasu, zanim wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Na pewno
będzie wiele uaktualnień i poprawek
w samym systemie baz danych, będzie

twierdzenia dyrektywy, kraje unii będą miały dwa lata na wprowadzenie
zmian w swoim ustawodawstwie,
a producenci sprzętu trzy lata na przestawienie się na nowe technologie.

Ułatwienie
Faktycznie, jedna ładowarka zamiast kilku – to brzmi rozsądnie,
zwłaszcza w kontekście usiłowania
znalezienia tej właściwej, w plątaninie czarnych kabli. Ekolodzy, także
uważają pomysł za trafiony, gdyż wyrzucanie niepotrzebnych, choć sprawnych ładowarek, jest dyskusyjne. Są
też głosy zwracające uwagę na to, że
niektóre firmy pracują nad innymi
metodami ładowania swoich produktów i rzecz w tym, aby tego z góry nie
wykluczać. Mogą znaleźć się esteci,
którym fason uniwersalnej ładowarki
nie przypadnie do gustu. Ja mam tylko jedno malutkie pytanko. Ile ładowarek będę potrzebować, jeśli będę
chciał np. przed podróżą naładować
równocześnie pięć urządzeń?
Opracował
Michał Nowacki

musiało wejść w życie szereg ewentualnych, dodatkowych przepisów i rozporządzeń. Materia jest delikatna, chodzi przecież o nasze zdrowie i życie.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że
w przyszłości lekarz w dalszym ciągu
będzie miał osobisty kontakt z pacjentem, że żywy człowiek nas opuka, ostuka, przyłoży stetoskop i po ludzku spyta o nasze samopoczucie.
Postęp wkracza we wszystkie dziedziny życia. Jednak, co będzie, jeśli komuś zawiesi się akcja serca akurat wtedy, kiedy lekarzowi zawiesi się
komputer?
Opr. Michał Nowacki
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy
belgijskiej
Niezapłacone mandaty
Co roku, z tytułu niezapłaconych
mandatów, belgijski budżet traci
ogromne pieniądze. Tylko w 2013 roku do państwowej kasy, od ukaranych
kierowców nie wpłynęło prawie 120
milionów euro. Według gazety „La Libre Belgique”, nie wiążą się z tym żadne sankcje prawne. Wprawdzie sądy
karzą ociągających się z zapłatą kierowców, nawet mogą oni na kilka dni
trafić do aresztu, ale powyższe orzeczenia rzadko kiedy są egzekwowane.
Belgijskie ministerstwo sprawiedliwości już pracuje nad skutecznym
sposobem karania kierowców, którzy
odmawiają płacenia mandatów. W ciągu miesiąca mają zostać opublikowane nowe przepisy.
„La Libre Belgique”

Niewypał w Antwerpii
W trakcie robót w jednym z opuszczonych budynków przy Italielei, robotnicy natknęli się na niewypał pochodzący, jak się później okazało,
z czasów I wojny światowej. Na miejscu natychmiast zjawiły się odpowiednie służby oraz straż pożarna, policja
i pogotowie ratunkowe. Zarządzono
ewakuację ludności w promieniu dwustu metrów od miejsca, w którym odkryto niewypał. Zarówno mieszkańców jak i pracowników ewakuowano
do specjalnie podstawionych do tego
celu autobusów De Lijn.
Saperzy z brygady DOVO niewypał
wywieźli, rozbroili i na szczęście okazało się, że w opuszczonym budynku
nie znajdują się już żadne inne materiały wybuchowe. Całe zamieszanie
z pewnością odczuli kierowcy, ponieważ na czas operacji ulicę Italielei
zamknięto dla ruchu drogowego.
gva.be

Eutanazja dla osób
niepełnoletnich legalna
Król Belgii Filip I podpisał na początku marca ustawę zezwalającą na
eutanazję osób niepełnoletnich. Ustawa została przyjęta przez parlament
w lutym tego roku i aby weszła w życie, potrzebny był podpis króla.
Zgodnie z ustawą, lekarze mają pra-

wo do dokonywania eutanazji osób
poniżej 18 roku życia, które są nieuleczalnie chore, cierpią z powodu silnego bólu i nie mają żadnych perspektyw na polepszenie swojego stanu
zdrowia. Według nowego prawa, taka
decyzja musi być zatwierdzona przez
rodziców i lekarza, a osoba niepełnoletnia ubiegająca się o zgodę na dokonanie eutanazji musi być świadoma
sytuacji i zdawać sobie sprawę, co eutanazja oznacza.
Prawo zezwalające na eutanazję nieletnich, zostało potępione przez belgijski episkopat i wiele organizacji na
całym świecie, które z założenia bronią życia człowieka.
„De Morgen”

Policja ostrzega
przed włamywaczami
Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, każdego dnia na terenie
Belgii dochodzi do ponad 200 włamań. Policja apeluje o to, aby mieszkańcy zamykali swoje domy na
wszystkie spusty i jeżeli to możliwe,
lepiej zadbali o ochronę swoich lokali mieszkalnych.
W pierwszej połowie ubiegłego roku, doszło do włamań w prawie 40 tysiącach mieszkań, czyli średnio 210
kradzieży dziennie. Poza mieszkaniami, rabusie interesują się także sklepami. W związku z tym, belgijska minister spraw wewnętrznych Joelle
Milquet, zamierza znacznie powiększyć system monitoringu w dzielnicach handlowych oraz stworzyć specjalną sieć wymiany informacji
pomiędzy właścicielami sklepów a policją.
IAR

Wzrost sprzedaży
samochodów osobowych
Belgijski rynek samochodowy ma
się nieźle. W lutym, klienci zarejestrowali łącznie ponad 46.100 nowych samochodów osobowych. Jest to wzrost
mniej więcej o 1,6 procent do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W rankingu sprzedawców prowadzi Peugeot przed Volkswagenem, ale
łącznie w okresie styczeń-luty,
Volkswagen wyprzedza nieznacznie

francuskiego producenta samochodów. Na trzecim miejscu uplasowała
się marka Renault.
samara.com

Wyjątkowy prezent
Podczas jednego z programów w telewizji VRT zastanawiano się, co Belgia mogłaby podarować amerykańskiemu prezydentowi w związku
z jego wizytą w Brukseli. Chodziło
o coś charakterystycznego, kojarzącego się z Belgią. Padło na korzenne
ciasteczka spekulos. Powstała duża
forma przedstawiająca Obamę w stroju koszykarskim z piłką w ręku, gdyż
jak powszechnie wiadomo, prezydent
jest fanem koszykówki. Ciasto wypiekł pewien piekarz z Antwerpii
i w taki oto sposób, amerykański
przywódca stał się posiadaczem ciasteczkowego Obamy.
IAR

Brukselska katedra
schronieniem dla uchodźców
W XVII-to wiecznym kościele św.
Jana Chrzciciela, w samym centrum
stolicy Belgii, od ponad trzech miesięcy koczują uchodźcy z Afganistanu. Po tym jak władze odrzuciły ich
wniosek o udzielenie azylu, przejęli
pomieszczenia świątyni i przebywali
tam przez dłuższy czas (możliwe, że
do dnia ukazania się tej gazety). Początkowo grupa Afgańczyków liczyła
około 200 osób, ale potem trochę
mniej, ponieważ część z nich znalazła schronienie w ośrodkach dla
uchodźców.
Uchodźcy, dzięki pomocy kilku organizacji charytatywnych, doskonale potrafili się zorganizować w tak
nietypowym lokum. Mogąc liczyć na
przychylność proboszcza, ustawili we
wnętrzu świątyni kilka większych namiotów dla kobiet i dzieci, oraz mniejszych, przeznaczonych dla mężczyzn.
Otrzymują ciepłe posiłki, mogą także liczyć na pomoc medyczną i ubrania od mieszkańców miasta.
Afgańczycy zapowiedzieli, że zrobią
wszystko, aby władze Belgii nie deportowały ich z powrotem do Afganistanu.
reuters.com
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Droga Belgia
Belgijska prasa podaje, że ceny
w belgijskich supermarketach są najwyższe w regionie. Tak wynika
z ubiegłorocznego porównania cen 60
tysięcy produktów spożywczych i innych. Z opublikowanych danych wynika jednoznacznie, że w Belgii jest
o 12 procent drożej niż w Holandii
i o 9 procent drożej niż w Niemczech.
Okazuje się, że w porównaniu z cenami obowiązującymi w sklepach na terenie Belgii, tańsza jest nawet Francja, o około 6,5%. Tak wysokie ceny
w Belgii związane są z wyższymi niż
w innych krajach kosztami pracy,
wyższymi stawkami podatku VAT
i stosunkowo małym rynkiem zbytu.
IAR

Nowy podatek sposobem
na korki
Belgijskie władze przymierzają się
do wprowadzenia podatku drogowego, który będzie uzależniony od liczby
przejechanych kilometrów. System ten
miałby zdaniem polityków zmniejszyć
korki, z którymi boryka się Belgia.
Już od pewnego czasu, w kilku regionach kraju prowadzony jest program pilotażowy a w wybranych
samochodach i motocyklach zainstalowano urządzenia GPS, które rejestrują datę, godzinę oraz liczbę przejechanych kilometrów. Na podstawie
zebranych danych, właściciel pojazdu
zostanie obłożony odpowiednim podatkiem. Według twórców ustawy, jego stawka będzie zróżnicowana w zależności od pory dnia, w której pojazd
uczestniczył w ruchu drogowym. Najwięcej zapłacą ci kierowcy, którzy często korzystają z samochodu lub motocykla w dni powszednie w godzinach
szczytu. Nocą podatek nie będzie naliczany. Jak obliczyli eksperci, średnia
wysokość podatku dla użytkownika
mieszkającego za miastem wyniesie
około 243 euro na rok. Belgijscy kierowcy nie kryją oburzenia i już zapowiadają, że nie pozwolą na wprowadzenie w życie tego podatku.
momotoyager.net

Samowystarczalna Belgia?
Portal knack.be donosi, że Belgia,
jako jedyny europejski kraj, nie jest
bezpośrednio uzależniona od importu
rosyjskiego gazu ziemnego. Z rosyjskiego Gazpromu Belgia czerpie zaledwie 7 procent gazu. Reszta dostarczana jest z Holandii, Norwegii
i Kataru.
Nie oznacza to jednak całkowitego
gazowego bezpieczeństwa, bowiem od
pewnego czasu maleją dostawy gazu
do Europy, co spowodowane jest moż-
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liwą blokadą dostaw tego surowca
z Rosji w związku z konfliktem na
Krymie. Jeżeli w Europie niedobór
gazu będzie się zwiększał, może to
mieć bezpośredni wpływ na belgijskich importerów i zmniejszenie dostaw.
Również belgijscy przedsiębiorcy
nie obawiają się ewentualnych sankcji
gospodarczych wobec Rosji nałożonych przez Unię Europejską. Eksport
do Rosji stanowi niecałe 1,5 procent
całego belgijskiego eksportu.
Eksperci twierdzą, że jedyne, czego
Belgia mogłaby się obawiać, to ewentualnych skutków wprowadzenia powyższych sankcji, które dotkną inne
europejskie kraje w pewnym stopniu
połączone gospodarczo z Belgią.
knack.be

Nowe linie lotnicze
Na przełomie marca i kwietnia na
niebie pojawią się samoloty nowych
belgijskich linii lotniczych. Powstaną one z połączenia się SN Brussels
Airlines z Virgin Express. Prasa donosi, że większym zainteresowaniem niż
nowa firma przewozowa, cieszy się logo, a właściwie związane z nim przesądy pasażerów. Pierwotnie, logo nowego przewoźnika była literka „b”
ułożona z trzynastu czerwonych kulek. I właśnie liczba 13 wzbudziła tak
wielkie kontrowersje. Jak bowiem
wiadomo, dla części ludzi jest to po
prostu pechowa trzynastka. Pasażerowie zasypali dyrekcję firmy mailami i telefonami z prośbą o zmianę znaku firmowego i dopięli swego. Do
trzynastu czerwonych kulek dodana
zostanie czternasta. A wszystko to,
jak twierdzi przewoźnik, dla dobra
klientów.
deredactie.be

„My też jesteśmy Antwerpią”
Od pewnego czasu, w telewizji
i w sieci można oglądać nowy film
promujący miasto Antwerpia, zatytułowany „Mowing Antwerp”. Film wywołał w internecie ogromną burzę,
ponieważ jest za bardzo „biały” i pokazuje nierealistyczny obraz miasta.
W ciągu tego trzyminutowego filmu,
na palcach jednej ręki można policzyć
sekwencje, w których pokazani są rasowo inni mieszkańcy miasta. Władze
miejskie twierdzą, że owszem „schowały wielokulturowość”, ale w założeniu, „Mowing Antwerp” skierowany
jest do biznesu, dlatego tak często
przewija się w nim motyw portu, czy
przemysłu diamentowego.
Na reakcje mieszkańców nie trzeba było długo czekać. W odpowiedzi,
antwerpska młodzież nakręciła swój
własny film „Ook wij zijn Antwerpen”.

Występują w nim młodzi ludzie różnych narodowości, ras i religii, którzy
na tle najbardziej charakterystycznych dla miasta miejsc, z uniesionym
do góry palcem mówią do kamery:
„My też jesteśmy Antwerpią”.
deredactie.be

Nowoczesne zakupy
Belgowie będą mogli płacić za zakupy w sklepach lub internecie za pomocą aplikacji w smartfonie lub tablecie.
Zamiast
używać
karty
płatniczej, wystarczy, że zeskanują
kod QR z produktu, a następnie wprowadzą numer PIN.
Aplikacja nazywa się Mister Cash.
Według firmy Bancontact, która ją
opracowała, tego typu transakcje
smartfonem są w pełni bezpieczne.
„Dokonując tradycyjnych płatności online, trzeba wykonać wiele operacji,
które zostawiają w internecie wiele poufnych informacji. A nasza usługa zapewnia pełną ochronę” – tłumaczy Kris
De Rijck z Bancontact Mister Cash.
„Trzeba wykonać mniej operacji, co
zmniejsza ryzyko przejęcia danych
osobowych przez osoby niepowołane.
Połączenie z aplikacją na twoim telefonie jest bezpośrednie i zabezpieczone najlepszymi na rynku systemami”
– zapewnia.
W zeszłym roku aplikację przetestowało 40 tys. osób. Do powszechnego
użytku ma wejść w maju br. i będzie
dostępna tylko na urządzenia z systemem Android. Umożliwi jednak przesyłanie pieniędzy także pomiędzy
smartfonami.
Dd v

„Schoolstraten”
Władze Antwerpii wprowadzają
w życie nowy projekt skierowany do
przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów. Ma on zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze
do i ze szkoły. Każdego dnia, na pół
godziny przed rozpoczęciem lekcji
i pół godziny po ich zakończeniu,
zamknięte dla ruchu samochodowego mają być te ulice, przy których
znajdują się placówki oświatowe, które zdecydują się na wzięcie udziału
w powyższym projekcie. W trosce
o bezpieczeństwo uczniów, na tych
obszarach i w tych godzinach, będzie
się odbywał wyłącznie ruch pieszy
i rowerowy.
W ten sposób władze miasta chcą
zadbać o bezpieczeństwo i komfort
antwerpskich uczniów, oraz zachęcić
zarówno dzieci jak i rodziców do korzystania z rowerów, oraz do rodzinnych spacerów.
Gva
Opracowała: Karolina Morawska
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Wojna na górze,
czyli belgijska awantura o pandę
Misie panda
jako narzędzie
w przedwyborczych
starciach

W

ielkimi krokami zbliżają się majowe wybory.
Po li ty cy
wszyst kich
partii prześcigają się w pomysłach, w jaki sposób zdobyć największą ilość głosów obywateli. Po ja wia ją się mniej lub
bar dziej na cią ga ne ha sła wyborcze i najróżniejsze przedwyborcze obietnice. Ostatnio, do
czerwoności rozgrzewa Belgów
ponowny spór o pandę, który
przybiera niekiedy groteskowy
wymiar wojny belgijsko-belgijskiej. Tym razem jest o tyle ciekawie, że w drugi akt tej wojny,
bardzo aktywnie i w wyjątkowo oryginalny sposób włączył
się burmistrz Antwerpii i jednocześnie lider NV-A, Bart de
Wever.

Pierwsze starcie
Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy Chińczycy, na
okres piętnastu lat, postanowili wypożyczyć Belgom dwa misie
panda. Powyższa i zarazem pierwsza decyzja w tej sprawie, zapadła podczas oficjalnej wizyty
premiera Elio di Rupo w Chinach. Dlaczego wypożyczenie
Belgom chińskich niedźwiadków musiało zapaść na tak wysokim szczeblu? Ponieważ panda to gatunek zagrożony. Na
wolności przebywa ich nieco ponad półtora tysiąca, głównie
w Chinach. Natomiast w ogrodach zoologicznych jest ich zaledwie 300 i są one umieszczone w 17 punktach na świecie,

............. Źródło: http://www.deredactie.be

w tym w pięciu w Europie. ZOO,
mające pandy pod swym dachem, traktują je jak prawdziwe gwiazdy. Są przecież bezcenne. Trudno więc się dziwić, że
dla każdego ogrodu, przyjęcie
misiów to niezwykły zaszczyt,
co w oczywisty sposób przekłada się na prestiż oraz ilość zwiedzających i większe zyski.
Premier Elio di Rupo, notabene przeciwnik polityczny Barta
de Wevera, bardzo zaangażował
się w to „niedźwiedzie” przedsięwzięcie. Kiedy okazało się, że
Haohao („Dobry”) i Xinhui („Migocząca Gwiazda”), otrzymają
gościnę w ogrodzie zoologicznym „Pairi Daiza” w Walonii, we
Flandrii zawrzało. Najbardziej
oburzeni byli flamandzcy politycy z NV-A z Bartem de Weverem
na czele, którzy nie mogli pogodzić się z faktem, że misie nie
zaszczyciły swoją obecnością
uznanego w świecie, istniejącego już od 170 lat antwerpskiego
ZOO, które bez wątpienia zapewniłoby im jak najlepsze warunki.
Znane powiedzenie mówi, że
jak nie wiadomo o co chodzi, to
na pewno chodzi o pieniądze.
W tym kontekście, należałoby
je nieco sparafrazować: Jak nie
wiadomo o co chodzi, to pewnie
chodzi o politykę. Flamandowie
uznali umieszczenie misiów
w ogrodzie w Walonii za przejaw dyskryminacji Flandrii
i rozpętała się „niedźwiedzia”
afera.

Wytaczano najcięższe działa,
a oczywiście najbardziej oberwało się premierowi, pochodzącemu de facto z walońskiej części Belgii. Politycy z Flandrii
ogłaszali wszem i wobec, że premier dba tylko o Walonię, bo
tam się wychował i mieszka
w prowincji, w której znajduje
się „Pairi Daiza”. Również, że
Walonia jest bliższa jego sercu,
a Flandria nic go nie obchodzi.
Mniej wtajemniczonym wyjaśniam, że od 1974 roku, Elio di
Rupo jest pierwszym premierem
Belgii wywodzącym się z francuskojęzycznej części kraju, czego Flamandowie nie mogą
znieść do tej pory. Przy okazji
całego „niedźwiedziego” zamieszania, nie omieszkano premierowi przypomnieć o tym, że
w chwili obejmowania urzędu
nie potrafił wypowiedzieć się
w języku niderlandzkim. Mówił
wyłącznie po francusku. A gdy
na konferencji prasowej, dotyczącej nowego planu oszczędnościowego, na pytanie dziennikarza usiłował odpowiedzieć
po niderlandzku, wywołał we
Flandrii skandal. Zamiast słowa „dringend (pilny) użył określenia drinken (pić). Polityczni
oponenci nie zostawili na nim
suchej nitki, a jego największy
przeciwnik, Bart de Wever, tak
skomentował wpadkę premiera: „Moja nigeryjska pomoc domowa, która jest w Belgii od
dwóch lat, lepiej mówi po niderlandzku niż Elio”. Politycy z NVA zarzucali premierowi, że sprowadzając misie do „Pairi Daiza”
po raz kolejny udowodnił, że
funkcjonowanie Belgii w obecnym kształcie nie ma najmniejszego sensu i trzeba wprowadzić w życie postulaty, o których
mówią od dawna, czyli podzielić
kraj na dwa oddzielne państwa;
Flandrię i Walonię.
Sprawa miejsca pobytu misiów rozgrzewała flamandzkich
polityków do czerwoności, ale
jakoś zapomnieli, że to właśnie
„Pairi Daiza” w 2012 roku zwróciło się do Chińczyków z prośbą
o wypożyczenie pand, a antwerpski ogród zoologiczny gościł
te sympatyczne ssaki już
w 1987 roku. Waloński ogród
długo czekał na dwie pandy i za-
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inwestował
ogromne
pieniądze
w przygotowanie dla nich odpowiednich warunków. Aby wypożyczyć
zwierzaki, Walończycy musieli spełnić wiele rygorystycznych wymagań
narzuconych przez stronę chińską.
Wybudowano misiom dom i oddzielne
pokoje do życia, bycia, jedzenia, leczenia. Można by rzec – niedźwiedzi
apartament, w którym zamontowano
specjalne szyby ograniczające widoczność od strony zwierząt, (aby zmniejszyć ich ewentualny stres). Zadbano
również o odpowiednią klimatyzację,
bowiem pandy żyją w temperaturze
do 25 stopni Celsjusza i taka temperatura musiała im zostać zapewniona. Są to zwierzęta bardzo drogie
w utrzymaniu. Wyliczono, że roczny
koszt to kwota około 700 tysięcy euro (na jedną pandę).
23 lutego, na lotnisku w Brukseli,
premier Elio di Rupo wraz z ambasadorem Chin w Belgii – Liao Liqiang,
przywitał pandy na belgijskiej ziemi.
Oba misie, niczym ViP-y przyleciały
z Chin specjalnym samolotem Boeing
767, w towarzystwie dwóch opiekunów, lekarza weterynarii oraz ze 100kilogramowym zapasem bambusa. Po
wylądowaniu, nieświadome całej
awantury zwierzęta, pod eskortą policji, w specjalnie przygotowanej do
tego celu ciężarówce, przetransportowane zostały do „Pairi Daiza”.
Pierwsze starcie wygrał Elio di Rupo i walońskie ZOO, które przez najbliższe piętnaście lat będzie miało pod
swoją opieką dwa chińskie skarby narodowe.

Drugie starcie
Druga odsłona przedstawienia z misiami panda w roli głównej, miała
miejsce w połowie marca.
Raz do roku, flamandzka telewizja
emituje bardzo popularny program

Karykatura historii o pandach w belgijskim wydaniu Metra.
Źródło: http://dorotabawolek.blogspot.com/

„De nacht van de Vlaamse Televisie
Steren”. W tej edycji (siódmej z kolei), główną nagrodę w jednej z kategorii zdobył program „De ideale Wereld” („Idealny świat”). O wręczenie
nagrody poproszono Barta de Wevera, który po fakcie skomentował to
w taki sposób: „Jak zaproponowali mi
wręczenie nagrody i zapytali, czy chcę
wystąpić w przebraniu misia pandy,
od razu powiedziałem tak, bo nie
mogłem się powstrzymać od zrobienia wszystkim takiego żartu. Nikt
o tym nie wiedział, nawet moi najbliżsi współpracownicy. Ta gala zawsze
jest zabawna, a ja jestem fanem humoru”. I rzeczywiście. Zabawa była doskonała, a zaskoczenie totalne.
W trakcie trwania programu, ku
uciesze zgromadzonej publiczności,
pojawiły się dwa misie, co zostało nagrodzone rzęsistymi brawami. Jeden
z misiów wprawdzie przewrócił się od
razu po wejściu na scenę, ale drugi
natychmiast pospieszył mu z pomocą. Pomógł mu wstać i obie pandy już
bez dalszych przeszkód dotarły do mikrofonu. Kiedy jeden z misiów zdjął
maskę z głowy, oczom publiczności
i telewidzów ukazała się twarz de Wevera. Część sali wybuchła śmiechem,
niektórzy poczuli się nieco zdezorientowani, ale burmistrz Antwerpii osiągnął zamierzony cel. Wygłosił rewelacyjne polityczne przemówienie, ani
razu nie przedstawiając programu
swojej partii, nie mówiąc o jej przyszłości i nie atakując politycznych
przeciwników. „Nie byłem w szpitalu, nie byłem w Szwajcarii – (tu aluzja
do obecności premiera Elio di Rupo
na szczycie w Davos. Między wierszami de Wever dał do zrozumienia, że
premier, zamiast wylegiwać się
w Szwajcarii i chodzić na spacery, powinien solidnie przygotować się do
spotkania z biznesmenami, aby zachęcić ich do inwestowania w Belgii). […]
Byłem w Mons
(specjalnie użył
określenia francuskiego, chociaż we Flandrii
tę miejscowość
nazywa się Bergen), gdzie mój
przyjaciel Elio
zaproponował
mi stałą pracę.
Siedemset tysięcy euro rocznie
(tyle kosztuje
utrzymanie jednej pandy), dla
mnie i mojego
przyjaciel Xing
Hui także i policyjną eskortę,
żeby wszędzie
dotrzeć na czas.”
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(W podtekście: stała praca w Walonii?
Przecież ludzie tam spędzają czas na
bezrobociu).
Lider NV-A nie omieszkał z właściwym sobie poczuciem humoru dodać,
że ludzie pracujący na poczcie mogą
tylko pomarzyć o takiej pensji. Takimi właśnie wypowiedziami, zakwestionował politykę i działania prowadzone przez rząd, które (wg niego)
doprowadziły do impasu gospodarczego kraju.
Elio di Rupo sam ułatwił liderowi
NV-A sprawę, ogłaszając na prawo
i lewo, że kocha pandy i dobrze się nimi zaopiekuje. Takie deklaracje miały nawet miejsce w belgijskim parlamencie.
Na odpowiedź strony walońskiej nie
trzeba było długo czekać. Na Facebooku, występując w imieniu „Pairi Daize”, wypowiedział się jeden z misiów
Xing Hui i napisał tak: „Grzecznie wysłuchaliśmy tego, co miał do powiedzenia pan de Waver. Ale nie bardzo
rozumiem, czy to, co powiedział było
dowcipne, czy też nie. Muszę coś skorygować. To nie Elio di Rupo płaci
700 tysięcy euro rocznie z kieszeni
podatnika, tylko koszty te pokrywa
„Pairi Daiza” – prywatny ogród zoologiczny”.
Bart de Wever – jeden z najpopularniejszych polityków we Flandrii, założył najpopularniejszy kostium i wystąpił w najpopularniejszym programie
telewizyjnym. Nikomu nic nie zarzucił,
nikogo nie obraził, po mistrzowsku
rozegrał tę partię. Przemawiając w kostiumie misia, powiedział to, co miał
do powiedzenia nie, jako polityk de
Wever, lecz jako panda. A kto ośmieli się krytykować niewinną pandę?
Najważniejsze, że w świat poszedł
przekaz: największa i najpopularniejsza partia nacjonalistyczna we Flandrii, znowu wykazała wyższość Flandrii nad Walonią.
Do czasu wyborów, być może czeka nas kolejne polityczne starcie,
z misiami panda w roli głównej.
Wprawdzie lider NV-A osiągnął swój
cel, ale zarówno część politycznych
komentatorów, jak i potencjalnych
wyborców, głośno przywołuje polityków wszystkich opcji do porządku.
Apelują, że wystarczy już żartów
i przyszła pora na poważne przedwyborcze debaty, omówienie programu
i walkę o mandaty. I zarówno Elio di
Rupo, jak i Bart de Wever, powinni
zostawić pandy w spokoju. Pewien
komentator stwierdził:, „Jeżeli Wever
myśli, że może dostać więcej głosów
w przebraniu pandy niż w zwykłym
garniturze, może się zdziwić”. Burmistrz Antwerpii raczej nie przejmuje się falą krytyki, jaka na niego spadla. Swój cel osiągnął.
Anna Janicka
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Brakuje ci kilku godzin i szukasz
dodatkowych klientów?
- U nas ich znajdziesz.

Paniom ze swoimi klientami pomagamy znaleźć dodatkową pracę,
a ponadto oferujemy:
- wszystkie świadczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, premię końcoworoczną, wakacyjne,...)
- roczny abonament komunikacji miejskiej
- atrakcyjne wynagrodzenie
- czeki żywnościowe o wartości 7 euro od pierwszego dnia pracy
- pomoc w sprawach administracyjnych
- rozliczenia podatkowe
- informujemy o prawie do urlopów okolicznościowych (wychowawczego, edukacyjnego, seniora i innych) oraz pomagamy
w dopełnieniu formalności
- respektujemy prawa pracownika i przepisy
- miłą i rzetelną obsługę

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0485/816.960
Zapraszamy także od poniedziałku do piątku między 12 a 17
do naszego biura na Quellinstraat 21 (naprzeciwko poczty i Brico).
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Kącik historyczny
Katastrofa w Czarnobylu

S

kąd taki temat? Mija właśnie 28
lat, a skutki tego zdarzenia trwają nadal.
26 kwietnia 1986 r. o godz. 1: 23,
w elektrowni oddalonej o 18 km od
Czarnobyla – miasta w obecnej Ukrainie, należącej wtedy do Związku Radzieckiego, miała miejsce największa
katastrofa w dziejach elektrowni jądrowych. W wyniku przegrzania i częściowego stopienia rdzenia reaktora
oraz wybuchu wodoru, rozerwała się
obudowa reaktora. Krótko potem nastąpił drugi wybuch, który spowodował zapalenie się kilku ton grafitowych bloków. Płonęły one przez
dziewięć dni i uwolniły do atmosfery
duże ilości izotopów promieniotwórczych, radioaktywnego pyłu grafitu
i uranu. Skażenie objęło obszar do
146 000 km2 a chmura radioaktywna
przeszła nad całą Europą.

Przyczyny
Powodem był spóźniony o dwa lata
i nieprawidłowo przeprowadzony test

systemu chłodzenia, czego skutkiem
było jego przegrzanie. Pierwotnie test
miał być przeprowadzony w ciągu
dnia, jednak odbył się w nocy. Nocna zmiana miała tylko czuwać nad
wyłączonym już reaktorem, nie była
więc należycie przygotowana do przeprowadzenia całej procedury. Sam reaktor, w zamyśle był skonstruowany
do celów wojskowych (produkcja plutonu) i zawierał cechy konstrukcyjne, które nie były przetestowane odpowiednio wcześniej, ze względu na
„przedplanowe oddanie reaktora do
eksploatacji”. Przebieg zdarzenia jest
pełen fachowych danych, które tutaj
pominiemy.
Przyczyny przyczyn
Co prawda, technika wtedy nie stała jeszcze na takim poziomie jak dziś,
jednak to raczej zobowiązywało do
szczególnej ostrożności przy wyzwalaniu olbrzymich energii reakcji jądrowych. Niekontrolowana reakcja ma
miejsce w przypadku wybuchu bomby

Rozerwany budynek, w którym znajdował się reaktor. Żródło: http://gadzetomania.pl/

atomowej, gdzie celem jest natychmiastowe uwolnienie energii. Skutków nie trzeba tłumaczyć. Natomiast
reakcja kontrolowana, czyli stopniowe uwalnianie energii, wymaga przygotowania skomplikowanych technolo gii i pro ce dur, a co za tym idzie
– czasu. Jednak za komuny nie było
czasu na wiele spraw. System komunistyczny charakteryzował się wielką
przepaścią pomiędzy władzą a ludem.
Urzędnicy państwowi często nie mieli dokładnego rozeznania w tym, co
się dzieje „w terenie”. Liczył się sukces za wszelką cenę, podsycany propagandą sukcesu. Problemy były zamia ta ne pod dy wan, sko ło wa ne
społeczeństwo topiło rozterki w wódce, a apa rat pań stwo wy był za ję ty
dbaniem o stołki i realizowaniem kolejnych przedterminowych planów,
których nawet przodownicy pracy nie
byli w stanie dogonić. A sukces musiał być. Tak więc, na każdym etapie
danego przedsięwzięcia rządził pośpiech, byle tylko zdążyć na przyjazd
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przedstawicieli władzy, którzy przy
błyskach fleszów przecinali wstęgi.
Próba pojedynczego człowieka, który
ośmieliłby się zwrócić uwagę swojemu zwierzchnikowi na jakąś nieprawidłowość, niosła oczywisty i przewidywalny skutek.
W Polsce, – bywało i tak, że kiedy na
przykład sekretarz partii wizytował
Państwowe Gospodarstwa Rolne, widział świetnie wypasione krowy, które wprost ociekały mlekiem. Ale jeśli
przy kolejnej wizycie ktoś zauważył,
że eksponowana właśnie krasula ma
identyczne łaty jak ta krowa, którą
widziano wczoraj w innym PGR-ze,
nie ośmielił się „wychylić”: – przecież
to ta sama krowa! Potem zadowoleni
oficjele wracali do swoich mahoniowych biurek i wszystko było „po linii”. Jak się ma wypasiona krowa do
reaktora jądrowego? – Tak samo, jak
mydlenie oczu, do golenia. Albo jak
zaniedbanie, do klęski. Po katastro-

fie, z powodów politycznych, w ZSRR
eksponowana była wina operatorów,
którzy feralnej nocy obsługiwali reaktor. Wcześniejsze przyczyny były
na ostatnim planie.

Skutki lokalne
Niezabezpieczeni pracownicy, w ciągu kilku minut przyjęli śmiertelną
dawkę promieniowania. Przybyli ok
1: 45 członkowie straży pożarnej, nie
do końca wiedzieli, co gaszą. Wielu
potem zmarło. Późniejsze prace, mające na celu zabezpieczenie miejsca
katastrofy, były trudne i nie wszyscy
wracali potem do domów. Zlikwidowano 20 okolicznych kołchozów, 100
tysięcy ha ziemi wyłączono z uprawy
rolnej. Ewakuowano wszystkich, 50
tys. mieszkańców miasta Prypeć. Skażeniu uległo 9% Ukrainy. Forum
Czarnobyla 2003–2005, w którego
skład wchodziły różne instancje ONZ,
Ukrainy, Białorusi i Rosji, sporządziło specjalny raport dotyczący katastrofy. Według
niego, ze 134 pracowników, którzy likwidowali
awarię, w wyniku napromieniowania 28 osób
zmarło w 1986 r., potem
w latach 1987- 2004 jeszcze kilkanaście osób.

Inne skutki
Niektóre
badania
stwierdzają, że na świecie
około 600 000 osób narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania, o wysokości
odpowiadającej
dwóm
zdjęciom rentgenowskim.
Europejski Komitet Do
Spraw Ryzyka Radiacyjnego uważa, że niektóre
organizacje, z różnych poStrefa promieniowania po wybuchu. Źródło: http://3.bp.blogspot.com/

Cmentarzysko skażonych samochodów i samolotów. Źródło: http://3.bp.blogspot.com/
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wodów ignorowały lub zaniżały dane
na temat szkód zdrowotnych. Informacje są sprzeczne i trudne do potwierdzenia, ale prawdopodobnie status osoby poszkodowanej w wyniku
katastrofy w Czarnobylu ma ok. miliona dzieci i dwóch milionów dorosłych.
Skutki finansowe to wiele miliardów dolarów, z czego wiele pieniędzy
ciągle przeznacza się na świadczenia
socjalne dla 7 mln mieszkańców 3
krajów wokół Czarnobyla.

Reakcja w Polsce
Krótko po katastrofie, informacja
o niej była ukrywana przez władze
w Moskwie. Dopiero o godz. 9: 00,
dwa dni po katastrofie, odpowiednie
polskie służby poinformowały Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie o aktywności
promieniotwórczej w powietrzu, pół
miliona (!) razy wyższej niż normalnie. 28 kwietnia o godz. 10: 00, ogłoszono alarm. Dopiero o godz. 18: 00
o faktycznym powodzie tego stanu
rzeczy, odpowiednie urzędy dowiedziały się z radia BBC.
Komunistyczne, polskie pismo Trybuna Ludu, w małej notatce wspomniało coś o próbach nuklearnych na
Atolu Mururoa. Jednak władze PRL,
po mi mo ofi cjal nych za prze czeń
ZSRR, podjęły działania w interesie
włas nych oby wa te li i zde cy do wa ły
o przeprowadzeniu akcji (18,5 mln
osób w kilkadziesiąt godzin) podawania płynu Lugola (z zawartością
jo du), dzie ciom do 17 ro ku ży cia.
Miało to na celu zapobieganie chorobom tarczycy. Ponadto podjęto inne kro ki. Mię dzy in ny mi zo stał
wstrzymany wypas zwie rząt na łąkach, zalecono unikanie spożywania
mleka, warzyw, grzybów itp., oraz
wo dy desz czo wej po cho dzą cych
z okresu po awarii.
Ale wkrótce władze zaczęły dezinformować społeczeństwo twierdząc,
że skala skażeń była mała. Szkół nie
zamknięto, zaprzestano polewania ulic
wodą i innych działań zapobiegawczych, natomiast zachęcano do brania
udziału w… pochodach pierwszomajowych. Oficjalnie, we wschodnim bloku państw zależnych od ZSRR, skala
skutków była umniejszana. Ale pomimo wysiłków władz radzieckich, na
starcie kolarskiego Wyścigu Pokoju
w Kijowie, nie stawiły się drużyny wielu państw. Winne były „zachodnie ośrodki propagandowe”.
Teraz, po latach, cała sprawa tonie
powoli w mroku historii dziejów, ale
człowiek jest już o wiele dalej, na drodze do poznania potężnych sił i mechanizmów ukrytych w naturze. Czy
jest na to naprawdę gotów?
Michał Nowacki
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Stefan Ossowiecki
– Genialny jasnowidz
W tym roku mija 70 lat od śmierci
człowieka, uznawanego za jednego
z największych jasnowidzów na świecie. Postać Stefana Ossowieckiego po
dziś dzień budzi wiele kontrowersji
i jeszcze więcej podziwu.

Stefan Ossowiecki. Źródło: pl.wikipedia.org

Notka biograficzna
Urodził się w Moskwie w 1877 roku,
w polskiej rodzinie szlacheckiej. Jego
ojciec Jan, to postać nietuzinkowa. Był
nie tylko doskonałym chemikiem wynalazcą, właścicielem dużych zakładów
chemicznych, ale również asystentem
samego Mendelejewa.
Młody Ossowiecki w wieku 17 lat
rozpoczął studia w Petersburskim Instytucie Technologicznym. Po ukończeniu nauki, z dyplomem inżyniera,
wyjechał do Niemiec, na praktyki w fabryce Casella we Frankfurcie nad Menem. Po powrocie do Moskwy pracował w branży chemicznej, aż wreszcie
stał się członkiem zarządu zakładów
chemicznych ojca, których był współwłaścicielem.
W 1917 roku, za współdziałanie
z Francuską Misją Wojskową, bolszewicy aresztowali Ossowieckiego i skazali go na śmierć. W dniu egzekucji, wraz
z sześćdziesięcioma więźniami został
zaprowadzony przed pluton egzekucyjny. Dzięki wstawiennictwu kolegi – wy-

sokiego rangą urzędnika – w ostatnim
momencie uniknął śmierci. Aresztant
został uwolniony, ale skonfiskowano
jego majątek. Po utracie fabryki i domu, całkowicie zrujnowany, Ossowiecki wyjechał do Polski i zamieszkał
w Warszawie. Dzięki swojemu wykształceniu, nie miał problemów ze znalezieniem doskonale płatnej pracy i szybko
stał się człowiekiem bardzo zamożnym.
Krzywdy i cierpienia doznane od bolszewików ukształtowały jego negatywną postawę do komunizmu. Tego stanowiska nie zmienił do końca życia.
O jego życiu osobistym krążyły legendy. Miał ogromne powodzenie u kobiet i od nich nie stronił. Plotki głosiły, że był kilkakrotnie żonaty
i kilkakrotnie rozwiedziony. Czarował
kobiety wyjątkową, ciekawą osobowością i interesującym wyglądem. „Co się
ożenił, to się rozwodził. Jak do rozwodów mogło dochodzić z człowiekiem
tak ustępliwym?” Jeden z jego moskiewskich przyjaciół wyjaśniał: „do tego dochodziło niejako poza jego wolą
– po prostu każda następna jego żona,
wypychała swoja poprzedniczkę, sprawa załatwiała się między jedną a drugą”.
Współcześni opisywali go, jako wysokiego, atletycznie zbudowanego mężczyznę o okrąglej, wiecznie roześmianej twarzy i jasnych ufnych oczach.
Podobno był niesamowicie roztargniony, stale coś gubił i o czymś zapominał. Potrafił umówić się z kilkoma osobami w różnych miejscach w tym
samym czasie. Kiedy grał w karty, zwykle przegrywał.

Rodzinne uzdolnienia
Biografowie Ossowieckiego podają,
że niektórzy członkowie jego rodziny
posiadali niezwykłe uzdolnienia. Babka ze strony ojca, była znana ze swojego daru jasnowidzenia, jego matka
odznaczała się wyjątkową intuicją. Siostra Wiktoria stała się sławna, gdy po
śmierci swego jedynego syna, pod
wpływem wstrząsu, objawił się u niej
niepospolity, wręcz wyjątkowy talent
rzeźbiarski. Krytycy byli zachwyceni
jej dziełami zwłaszcza, że nie skończyła w tym kierunku żadnej szkoły i teoretycznie, bez odpowiedniego wykształcenia i warsztatu, „takich rzeźb tworzyć
nie powinna”.
Stefan Ossowiecki, ponadprzeciętne
zdolności ujawnił już w wieku 14 lat,
kiedy zauważył, że potrafi telepatycznie
odbierać informacje. Szybko zasłynął
w całej Europie nie tylko jako jasno-

widz, ale także medium. Zadziwiał nauczycieli i kolegów, kiedy odczytywał
pytania egzaminacyjne znajdujące się
w zaklejonych kopertach. Jego paranormalne umiejętności jeszcze bardziej
rozwinęły się w okresie studiów. Jak
sam wspominał: „Najróżnorodniejsze
zjawiska działy się w mojej obecności
[…] Na tych seansach, przy pełnym
oświetleniu, jak również w ciemności
poruszały się przedmioty”. Coraz bardziej rozwijały się u niego także zdolności jasnowidzenia i telekinezy. Opowiadał:, „gdy byłem na ostatnim kursie
Instytutu Technologicznego, samym
wysiłkiem woli mogłem przenosić odlegle przedmioty […] Okres ten w moim życiu był najciekawszy, zdolności
tego rodzaju coraz mocniej się rozwijały”. Potrafił ciężką marmurowa statuę
przyciągnąć siłą woli do siebie, z odległości dwóch i pół metra. „Potężnym
wysiłkiem unosiłem lub przesuwałem
sobie dany przedmiot. Kosztowało to
dużo wysiłku, byłem po nim tak wyczerpany, że kilka chwil leżałem prawie nieprzytomny”. Ojciec, widząc jak
te eksperymenty wyczerpują jego syna, stanowczo sprzeciwił się ich kontynuowaniu i na łożu śmierci wymógł od
niego obietnicę zaprzestania ich zupełnie.
W latach swojej młodości, Ossowiecki spotkał człowieka, który miał ogromny wpływ na całe jego dalsze życie. Był
to Żyd nazwiskiem Worobiej – mistrz,
który wprowadził go w tajniki sztuki
jasnowidzenia, nauczył sposobu ćwiczenia i doskonalenia uzdolnień paranormalnych. Tak po latach Ossowiecki opisywał ich wzajemne relacje: „Był to
starzec wtajemniczony. Prawie całe swe
życie spędził na Wschodzie, […] Kiedy
go poznałem miał lat siedemdziesiąt
sześć. Starzec ten posiadał wielki wpływ
na moją psychikę, był moim szczerym
przyjacielem i on właśnie wskazał mi
sposób ćwiczenia oraz rozwijania zdolności, […] Kiedy mnie pierwszy raz zobaczył, w najdrobniejszych szczegółach
opisał całe moje życie, mówił o mojej
przeszłości i przyszłości, zapowiedział,
że moje nazwisko będzie znane. Przyznać trzeba, że wszystko dotychczas się
sprawdziło […].

„Cuda” Ossowieckiego
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Ossowiecki rozpoczął współpracę z wieloma najważniejszymi wówczas ludźmi ze świata polityki, kultury
i nauki. Do grona jego bliskich znajomych należeli: Józef Piłsudski, Ignacy
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Jan Paderewski, Stefan Żeromski i Karol Szymanowski. Był człowiekiem powszechnie lubianym tym bardziej, że
za swoje usługi nigdy nie brał pieniędzy. Mawiał, że „na chleb powszedni
zarabia swoją pracą inżynierską i nie
chce sprzedawać tego, co otrzymał
w darze”.
Jednym ze znanych, udokumentowanych przypadków zdolności jasnowidzenia, była sprawa zaginięcia małej
dziewczynki, córki niemieckiego przemysłowca. Trzymając w dłoni jej rękawiczkę Ossowiecki powiedział, że
dziewczynka nie żyje, została zgwałcona i zamordowana. Wskazał dokładnie
miejsce zakopania zwłok, jak również
zdjęcie mordercy dziecka w rejestrze
przestępców niemieckiej policji. Z ojcem zamordowanej dziewczynki spotkał się kilka lat później w 1939 roku,
gdy ten w mundurze Wermachtu pojawił się w okupowanej Warszawie.
W ramach wdzięczności za udzieloną
niegdyś pomoc, wręczył Ossowieckiemu list podpisany przez Hitlera, zapewniający mu bezpieczeństwo.
Wsławił się także w bulwersującej
wówczas, głośnej sprawie zabójstwa
pięciu osób. Trzymając w ręku zakrwawiony pierścionek i chustkę, należące
do jednej z ofiar, powiedział policji,
w jaki sposób i jaką drogą bandyci
wtargnęli do budynku, jak popełnili
przestępstwo. Na koniec wskazał dokładne miejsce ich pobytu.
Potrafił odczytywać wiadomości
w zamkniętych kopertach, szczegółowo
opisywał fotografie, których nigdy
przedtem nie widział, czerpał informacje o ludziach z należących do nich
przedmiotów. Wspominał: „wystarczy
wziąć jakiś przedmiot, a w tej samej
chwili przenosi on mnie do tych miejsc,
do których skierowałem całą uwagę”.
Według biografów dokumentujących
działania Ossowieckiego, badał on
książki będące kiedyś własnością Mikołaja Kopernika i odtworzył wiele nieznanych dotąd faktów jego życia. Potrafił patrząc na nieznajomego
człowieka opisać całe jego dotychczasowe życie i podać fakty, które znać
mógł tylko zainteresowany.
Znany był także jako znalazca zagubionych przedmiotów, potrafił odnaleźć nie tylko daną rzecz, ale i określić
osobę, która ją znalazła bądź sobie
przywłaszczyła. Dzięki jego wizjom,
policja często aresztowała sprawców
kradzieży.

Przepowiednie swojej śmierci
Przepowiedział nie tylko nadchodzącą II wojnę światową, ale także wybuch
i klęskę Powstania Warszawskiego.
W 1938 roku podał dokładną datę wybuchu wojny i powiedział, że dokona
się rozbiór Polski między Niemcami
a Związkiem Radzieckim. O dalekiej

przyszłości naszego kraju mówił, że
„Polska odegra niesłychanie ważną rolę w procesie duchowego odrodzenia
świata. To właśnie Polska będzie wzorem dla innych krajów”.
Bardzo intrygującą, jest sprawa przepowiedzenia przez jasnowidza swojej
własnej śmierci. Powiedział: „Ja zginę
tak, że nikt nie odnajdzie mojego trupa. Wkrótce to nastąpi”. Kiedy w 1944
roku miał miejsce kolejny niemiecki
nalot na Warszawę, Ossowiecki kategorycznie odmówił wejścia do schronu twierdząc, że „nie można
zmienić przeznaczenia”. Jest
to jedna z wersji dotyczących
jego śmierci i uznawana jest
za najbardziej prawdopodobną. Znane są i takie, według
których jasnowidz został rozstrzelany przez Niemców za
brak chęci współpracy z nimi. Inne mówią o śmierci podczas łapanki na Placu Zbawiciela w Warszawie. Nigdy nie
odnaleziono jego ciała i do tej
pory nie ustalono, co było rzeczywistą przyczyną jego Źródło: fakt.pl
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śmierci. Spełniła się jego przepowiednia.
Dzięki swoim zdolnościom, Ossowiecki zajmuje w dziejach światowej
parapsychologii jedno z czołowych
miejsc. Poświęcono mu wiele naukowych rozpraw, publikacji, artykułów.
Miał sławę, szacunek i poważanie,
a w dziejach parapsychologii i w okresie międzywojennym, uważany był za
najwybitniejszego jasnowidza na świecie.
Hanna Korcz
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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.

„Pan Maluśkiewicz i Wieloryb” po niderlandzku
Uczniowie i nauczyciele SPK
w Antwerpii wzięli udział w premierze niderlandzkiego wydania klasyki polskiej literatury
dziecięcej, książki Juliana Tuwima „Pan Maluśkiewicz i Wieloryb” z ilustracjami Bohdana
Butenki. To pierwsze wydanie
w języku niderlandzkim pełnej
humoru historii niezwykłej

morskiej wyprawy malutkiego
bohatera, dodatkowo z rysunkami jednego z najlepszych polskich ilustratorów. Na spotkaniu, które odbyło się 29. marca
w księgarni De Groene Waterman w Antwerpii, najpierw zaprezentowano niderlandzkie
tłumaczenie zatytułowane „Meneer Minuscuul en de walvis”,

a następnie nasza uczennica
Aleksandra Michniewicz z klasy
IV C przeczytała „Pana Maluśkiewicza i Wieloryba” w języku
polskim. Premierę niderlandzkiego wydania książki Juliana Tuwima zorganizował Instytut Kultury Polskiej w Brukseli
oraz wydawnictwo Bookisland.

Wycieczka
do Technopolis
Rada Rodziców zorganizowała w tym roku kolejną imprezę, tym razem wycieczkę autokarową
dla uczniów klas V i VI tych do Technopolis. Jest
to centrum edukacyjno-technologiczne w Mechelen. Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli zwiedzali, przeprowadzali doświadczenia, budowali,
konstruowali, uczyli się i świetnie się bawili...
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Polonijne wiadomości sportowe

Z

bliża się koniec rozgrywek
K.V.V. w sezonie 2013/2014. Nasze drużyny ze zmiennym szczęściem rozgrywają ostatnie mecze.
Najlepszą formę prezentuje grupa
Miniminimen, która w ostatnich
trzech meczach odniosła zwycięstwa
i jeżeli do końca rozgrywek utrzyma
tak dobrą formę, zajmie czołowe miejsce w tabeli.
Druga nasza drużyna Minimen, pomimo ciągłych kłopotów kadrowych,
dzielnie walczy o każdy punkt i pomimo ostatnich porażek, zasługuje
na duże wyrazy uznania za wolę walki.
Drużyna Scholieren, grająca w najlepszej grupie (A), odniosła imponujące zwycięstwo. Piłkarze na własnym
boisku rozgromili rywali, wygrywając mecz stosunkiem bramek 10:0!
Wszystkie wyniki można śledzić na
stronie KVV NIEUW POLONIA.be
Nadchodzące miesiące będą dla naszego klubu jeszcze bardziej emocjonujące, ponieważ utworzyliśmy dwie
nowe drużyny: Pupilen i Senioren,
które będą brały udział w rozgrywkach. W sumie, w sezonie 2014/2015,
KVV Nieuw Polonia reprezentować
będzie aż sześć zespołów.
Dzięki pracy zawodników, trenerów, opiekunów oraz wsparcia rodzi-

ców, sponsorów i przyjaciół klubu,
możemy rozwijać się tak dobrze i tak
szybko. Wszystkim bardzo serdecznie
dziękujemy!
Wszystkich chętnych, którzy lubią
i chcą grać w piłkę, zapraszamy do
naszego klubu. W szczególności, zaproszenie kierujemy do chłopców
w wieku 12-14 lat, którzy byli lub
chcą zostać bramkarzami.
Wszystkie informacje pod nr. tel.
0485649604.
Zapraszamy również na naszą stronę internetową oraz na facebooka.

Dnia 24-05-2014, odbędzie się turniej piłkarski organizowany przez
nasz klub. Z przykrością informujemy, że zespół „TOM&JERY” z przyczyn technicznych nie będzie mógł
wystąpić na tej imprezie.
Wszystkich serdecznie przepraszamy.
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Przegląd
prasy
polskiej
Koperty Życia
W Wierzchosławicach, w Małopolsce, urzędnicy rozdają Koperty Życia,
zawierające ankiety, które wypełnić
muszą mieszkańcy gminy. W ankietach ujęte są najważniejsze dane:
imię, nazwisko, pesel i kontakt do najbliższej osoby oraz informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach i ewentualnych uczuleniach.
Plastikową kopertę należy umieścić
w lodówce – pomysłodawcy uważają,
że w każdym domu takie urządzenie
się znajduje – a na drzwiach lodówki
trzeba przykleić odpowiednią naklejkę. Wezwany ratownik medyczny
właśnie w tym miejscu będzie szukał
informacji o ewentualnym pacjencie.
Koperta Życia ma pomóc przede
wszystkim osobom starszym i samotnym.
RMF FM Fakty

Uwaga kierowcy!
Na wybranych odcinkach dróg krajowych, zacznie w tym roku działać
nowy system radarowy. Będą to urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, zamontowane w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce. Kamery
ustawione zostaną na początku i końcu danego odcinka drogi. System obliczy czas przejazdu miedzy punktami
i na tej podstawie zmierzona zostanie
średnia prędkość auta. Jeżeli będzie
wyższa od dozwolonej, kierowca
otrzyma mandat na tej samej zasadzie, jak w przypadku zdjęcia z fotoradaru.
Główny Inspektorat Ruchu drogowego, wytypował w całym kraju 29
miejsc do kontroli i pięć miejsc rezerwowych. Odcinki, na których dokonywane będą pomiary, wynosić będą średnio od dwóch do siedmiu kilometrów.
„Dziennik Polska”

Polscy posłowie coraz drożsi
W tym roku, na utrzymanie posłów
budżet państwa musi wyłożyć około
418 milionów złotych, czyli ok. milion dziennie. Największa część tej
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Napis „Polska”
wart coraz więcej

kwoty idzie oczywiście na poselskie
diety, dużo kosztują też świadczenia
zdrowotne i socjalne posłów, które
w tym roku wyniosą prawie 190 milionów złotych. Krajowe podróże naszych wybrańców to około 13 milionów złotych rocznie, bowiem każdy
z nich ma prawo do darmowych przejazdów na terenie kraju pociągami,
w wagonach pierwszej klasy. Za te
wygody płacą oczywiście podatnicy.
Posłowie, na co dzień mieszkający poza Warszawą, miesięcznie otrzymują
z kancelarii sejmu po 2,2 tysiąca złotych na wynajęcie mieszkania. Do tego dochodzą wydatki związane
z utrzymaniem biur poselskich – prawie 70 mln zł i różne inne finansowe
przywileje, jak chociażby opłacanie
taksówek z publicznych pieniędzy czy
kupowanie paliwa z pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie biura.
W naszym sejmie zasiada 460 posłów, z których każdy pobiera pensję
rzędu 12,5 tysiąca złotych miesięcznie. Czy za tak wysokie uposażenie
wykonują swoją pracę należycie, to
już zupełnie inna sprawa.
onet.pl

Polskie mieszkania
najbardziej przeludnione
w Europie
„Puls Biznesu”, opierając się na danych Eurostatu podaje, że w Polsce
aż 75,2 procent najemców zajmuje
zbyt małe mieszkania. Jest to niestety najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Dla porównania, średnia dla pozostałych 28 krajów UE wynosi 19
procent.
Nieco lepszy wynik osiągnęliśmy
w przypadku wszystkich obywateli,
czyli zarówno najemców jak i osób
mieszkających w lokalach własnościowych. W tym wypadku problem zbyt
małych mieszkań dotyczy 46,3% Polaków, ale i tak jest to jedno z ostatnich miejsc w UE. Gorzej jest tylko
w Rumunii (51,6%) i na Węgrzech
(47,2%). Najlepiej pod tym względem
wypadła Belgia, następnie Holandia,
Cypr i Malta.
„P uls Biznesu”

„Wprost” podał do wiadomości rezultaty badania firmy Brand Finance, która tworzy rankingi najdroż szych marek. Według najnowszego
zestawienia, napis „Polska” jest droższy niż logo Apple i Google razem
wziętych i wart jest już 497 miliardów dolarów. W wycenie państw brane są pod uwagę różne aspekty, miedzy innymi: zdolność do przyciągania
inwestorów, jakość życia mieszkańców czy kondycja siły roboczej.
W rankingu, w którym Polska zajęła dwudzieste miejsce, bezapelacyjnie zwyciężyły Stany Zjednoczone,
których marka została oszacowana
na 17,99 biliona dolarów, drugie
w kolejności są Chiny – 6,109 bln,
trzecie Niemcy – 4.002 bln dolarów.
„Wprost”

Polacy na zwolnieniach
lekarskich, leczą się
na urlopach
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przeprowadził kontrolę, z której wynika, że Polacy korzystający ze zwolnień lekarskich dochodzą do zdrowia
zajmując się ogrodem, pracując na
działce, wyjeżdżając na zagraniczne
wycieczki bądź wczasy. Z tego tytułu
w 2013 roku ZUS wstrzymał wypłatę
świadczeń chorobowych na kwotę
prawie 220 milionów złotych. Spora
część przedsiębiorców, pomimo zwolnień lekarskich, nadal wykonuje
pracę w swojej firmie, a pracownicy
przebywający na tak zwanym chorobowym, w wielu przypadkach dorabiają sobie na czarno w innych miejscach.
Rzecznik ZUS twierdzi, że „takie
praktyki działają zarówno na szkodę
firm, jak i samych ubezpieczonych,
ponieważ uczciwi dopłacają do tych,
którzy fikcyjnie chorują. Polacy nie
rozumieją, że biorąc lewe zwolnienia
okradają współpracowników, którzy
uczciwie pracują”.
„Dziennik Polski”.

Polska armia w czołówce
Polska zajmuje osiemnaste miejsce
na świecie pod względem potencjału
wojskowego. Organizacja Global Firepower podała do wiadomości, że
oceniając zdolność państw do prowadzenia konwencjonalnej wojny, polska armia wyprzedza Szwajcarię, Iran,
Koreę Północną, Czechy, Węgry i Słowację. Tworząc powyższe zestawienie, brano pod uwagę przede wszystkim położenie geograficzne, dostęp
do naturalnych zasobów, techniczne
wyposażenie armii i poziom przygoto-
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wania żołnierzy. Nie brano natomiast
pod uwagę potencjału nuklearnego.
Trzema najlepszymi armiami na
świecie okazały się wojska Stanów
Zjednoczonych, Rosji oraz Chin.
„Angora”
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dystrybucji tradycyjnych płyt. Prowadzą je na ogół artyści, którzy chcą
mieć pełną kontrolę nad brzmieniem
i promocją swojej płyty.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Dziecięce stopy zagrożone
W polskich aptekach
brakuje insuliny
Naczelna Izba Aptekarska wydała
komunikat, w którym informuje, że
w polskich aptekach coraz częściej brakuje insuliny, zwłaszcza tej z importu. Nie jest dostępna nawet w hurtowniach. Rzecznik NIA radzi chorym na
cukrzycę, aby dużo wcześniej zamawiali insulinę u farmaceutów, ponieważ czas oczekiwania na odbiór tego
lekarstwa stale się wydłuża. W najgorszej sytuacji znajdują się chorzy, którym lekarz na recepcie napisał, żeby
nie zmieniali leku. W takiej sytuacji
aptekarze mają związane ręce i nie mogą pacjentowi sprzedać zamiennika.
Wiadomości Radia Zet

Polska kadra narodowa
bez sponsora
Po dwunastu latach wspierania naszej piłkarskiej reprezentacji, Orange
Polska przestaje być oficjalnym sponsorem polskiego futbolu. Obowiązujący do 31 lipca tego roku kontrakt nie
zostanie przedłużony i tym samym wygasa umowa o sponsorowaniu polskiej
reprezentacji piłki nożnej. Oficjalnie
podano do wiadomości, że powodem
niepodpisania nowego kontraktu jest
zmiana strategii sponsoringowej Orange, jednak internet aż huczy od spekulacji, że jedynym i prawdziwym powodem są marne wyniki naszej
reprezentacji, a bycie sponsorem
wiecznych przegranych to wyrzucanie
w błoto ogromnych pieniędzy.
sport.pl

Niezależne wytwórnie
fonograficzne zwiększają
obroty
Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, w 2013 roku aż 9 z 20 najlepiej
sprzedających się polskich płyt, wydały niezależne wytwórnie fonograficzne. Ich działania coraz bardziej osłabiają wielkie koncerny płytowe
i chociaż nie wszystkie wydane przez
nich pozycje znajdują się w sprzedaży w sieciach Empik czy Media Markt,
to z coraz większym powodzeniem
sprzedają swoją muzykę w internecie. Dotyczy to zarówno płyt, jak i muzyki w postaci cyfrowej.
Małe, niezależne polskie firmy fonograficzne, przejęły w ubiegłym roku aż 30 procent sprzedaży muzyki
na nośnikach cyfrowych i 40 procent

„Super Express” donosi, że specjaliści z Instytutu Przemysłu Skórzanego przebadali ponad 8 tysięcy polskich dzieci w wieku do 16 lat,
mieszkających w 19 największych
miastach naszego kraju. Opublikowane przez nich wyniki są zatrważające. Stopy polskich dzieci, z roku na
rok są w coraz gorszym stanie, a nabyte w dzieciństwie zniekształcenia
grożą nawet kalectwem. Specjaliści
alarmują, że za kilka lat wady kręgosłupa wśród młodzieży będą powszechne. Za taki stan rzeczy odpowiada przede wszystkim niewłaściwie
dobrane obuwie. Przy zakupie butów,
rodzice na ogół kierują się ich ceną,
a nie jakością. Jak donosi gazeta,
znaczna część polskich dzieci nabawia się deformacji stóp i nieprawidłowych nawyków chodzenia, gdyż nosi
obuwie po starszym rodzeństwie.
„Super Express”

Polski eksport coraz większy
W ciągu ostatnich trzynastu lat,
wartość polskiego eksportu zwiększyła się aż sześciokrotnie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2000 roku wynosiła zaledwie
31,6 miliarda dolarów, czyli na jednego Polaka przypadało 871 dol. Natomiast w roku 2013 wzrosła do 203,2
mld, co oznacza wzrost przypadający
na jednego mieszkańca kraju nad Wisłą do 5277 dol. Ekonomiści twierdzą,
że jest to powód do zadowolenia. Chociaż w eksporcie prześcigają nas niewielkie kraje takie jak Estonia czy Słowacja, polska gospodarka w szybkim
tempie nadrabia dystans, jaki dzieli
nas od najbogatszych krajów Unii.
forsa.pl

Niebezpieczne zawody
W 2013 roku, prawie 90 tysięcy Polaków uległo wypadkowi w pracy.
Najwięcej tragicznych zdarzeń miało
miejsce w budownictwie, transporcie
i zakładach przetwórstwa przemysłowego. Sprzedawcy i kasjerzy, których
praca zaliczana jest do najbezpieczniejszych w Polsce zawodów, w ubiegłym roku ulegli ponad 11 tysiącom
wypadków. Uważana za lekką praca
nauczyciela czy urzędnika jest taka
tylko z pozoru, ponieważ w tych
dwóch zawodach zdarza się 10 procent wszystkich wypadków. Z dostępnych statystyk wynika, że w 2013 ro-

ku, w czasie pracy zginęło 20 pracowników biurowych a około 1000 doznało uszkodzenia ciała podczas pełnienia obowiązków służbowych. Dla
porównania w analogicznym czasie
w wyniku wypadku w czasie pracy
śmierć poniosło 18 górników.
ban kier.pl

Polskie miasta przyciągają
inwestycje
W pierwszej dziesiątce europejskich
miast przyciągających najwięcej inwestycji, znajduje się pięć polskich
miast: Wrocław, Poznań, Katowice,
Łódź i Kraków. Według rankingu
opublikowanego przez międzynarodowy zespół analityków fDilntelligence z grupy Financial Times Ltd.,
Wrocław i Katowice znalazly się również w czołówce miast, do których trafiło najwięcej projektów. Natomiast
pod względem strategii przyciągania
inwestycji, wśród miast Europy
Wschodniej, w pierwszej trójce uplasowały się Katowice, Wrocław i Poznań.
P uls Biznesu

Nieoddane zabytki
W czasie trwania II wojny światowej i późniejszego okresu komunizmu, z naszego kraju wywieziono
ogromne ilości bardzo cennych zabytków. Najwięcej z zagrabionych dzieł
trafiło do Niemiec i ówczesnego
Związku Radzieckiego. Przez ostatnie dwadzieścia lat udało się nam odzyskać zaledwie 60 wartościowych zabytków. Ani władze Niemiec, a tym
bardziej Rosji, nie są specjalnie zainteresowane zwróceniem Polsce zagrabionych dzieł. Szczególnie oporni
w tej materii są Rosjanie, którzy
twierdzą, że skradzione dzieła należą
do nich i są ich wojenną zdobyczą.
„Agora”

Polskie marki podbijają
świat
Portal forsa.pl informuje, że w tym
roku najlepsze polskie marki odzieżowe i obuwnicze otworzą zagranicą ponad 400 nowych salonów. Aż 300
z nich uruchomia dwie marki: CCC
i LPP. Z tych bardziej znanych, trzeba
wymienić również Wojas i Wójcik Fashion Group. Firma CCC chce zawojować nie tylko Europę, ale również
Azję, natomiast LPP oprócz nowych
sklepów w Niemczech, planuje otwarcie salonu w krajach arabskich. Wojas
dostał propozycję współpracy z USA,
a Wójcik Fashion Group zamierza podbić Austrię, Szwajcarię i Włochy.
forsa.pl
Opracowała:
Katarzyna Frankowska

36

Antwerpia po polsku

kwiecień 2014

Oszczędny jak Polak

J

ak pokazują ostatnie badania
przeprowadzone przez firmę
„Homo Homini”, Polacy nie lubią oszczędzać. Może by i chcieli, ale
najczęściej nie potrafią. Okazuje się
bowiem, że nie posiadamy podstawowej wiedzy z tego zakresu. Nie znamy
obowiązujących zasad oszczędzania,
nie potrafimy wskazać, która z form
odkładania pieniędzy jest najkorzystniejsza. Ale czy aby na pewno powodem takiej postawy Polaków jest tylko i wyłącznie luka w finansowej
edukacji?

niądze, powinni więcej zarabiać.
Jeżeli pod koniec 2012 roku liczba
ubogich w Polsce w ciągu roku wzrosła o 300 tysięcy osób (wg bankier.pl),
to oznacza, że prawie 2,6 miliona
z nich nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Jak
więc w takich sytuacjach myśleć
o oszczędzaniu, skoro problemem jest
przeżycie każdego kolejnego miesiąca? Według Komisji Europejskiej,
ponad 27% naszych obywateli jest zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

Dlaczego nie oszczędzamy?

Kto i na co oszczędza?

Nasze rodzime przyzwyczajenia
i wiedza o oszczędzaniu pozostawiają
wiele do życzenia. W tej kwestii zajmujemy jedno z ostatnich miejsc
w Europie. Nie oszczędzamy, bo nie
wiemy jak to robić. Aż 75% ankietowanych przez Homo Homini przyznało, że w tym zakresie nie miało do czynienia z żadną formą edukacji. Dla
większości naszego społeczeństwa takie terminy jak lokata bankowa, konto osobiste czy obligacje, to pojęcia
niezrozumiałe i trudne. Część z nas
wiedzę na ten temat czerpie z reklam,
Internetu, albo od znajomych, ale
o sposobie efektywnych form oszczędzania wiemy tyle, co nic. Nie mamy
wykształconego w sobie nawyku oszczędzania i nie dbamy o bezpieczeństwo finansowe dla naszych oszczędności, (jeżeli je w ogóle posiadamy).
Nie zostaliśmy nauczeni, że procent
na lokacie długoterminowej daje
duże rezultaty. W roku 2013 tylko
6% Polaków w kraju inwestowało
swoje nadwyżki finansowe. Bardzo mało osób ufa pracownikom
sektora finansowego, podejrzewając ich o nieczyste intencje.
W kwestii ulokowania swoich
oszczędności najczęściej zdajemy się na opinie rodziny lub
przyjaciół.
Ale jest jeszcze druga strona
medalu. Nie odkładamy pieniędzy, bo jesteśmy społeczeństwem mało zamożnym. Przeciętny mieszkaniec Polski nie
ma stabilizacji finansowej. Według danych firmy Homo Homini, ponad 70% Polaków uważa,
że nie są w stanie oszczędzać, ponieważ mają zbyt niskie dochody.
Tylko niewiele ponad połowa z nich
deklaruje, że odłożone środki finansowe wystarczą im na przeżycie dwóch
do trzech miesięcy. A to oznacza, że
po upływie tego czasu nie będą mieli
z czego żyć. Aby Polacy odkładali pie-

Zakładając jednak, że przeciętny Polak oszczędza, na co przeznacza te
środki? Przede wszystkim na zakup
własnego mieszkania, sprzętów do
mieszkania, samochodu i na wakacje.
Z badań przeprowadzonych przez
Pentor wynika, że 28% Polaków oszczędza pieniądze na własne przyjem-

ności, a nie na długofalowe, konkretne cele. Nie istnieje wśród polskiego
społeczeństwa zwyczaj odkładania
pieniędzy na wykształcenie dzieci, opłacenie im dobrej szkoły, a później
studiów. Taka postawa znowu lokuje
nas poniżej przeciętnej w UE.
Najczęściej oszczędzają mieszkańcy dużych miast, w przedziale wiekowym 30–40 lat. Ze zgromadzonych
danych wynika, że około 20% mieszkańców miast odkłada pieniądze syste ma tycz nie, a po nad 24% z nich
ma wolne środki na koncie. Regularnie od kła da pie nią dze tyl ko 12%
z nich. Należy jednak pamiętać, że
mło dzi lu dzie pra cu ją cy w du żych
miastach, mają o wiele większe możliwości zarobienia większych pieniędzy, utrzymania stałej pracy, a co za
tym idzie – płyn no ści fi nan so wej.
I może dlatego, a właściwie przede
wszystkim dlatego, nie są grupą reprezentatywną.
Sytuacja w małych miejscowościach
i na wsi jest całkowicie inna. Prawie
60% badanych zadeklarowało, że nie
posiada żadnych oszczędności, bo nie
stać ich na odkładanie pieniędzy.
Z raportu „Diagnoza społeczna”
przedstawionego przez Fundację Kronenberga wynika, że oszczędności
w Polsce posiada jedynie 40% gospodarstw domowych. Najmniej oszczędzają emeryci i renciści; tylko niecałe 20% z nich deklaruje posiadanie
jakichkolwiek oszczędności. Kolejną
grupą z małą (lub żadną) ilością odłożonych środków są rodziny wielodzietne i posiadające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.
Aż 62% ankietowanych żyje „od
pierwszego do pierwszego”, a jeżeli w międzyczasie zabraknie im
pieniędzy, pożyczają je. Czyli aż
2/3 naszych rodaków nie oszczędza, bo nie ma z czego. Zaledwie 10% osób, które poddały
się badaniu twierdzi, że w każdym miesiącu odkłada pewną
sumę pieniędzy. Ale okres tego oszczędzania w porównaniu z zachodnimi gospodarkami jest wyjątkowo krótki, bo
zaledwie roczny lub dwuletni.
O długoterminowym oszczędzaniu nie myślimy prawie w ogóle.

Oszczędzanie po europejsku
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja
Polaków, którzy zamiast życia w Polsce wybrali emigrację. We wrześniu
ubiegłego roku Instytut ARC Rynek
i Opinia, Polskie Badania Internetu
oraz Dom Mediowy Starcom, zapre-
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zentowały wyniki największego badania internetowego polskiej emigracji w Europie. W ankiecie wzięło
udział ponad 15 tysięcy Polaków zamieszkałych w 15 krajach Unii Europejskiej. Wynika z niej, że 54% badanych wyjechało z Polski po wstąpieniu
naszego kraju do UE. Większą część
tej grupy stanowią ludzie młodzi (1534 lata). Osoby, które wyjechały z Polski na przestrzeni ostatnich pięciu
lat, to ludzie dobrze wykształceni i tylko 8% z nich ma ukończoną jedynie
szkołę podstawową lub zawodową. Ponad połowa z nich nie miała w kraju
stałej pracy, pracowała dorywczo lub
się uczyła.
W ostatnich latach, za chlebem wyemigrowało z Polski ponad 2,5 miliona Polaków. Według „Financial Times”, w ciągu najbliższych pięciu lat
z kraju może wyjechać kolejne 600800 tysięcy Polaków. Jesteśmy
w światowej czołówce, jeśli chodzi
o ilość emigrantów. I jak twierdzą
znawcy tematu, dzięki strumieniowi
pieniędzy przysyłanych do kraju z zagranicy, nasz niestabilny system bankowy jakoś się trzyma. Według najnowszych opublikowanych danych,
od naszego wejścia do Unii Europejskiej, polska emigracja zarobkowa
przysłała swoim bliskim w kraju około 140 miliardów złotych.

Ci z nas, którzy zdecydowali się na
życie poza krajem, też oszczędzają.
Zarabiamy więcej niż w kraju, co nie
oznacza, że zarabiamy dobrze, ponieważ według sondażu Polskich Badań
Internetowych, w wielu krajach
i w wielu dziedzinach jesteśmy jedną
z najsłabiej opłacanych grup społecznych. Powyższe badania pokazują także, że 75% z nas odkłada ponad 5%
swoich zarobków, a aż 35% oszczędza aż do 35%. Co czwarty z polskich
emigrantów nie odkłada nic. Albo nie
starcza mu pieniędzy, albo je po prostu przejada.
Przede wszystkim inwestujemy
w nieruchomości. Oszczędzamy pieniądze, aby kupić mieszkanie lub dom
w Belgii, Holandii, czy Wielkiej Brytanii, ale również i w Polsce. Spory
odsetek osób pracujących zagranicą
(20%) deklaruje, że zgromadzone oszczędności chce przeznaczyć na zakup
samochodu lub zainwestowanie w lokaty finansowe (18%). Jako cel oszczędności wskazywane są również:
pomnażanie kapitału, edukacja dzieci, edukacja własna, ochrona emerytalna i otwarcie własnej firmy.
Polacy pracujący zagranicą żyją bardziej oszczędnie i racjonalnie. Najprawdopodobniej wynika to z niskiego wynagrodzenia, jakie otrzymywali
pracując w kraju. Praca w bogatych
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krajach UE sprawia, że ich miesięczne uposażenie jest o wiele wyższe niż
dotychczas. Każdy z nich indywidualnie i według potrzeb podejmuje decyzje, co zrobić z nadwyżką finansową. Generalnie, panuje opinia, że nie
wydajemy bezmyślnie i nieroztropnie
ciężko zarobionych na obczyźnie pieniędzy, tylko staramy się co miesiąc
odłożyć jakąś sumę. Potem swoje oszczędności pomnażamy i coraz lepiej
inwestujemy.
Europejski Bank Centralny podał
do wiadomości, że w 2013 roku średnia kwota oszczędności na jednego
mieszkańca Polski wynosiła około 14
tysięcy złotych (3,4 tysiące euro)
i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła. Jednak europejskiej czołówki ciągle nie możemy dogonić. Nie
szukając daleko: przeciętnie, Belgowie posiadają oszczędności osiem razy większe niż Polacy i są lepiej od
nas wyedukowani finansowo. Gdybyśmy jednak wykształcili w sobie nawyki oszczędzania i w tym oszczędzaniu
postawili sobie konkretne, długofalowe cele, wyszłoby to nam z pewnością
na dobre. Ale musi jeszcze upłynąć
sporo czasu, zanim w kraju nad Wisłą
nadrobimy oszczędnościowe zaległości.
Aleksandra Dobiecka
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Wiosna, lato, 2014
– co będzie hitem sezonu w modzie?

N

adchodzący sezon to różnorodna mieszanina stylów i kolorów, połączenie elegancji
i sportowego luzu. Prostota, wygoda
i elegancja. Co będzie modne w tym
sezonie? Jakie kolory, fasony, buty
i torebki?

Czerń i biel
Obie te barwy są ponadczasowe.
Nieważne więc czy zestawimy je razem, czy zdecydujemy się na kreację
w jednym z tych kolorów. W tym sezonie modne będą czarno-białe sukienki, które wbrew stereotypom, nie
powinny kojarzyć się ze szkolną akademią. Czerń i biel to klasyczna elegancja, zawsze w modzie i na czasie.
Te dwa kontrastujące ze sobą kolory
mogą być zestawione w jednej sukience na wiele różnych sposobów. Czy to
za sprawą białego kołnierzyka, paska
czy innych dodatków. Np. wystarczy
biały T-shirt założyć do czarnych skórzanych spodni lub spódnicy i efekt
murowany. Modna będzie również sama biel, jak i w połączeniu z innymi
kolorami.

i seksowny. Projektanci postawili sobie za cel wyzwolenie tego koloru od
stereotypu lalki Barbie i zaoferowanie go paniom, jako jednej z barw tego sezonu. Zarówno w ubraniach jak
i dodatkach.
Oprócz pudrowego różu, jednym
z najbardziej widocznych kolorów tej
wiosny i lata będzie błękit w mlecznym odcieniu. Subtelny, dziewczęcy
i bardzo romantyczny. Oprócz tego
pojawi się indygo – wyjątkowa barwa
pomiędzy kolorem niebieskim i fioletem. Zauważalne będą także wszelkie
odcienie koloru żółtego z naciskiem
na bananowy pastel, jak również
barwy pomarańczowej i jej wszystkie
najbardziej subtelne odmiany. Warto
również mieć w swojej szafie ciekawy
kolorystycznie duet – połączenie granatu i bordo. Wprawdzie oba te kolory obecne są w modzie już od dawna,
ale występowały raczej osobno. W tym
roku projektanci je połączyli, co daje
wyjątkowe, ciekawe artystycznie zestawienie.

wych. Czyli wszelkie tkaniny odbijające światło, błyszczące dodatki i cekiny.

Źródło: http://blog.angel.pl/index.php/2014/01/

Spódnice midi
Oprócz ukochanych przez część pań
(i większość panów) minispódniczek,
hitem tegorocznej wiosny będą rozszerzające się ku dołowi spódnice
o długości tuż za kolano lub do połowy łydki. Kreatorzy mody powracają
do stylu popularnego w latach 30-tych
ubiegłego wieku i twierdzą, że właśnie te spódnice w wyjątkowy sposób
podkreślają kobiecą talię i biodra. Do
spódnic midi niezbędne będą buty na
obcasie, które też wyeksponują kobiecą sylwetkę. Spódnice mogą być
inspirowane stylem „dzieci kwiatów”

Źródło: http://blog.angel.pl/index.php/2014/01/

Tiulowe prześwity,
cekiny i błyszczące aplikacje

Źródło: http://blog.angel.pl/index.php/2014/01/

Pastele, pastele
Wprawdzie te delikatne barwy już
od kilku lat obowiązywały w wiosennych i letnich kolekcjach, jednak
w tym sezonie będą absolutnym hitem. Do łask wraca róż. Słodki, landrynkowy, pudrowy – bardzo kobiecy

To właśnie one, w połączeniu z nieprzezroczystymi tkaninami, mają być
wiosenno-letnim hitem. Nie tylko
w klasycznym, eleganckim wydaniu,
ale również, a raczej przede wszystkim, w wersji sportowej. Mogą zaistnieć w postaci wstawek, w połączeniu z ażurowymi siateczkami, jako
element nakładających się na siebie
warstw czy geometrycznych wstawek.
Kwiaty i folkowe inspiracje też znajdą swoje miejsce.
W tym sezonie, projektanci proponują paniom noszenie w ciągu dnia
tego, co jeszcze niedawno zarezerwowane było dla strojów wieczoro-

Źródło: http://pytamy.pl/
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z lat 70-tych, podkreślone etnicznymi deseniami i folkowymi wzorami.

Spodnie z szerokimi
nogawkami
Wiosną i latem 2014 możemy nosić
wyjątkowe spodnie, które już od kilku lat próbowały się przebić na sam
szczyt światowej mody. Tegoroczne
spodnie z szerokimi nogawkami, powinny być uszyte z lekkich jak mgiełka tkanin, mają sprawiać wrażenie
ciągłego tańca, falowania i wirowania. Najmodniejsze będą te ozdobione
geometrycznymi wzorami i marynarskimi paskami oraz motywami ludowymi, przede wszystkim kwiatami.
Ten modowy przebój ma już swoje
określenie – Big Pants. Jeżeli któraś
z pań sądzi, że takie spodnie zarezerwowane są dla szczupłych i wysokich
kobiet, – jest w błędzie. Wystarczy połączyć Big Pants z butami na wysokim obcasie i efekt murowany. Kilkanaście dodatkowych centymetrów
w biodrach czy w pasie, można doskonale zamaskować zakładając spodnie
szerokie na całej długości i połączyć
je na przykład z tuniką do połowy
uda, maskującą krąg łości, których
akurat nie chcemy eksponować.

będą te przypominające wyglądem
torbę lekarską, wykonane z lakierowanej skóry.
Drugi hit tej wiosny, to bez wątpienia plecaki. Każdej wielkości, w najróżniejszych kształtach i przede
wszystkim w jasnych kolorach. Nie
zabraknie również w tym sezonie torebek z frędzlami, zawieszonych na
długim pasku, a zwłaszcza na łańcuszku.
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w ubiorze zwłaszcza, że do wszystkich powyższych propozycji dołączyć
może zawsze modna krata. Także ponadczasowy dżins w każdej postaci,
zwłaszcza ten stylizowany na sprany
i dodatkowo ozdobiony haftem. Nadal modne będą marynarki, zwłaszcza o mocnych i zdecydowanych kolorach, nadające się zarówno do
noszenia na co dzień jak i na eleganckie wyjścia. Panie preferujące styl
sportowy, również znajdą dla siebie
dużo propozycji i okazji do własnej
inwencji. Na przykład proste, sportowe stroje niepozbawione zalotności,
ozdobione koronkowymi czy błyszczącymi wstawkami.

Źródło: http://www.elle.pl/moda/artykul/torby-jaklekarskie-kuferki/photo/asos-ok-380zl-3

Buty roku 2014
Znani projektanci, na wiosnę-lato
tego roku zaproponowali paniom buty na wysokich obcasach, platformach
i koturnach. Oczywiście w pastelowych barwach. Na topie będą zwłaszcza te ozdobione wzorami ludowymi
lub super modnymi motywami zwierząt. Wszystkie znane domy mody
proponują podobne obuwie; albo buty na grubych koturnach i słupkach,
albo też delikatne sandałki z dekoracyjnymi paskami wokół kostki. Powraca moda z lat 70-tych, czyli buty
na bardzo grubych platformach.
W niektórych kolekcjach, projektanci postawili na obuwie sportowe. Modne jest połączenie zwiewnych, eleganckich sukienek z białymi trampkami.
W tym sezonie pozostają w modzie
ukochane przez wiele kobiet szpilki,
tak samo jak balerinki w słodkich pastelowych kolorach.

Źródło: http://polki.pl/
moda_trendysezonu_artykul,10036891.html

Być kobietą, być kobietą…
Kobieta w każdym wieku powinna
być modna i elegancka. Dlaczego nosić szare, bezbarwne rzeczy tylko dlatego, że przekroczyło się już „ileś-tam”
lat? Poza tym, aby ładnie i modnie
wyglądać, nie trzeba wielkich nakładów finansowych. Czasem jeden dodatek, zmiana fryzury czy makijażu
sprawi, że nasza stylizacja stanie się
ciekawa i niebanalna.
W tegorocznym sezonie wiosna-lato dominować będzie kobiecość,
zwiewność, tajemniczość, falbany, tiule, cekiny i romantyczne przezroczystości. Moda jest kolorowa, proponuje duży wybór fasonów, dodatków,
więc każda z nas z pewnością znajdzie coś dla siebie.
Barbara Kamińska

Źródło: http://vumag.pl/trendy/

Najmodniejsze torebki
W tym sezonie, najmodniejsze będą duże kopertówki w żywych kolorach, zwłaszcza w zieleni, barwie chabru i wszelkich odcieniach różu, które
będzie można nosić na co dzień i do
wszystkiego. Im bardziej kolorowe,
o fantazyjnych kształtach, tym lepiej.
Po kilku latach nieobecności w modzie, do łask wracają kuferki i kufereczki, zwłaszcza fasony popularne w latach 50. i 60-tych XX wieku. Na topie

Źródło: http://molton.pl/wiosna-lato-2014/
buty/wygodne-sandaly-na-koturnie-12753.html

Krata powraca,
dżins pozostaje…
Wiosenno-letnia moda tego roku daje możliwość szaleństwa i fantazji

Źródło: http://stylissima.pl/2014/03/modne-kolorywiosna-lato-2014/
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Ciekawostki
Lekarstwo na lenia
Brytyjscy badacze z uniwersytetu
w Aberdeen, wspólnie z uczonymi
z Chińskiej Akademii Nauk odkryli, że
lenistwo ma swoje źródło w genach
i nie jest słabością charakteru. Jeżeli
ktoś z nas uważa, że praca to ciężki wysiłek i najbardziej odpowiada mu leżenie na kanapie, to z tego powodu nie
powinien mieć wyrzutów sumienia.
Okazuje się bowiem, że niektórzy ludzie mają fatalną mutację genetyczną,
która hamuje wytwarzanie pewnego
rodzaju białka, co wpływa na poziom
hormonu zwanego dopaminą, odpowiadającego za nasz temperament.
Naukowcy uważają, że genetyczne
lenistwo występuje u jednej na 200
osób i można je wyleczyć.

Wyjątkowe orzechy
W Chinach, coraz częściej można kupić włoskie orzechy z cementem
w środku. Nie jest to wbrew pozorom
najnowszy trend odżywiania się, ale
zwyczajny przekręt, na który dało się
nabrać wielu Chińczyków. Na tamtejszym rynku, jak grzyby po deszczu,
wyrastają sprzedawcy oferujący klientom zakup włoskich orzechów w niezwykle atrakcyjnej cenie. Ludzie kupują je w dużych ilościach, ale niestety
po rozłupaniu okazuje się, że w środku orzechów jest czarny cement.
Opisując ten wyjątkowy przekręt,
chińskie media podają, że być może
ktoś na orzechach z cementem szybko
i dużo się wzbogacił. Ale na jedno pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć.
Komu chciało się bawić w sklejanie
przepołowionych orzechów i wpuszczanie do środka cementu? Przecież
to wyjątkowo „artystyczna” i żmudna
praca. Orzechowy skandal ogarnął cały Pekin, a jak podsumowują gazety,
sytuacja mogła zaistnieć tylko i wyłącznie dzięki naiwności klientów.

mu, oferując bezdomnym pomoc. I też
płakali. Krytycy telewizyjni nie zostawiają na programie suchej nitki.
Twierdzą, że jest to granie na emocjach, bazowanie na dobroczynności
telewidzów a przede wszystkim wyręczanie opieki społecznej, która jest
zobligowana do udzielania pomocy ludziom pozbawionym pracy. Jednakże
oglądający program i płaczący razem
z bezdomnymi, mieli całkowicie inne
zdanie i program jest emitowany nadal.

Znikający wieżowiec
W 2018 roku, w stolicy Korei Południowej – Seulu, kosztem 400 milionów dolarów, powstanie budynek
o nazwie Infinity Tower, który w oka
mgnieniu po naciśnięciu specjalnego
guzika stanie się niewidzialny. 150metrowa wieża będzie funkcjonować
jak ogromny ekran, na którym wyświetlane będzie to, co się dzieje poza budynkiem. Gigantyczny ekran
wykonany zostanie z diod, a wieża pokryta będzie milionami światełek
umieszczonych w 500 rzędach. Dzięki zainstalowaniu 150 kamer i tak
zwanej technice kamuflażu, człowiek
obserwujący budynek będzie miał
wrażenie, że rozpływa się on we mgle.

Niedouczeni Amerykanie
Tak przynajmniej wynika z badań
przeprowadzonych przez Amerykańską Fundację Na Rzecz Nauki. Co
czwarty Amerykanin nie ma pojęcia
o odkryciu Kopernika i nie wie, że Ziemia obraca się wokół Słońca. To tylko
jeden z przykładów, świadczących
o niezbyt dużej wiedzy znacznej części
amerykańskiego społeczeństwa.
Wyżej wymieniona Fundacja zadała badanym dziewięć pytań z zakresu
fizyki i biologii, z czego błędnych odpowiedzi udzieliło aż 60 procent ankietowanych. Końcowe wnioski były
dla Amerykanów druzgocące, bowiem
badacze przedstawili tezę, że ponad
połowa amerykańskiego społeczeństwa powinna wrócić do szkoły podstawowej, aby poszerzyć oraz uporządkować swój i tak niewielki zakres
wiadomości. Raport przygotowany
przez Fundację Na Rzecz Nauki, zostanie przedstawiony prezydentowi
Obamie i Kongresowi, aby odnieśli
się do kwestii poprawy poziomu edukacji w Stanach Zjednoczonych.

Sklepy rozpoznające bogaczy
Niezawodne grabki i łopatki
Dzięki japońsko-brytyjskiej firmie
technologicznej NECIT Solutions,
personel niektórych (czytaj: wybranych) sklepów, będzie w stanie rozpoznawać bogaczy, nawet w przypadku, kiedy wyglądają jak zwykli
śmiertelnicy. Specjalny system umożliwi identyfikowanie znanych i majętnych osobistości, w chwili przekroczenia przez nich progu sklepu.
Zainstalowany program bezbłędnie
określi, który z celebrytów jest w danej chwili klientem sklepu.

„Wszyscy razem”
W ubiegłym roku, prawdziwym hitem hiszpańskiej telewizji był codzienny program „Entre todos”, czyli
„Wszyscy razem”. Każdego dnia o godzinie 16: 15 przed telewizorami zasiadały miliony Hiszpanów, z których
znaczna część to bezrobotni.
W programie to właśnie bezrobotni,
ze łzami w oczach a właściwie wylewając strumienie łez, opowiadali o swoim ciężkim życiu, degradacji i o tym
jak opuściło ich szczęście. Telewidzowie płakali razem z nimi, a ci bardziej
wrażliwi dzwonili w trakcie progra-

System rozpoznawania bogatych
klientów jest w tej chwili w fazie testowej. Wiadomo jednak, że miesięczna
opłata za korzystanie z wynalazku wynosić będzie około tysiąca dolarów.

Twórcy programu są przekonani,
że dzięki niemu nie będzie już więcej
sytuacji takich, jaka zdarzyła się
w Szwajcarii, kiedy ekspedientka nie
rozpoznała słynnej amerykańskiej
dziennikarki Oprah Winfrey i odmówiła jej pokazania torebki wartej 35
tysięcy franków. Gwiazda tym razem
nie mogła liczyć na profesjonalną
i szczególnie uprzejmą obsługę. Nie
dostąpiła nawet zaszczytu obejrzenia
torebki, gdyż sprzedawczyni po zmierzeniu jej wzrokiem stwierdziła, że
z pewnością nie stać jej na tak drogi
zakup.

Australijscy uczeni, po przebadaniu
200 dzieci w wieku od 5 do 10 lat doszli do wniosku, że pociechy bawiące
się zwykłymi, tradycyjnymi i niedrogimi zabawkami, są bardziej kreatywne i aktywne niż te, zajmujące się wymyślnymi przedmiotami ustawionymi
na placach zabaw. Czyli – małpie gaje kontra wiaderka i łopatki.
Naukowcy dowiedli, że dzieci, które bawią się znanymi już naszym babciom grabkami, foremkami do piasku,
łopatkami i wiaderkami są bardziej
ruchliwe, mniej czasu spędzają w jednym miejscu i mają bardziej rozwiniętą wyobraźnię. Natomiast dzieci
korzystające ze „stacjonarnych” zjeżdżalni, pseudo labiryntów czy wspomnianych już małpich gajów, zachowują się bardziej leniwie i mniej
kreatywnie, ponieważ mając gotowe
pomysły do zabawy, nie muszą już wysilać własnych szarych komórek. Dlatego są bardziej apatyczne, a ich zabawa polega przede wszystkim na
bezmyślnym zjeżdżaniu ze zjeżdżalni.
Opracowała: Karolina Tomczak
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Autobusem do Polski
Najbardziej lubię ten moment, kiedy budzę się rano
w dzień wyjazdu do Polski. Nie, nie dlatego,
że wracam choć na chwilę do kraju. Po prostu,
cieszę się na samą podróż. Zlokalizowałem ją!
Uparcie siadam obok niej. Delektuję się podróżą,
odpoczywając od typowej, osiedlowej Pani Zofii...

D

laczego autobus? Przecież to
tyle godzin jazdy! Dziwią się
ogromnie znajomi. Pewnie już
taki jestem, że nawiązanie kontaktu
z innymi podróżnikami zajmuje mi
więcej niż godzinę.
Co się wydarzy tym razem? Czy
w ogóle ktoś będzie chciał, lub będzie
zmuszony ze mną rozmawiać? Tym
razem to ja się dosiadam – postanowiłem. Zlokalizowałem więc towarzyszkę podróży. Oczywiście, zachwycona
nie była, że ktoś tak po prostu na samym początku podróży dosiąść się
chce.
– Proszę pana! – Tak wiem, proszę
pani. Niestety, każdy będzie miał sąsiada obok. Załatwmy to teraz – odparłem, zanim zdążyła mnie przesiedlić.
Już tłumaczę, dlaczego tak uparcie
– naprawdę, jak nigdy, chciałem właśnie obok niej. Od początku. Zaraz po
tym jak wstałem rano, dopakowałem
się, poszedłem po gazetę do osiedlowego sklepiku. Po drodze spotkałem
sąsiadkę Panią Zofię. – Też podróżniczka. Podróżuje w naszym bloku od
jednej sąsiadki do drugiej, od plotki
do plotki. Czasami przechadza się na
wywiady środowiskowe na inne osiedla, by zaczerpnąć inspiracji i nowych
tematów. Wszystko wie. Po prostu,
taka osiedlowa, typowa Pani Zofia.
Do rzeczy. Stojąc w kolejce czułem
piękny zapach. Delikatny, kobiecy,

Miejsce na

świeży wiosenny. Wybierałem gazetę
chyba z godzinę, tylko z chęci pozostania w tym zapachu. Wsiadając później
do autobusu czułem taki sam zapach
perfum! Niespotykane; najbardziej intensywny był właśnie obok wybranej
towarzyszki. Tak, to musiała być ona,
pomyślałem. Robiłem wszystko żeby
siedzieć obok niej. Nawet nie rozpakowałem się jakoś strasznie na tym siedzeniu, żeby tylko jej nie przeszkadzać, żeby tylko mnie nie wyrzuciła.
Zapach był piękny! Za kilka godzin
okazało się, że to nie ona, tylko ja
przesiąknąłem tymi perfumami jeszcze w sklepie. Ale cóż! Siedzieć już
trzeba było.
Czar perfum prysł. Zdałem sobie
sprawę, że ona nie była zła, kiedy się
dosiadałem. Ona ma taki srogi wyraz
twarzy. Co chwilę zerkałem, przyznam, że trochę ze strachem, na jej
odbijającą się w szybie twarz. Zaryzykowałem.
Daleko pani jedzie? A co! Chce pan
już siedzieć sam? Cisza. Wie pan co,
mam już dość tych podróży, kontynuowała po przerwie. Ale lepsze to,
niż moi sąsiedzi, którzy mnie strasznie męczą. I tu powoli próbowałem
rozumieć ten wyraz twarzy. Twarz
– zwyczajnie, ze zmęczenia, nie z charakteru. Tak sobie tłumaczyłem, bo
przecież jeszcze 20 godzin jazdy przed
nami.

Musiałam się natychmiast wyprowadzać, a wie Pan jak trudno znaleźć
mieszkanie. I tu zaczął się temat poboczny o wszelkich perypetiach emigranta. Pozwolę sobie ten kawałek
rozmowy wyciąć na potrzeby dzisiejszej opowieści. Jak już znalazłam
mieszkanie i się wprowadziłam, to się
zaczęło! Sąsiad, który mieszka pode
mną ma pretensje, że głośno chodzę.
Piętro wyżej mieszka jakiś alkoholik,
ale nie Polak, a jego pies szczeka codziennie o 5 rano. Jak w zegarku. Od
czasu do czasu ktoś mi śmieci pod
drzwi podrzuca. Wie Pan co, szkoda
gadać. Cisza.
Próbowałem dopytywać, ale nie, żeby mnie temat interesował. Nie chciałem wyjść na chama czy prostaka.
Uskuteczniałem próby podtrzymywania żaru tej jakże zaciętej rozmowy.
Nic. Cisza. Chyba jednak nie chciała
ze mną rozmawiać tej podróży. Pomyślałem, – bo w końcu przez kolejne 19
godzin coś trzeba było robić, – że ta
moja Pani Zofia wcale nie jest taka
zła. Uświadomić chcę, że czasami podążamy za czymś, czego nie mamy, za
wszelką cenę chcemy coś zmieniać.
Przenosimy się z miejsca na miejsce,
a tak naprawdę czy zawsze jest to
nam tak bardzo potrzebne?
Adam Sn arski
www.adamsnarski.cba.pl

Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803
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Słowo o byle czym

P

rzychodzi baba do numerologa,
wyjmuje z torebki formularz toto lotka i mówi: – Zagramy?
– Dlaczego? – odpowiada numerolog.
– Hę? – baba nadstawiła ucha, bo miała ciasno zawiązaną chustę, więc niedosłyszała. – Dlaczego? – powtórzył
głośniej. – Dla kasiory – odpowiada
baba. – Pani mnie pomyliła z jasnowidzem. – Panie numero... logisto. Jo
żem była wczoraj u takiego, co jasno
widzi, ale kiedy zapukałam, to spytał,
„kto tam?”. – I co? – Jak to, co? Nawet
nie wchodziłam, bo nie wiedział, kto
puka, a to przecie jo pukała.
Numerolog popatrzył na babę inaczej niż przed chwilą i mówi: – Obawiam się, że nie mogę pani pomóc.
Gdybym znał numery, które padną
w przyszłym losowaniu, to pojechałbym do Tybetu studiować starożytną
wiedzę – po cichu sam do siebie dodał
– a nie marnowałbym czasu na takie
głupie rozmowy... Wciąż. – Że co? Że
chlupie gumowy wąż? – Co pani wygaduje?! – Hę? Niech pan zamknie okno, bo nic nie słyszę i przeciąg jest,
a ja się łatwo przeziębiam. – Mocniej
zacisnęła kwiecistą chustę. Numerolog poczerwieniał, ale wypuścił powietrze i postanowił, że odtąd będzie
mówił głośniej. – Pojechałbym do Tybetu! – Aha... Baba pokiwała głową,
jak gdyby chciała sobie wyobrazić cały globus, a numerolog wstał, oparł
się o biurko i wycedził dobitnie: – To
chyba już wszystko? Dziękuję za wizytę. Należy się dwadzieścia złotych.
– Hę? Tym razem nie wytrzymał i ryknął jak raniony jeleń. – Dwadzieścia
złotych!!
Rozległo się energiczne pukanie do
drzwi, które w tej samej sekundzie
się otworzyły. Stał w nich... nauczyciel, który przyjechał z tej samej wsi,
co baba. – Nic pani nie jest? – Wszystko w porząsiu panie profesorzu, tylko

trochę niedosłyszę. – Widziałem, że
pani tutaj idzie, wołałem z daleka,
ale... Przepraszam pana – zwrócił się
do numerologa – myślałem, że coś złego tu się dzieje. Przyszedłem jednak
w konkretnej sprawie.
Numerolog spojrzał na babę, ale nauczyciel uprzedził jego słowa: – Ta
pani może zostać, to mi nie przeszkadza. – Wobec tego słucham, jak mogę
pomóc? – Ostatnio trochę poczytałem
na temat pańskiej profesji i chciałbym
zapytać... – Niech pan mi to napisze,
poda datę urodzenia, oraz imię i nazwisko – przerwał nowemu klientowi
numerolog, podając mu papier i długopis. – Dobrze, proszę przyjść za godzinę... i niech pan jeszcze dopisze dane tej drugiej osoby, jeśli pan je zna.
Nauczyciel szybko dopisał co trzeba,
i razem z babą wyszli na przymusowy spacer.
– Panie profesorzu, jo tu przyszła,
bom chciała wygrać w toto lotka. Ale
on nic nie wie. Po co on się bawi w te
numerki? – To zupełnie inna sprawa.
Numerolog, w oparciu o dane danego
człowieka, może wiele na jego temat
powiedzieć. Jakie ma cechy charakteru, jakie zdolności, czy dwoje ludzi
będzie stanowić zgrany związek, czy
też będą ze sobą walczyć przez całe
życie. Kto komu ustąpi, kto jest ekstrawertykiem, a kto jest raczej skryty. I wiele innych rzeczy. – Aha... no
ale jak on to wie? Może jasno widzi,
znaczy się, jasnowidz? – Nie, to zupełnie coś innego. A dlaczego pani
chce wygrać w toto lotka? – zmienił
temat nauczyciel. – Jo chciała zobaczyć, jak to jest, mieć furę kasiory.
– I co by pani wtedy zrobiła? – A bo jo
wim? Kasa, to kasa. Jeść nie woła.
Niech sobie leży... Pod materacem.
Nauczyciel zadumał się: – Ta kobieta, prosta i leciwa... Ma na pewno po-

nad osiemdziesiąt lat, ale jest tak
zdrowa, jak tylko można być zdrowym
w tym wieku. Okularów nie używa,
chodzi dziarsko i jest pełna energii.
Tak... To robi kontakt z przyrodą i życie obok tych wszystkich zdobyczy cywilizacji. Ale nie wiem, czy bym się
z nią zamienił, bo przecież nie jest
ważne jak długo, ale jak się żyje. Ona
się nie śpieszy, w przeciwieństwie do
mnie. Mam jeszcze tyle do zrobienia,
a czas pędzi jak opętany.
– Przepraszam, zamyśliłem się.
– A o czym? – O tym, że czas tak szybko ucieka... – Panie profesorzu. To nie
dziwota, że ucieka. Pan go goni, to
on ucieka. To przecie jasne. Jak pan
przestanie go gonić, to wtedy pan będzie miał tyle czasu, że wystarczy
i jeszcze zabraknie. – Dlaczego zabraknie? – Ano, jak pan żyje, to pan
ma czas. Jak trzeba będzie kopnąć
w kalendarz, dopiero wtedy czasu zabraknie. – Jednak tego czasu ciągle
mało. Chciałbym napisać książkę, ale
nie mam kiedy. – Panie szanowny.
A co panu przeszkadza? – Przecież
uczę w szkole, potem wracam do domu i ciągle coś. Teraz muszę pomalować mieszkanie, wymienić meble,
znowu naprawić rower, codziennie
robię zakupy, sam sobie gotuję...
– Wie pan co? Mój chłop to zawsze zabiera się za pięć rzeczy i potem godo
tak samo, jak pan. A jo mu godom:
zacznij i skończ jedno, potem zabierz
się za drugie. Łopaty nowej nie kupi,
a starą cięgiem naprawia i klnie przy
tym tak, że uszy więdną. – Jak się ożenię, to może będzie mi łatwiej. Ale nie
mogę się zdecydować, bo moja narzeczona jest bardzo absorbująca... To
znaczy, muszę jej poświęcać dużo czasu. Często wychodzimy do znajomych... – Wie pan, co jo powiedziała
takiej jednej, co chłopa szukała?
Że jak szuka męża to jedno, a jak
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szuka chłopa tylko do... no wie pan...
to drugie. Najpierw musi wiedzieć,
czego szuka. Ale jak znalazła, to teraz łazi po całej gminie i dalej szuka,
ale tego, co za niego wyszła, bo on
cięgiem za innymi babami lata. Tak
to jest. A ta pana narzeczona, to jaka
jest? – To bardzo atrakcyjna kobieta,
ale czy będzie dobrą żoną, tego nie
wiem.
Minęło pół godziny, nauczyciel z babą wrócili ze spaceru. – Właśnie skończyłem. – No i co pan o tym sądzi?
– To nie ja sądzę, ale mówią to liczby. Ja tylko odczytuję ich znaczenie.
Otóż, jeśli chce pan mieć życie pozbawione nudy i stabilizacji, ten związek
przyniesie panu codziennie coś nowego i atrakcji, aż do zawrotu głowy.
Ale jeśli szuka pan spokoju, stabilizacji i zrozumienia, o to w tym związku
będzie raczej trudno.
– To ja też mam pytanie – odzywa
się baba: – A jaka ja jestem? – Jest
pani wyjątkowa i jedyna pod słońcem.
– No, tak to ja rozumiem – odpowia-
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da baba. – Pon to się zna na rzeczy.
Takie słowa, to jo żem słyszała jakie...
sześćdziesiąt lat temu, jak mój się do
mnie zalicoł. No, no, to ja panu naraję jeszcze parę bab, co by też chciały
się czegoś dowiedzieć.
Nauczyciel podziękował, zapłacił za
siebie i za babę, po czym oboje wyszli.
– No i co? – spytała baba, kiedy czekali na autobus. – Sam nie wiem. Ale
tak naprawdę, to numerolog tylko potwierdził moje przeczucia. Ona nie nadaje się na moją żonę. Co ja mam zrobić? – Jak to, co? Jak pon nie wie, co
zrobić, to nie rób pon nic. Po kiego
poganiać czas. Ta jedna, co jest panu
przeznaczona, zjawi się sama... – Wie
pani co... – Wiem, wiem. Teraz jestem
starą, prostą kobieciną, ale kiedyś...
Gdybym była jeszcze raz młoda, to
może bym książki czytała. Ale teraz
to jo już nie chcę. – Dlaczego? – Bo
wtedy to może zaczęłabym się bać.
– Dlaczego? – Ano dlatego, że za dużo bym wiedziała... A tak, jak se siądę wieczorem na przyzbie, popatrzę

na gwiazdy i ten wielki kosmos, to
jest mi tak jakoś dobrze... Do głowy
różne rzeczy mi przychodzą, ale nie,
żeby to były jakie słowa. To tak, jakby coś się odsłaniało w teatrze. Bo jo
była raz w teatrze, w gminie. Tak...
Jo to wszystko jakoś widzę i żadne
słowa nie są potrzebne. Bo to by był
tylko niepotrzebny hałas, jak w nienaoliwionej młockarni. A tak, to jo
wiem. Wtedy żadne słowa nie są niepotrzebne...
Po dłuższej chwili, zadzwonił telefon komórkowy nauczyciela. – Tak,
słucham... Dobrze, przygotuję na
przyszłą sobotę... Wszystkiego dopilnuję, kłaniam się.
– Nie uwierzy pani, co się wydarzyło. Za tydzień, przyjeżdża dodatkowa
nauczycielka do naszej szkoły... Baba spojrzała na nauczyciela i rzekła:,
– Kto wie, może to ona? Nauczyciel
nic nie odpowiedział, po chwili zmienił temat. – Dalej chce pani wygrać
w toto lotka? – A pies to trącał...
Michał Nowacki

Dwie godziny snu w masce

W

Polsce opracowano specjalną
maskę, dzięki której człowiek
„potrzebuje tylko dwóch godzin, aby się wyspać”. Projekt nosi
nazwę NeuroOn i jest produktem firmy Intelclicic. Twórcy twierdzą, że
przeprowadzili badania na podstawie
których doszli do wniosku, iż po założeniu takiej maski wystarczy kilka
drzemek po 30 minut zamiast „klasycznego” spania przez np. 8 godzin
i taki sen „jest tak samo wartościowy
dla naszego organizmu”.

Maska NeuroOn.
Źródło: http://www.komputerswiat.pl/

no, to ustawiamy bufor od szóstej do
siódmej. System sam zdecyduje, kiedy
wypada najlepszy moment pobudki”.

Jak to działa?
Ten wynalazek na bieżąco rejestruje dane funkcji życiowych: ruch gałek ocznych, napięcie mięśni, fale mózgowe,
następnie
przesyła
je
bezprzewodowo do smartfona, który
te dane analizuje. Specjalny program
sugeruje, kiedy jest najlepszy moment
na drzemkę, a maska obudzi śpiącego
w optymalnym momencie.

Za i przeciw
Prezes Intelclicic – Kamil Adamczyk
twierdzi, że ważna jest umiejętność
przestawienia się ze snu monofazowego na polifazowy, oraz że korzystają
z niego m.in. ludzie pracujący w systemie zmianowym, a także niektóre zwierzęta. „Wybieramy godzinę, o której
możemy wstać i tzw. bufor, czyli okres,
kiedy urządzenie może nas wybudzić.
Jeśli chcemy wstać przed siódmą ra-

Internet jest pełen komentarzy na
ten temat. Przeważają sceptyczne, nawet delikatnie mówiąc – dowcipne.
Przytoczmy kilka z nich.
„Jeszcze urządzenie od symulowania bycia najedzonym i stworzymy
pracownika idealnego”. „Podobnych
urządzeń jest już sporo na rynku...”
„Przy niewielkich zasobach pamięci jej resetowanie może trwać jeszcze
krócej”. „Zastanawia mnie jak się rano obudzić z tym czymś na oczach,
a nie np. na uchu. Muszą dopracować”. „Napoleon uważał, że kobiety,
dzieci i gamonie śpią 8 godzin, geniusze 4. To może lepiej spać 6?”.
Poważniej mówiąc, ludzie-cyborgi
(śpiący krótko) są wśród nas, jednak
wielu lekarzy jest zdania, że zdrowy

sen, przez co najmniej 7 godzin jest
podstawą dobrego zdrowia. Wypoczynku potrzebuje nasz system nerwowy a także mięśnie, ścięgna i stawy, jednym słowem – cały organizm.
Dawniej ludzie „chodzili spać z kurami” i wstawali o świcie, albo jeśli wiedli styl życia zarezerwowany dla elit
– po prostu spali ile kto potrzebował
i nikt ze spania problemu nie robił.
Medycyna i wiedza a także wyobraźnia są teraz o wiele bardziej „zaawansowane”, a nasze zdrowie jest obiektem
badań i wielu teorii. Kiedyś ktoś powiedział:, „Jeśli teraz pójdziesz do lekarza,
to na pewno znajdzie u ciebie jakąś chorobę”. W pewnej książce wyczytałem
zdanie, które brzmiało mniej więcej tak:
„Kiedyś, w przyszłości, dla człowieka to
będzie wstyd, że jest chory i nawet niechętnie się do tego przyzna”. Cóż, może ludzkość do tego kiedyś dojdzie. Póki co, jesteśmy na etapie chorowania
i notorycznego niedosypiania. Na pociechę mamy stwierdzenie:. „Żyjemy
w naprawdę ciekawych czasach”.
Firmę Intelclicic można wspierać na
platformie Kickstarter. Trwa tam zbiórka pieniędzy na wprowadzenie NeuroOn na rynek. Sprzęt najpierw ma się
pojawić się na rynku amerykańskim
i ma kosztować 225-250 dolarów.
Michał Nowacki.
źródła: http://www.rmf24.pl
http://wyborcza.pl/ http://natemat.pl
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Odliczenie alimentów
wysyłanych do Polski w deklaracji
podatkowej w Belgii.

D

uża cześć emigracji zarobkowej zostawia swoje rodziny
w Polsce i wyjeżdża do Belgii
do pracy. Raz do roku, każdy, kto ma
meldunek w Belgii albo zarejestrował
się, jako nie-rezydent, musi złożyć deklarację podatkową.
Cześć osób, aby mieć zniżkę od podatku na rodzinę na utrzymaniu, rozlicza się w deklaracji razem z żoną
i dziećmi mieszkającymi w Polsce. Ponieważ rodzina nie przebywa razem
z podatnikiem w Belgii, trzeba przedstawić urzędowi skarbowemu potwierdzenie, że mieszka się faktycznie z tymi osobami w Polsce (wspólny
meldunek, akty urodzenia dzieci, akt
ślubu, dochody żony, dochody pełnoletnich dzieci) i w Belgii przebywa się
tylko i wyłącznie ze względu na pracę.
Inna grupa osób, aby uniknąć corocznego dostarczania i tłumaczenia
wszystkich wymaganych powyższych
potwierdzeń, deklaruje pieniądze wysyłane na utrzymanie mieszkającej
w Polsce rodziny, jako alimenty, na
przykład na dzieci lub żonę.
Najlepiej i najprościej, dla rozliczającego się podatnika, jest zawarcie
w deklaracji informacji, że osoby, na
które wysyła się pieniądze, są to dzieci. W takim wypadku nie są wymagane dane o dochodach współmałżonki,
a dzieci uznawane są zawsze jako tak
zwane osoby w potrzebie. Według
obowiązującego w Polsce prawa, nie
trzeba od tej kwoty płacić podatku
(wyjaśnienie poniżej).
W Belgii, alimenty („onderhoudsgeld”), nie muszą być zasądzone
przez sąd i mogą być także wpłacane
dobrowolnie. Oprócz dzieci, osobami
utrzymywanymi przez podatnika mogą być także rodzice lub dziadkowie.
Często z odliczenia od podatku chcą
skorzystać osoby, wysyłające pieniądze rodzicom lub dziadkom, którzy
mają wystarczające własne dochody,
aby się utrzymać i w związku z tym
nie deklarują otrzymanych pieniędzy
jako alimentów. Czyli nie spełniają
warunków odliczenia.
W Belgii, aby odliczyć od podatku
kwoty alimentów wysyłanych na
utrzymanie dziecka lub rodzica w Pol-

sce, trzeba spełnić następujące warunki:
1. Odliczanie alimentów od podatku
obowiązuje tylko i wyłącznie w momencie istnienia obowiązku alimentacyjnego (postanowienie sądowe) i dotyczy osób pozostających
w pokrewieństwie do drugiego
stopnia, czyli dzieci, wnuków, rodziców i dziadków. Nie wszystkie
alimenty muszą być nałożone przez
postanowienie sądu. Odliczeniu od
podatku ulegają także alimenty płacone dobrowolnie.
2. Alimenty wypłacane są osobie niemieszkającej razem z podatnikiem
w jednym gospodarstwie domowym – inny meldunek. Na przykład, jeżeli ojciec ma stały meldunek z rodziną w Polsce i posiada
również tymczasowy meldunek
w Belgii, to dla urzędu skarbowego
oznacza, że jest on w separacji i może wysyłać alimenty.
3. Aby odliczyć alimenty od podatku,
muszą one być wpłacane regularnie, należy również zachować potwierdzenia dokonania wpłat.
4. Obiorca musi zdeklarować kwotę
otrzymanych alimentów w urzędzie
skarbowym.
W Polce, alimenty stanowią tak
zwane przychody z innych źródeł,
dlatego alimenty należy ujmować
w zeznaniu rocznym PIT. Nie ujmujemy jednak w zeznaniu PIT alimentów, które są zwolnione z podatku dochodowego.
Od 1 stycznia 2009 roku, wolne od
podatku dochodowego są:
n alimenty na rzecz dzieci, które nie
ukończyły 25 roku życia
n alimenty na rzecz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek
(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę
socjalną,
n alimenty na rzecz innych osób niż
wymienione wyżej (np. rodzice),
otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie
700 zł, w innym wypadku, całą kwotę odbiorca musi ująć w zeznaniu
PIT

Ważne!!!
Alimenty, czyli tak zwane pieniądze
na utrzymanie to nie jest darowizna!

Jeżeli ktoś odlicza od podatku kwotę alimentacyjną, odbiorca musi tę same kwotę zdeklarować w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym też,
jako alimenty.
Należy pamiętać, że odliczanie alimentów od podatków dotyczy tylko
wpłat regularnych. Wysyłanie pieniędzy tylko w okresie rozliczeniowym,
kiedy podatnik miał wysokie dochody,
odbierane jest jako próba zmniejszenie dochodów, aby w konsekwencji
zapłacić mniej podatku. Takie przypadkowe i nieumotywowane składki
nie są uprawnione do odliczenia od
dochodów.
Przy składaniu deklaracji podatkowej, gdy podatnik chce odliczyć wysyłane alimenty, urząd skarbowy w Belgii zaleca wysłać razem z deklaracją
następujące dokumenty:
n Potwierdzenie dokonanych wpłat
(historia przelewów).
n Prawomocny wyrok sadowy, a w ostateczności potwierdzenie stopnia pokrewieństwa (na przykład akt urodzenia dziecka).
n Dochody osoby utrzymywanej, gdy
ma więcej niż 18 lat. Jeżeli posiadamy „Zaświadczenie / kraje
UE/EOG”, nie trzeba go tłumaczyć.
Natomiast zwykłe zaświadczenie
z urzędu skarbowego, musi być
przetłumaczone.
n Potwierdzenie, że odbiorca zdeklarował otrzymane alimenty (chyba,
że były wolne od opodatkowania,
np. dzieci do 25 lat).
n Zaświadczenie z urzędu gminy, potwierdzające meldunek osoby utrzymywanej, (czyli otrzymującej alimenty)
i
tłumaczenie
tego
zaświadczenie przez tłumacza przysięgłego.
Przy rozliczaniu podatkowym
w Belgii, możemy w zeznaniu podatkowym odliczyć wysłane do Polski alimenty bez dołączania zalecanych
przez urząd skarbowych załączników.
Za każdym razem, gdy chcemy wysłać rozliczenie podatkowe przez Internet przez stronę „TAX ON WEB”,
pojawia się krótkie oświadczenie,
w którym każdy podatnik musi
oświadczyć, że posiada wszystkie wymagane poświadczenia odliczeń od
podatku i ma je do dyspozycji urzędu skarbowego. Bez potwierdzenia te-
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go oświadczenia, deklaracja nie może
zostać wysłana. Jest to swoisty kredyt
zaufania dany podatnikom przez belgijski urząd skarbowy.
Gdy urząd skarbowy poprosi o listowne lub osobiste dostarczenie potwierdzeń, podatnik ma obowiązek
uczynić to w ciągu miesiąca. W in-

nym wypadku odliczenie zostanie odrzucone a podatnik może być ukarany za próbę oszustwa. Potwierdzenia
trzeba zachować do kontroli do 7 lat
po roku rozliczeniowym.
Więcej informacji można uzyskać
w polskich urzędach skarbowych oraz
dzwoniąc pod infolinię Krajowej Izby
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Podatkowej na numery:
W Polsce: 0048 22 330 03 30, w Belgii 0257 257 57 lub w najbliższym
urzędzie skarbowym.
Barbara Salwin
księgowa

Obowiązek rejestracji
zagranicznych pojazdów w Belgii
od strony praktycznej

W

naszej kancelarii często mamy do czynienia z zagadnieniem zarejestrowania samochodów, posiadających zagraniczne
numery rejestracyjne, których właściciele przebywają w Belgii. Takie
auta są obecnie coraz częściej zatrzymywane, kontrolowane, a nawet konfiskowane przez belgijską policję.
W praktyce problem ten szczególnie
dotyczy samochodów z polskimi numerami rejestracyjnymi. Kontrole
i konfiskaty nasiliły się od połowy
2013 roku, na co z pewnością ma
wpływ liczba samochodów z obcymi
rejestracjami na belgijskich drogach,
pogłębiająca się dziura w budżecie
państwa belgijskiego, a także lobby
zakładów ubezpieczeń w Belgii, których polisy są dużo droższe niż ich
odpowiedniki w Polsce. Powyższe zagadnienie ma istotne znaczenie, ponieważ możliwe sankcje takie jak:
grzywna, kara, domiar podatku drogowego, opłata za przestój, ewentualne koszty sądowe oraz koszty reprezentacji prawnej mogą z łatwością
przekroczyć kilka tysięcy euro.
Regulacja prawna w Belgii (przepisy Rozporządzenia Królewskiego
z dnia 20 lipca 2001 odnośnie rejestracji samochodów oraz dotyczące
ich przepisy wykonawcze), nie zawsze
jest jednoznaczna. W zapisach prawnych istnieje sporo wyjątków, szczególnie w przypadku samochodów stanowiących własność zagranicznego
przedsiębiorstwa, a każdy z nich z reguły należy badać ad casum. Z przykładów jednoznacznych można przytoczyć następującą sytuację: obywatel
Polski przebywający w Belgii na stałe, ma obowiązek przerejestrowania
samochodu posiadającego polskie numery rejestracyjne, to znaczy zarejestrowania go w Belgii, a wyrejestrowania w Polsce. Wymóg pobytu
w Belgii określa się na podstawie zameldowania w belgijskim rejestrze
ludności. Obywatel polski przebywa-

jący w Belgii ponad 3 miesiące i pracujący na umowie o pracę na czas nieokreślony, a nawet na umowie na czas
określony lub czasowych kontraktach,
ma identyczny obowiązek jak osoba,
która przebywa w Belgii na stałe
w sensie dosłownym. W Belgii należy zarejestrować samochód najpóźniej po upływie 3 miesięcy od zameldowania się, przy czym przez
meldunek często błędnie rozumie się
uzyskanie belgijskiej karty rezydenta
(E-Kaart). Tymczasem meldunek zostaje zarejestrowany w urzędzie gminy (gemeente) najczęściej od daty
zgłoszenia się w gemeente i uzyskania
tam jednego z bijlage, potwierdzającego fakt rejestracji. E kaart jest wydawana zazwyczaj dopiero po upływie
około 3 miesięcy od momentu rejestracji w gemeente. Stąd osoba zatrzymana ze względu na posiadanie samochodu z zagranicznymi numerami
rejestracyjnymi, informująca policjanta lub agenta urzędu celnego o tym, że
jest zameldowana w Belgii od ponad
3 miesięcy, narażona jest na poniesienie odpowiedzialności z tytułu braku
zmiany numerów rejestracyjnych
swojego pojazdu (lub którego jest
współwłaścicielem), na numery belgijskie.
Podsumowując: osoba mieszkająca
w Belgii, zarejestrowana w rejestrze
mieszkańców dłużej niż 3 miesiące
i pracująca w Belgii, zobowiązana jest
z punktu widzenia prawa belgijskiego
do przerejestrowania samochodu zarejestrowanego na nią w Polsce, z którego korzysta w Belgii. Opisana sytuacja jest jednoznaczna i w razie
kontroli trudno będzie udowodnić, że
samochód i jego właściciel przebywają w Belgii chwilowo.
Odnośnie samochodów stanowiących własność zagranicznego przedsiębiorstwa, ogólna zasada jest taka,
że samochód powinien być zarejestrowany tam, gdzie jest jego miejsce pobytu, gdzie używa się go w celach biz-

nesowych. Brak konieczności rejestracji zagranicznych samochodów firmowych w Belgii może teoretycznie pojawić się w sytuacji, gdy samochody te
znajdują się na terenie Belgii nieregularnie, w celach biznesowych używane są w ciągu roku także w innych
krajach, a z samochodów korzystają
jedynie pracownicy, posiadający obywatelstwo kraju rejestracji samochodu oraz odpowiednie dokumenty
– między innymi prawo jazdy z kraju
rejestracji pojazdu. Brak obowiązku
rejestracji takiego samochodu w Belgii wynika także z tymczasowości pobytu pojazdu w Belgii, z zagranicznej
siedziby właściciela samochodu, z faktu korzystania z samochodu w innych
krajach, a także z powodu rozproszenia centrum biznesowego właściciela
samochodu pomiędzy kilkoma krajami i trudnościami ze wskazaniem jednego dominującego miejsca.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zagadnienia rejestracji pojazdów w Belgii, a także
wszelkich innych zagadnień prawnych związanych z prawem belgijskim
lub polskim, zapraszamy do kancelarii.
Sylwia Rasson
Doktor nauk prawnych
Kancelaria A-Law Advocaten
w Antwerpii
Oraz Doradca prawny w Centrum
Pomocy Prawnej i Życiowej
dla Polonii w Antwerpii
Kontakt:
s.rasson@a-law.eu
www.a-law.eu
03 232 68 88
Vlaamse Kaai 76
2000 Antwerpen
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PRZYPOMNIENIE

Podatek dochodowy
w Belgii

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO
AMBASADY RP W BRUKSELI

Sesja informacyjna
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.e-konsulat.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/.

• Kto ma
obowiązek rozliczania się w Belgii?
• Jakie dochody podlegają opodatkowaniu?
• Dlaczego płacimy różne kwoty podatku (dochody, sytuacja
rodzinna, odliczenia od podatku,...)?
• Kto jest rezydentem do celów podatkowych w Belgii?
• Który kraj ma prawo do opodatkowania emerytury – Polska
czy Belgia?
• Kiedy można odliczyć środki na utrzymanie/alimenty
wysyłane do Polski?...
Sesję poprowadzą urzędnicy belgijskiego Ministerstwa Finansów

Czwartek 8 maja 2014, godz. 19.15
ACV
Nationalestraat 111
2000 Antwerpia
Po sesji będzie możliwość zadawania indywidualnych pytań.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy do dnia 30 kwietnia 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.
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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).
% Mam 60 lat. Poznam kilka osób do „Klu-

bu śmiechu” by razem spędzić kilka godzin w miesiącu w celu: spotkać się razem, relax, kultura słowa, lunch, wymiana
aktualności w atmosferze śmiechu
i uśmiechu. Tel: 0484 85 68 64

% Szukam meldunku w Antwerpii lub
w okolicy. Kontakt: sebastian.k@live.nl

% Chętnie pomogę w nauce języka niderlandzkiego w zamian za lekcje przy komputerze lub za pomoc w lekkiej pracy domowej 1 raz w miesiącu. Info: 0484 85 68
64

% Witam! Szukam harcerzy byłych, obecnych lub przyszłych:) Marzy mi się drużyna harcerska tu w Antwerpii, jeżeli jest
ktoś kto również tęskni za harcerską przygodą, piszcie na maila: cikapata2@interia.pl. Czuwaj!

robotnych, plan activa – dla długotrwale
bezrobotnych, emerytura – wliczenie okresu nauki do lat pracy, dodatki rodzinne,
zasiłek chorobowy i maksymalna medyczna faktura. Kontakt telefoniczny: Jacek
0486-07-00-87

% Porady z zakresu belgijskiego prawa so-

% Poszukuję

cjalnego między innymi: płatny urlop edukacyjny oraz czeki na naukę, płaca minimalna w danym sektorze, urlop
macierzyński, wychowawczy oraz ochrona przed zwolnieniem, kredyt czasu z lub
bez motywu, okres próbny, umowa o pracę oraz zakończenie stosunku pracy, wysokość oraz okres wypłaty zasiłku dla bez-

Mam 22 lata, szukam pracy dwa razy
w tygodniu i na weekendy. Mogę pracować jako pomocnik budowlany, do rozbiórki, na kontenery, czy przeprowadzki.
Tel: 0498-62-07-91

w Antwerpii osoby, która dobrze robi tatuaże. Tel. 0473-31-50-95

%

Profesjonalne
strzyżenie
psów
i kotów.
Antwerpia i okolice
Z DOJAZDEM DO KLIENTA
TEL

049250-7228

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

graficzne
ogłoszenia drobne
już od 10 euro!
KO N TA K T :
antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803
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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 – edukator cukrzyków
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

