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Od Redakcji
W tym roku maj nie poskąpił nam spraw ważnych. I chociaż o gradacji ich ważności każdy decyduje
sam, niemniej jednak polecamy Państwa uwadze informacje na temat kanonizacji Papieża Polaka. Przy
tej niezwykłej okazji nie mogło w naszej gazecie zabraknąć informacji na temat duchowego przewodnika
i mentora naszego papieża. Mowa o prymasie Stefanie Wyszyńskim – niezwykłym człowieku
i wyjątkowym kapłanie.
Zbliżające się wybory w Belgii z pewnością budzą szereg wątpliwości, które miejmy nadzieję, chociaż
w pewnym stopniu zostaną rozwiane po przeczytaniu artykułu „Przewodnik wyborczy”. Do tego tematu
nawiązuje też art. „Belgia przed wyborami”, w którym autorka przybliża sytuację polityczną w tym
kraju.
W maju mija dziesięć lat od wstąpienia Polski do UE. Artykuł „Gdyby nie Unia to co?”, zachęci do
własnych przemyśleń na ten temat. Jako że większość z nas zamieszkała w Belgii po otwarciu granic,
temat bez wątpienia jest istotny.
Ale życie toczy się nie tylko wokół spraw poważnych, dlatego – jak zwykle, nie brakuje też szerszej
gamy tematów. Choć zachęcamy do czytania wszystkiego – „od dechy do dechy”, polecamy historię
niezwykłego wojennego bohatera, którego losy opisane zostały w „Kąciku historycznym”.
Miłej lektury!
Redakcja
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Jan Paweł II kanonizowany
Przebieg uroczystości

27

kwietnia 2014 r., w Watykanie odbyła się uroczystość, podczas której papież
Jan Paweł II oraz papież Jan XXIII zostali ogłoszeni świętymi kościoła katolickiego.

Beatyfikacja a kanonizacja
Beatyfikacja różni się od kanonizacji tym, że jest koniecznym etapem
na drodze do kanonizacji i nie nakazuje, lecz zezwala na kult lokalny, np.
w kraju, diecezji lub innej wspólnocie oraz jest otwarta na ewentualną
kanonizację Sługi Bożego. Natomiast
kanonizacja jest formą uznania przez
władze Kościoła świętości Sługi Bożego, który zostaje wpisany do katalogu świętych i któremu papież nakazuje oddawać kult publiczny
w całym Kościele. „Do kanonizacji wy-

maga się jednego cudu uzyskanego
za wstawiennictwem błogosławionego po jego beatyfikacji i zatwierdzonego z przepisami prawa”.

Cudowne uzdrowienie
5 lipca 2013 r. został wydany dekret
dotyczący cudu za wstawiennictwem
bł. Jana Pawła II, który został beatyfikowany w roku 2010. Jak poinformował ks. Federico Lombardi, miało miejsce niewytłumaczalne z medycznego
punktu widzenia uzdrowienie Kostarykanki Floribeth Mory Diaz, która
cierpiała na nieoperacyjnego tętniaka
mózgu. Chora kobieta, podczas kiedy
oglądała beatyfikację papieża Polaka,
zaczęła się do niego modlić i wkrótce
doznała cudownego uzdrowienia. Nie
była ona jedyną osobą, która otrzymała dar uzdrowienia od Jana Pawła II.

Prefektura Domu Papieskiego podała wcześniej do wiadomości, że tego dnia nie będą obowiązywały żadne
wejściówki. Do Rzymu przyjechały
rzesze ludzi pragnących uczestniczyć
w kanonizacji oraz niemal sto oficjalnych delegacji państwowych z wielu
krajów w tym oczywiście z Polski.
W delegacji z ojczyzny Jana Pawła II
byli m.in. prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk.
Przybyli i tacy, którzy chcieli wyrazić swój szacunek dla obu papieży,
niezależnie od własnych przekonań.
W Watykanie i Rzymie w uroczystościach brało udział 800 tys. ludzi.
Obecny był Benedykt XVI. O godz.
5:30 rano można było wchodzić na
plac św. Piotra, który w ciągu kilku
godzin został zapełniony.
O godz. 10:00 w Bazylice św. Piotra
rozpoczęła się ceremonia. Prefekt
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
oraz postulatorzy procesów, zwrócili
do papieża Franciszka się z prośbą
o wprowadzenie w poczet świętych
Jana XXIII i Jana Pawła II. Po chwili, o godz. 10:15 papież Franciszek
wypowiedział słowa:
„Na chwałę Trójcy Przenajświętszej,
dla wywyższenia katolickiej wiary
i wzrostu chrześcijańskiego życia, na
mocy władzy naszego Pana Jezusa
Chrystusa, świętych Apostołów Piotra
i Pawła, a także Naszej, po uprzednim
dojrzałym namyśle, po licznych prośbach o pomoc Bożą i po wysłuchaniu
opinii naszych Braci w biskupstwie
orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła
II i wpisujemy ich w poczet świętych
i polecamy, aby w całym Kościele byli
oni czczeni z oddaniem pośród świętych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
Na placu św. Piotra rozległy się gromkie brawa. Potem przyniesiono relikwie obu kanonizowanych świętych. Papież Franciszek wygłosił homilię,
w której powiedział m.in., że nowi święci byli papieżami XX wieku, poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był Bóg i ich wiara.
Zauważył też, że „Jan Paweł II był papieżem rodzin”, oraz „Jan XXIII to papież
posłuszeństwa Duchowi Świętemu”.

Wiele powiedziano
Na temat Jana Pawła II wypowiedziano wiele słów przed i po Jego kanonizacji. Oto kilka z nich:
n „Jan Paweł II był ważny i jest ważny w dalszym ciągu dla całej Polski” – Bronisław Komorowski.
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n To była kanonizacja „dwóch odważnych orędowników
pokoju” oraz „dwóch ludzi odważnych w głoszeniu miłosierdzia Bożego”. – Włoska prasa.
n „Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem
Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego
pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu
wieków”. – Papież Franciszek.
n „Każde pokolenie mówi papieżem swojej młodości. To było święto tak samo narodowej tożsamości Polaków jak
i małej ojczyzny bergameńskiej. – „Il Corriere della sera”.
n „Na placu św. Piotra obecni byli Brazylijczycy, Francuzi, Ukraińcy, Chorwaci, Amerykanie, Kanadyjczycy.
(Między innymi – przyp. aut.) – Wszyscy obok siebie na
jeden dzień. A zwłaszcza Polacy. Bardzo dużo Polaków,
którzy na ten Wielki Dzień przybyli każdym możliwym
środkiem lokomocji, nawet na rowerze, by cieszyć się
świętym Janem Pawłem II. Dla nich jest niemal ojcem
narodu, równym tym, którzy spoczywają na Wawelu.
– Dziennikarka Franca Giansoldati.
Michał Nowacki
Zdjęcia: Ojciec Franciszek Czarn owski, Watykan
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Europejska Majówka Polonijna
w Leuven

J

uż od 30 kwietnia w Leuven odbywała się w Leuven Europejska
Majówka Polonijna z okazji
10-tej rocznicy przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Imprezę zorganizowały wspólnie: Portal Wizytowka.be
oraz Centrum Polonii Leuven Daskalia. Współpraca dwóch organizacji
przebiegła niesamowicie sprawnie, co
sprawiło, że aż 4-dniowy cykl imprez
okazał się sukcesem i zapadł w pamięci zarówno Polaków, ale również Belgów, którzy chętnie odwiedzali wszystkie miejsca imprez.
Punktem kulminacyjnym cyklu było 3-cio majowe wydarzenie na placu
Ladeuzeplein w Leuven. Od godziny
14-tej można było odwiedzić stoiska
firm prezentujących swoje towary
i usługi, skosztować polskich specjałów prosto z grilla, a także gołąbków,
bigosu, pierogów, ciast, waty cukrowej oraz lodów. Nie zabrakło polskiego piwa, mrowisk i sękaczy uwielbianych przez wszystkich Polaków

pochodzących z północno-wschodniej
części Polski.
Imprezę prowadzono w dwóch językach – niderlandzkim i polskim, co
miało na celu ukazanie belgijskiej społeczności otwartości organizatorów
wydarzenia na współpracę niosącą korzyści dla obydwu nacji.
Po krótkim powitaniu, członkowie
zespołu Sepagraf przygotowali atrakcję dla najmłodszych uczestników imprezy. Muzycy zaprosili wszystkie chętne dzieci na scenę i zaprezentowali jak
działają instrumenty muzyczne. Dzieci dowiedziały się m.in. o tym, po co gitara ma struny, po co jej skrzynia rezonansowa, jak uderzać w perkusję
i czym się różni gitara elektryczna od
akustycznej. Artyści pozwolili odważniejszym dzieciom popróbować swoich sił na profesjonalnych instrumentach. Dzieciaki zeszły ze sceny pełne
nowych wrażeń.
Kolejnym punktem programu był
występ zespołu Let’s Dance z Antwer-

pii. Tej grupy nie trzeba nikomu przedstawiać. Zespół znany całej Polonii
w Belgii zaprezentował serię tańców
grupowych połączonych z występami
solowymi. Występowali zarówno 4-latkowie jak i 14-latkowie. Zaprezentowano tańce folklorystyczne, ale również współczesne. Braw publiczności
nie było końca.
Po maluchach i młodzieży z Antwerpii, scenę opanowała grupa KST BiałoCzerwoni. W swoim energicznym występie zaprezentowali wszystko, co
najmodniejsze we współczesnym tańcu. Podczas całego występu, na ich
twarzach widać było energię i zapał.
Dziewczyny i chłopaki porwali serca
publiczności tak, że nawet największy
„sztywniacha” poruszył choć raz palcem w bucie w rytm muzyki i tańca
prezentowanego przez KST! Autentycznie – energia wprost promieniowała
ze sceny.
Po pokazach tanecznych przyszedł
czas na energetyzujący wszystkich
wspólny trening ZUMBA. Pokaz prowadzony przez uwielbianą przez wiele
osób, profesjonalną instruktorkę Zumba Magdalenę Mozgawa rozenergetyzował wiele osób na placu. Kilkudziesięciu śmiałków dołączyło w trakcie
pierwszego
utworu
do
grupy
sportsmenek zgromadzonych przed
sceną. Dołączali młodzi i nieco starsi.
Panie i panowie. Dla wielu ze świeżych
adeptek Zumby wysokie obcasy nie były przeszkodą, aby tańczyć na bruku
rynku Ladeuze. Na twarzach wszystkich widać było uśmiech, którego nie
zakłóciły ani zadyszka, ani ból spowodowany niespodziewanym wysiłkiem.
Wszyscy nagrodzili występ Magdy
gromkimi brawami!
Nowością podczas polonijnych majówek w Belgii okazał się być pokaz mo-
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dy. Polska stylistka Anna Kuc zaprezentowała swoją letnią kolekcję, dostępną od niedawna w jej butiku. Polskie modelki przedstawiły kreacje,
stroje i ubiory na każdą okazję dla pań
w wieku od 16 do 106 lat. Nie zabrakło też finezyjnych makijaży i fryzur.
Nie sposób opisać słowami wrażenia,
jakie sprawiła na widowni współpraca
wszystkich pań. W tamtej chwili naszej Europejskiej Majówki Polonijnej,
niejeden pan z widowni rozkojarzył się
i z trudnym do ukrycia grymasem otępienia na twarzy wypatrywał w głębi
wybiegu kolejnych modelek.
Po pokazie mody na podium wkroczyli członkowie brukselskiej grupy
Sepagraf. Panowie wraz z Kasią, na co
dzień pracownicy instytucji europejskich, przypomnieli Polakom, a zaprezentowali Belgom covery największych
hitów polskiego rocka. Po kilku pierwszych akordach odpłynęliśmy wspomnieniami do lat 80-tych i 90-tych.
Wszyscy Belgowie napotkani przez nas
po występie Sepagraf przyznawali jednogłośnie, że to naprawdę dobra muzyka w świetnym wykonaniu. Brawo
Sepagraf!
Następnie przyszedł czas na przemówienia – w pierwszej kolejności głos
zabrał przedstawiciel Rady Miasta Leuven, gratulując wszystkim Polakom,
po pierwsze wyboru dokonanego 10-lat

temu, a po wtóre sposobu i faktu wykorzystania szans płynących z przemian ostatnich 10 lat obecności w UE.
Sesję oficjalnych przemówień zamknął Konsul Generalny Ambasady RP
w Belgii Pan Piotr Adamiuk, który
przypomniał, że 3-go maja Polacy świętują rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja, która jako pierwsza w Europie,
a druga na świecie była fundamentem
do budowania nowoczesnego jak na
tamte czasy ustroju politycznego w naszej ojczyźnie.
Mowa Konsula była ostatnim wystąpieniem poprzedzającym oczekiwany
przez wszystkich występ zespołu ZAKOPOWER. Panowie rozpoczęli występ kilkuminutowym intro do utworu Anioł. Następnie zagrali Lowju.
Zespół zaskoczył publiczność swoją
aranżacją Obławy Marka Kaczmarskiego. Ten znakomity utwór to sztandar
polskiej Solidarności. Zespół zagrał też
Kac, po którym przyszła pora na hit
– Boso! W tym momencie euforia zgromadzonej publiczności sięgnęła zenitu.
Usta wszystkich raz za razem układały się do znanych słów: I dopiero gdy,
zawoła Bóg to pożegnam wszystkie te
rzeczy i znów: Pójdę boso, pójdę boso,
Pójdę boso, pójdę boso! W międzyczasie goście zgromadzeni w specjalnej
strefie VIP roztańczyli się w rytm granych melodii.

7

Po zakończeniu koncertu publiczność nie pozwoliła odejść Sebastianowi Karpielowi-Bułecce i kolegom zbyt
daleko albowiem gromkimi okrzykami POLSKA POWER – ZAKOPOWER
udało im się namówić zespół do bisu.
Wtedy znów usłyszeliśmy uwielbiane
przez wszystkich Boso.
Po zakończeniu występu zespół nagrodzono gromkimi brawami, a Sebastian wraz z pozostałymi członkami
zespołu przez prawie godzinę podpisywał fankom płyty i plakaty Europejskiej Majówki Polonijnej. Z dziennikarskiego
obowiązku
należy
wspomnieć, że poza fankami Sebastian
okazał się być oblegany również przez
fanów płci męskiej – ewidentnie góralska muzyka porywa wszystkie serca!
Na zakończenie imprezy, aby podtrzymać euforię i szampański nastrój
gości VIP, organizatorzy zorganizowali afterparty z członkami zespołu Zakopower, którzy wspólnie bawili się
do wczesnych godzin porannych.
wizytowka.be

Więcej ciekawych artykułów
znajdziecie Państwo na portalu
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii

Ogród Zoologiczny – część II

A

ntwerpskie ZOO, to jeden z najstarszych tego typu obiektów na
świecie, ściśle związany z historią miasta. Oto druga część jego historii.

Wojny światowe
Na początku sierpnia 1914 roku, kiedy wojska niemieckie zaatakowały Belgię i rozpoczęły się bombardowania Antwerpii, dyrekcja ogrodu zoologicznego
musiała podjąć kilka bardzo istotnych
decyzji dotyczących dalszego losu zwierząt. Rozpatrywano wszystkie aspekty pod kątem realnego niebezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt. Brano pod
uwagę możliwość opuszczenia ogrodu
przez drapieżne zwierzęta, co stwarzało duże zagrożenie dla mieszkańców
miasta. Kolejnym problemem było
ewentualne zagarnięcie zwierząt przez
Niemców, trzeba było także zapobiec
sytuacji, w wyniku której ranne podczas bombardowania zwierzęta mogłyby zginąć w pożarze, wykrwawić się
czy też umrzeć z głodu. Biorąc to pod
uwagę, dyrekcja ogrodu podjęła decyzję o zabiciu części zwierząt. Zastrzelono między innymi lwy, pantery, jaguary, tygrysy, wilki i jadowite węże.
Po kapitulacji Antwerpii i przez cały
okres okupacji niemieckiej, ZOO było

Widok na Zoo w Antwerpii. http://www.hln.be

otwarte, chociaż w wyniku bombardowań znaczna część budynków została
całkowicie zniszczona. Z powodu braku żywności, dyrekcja ZOO wydała zarządzenie w myśl którego mniejsze
i bardziej pospolite gatunki zwierząt
i ptaków stały się pokarmem dla tych
cenniejszych. W związku z tym liczebny stan antwerpskiego ogrodu zmniejszył się prawie o 80 procent w stosunku do ilości sprzed wojny.
Po wyzwoleniu natychmiast przystąpiono do odbudowy ZOO. Zainwestowano ogromne środki finansowe pochodzące z kredytów, dochodów
z imprez, darowizn od firm i osób prywatnych, a także ze zbiórek publicznych. W imię solidarności, kilkanaście
ogrodów zoologicznych z całego świata ofiarowało antwerpskiemu ZOO liczne gatunki zwierząt. Do 1921 roku zakończono odbudowę i przebudowę
ogrodu, a ilość mieszkańców ZOO przekroczyła liczebnie stan sprzed wojny.
W drugim roku toczącej się II wojny
światowej (1940 r.), niemieckie wojska
wkroczyły do Belgii. W ZOO powtórzyła się sytuacja, jaka miała miejsce
w trakcie wojny poprzedniej. Wiele
zwierząt zastrzelono, a spora część zamarzła na śmierć podczas mroźnej zimy. Ogród zoologiczny w znacznej czę-

ści uległ zniszczeniu. Udało się uratować około 40 procent zwierząt.

Dalsza historia
W 1945 roku rozpoczęła się kolejna
odbudowa i przebudowa ZOO. Siedem
lat później znaczna część budynków na
terenie ogrodu została odrestaurowana. Przybywało zwierząt, ekspozycje
stawały się coraz ciekawsze i do antwerpskiego ogrodu zawitały kolejne
egzotyczne zwierzęta. Nie bez znaczenia było tu położenie Antwerpii i dostęp do portu.
Od czasów powstania ogrodu do
chwili obecnej, powstało na jego terenie wiele budynków, z których sporo
zostało skwalifikowanych jako zabytki. Niektóre z nich do dnia dzisiejszego zachwycają zwiedzających. Jednym
z najbardziej znanych obiektów antwerpskiego ZOO jest „Świątynia Egipska”
zbudowana w 1856 roku, wzorowana
na londyńskim Crystal Palace. Umieszczone na budynku hieroglify symbolizują związek między Królewskim Towarzystwem Zoologicznym a miastem
Antwerpią. Równie zabytkowy jest budynek antylop w stylu Maurów z 1856
roku. Z okazji 125 rocznicy powstania
antwerpskiego ZOO (w roku 1968), wybudowano kompleks jubileuszowy.
Obecnie w jego skład wchodzi pawilon
nocny o nazwie Nocturama, Aquaforum będące basenem uchatek, klatki
ptaków drapieżnych, ekspozycja niedźwiedzi andyjskich i ostronosów rudych.
Po lewej stronie od wejścia do ZOO
znajduje się monumentalny gmach,
w którym mieści się między innymi
centrum kongresowe i sala koncertowa. Co ciekawe, w tych budynkach
w roku 1920 rozgrywane były zawody
w zapasach i w boksie w ramach Letnich Igrzysk Olimpijskich, które miały miejsce w Antwerpii.
W 2007 roku Królewskie Towarzystwo Zoologiczne w Antwerpii, w celu
powiększenia terenu ogrodu, zakupiło 31 sąsiadujących z ogrodem domów
położonych
przy
ulicy
Ommeganckstraat. Został ogłoszony konkurs
architektoniczny na zabudowę tych terenów, do którego przystąpiło około
100 krajowych i zagranicznych pracowni architektonicznych. Konkurs
wygrali architekci z Gent – Paul Robbrecht i Hilde Daem i to oni stali się
odpowiedzialni za urbanizację nowych
terenów. Stare budynki zostały wybu-
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rzone i w ich miejsce powstały nowe
ekspozycje.
Obecnie, teren antwerpskiego ogrodu zoologicznego zajmuje 10 hektarów
tak ściśle zrośniętych z miastem, jakby
stanowiły nieodłączną jego część. Na
zagospodarowanie czeka jeszcze 1,5 ha.
Powstanie tu kolejna część kompleksu afrykańskiego przeznaczona przede wszystkim dla bawołów. Ich nowe
terytorium przykryte będzie siatką,
a oprócz afrykańskich bawołów zamieszka w nim ponad 150 sztuk różnych afrykańskich ptaków. Cały kompleks będzie miał od 7 do 15 metrów
wysokości, ponad 8 tysięcy metrów
kwadratowych powierzchni, a zwierzęta będzie można oglądać z wysokości
trzech poziomów. Powstanie również
nowa restauracja, powiększony zostanie wybieg dla żyraf, którym towarzy-

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

Źródło: http://yozo.be/antwerpen/toerisme/zoo-antwerpen/

szyć będą zebry. Nowe obiekty pokrywać się będą z granicą ogrodu zoologicznego. Inwestycja ma zostać oddana do użytku najpóźniej w 2015 roku,
a jej koszt to około 30 milionów euro.
W antwerpskim ZOO zamieszkuje
obecnie około 5 tysięcy zwierząt z 950
gatunków pochodzących z całego świata. Każdego roku, wszystkie zwierzęta
spożywają w sumie 41 ton ryb, 52 tony mięsa, 37 ton jabłek, 36 ton marchewek, 128 ton siana, 4000 litrów
mleka, 23 000 jajek i 10 000 bochenków chleba.
Od 1983 roku, antwerpskie ZOO na
mocy królewskiego dekretu jest obiektem chronionym, co dla dyrekcji i jak
i mieszkańców ogrodu oznacza również dodatkowe fundusze na utrzymanie budynków, terenów zielonych
i zwierząt. W 2007 roku otrzymało na-
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grodę najlepszego ZOO XIX wieku na
świecie.
Na światowej mapie ogrodów zoologicznych, antwerpskie ZOO jest miejscem szczególnym, ponieważ od wielu
lat prowadzony jest tam program ratowania zagrożonych gatunków takich
jak okapi, paw kongijski, bonobo,
szympans karłowaty czy wydra. Przez
lata do flandryjskiego ogrodu trafiały
niezwykle rzadkie i cenne okazy z rejonu centralnej Afryki. Działo się tak na
skutek położenia ogrodu w portowym
mieście, jak i posiadania przez Belgię
terenów dzisiejszego Kongo jako kolonii. Przez dziesiątki lat kolekcja zwierząt w antwerpskim ZOO należała do
najbogatszych i najcenniejszych w Europie.
Doskonałym przykładem jest okapi,
które żyje w Antwerpii już od 1918 roku i był to pierwszy na świecie przypadek istnienia tego gatunku w ogrodzie
zoologicznym. Samica, która przybyła
z Konga, nazwana została Buta, ale niestety żyła dosyć krótko. To właśnie
w Antwerpii miało miejsce pierwsze
rozmnożenie tego gatunku w ZOO,
w sumie w tym ogrodzie przyszło na
świat 50 młodych okapi – najwięcej ze
wszystkich ZOO na świecie. Oprócz
okapi, w ogrodzie można było oglądać
takie unikalne okazy jak: małpożery,
manaty afrykańskie, wilki tasmańskie
czy słonie morskie. Również obecnie
zamieszkuje w nim sporo cennych gatunków zwierząt z terenu centralnej
Afryki, rzadko spotykane w innych europejskich ogrodach zoologicznych, na
przykład dujkery modre czy goryle
wschodnie. Antwerpski ogród zoologiczny może także poszczycić się kolekcją najmniejszych na świecie gatunków ptaków.
Cechą charakterystyczną antwerpskiego ogrodu jest zlokalizowanie większości budynków na jego obrzeżach,
dzięki czemu w centralnej części ogrodu udało się wygospodarować sporo
terenów parkowych. Roślinność jest
tak niezwykle zadbana, że można odnieść wrażenie, iż znajdujemy się w niezwykłym ogrodzie botanicznym, a nie
zoologicznym.
Anna Janicka

Źródło: http://www.demorgen.be/dm/nl/8068/magazine
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Gdyby nie Unia to co?

U

nia Europejska jest wspólnotą
krajów naszego kontynentu. Zapoczątkowana została w 1951
roku przez sześć państw: Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję, Niemcy
i Włochy. Obecnie w jej skład wchodzi
28 krajów z niedawno dołączoną Chorwacją.
Polska starała się o członkostwo
w europejskiej wspólnocie aż 14 lat.
Pierwsze negocjacje podjął niekomunistyczny rząd premiera Tadeusza
Mazowieckiego, dokończyła je ekipa
premiera Leszka Millera w 2002 r.
Rok później, Polska podpisała w Atenach traktat akcesyjny, który stanowił podstawę prawną przystąpienia
naszego kraju do Wspólnoty, co nastąpiło 1 maja 2004 r.
Od tego momentu czasami pada pytanie: czy dobrze, że tak się stało?
Zwolennicy uważają, że nic lepszego
(pomimo wielu organizacyjnych i biurokratycznych niedociągnięć) nie
mogło się nam przytrafić. Przeciwnicy oponują, że z chwilą wejścia naszego kraju do Wspólnoty, Polska straciła suwerenność. Są i tacy, którzy nie
mają zdania. Po dziesięciu latach naszego członkostwa obie strony dalej
bronią swoich racji. Nie da się jednak
ukryć, że UE dała nam wiele.
Data 1 maja 2004 roku na stałe wpisała się do kalendarza naszej historii. Tego dnia Polacy obudzili się już
w zjednoczonej Europie. Pomimo wygranego referendum, weszliśmy do
Unii z mieszanymi uczuciami. Prawie
30 procent z głosujących było przeciwnych wejściu do Wspól noty. Co
czwarty Polak uważał wówczas, że
członkostwo w Unii nie będzie ani dobre, ani złe, a tylko 7 procent sądziło,
że Polska jest dobrze przygotowana
i wywiąże się z nałożonych przez UE
zobowiązań. Wielkim orędownikiem
wejścia naszego kraju do Unii był papież Jan Paweł II, który okazał swoim
rodakom wielkie polityczne i moralne
wsparcie.
Polska z maja 2004 roku, to zupełnie inny kraj niż ten, który znamy
obecnie. Wprawdzie przystępując do
Unii musieliśmy spełnić szereg warunków gospodarczych i ekonomicznych, jednak w tamtym czasie jawiliśmy się reszcie Europy jako państwo
z ogromnymi problemami gospodarczymi, a nasz poziom życia dalece odbiegał od europejskich standardów.
Pierwsze miesiące po akcesji z pewnością rozczarowały tych z nas, którzy
w momencie wejścia Polski do UE
oczekiwali cudów: kilkakrotnie większych zarobków, natychmiastowego

wzrostu gospodarczego czy szybkiej
poprawy stanu finansów publicznych.
Niestety, wiele z tych pobożnych życzeń długo pozostawało w sferze
marzeń, a czas nie był naszym sprzymierzeńcem. Członkostwo w Unii Europejskiej narzuciło nam prawa
i ograniczenia, do których musieliśmy
się dostosować nie tylko my, jako obywatele, ale przede wszystkim nasze
państwo. Wprawdzie niektóre przepisy obowiązujące we Wspólnocie nadają się do księgi Rekordów Guinnesa, jako prawne buble i absurdy, ale
coś za coś. Nie ma róży bez kolców.
Przez dziesięć ostatnich lat sytuacja
naszego kraju zmieniła się diametralnie. Unia dała nam poczucie stabilności i spokoju. Czujemy się pewniej i jesteśmy silniejsi chociażby dlatego, że
nie jesteśmy sami. Związani sojuszem
nie tylko gospodarczym, politycznym
i społecznym, ale również militarnym,
przeżywamy obecnie długi okres pokoju, wolni od wszelkich wojennych
agresji. Po dziesięciu latach obecności w UE, nie jesteśmy prowincjonalnym, zmarginalizowanym europejskim krajem, ale państwem, które
w wielu dziedzinach ma coś do powiedzenia. W jakim stylu europejską politykę uprawiają wybrani przez nas
europarlamentarzyści, to już zupełnie inna sprawa. Faktem jednak jest,
że lepiej być słyszalnym w silnej grupie. Nikt z nas nie może podważyć
faktu, że Unia Europejska jest ważnym graczem na międzynarodowej
arenie, graczem, z którym trzeba się
liczyć. A my Polacy mamy możliwość
wywierania realnego wpływu na
kształtowanie polityki zewnętrznej
i wewnętrznej Wspólnoty.
Nasza obecność w Unii Europejskiej, to przede wszystkim szereg korzyści. Wejście do strefy Schengen
umożliwiło milionom z nas swobodne poruszanie się po większości europejskich krajów. Zniknęły granice,
wizy, kontrole paszportowe i tak jak
miliony innych Europejczyków, możemy wybierać kraj w którym pracujemy i mieszkamy. Nawet ekonomiści,
sceptycznie nastawieni do Wspólno-

ty uważają, że poza Unią stracilibyśmy dużo. Bo jeżeli nie byłoby nas
w Unii, to gdzie? Z Białorusią? – padają pytania. Pozostawanie poza europejskimi strukturami groziłoby nam
całkowitą marginalizacją i osłabiłoby
naszą pozycję na arenie europejskiej
i światowej.
Na akcesji skorzystali wszyscy.
Zwykli obywatele, odlatując z nowych
lotnisk i jeżdżąc po nowych drogach,
skorzystały województwa, powiaty,
gminy i osiedla. Nie ma w Polsce żadnej większej lub mniejszej społeczności, która w jakikolwiek sposób nie
byłaby adresatem unijnej pomocy. Co
jeszcze zyskaliśmy? Ogromny rynek
pracy w euro czy funtach. To nie tylko miejsca pracy i lepszej płacy, ale
również zabezpieczenie społeczne,
opieka zdrowotna, a także przyszłe
emerytury. Co jeszcze możemy zaliczyć na plus? Bez wątpienia edukację. To, co dziesięć lat temu było
nieosiągalne, stało się faktem dokonanym. Najlepsze europejskie uczelnie
stoją otworem przed polskimi studentami, którzy w ramach programów
wymiany studenckiej mogą uczyć się
gdzie chcą. Nie można też zapomnieć
o przedsiębiorcach. Polska uczestniczy we wspólnym, unijnym rynku towarów i usług, co w sposób znaczący
zwiększyło możliwości naszych przedsiębiorstw. Europejski rynek to także zwiększenie konkurencyjności
polskiej gospodarki, wzrost zagranicznych inwestycji i ochrona konsumentów. Poprzez napływ miliardów
euro w ramach funduszy unijnych,
poprawił się stan naszej infrastruktury i zaczęliśmy dbać o środowisko.
W Europie postrzegani jesteśmy jako naród pracowity, sumienny i obowiązkowy. Przejęliśmy kilka segmentów pracowniczego rynku i jak do tej
pory, doskonale zdaliśmy egzamin ze
swoich kompetencji. Wprawdzie daleko nam jeszcze do tak wysokiego
poziomu życia, jaki oferują najbogatsze kraje Unii, ale wszystko przed nami. Efekty naszego przystąpienia do
UE będą widoczne za kilka, kilkanaście lat i z pewnością wtedy, Polska
stanie się konkurencyjnym krajem
dla innych europejskich państw.
Polacy przyzwyczaili się już do swojej obecności w Unii Europejskiej. Może więc nie starajmy się odpowiadać
na pytanie, czy to dobrze, że Polska
weszła do Unii, ale postawmy inne.
Jak żylibyśmy dzisiaj, gdyby granice
nie były otwarte? Gdyby nie Unia, to
co?
Marta Wawrocka
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To warto
wiedzieć
– przegląd
prasy belgijskiej
Antwerpia – mniej włamań,
więcej narkotyków
Pod koniec kwietnia, rzecznik prasowy antwerpskiej policji podał do
wia do mo ści da ne do ty czą ce prze stępczości w Antwerpii za 2013 rok.
We dług po li cji, w ubieg łym ro ku
w sposób znaczący spadła liczba włamań do mieszkań (aż o 15 procent),
zmniejszyła się także ilość kradzieży z użyciem przemocy (mniej o 13
pro cent). Po wo dem ta kie go sta nu
rze czy jest bez wątpie nia znacz nie
większa liczba funkcjonariuszy patro lu ją cych ulice, wzrost ilo ści zamon to wa nych ka mer jak rów nież
wię cej po li cjan tów pra cu ją cych po
cywilnemu.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja,
jeżeli chodzi o wykroczenia i przestępstwa mające związek z narkotykami.
W ubiegłym roku aż o 22 procent
wzrosła liczba ujawnionych przestępstw narkotykowych. Według
policji, powyższe dane są potwierdzeniem bardziej intensywnego i skutecznego działania antwerpskich
służb mundurowych, bowiem znacznie więcej przestępstw tego typu zostało zarejestrowanych na skutek ich
interwencji.
Burmistrz Antwerpii – Bart de Wever komentując powyższe informacje
stwierdził: „To logiczne, bo w wyniku większego zaangażowania policji
na tym polu, automatycznie łapie się
więcej narkotykowych przestępców”.
W roku ubiegłym antwerpska policja zanotowała także więcej prób włamań do samochodów oraz kradzieży
aut.
Ogólnie, w 2013 roku liczba przestępstw popełnionych w Antwerpii
spadła o trzy procent. Zwiększyła się
także ogólna liczba aresztowań mających miejsce podczas policyjnych
akcji – z 565 przypadków w 2012 roku, do 1.432 za trzy mań w ro ku
2013.
„Hat Laatste Nieuws”

Praca za 3,50 euro
na godzinę
Takie niskie stawki otrzymywali
pochodzący z Portugalii pracownicy z sektora budowlanego. W trakcie
rutynowej kontroli na budowie przy
dwor cu No or dsta tion w Bruk se li,
przedstawiciele belgijskiej inspekcji
pracy wspólnie z kontrolerami z innych kra jów, spraw dzi li wa run ki
w ja kich pra cu ją bu do wlań cy, jak
również zainteresowali się ich wynagrodzeniem. Spośród pracujących
tam lu dzi mię dzy in ny mi z Pol ski,
Holandii, Belgii jak i Portugalii, okazało się, że ci ostatni za godzinę swojej pracy otrzymywali wynagrodzenie w wy so ko ści 3,50 eu ro za
godzinę. Sprawą zajęła się już belgij ska prokuratura, podejrze wa jąc
oszustwo przy zatrudnianiu Portugalczyków do pracy. Jak powszechnie wia do mo, we dług bel gij skie go
prawa, wszystkie osoby wykonujące te go ty pu pra ce, po win ny za ra biać co najmniej 14,23 euro na godzi nę. Pra cow ni cy z po zo sta łych
kra jów otrzy my wa li od po wied nie
stawki.
„Het belang van Limburg”

Skandal w belgijskim
parlamencie
Podczas niedawnej sesji belgijskiego
parlamentu, skrajnie prawicowy niezrzeszony parlamentarzysta Laurent
Louis, przemawiając z mównicy nazwał premiera Elio di Rupo pedofilem.
Parlamentarzysta zabrał głos, żeby
skrytykować wydatki, jakie Belgia
przeznaczyła na zorganizowanie wizyty prezydenta Baraka Obamy.
Polityk argumentował, że „wizyta
kosztowała miliony, a te pieniądze powinny zostać przeznaczone na zapełnienie lodówek milionom. Zatrzymaliśmy życie w Brukseli, nie okazując
ani krzty szacunku naszym obywatelom”. W odpowiedzi premier obiecał,

że w krótkim czasie ujawni jak najwięcej szczegółów dotyczących wizyty amerykańskiego prezydenta i dodał:. „Koniec z tym cyrkiem. Zadał pan
pytanie, rząd odpowie. Pańskie zachowanie jest nie do zaakceptowania”.
– Dziękuję panie pedofilu, a nie przepraszam. Dziękuje, panie premierze
– odpowiedział Louis. W akcie protestu wielu parlamentarzystów z różnych politycznych ugrupowań podniosło się z ław i opuściło salę, poseł
dokończył swoje wystąpienie niemal
bez audytorium a obrady zostały na
kilkanaście minut wstrzymane. Premier podziękował deputowanym za
gest solidarności.
Belgijscy politycy często drwią
z premiera, ponieważ jest on kawalerem posądzanym o skłonności homoseksualne. Sam Elio di Rupo nigdy
publicznie nie wypowiedział się na ten
temat.
VRT Nieus

Handel w niedziele
„Gazet van Antwerpen” donosi,
że coraz więcej piekarń i małych sklepów otwartych jest w niedziele i dni
świąteczne. Z przeprowadzonej wśród
sklepikarzy ankiety wynika, że Belgowie częściej robią zakupy w dni wolne
od pracy i od dwóch lat jest to tendencja wzrastająca. Zwłaszcza piekarnie
notują w dni świąteczne zwiększone
obroty, które stanowią aż 42 procent
ich tygodniowych zysków. Z kolei sklepy spożywcze i mięsne w analogicznych okresach zarabiają o 27% więcej.
Dla właścicieli małych sklepów jest
to z pewnością dobra wiadomość i coraz więcej z nich decyduje się na pracę również w niedziele i święta. Biorąc pod uwagę fakt, że w tych dniach
zamknięte są prawie wszystkie duże
supermarkety, drobni przedsiębiorcy
mogą w świąteczne dni liczyć na dobry utarg.
„Gazet van Antw erpen”
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Konta bankowe
na cenzurowanym
Wchodzi w życie ustawa umożliwiająca odpowiednim belgijskim instytucjom prześwietlanie zagranicznych
kont bankowych, należących do
mieszkańców tego kraju. Ustawa
przewiduje, że przed końcem każdego
roku Belgowie zobowiązani będą do
poinformowania nowo powstałej instytucji o nazwie – Centralny Punkt
Kontaktowy (PCC), o kontach bankowych zarówno osobistych jak i firmowych oraz oszczędnościowych, jakie
posiadają poza granicami kraju. Nowe przepisy mają na celu doprowadzanie do większej przejrzystości
bankowych kont, zwłaszcza tych zagranicznych.
Dostęp do powyższych informacji
zostanie ograniczony do zaledwie kilku osób, a w bazie danych widnieć będą jedynie numery kont, dane posiadacza oraz kraj i instytucja w której
konto zostało założone.
WP HiI Bruksela

Kokaina najtańsza w Belgii
Amerykańska firma Global Drug
Survey przeprowadziła internetowe
badanie dotyczące dostępności i ceny kokainy na świecie. W ankiecie
wzięło udział 80 tysięcy osób ze Stanów Zjednoczonych, Belgii, Australii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holan dii, Wę gier, No wej Ze lan dii,
Nie miec i Fran cji. W Bel gii ba da niom pod da ło się 2.670 miesz kań ców tego kraju. Dwóch na trzech ankietowanych to mężczyźni w wieku
27 – 30 lat, czyli młodzi ludzie określa ją cy sa mych sie bie ja ko pro wa dzących raczej rozrywkowy tryb życia. Oka za ło się, że nie tyl ko na
eu ro pej skim ryn ku ale i w ska li
światowej, nielegalna kokaina najtań sza i naj czyst sza jest właś nie
w Bel gii. Ten kraj jest pierw szym
ogniwem sieci dystrybucji w Europie
i dlatego narkotyki tutaj są tak łatwo dostępne i tak tanie.
„Gazet van Antwerpen”

Belgowie zalegają
z opłatami
za wizyty lekarskie
Jak podaje agencja IAR, coraz więcej Belgów nie ma pieniędzy na uregulowanie należności za wizyty u lekarza. W 2013 roku odnotowano
ponad półtora miliona zaległych rachunków co oznacza, że straty finansowe w państwowej kasie z tego tytułu z roku na rok są coraz większe.
W ciągu trzech ostatnich lat liczba
dłużników wzrosła niemal dwukrotnie.

W okresie od 2010 do 2013 roku
zwiększyła się liczba osób, których
z powodów finansowych nie było stać
na skorzystanie z opieki medycznej,
co ma ścisły związek z pogarszającą
się sytuacją finansową części pacjentów. W Belgii ceny za wizyty domowe wahają się pomiędzy 50 a 120 euro, a konsultacje u lekarza ogólnego
to wydatek rzędu 25 – 30 euro. Część
kosztów pokrywa ubezpieczenie zdrowotne, a pacjenci którzy mają problemy z płatnościami mogą starać się
o dodatkowe dofinansowanie.
Coraz częściej mieszkańcy Belgii
krytykują obowiązujący w tym kraju
system opieki zdrowotnej i uważają,
że jest on mało przejrzysty i zbyt drogi. Te zarzuty odnoszą się także do
opieki stomatologicznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że z dziesięciu Belgów, aż czterech ma problemy z płatnościami za tego typu usługi
zwłaszcza, że zabiegi u ortodonty dla
osób dorosłych jak i implanty nie są
refundowane. Coraz głośniej mówi się
o tym, że nowy rząd, który powstanie po wyborach, powinien jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki
w celu obowiązkowego ubezpieczenia
dentystycznych usług medycznych.
IAR

Brussels Airlines
kontra Ebola
W związku ze znacznym wzrostem
zachorowan na gorączkę krwotoczną
Ebola, które mają miejsce w Afryce,
belgijskie linie lotnicze zobowiązały
swoich pracowników do rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków zapobiegawczych. Zarówno piloci jak i stewardesy obsługujące loty
do Afryki, mają uważnie obserwować
pasażerów i w razie dostrzeżenia jakiegokolwiek symptomu choroby, zachować odpowiednie środki ostrożności i natychmiast powiadomić
właściwe instytucje. Na pokładzie każdego samolotu lecącego w tamte rejony świata, oprócz standardowego wyposażenia znajdują się specjalne
maski i rękawiczki dla załogi.
Jednocześnie Brussels Airlines podały do wiadomości, że do tej pory nie
stwierdzono spadku liczby pasażerów
do krajów, w których odnotowano
przypadki tej choroby.
„De Standaard”

Centrum Brukseli zamknięte
dla aut
Rada miasta belgijskiej stolicy podjęła decyzję, która w konsekwencji
doprowadzi do zamknięcia ruchu samochodowego w okolicach historycznej części miasta. Prace rozpoczną się
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w przyszłym roku, a ich zakończenie
przewidywane jest w roku 2017.
Już od kilku lat trwają akcje mające na celu znaczne ograniczenie ruchu samochodowego w centrum
Brukseli. Organizują je różne środowiska, zwłaszcza ekologiczne, wspierane przez znaczną część mieszkańców stolicy. Zwolennicy zakazu
wjazdu na belgijska starówkę uważają, że zamknięcie jej dla samochodów
nie tylko przyczyni się do ochrony
środowiska, ale również zwiększy
atrakcyjność turystyczną Brukseli.
Z kolei przeciwnicy zmian twierdzą,
że w momencie zamknięcia ruchu drogowego dla samochodów, w obrębie
centrum miasta pojawią się jeszcze
większe korki niż dotychczas i ta
część stolicy stanie się w ogóle nieprzejezdna. Protestują również właściciele sklepów, którzy boją się
o utratę klientów, a co za tym idzie
– dochodów, bowiem znaczna część
kupujących przyjeżdża na zakupy do
centrum samochodami.
IAR

Dramat w Ham
W miejscowości Ham, w północnowschodnim rejonie Belgii doszło do
tragicznego w skutkach wypadku. Samochód kierowany przez trzydziestokilkuletnią kobietę wraz z dwójką jej
dzieci znajdujących się w środku wjechał do Albertkanaal. Na miejscu zdarzenia bardzo szybko pojawiła się policja, pogotowie ratunkowe, jak
również nurkowie, którzy wyciągnęli z wody samochód. Pomimo natychmiastowej pomocy, wszystkie trzy
osoby zginęły.
Według dziennika „ Het Laatste
Nieuws”, wiele śladów wskazuje na
to, że nie był to zwyczajny samochodowy wypadek. Najprawdopodobniej
kobieta prowadząca samochód w taki
właśnie sposób popełniła samobójstwo, doprowadzając jednocześnie do
śmierci dwójki swoich dzieci. Rodzina pochodziła z Mol, trzydziestopięciotysięcznej miejscowości położonej
kilkanaście kilometrów na północ od
Ham. Kobieta kierująca pojazdem
z pochodzenia była Turczynką, a dzieci które wraz z nią poniosły śmierć
miały 7 i 10 lat.
„Het Laatste Nieuws”
Opracowała:
Karolina Morawska
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Belgia przed wyborami

P

rzed nami wybory. Ich wynik
może być zaskakujący i zmienić układ sił nie tylko na
belgijskiej scenie politycznej, ale
i w parlamencie europejskim. Wbrew
pozorom, dla Belgii nie są to tylko
jedne z kolejnych wyborów. Belgowie
obawiają się, czy król Filip poradzi
sobie z mediacjami w sprawie utworzenia nowego rządu, bo zakulisowe
rozgrywki z partiami politycznymi
w tym kraju należą do wyjątkowo
trudnych. Czy Belgia przetrwa jako
kraj federalny czy też Flandria i Walonia się rozdzielą?
Najdłuższy kryzys rządowy w historii Belgii trwał 541 dni, aż wreszcie
powołano rząd. Jeżeli po wyborach
okaże się, że Bart de Wever i jego partia N-VA zbiorą więcej wyborczych
głosów niż w trakcie ostatnich wyborów, sytuacja stanie się bardziej
skomplikowana. Wszyscy bowiem
znają poglądy burmistrza Antwerpii,
który już niejednokrotnie zapowiadał, że po wyborach wygranych przez
jego partię interesuje go tylko i wyłącznie jedno stanowisko – premiera
kraju.

Bogaty kraj, szczęśliwi ludzie
Dla większości ludzi na świecie ten
kraj kojarzy się z Unią Europejską,
a Bruksela ze stolicą wspólnoty i stolicą Belgii. Mieszkają w tym kraju zamożni Belgowie, mówiący po belgijsku, szczęśliwi że są centrum Unii
Europejskiej. Ale odpowiedź na pytanie czym jest Belgia, wcale nie jest taka prosta.
Belgia jest królestwem od 21 lipca
1831 ro ku, wcześ niej by ła czę ścią
Królestwa Niderlandów. Po wywalczeniu niepodległości, na mapie Europy powstał nowy kraj, określany
po wszech nie ja ko „sztucz ny twór,
wy my ślo ny przy biur kach ów czes nej Eu ro py”. Re pre zen to wa ły go
dwie narodowości: Flamandowie na
pół no cy i Wa lo no wie na po łud niu.
Już wtedy oba regiony bardzo różniły się od siebie, a o sympatii pomiędzy ich mieszkańcami trudno było mówić. Trzeba było więc znaleźć
kogoś, kto stałby się spoiwem obu
części i utrzymywałby dwie społeczno ści pod jed ną wła dzą. Pa dło na
króla. Rozpoczęły się poszukiwania
władcy i wybór padł na niemieckiego księcia, który jako Leopold I stał
się pierw szym kró lem Bel gii. I co
ciekawe – ten niewielki kraj jest monar chią lu do wą, bo wiem Le o pold
I przy brał ty tuł „Kró la Bel gów”,
a nie „Króla Belgii”.

Powstało nowe, europejskie państwo, jak na ówczesne czasy nowoczesne, ale wbrew pozorom wcale nie
demokratyczne. Chociaż ścierały się
w nim dwie kultury, dwie historie
i dwa języki, to jednak francuski stał
się językiem dominującym we wszystkich dziedzinach życia. Łatwiejszy życiowy start, możliwość zrobienia kariery we wszystkich dziedzinach życia
przypadł w udziale Walonom. Walonia była bogatszą częścią kraju, rozkwitała pod względem gospodarczym,
tam znajdował się przemysł i pieniądze. Biedna północna Flandria ze słabym rolnictwem nie miała żadnych
szans, nie istniały flamandzkie szkoły i urzędy, a Flamandowie traktowani byli przez Walonów jak obywatele
drugiej kategorii. Takie były początki narodowego sporu flamandzko-walońskiego, który trwa do dziś. Teraz,
gdy role się odwróciły, Flamandowie
z wyższością patrzą na swoich południowych sąsiadów, którzy do tej pory
nie mogą pogodzić się z utratą pozycji lidera.

Flandria kontra Walonia,
na deser Bruksela.
Belgia jest państwem federalnym
o bardzo skomplikowanej strukturze
administracyjnej. Składa się z trzech
regionów: Flandrii, Walonii oraz Regionu Stołecznego Brukseli. Na podział terytorialny nakłada się podział
językowy, – czyli trzy wspólnoty: ni-

derlandzkojezyczna, francuskojęzyczna i niemieckojęzyczna. Każda ze
wspólnot ma autonomiczny rząd i parlament, a regiony i wspólnoty często
mają odmienne kompetencje. Granica
językowa jest bardzo wyraźna,
a przedwyborcze starcia, różnice miedzy Flamandami a Walonami jeszcze
wyolbrzymiają, co widać w programach partii politycznych obu regionów. W Belgii nie ma jednej wspólnej
telewizji, każdy region nadaje w swoim języku. Na porządku dziennym sa
zatargi i kłótnie o wyższość jednego
języka nad drugim. Ludzie posługujący się na co dzień językiem francuskim, chcąc wynająć mieszkanie
w północnej części Belgii – muszą wykazać się znajomością niderlandzkiego. Flamandowie zarzucają Walonom
mieszkającym we Flandrii, że domagają się swoich praw na nie swoim terenie.
Co ich łączy? Teoretycznie monarchia, chociaż w obecnej sytuacji politycznej jest to dyskusyjne. Kiedyś było więcej wspólnych elementów dla
obu regionów. Na przykład armia, bo
przecież bezpieczeństwo militarne jest
bezcenne. Ale teraz, kiedy Belgia jest
w Unii Europejskiej i NATO, wojsko
nie jest już priorytetem. Nie ma też
problemu waluty, bo króluje euro.
Ostatnio łączy ich piłka nożna ale tylko wtedy, kiedy narodowa drużyna
zwana „Czerwone Diabły” wygrywa
mecze. Jest też tenis, ale w tym wypadku oddzielny dla obu regionów.
Bowiem dwie uznane w światowym
rankingu belgijskie tenisistki: Kim
Clijsters i Justine Henin, pochodzą
z różnych części kraju. Pierwsza to
Flamandka, druga Walonka i jak się
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można domyślać mieszkańcy każdego regionu kibicują tylko swojej
sportsmence. Są jeszcze belgijskie czekoladki, piwo, gofry i frytki z majonezem. Ale czy to wystarczy?
Jest jeszcze Bruksela, stolica Unii
Europejskiej, kosmopolityczne miasto, historycznie i geograficznie należące do Flandrii, językowo do Walonii.
Gminy, które wchodzą w jej skład, cały czas są przedmiotem konfliktu.
Dwujęzyczny okręg Bruxelles – Hal
– Vilvorde (BHV) to miejsce gdzie Flamandowie i Walonowie po sąsiedzku
mieszkają obok siebie. Ale trudno ich
relacje nazwać chociażby poprawnymi. Okręg BHV jest całkowicie nieadekwatny do ist niejącego podziału
kraju. Jako jedyny przecina granice
Flandrii i Walonii obejmując dwujęzyczny region stołeczny Brukseli (19
gmin) i 35 gmin flamandzkich. Na
skutek takiego podziału w wyborach
federalnych i do parlamentu europejskiego, partie rodem z Walonii mogą
ubiegać się o głosy wyborców flamandzkich. Natomiast flamandzcy wyborcy mieszkający w Walonii nie mogą
głosować na flamandzkie partie, tylko na walońskie. Flamandowie uważają, że jest to bardzo niesprawiedliwe. Do niderlandzkojęzycznych gmin
leżących przy Brukseli, przeprowadza
się ze stolicy coraz więcej ludzi mówiących po francusku. Trwa ekspansja francuszczyzny, którą Flamandowie są zaniepokojeni. Zwłaszcza, że
oni uczą się tego języka już w piątej
klasie szkoły podstawowej jako przedmiotu obowiązkowego, podczas gdy
w Walonii nauka niderlandzkiego
obowiązkowa nie jest. Stąd też kuriozalne wydawałoby się wymagania flamandzkich gmin, które wydając zgodę na budowę domu ludziom
posługującym się językiem francuskim, żądają notarialnego zaświadczenia o gotowości nauczenia się języka niderlandzkiego. Na posiedzeniach
rady miejskiej, w której skład wchodzą obie nacje, wolno mówić tylko po
niderlandzku. Flamandowie wyczuleni są na dominację wszystkiego co
francuskie i nigdy nie zapomną Walonom poniżeń i traktowania języka niderlandzkiego jako tego gorszego,
którym posługiwał się motłoch. Generalnie, wszyscy mieszkający w spornym okręgu BHV uważają, że znalezienie rozwiązania w istniejącym
podziale terytorialnym wydaje się niemożliwe.

Monarchia
W Belgii, rola króla sprowadza się
do bywania na różnego rodzaju uroczystościach, przecinania wstęg i wygłaszaniu orędzia. Wszystkie wydawane przez niego akty (z wyjątkiem
tych dotyczących rodziny królewskiej)
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muszą być zatwierdzone przez odpo- która niderlandzkim włada biegle, co
wiedniego ministra. Król desygnuje więcej dzieci królewskiej pary chodzą
premiera, nadaje ordery i szlacheckie do flamandzkich szkół, a następczyni
tytuły. Dowodzi armią i może ogłosić tronu księżniczka Elżbieta może
stan wojny. Ale odgrywa także ważną w przyszłości okazać się pierwszą
rolę konstytucyjną. Jest pomostem w historii tego kraju królową mówiąpomiędzy partiami i od jego politycz- cą biegle po niderlandzku.
nego wyczucia, taktu i uporu może
Jeżeli po wyborach zmieni się znazależeć powstanie nowej, powyborczej cząco układ sił politycznych, król Firządowej koalicji. Jednak z królem Fi- lip będzie miał niełatwy orzech do
lipem jest pewien problem. Spora zgryzienia. Będzie to walka nie tylko
część mieszkańców Flandrii uważa, o przyszłość Belgii, ale i monarchii.
że jest on bardziej „walońskim kró- Bowiem jak mówią sami Belgowie,
lem” i że poza tym widoczny jest jego „bez monarchii nie ma Belgii”. Majobrak politycznego doświadczenia, we wybory to najważniejszy, polityczcharyzmy i zdolności politycznych. ny sprawdzian dla króla Filipa.
A także, iż nie mówi biegle po niderCzy Belgia przetrwa? To pytanie zalandzku. Tego wszystkiego będzie się dają sobie wszyscy. Obserwatorzy scejeszcze musiał nauczyć. A wybory tuż, ny politycznej twierdzą, że ten wyjąttuż.
kowy kraj dalej będzie jednością, ale
Gdy Filip obejmował tron, ojciec po- będzie coraz bardziej flamandzki gdyż
zostawił mu w spadku wyjątkowo kło- – jak ujął to jeden z komentatorów:
potliwy, nierozwiązany problem. Ta- „To bogatsi dyktują warunki”.
Anna Janicka
jemnicą poliszynela jest bowiem
sprawa Delphine Boel, która twierdzi, że jest nieślubną córką króla Alberta II. I jak
mówi ona sama, nie o pieniądze i prestiż w tym
wszystkim chodzi, tylko
o prawdę. Już od wielu lat
walońskie i flamandzkie
wróble ćwierkały o tym,
że król ma dziecko z pozamałżeńskiego związku.
Teraz domniemana córka
domaga się, aby emerytowany władca przyznał się
do ojcostwa. Albert II nigdy tego faktu nie potwierdził, ale co dziwne
– nie dość stanowczo temu zaprzecza. Sąd wyraził
zgodę na przeprowadzenie testów DNA. Dopóki
Albert II zasiadał na tronie, konstytucja zapewniała mu nietykalność
i wezwania do stawienia
się do sądu mógł ignorować. Ale od czasu abdykacji już nie chroni go immunitet. Czy jeżeli okaże
się, że rzeczywiście Delphine jest biologiczną córką Alberta II Belgia się
rozpadnie? Tego nikt nie
wie, chociaż komentatorzy polityczni twierdzą, że
taka opcja jest mało prawdopodobna, bowiem zarówno dla Flamandów jak
i Walonów ten rozpad już
się dokonał, a oni sami nie
identyfikują się tak silnie
z Belgią, jak ze swoimi regionami. Z pewnością notowania
monarchii
w oczach Flamandów poprawia królowa Matylda, Król Filip I. Źródło: http://fakty.interia.pl/
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Przewodnik wyborczy

25

maja w Belgii odbędą się
wybory regionalne, federalne oraz do parlamentu europejskiego. Tym wszystkim, którzy
nie są jeszcze zdecydowani, na którą
z partii oddać swój głos, przedstawiamy krótki przewodnik po krajobrazie
politycznym Belgii.
Belgia jest monarchią konstytucyjną i federacją. Głową państwa jest
król Filip I. On wskazuje i zatwierdza
kandydata na urząd premiera, który
na ogół wywodzi się ze zwycięskiej
partii. Obecnie premierem jest waloński polityk – socjalista Elio di Rupo.
Ze swoich działań jak i poczynań poszczególnych ministrów premier odpowiedzialny jest przed parlamentem
i królem. Zadaniem monarchy jest
również (według zapisu w konstytucji) równe podzielenie ministerialnych
stanowisk pomiędzy Flamandów i Walonów.
Belgijski parlament składa się
z dwóch izb: Izby Reprezentantów
(150 deputowanych) i Senatu (71 senatorów wybranych w wyborach ogólnych, jak i desygnowanych przez rady prowincjonalne).
Belgia podzielona jest na:
Trzy autonomiczne regiony:
n Niderlandzkojęzyczna Flandria
n Francuskojęzyczna Walonia
n Stołeczny region – Bruksela
Każdy z regionów posiada swojego
ministra – prezydenta, wybieranego
przez lokalny parlament. Flandria
i Walonia mają własne flagi oraz hymny narodowe.
Trzy wspólnoty językowe:
n Niderlandzkojęzyczna (Vlaamse Gemeenschap)
n Francuskojęzyczna (Communaute
Francaise)
n Niemieckojęzyczna (Deutschsprachingen Gemeinschaft)
Cztery regiony językowe:
n Region niderlandzkojęzyczny
n Region francuskojęzyczny
n Region niemieckojęzyczny
n Dwujęzyczny region Brukseli

Opracowała:
Aleksandra Dobiecka

Podstawowymi jednostkami administracyjnymi w Belgii są gminy,
a wyższym szczeblem, prowincje. Na
poziomie prowincji oprócz administracji samorządowej działa administracja państwowa. Gminy w Belgii
dysponują sporą autonomią.
System partyjny w Belgii jest doskonałym odzwierciedleniem sytuacji wewnętrznej kraju i jednocześnie
odpowiada na potrzeby elektoratu.
Najważniejszym czynnikiem różniącym od siebie partie polityczne jest
nie tylko ich program, ale także podział ze względu na spór etniczno-językowy. Już w latach 70-tych ubiegłego wieku, ogólnonarodowe partie
na przykład liberalna czy socjaldemokratyczna, podzieliły się na flamandzkie i walońskie. Poza nimi powstały partie regionalne, a we Flandrii
partie głoszące hasła separatystyczne, co wynika z silnej pozycji gospodarczej Flandrii i poczucia krzywdy
związanej z wcześniejszymi doświadczeniami ze strony Walonów.
Relacje pomiędzy partiami z obu
części kraju są wyjątkowo napięte
i skomplikowane, czego dowodem
może być rekord kryzysu rządowego
(541 dni bez rządu) jaki pobiła Belgia. Społeczeństwo belgijskie nie jest
dumne z takich rekordów i zarzuca
politykom, że nie chodzi im o dobro
państwa, lecz o własne.

hasłem: „Verandering Voor Vooruitgang” czyli „Zmiana dla postępu”. Zawarte w ich programie 25 postulatów do ty czą cych „po pra wek dla
postępu Flandrii” to między innymi:
większa opłacalność i wydajność pracy, więcej możliwości pracy, mniej
podatków, porządna polityka, uczciwa migracja bez naciągania belgijskie go sy ste mu so cjal ne go, lep sze
warunki mieszkaniowe, więcej solidarności, mniej reguł, lepsze nauczanie, ochrona środowiska.
Prze wod ni czą cy: Bart de We ver
– burmistrz Antwerpii.

Partie polityczne we Flandrii
posiadające przedstawicieli
w parlamentach:

Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie – CD&V (Christen-De moc ra tisch en Vla ams) – par tia
o profilu chadeckim, z której wywodzi się mi ni ster – pre zy dent Flan drii Kris Peeters. Główne hasło tego rocz nej kam pa nii to: „Ster ker
Vlaanderen, sterken land” czyli „Silniej sza Flan dria, sil niej szy kraj”,
ekonomiczny wzrost z socjalnym postę pem. Mo ty wem prze wod nim są
cztery litery V ściśle związane z nazwą par tii: VVVV = CD&V. Czte ry
słowa rozpoczynające się literą V nie
mogą bez sie bie istnieć, są od sie bie uza leż nio ne, po trze bu ją sie bie
wzajemnie.

Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)
– Nowy Sojusz Flamandzki – zwycięzca ostatnich wyborów we Flandrii.
Partia nacjonalistyczna i liberalnokonserwatywna, pierwsza siła polityczna na tym terenie. Opowiada się za
oderwaniem Flandrii od Walonii, głosi także postulaty wprowadzające regulacje odnośnie używania wyłącznie
języka niderlandzkiego, jako języka
urzędowego na terenie Flandrii.
Te go rocz na kam pa nia wy bor cza
N-VA zawiera szereg postulatów pod

Bart De Wever
Źródło: http://www.n-va.be/nieuws
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Verzorgen (opiekować się) = C
(Christen) – trzeba opiekować się tymi, którzy mają mniej, dzięki czemu
opieką zostaną objęci wszyscy – całe
społeczeństwo.
Vooruitzien (patrzeć w przyszłość)
= D (Democratisch) – demokracja nie
może być skierowana tylko na tu i teraz, ale też na przyszłość, ponieważ
trzeba dbać o następne pokolenia.
Verbinden (łączyć) = & – człowiek
i społeczeństwo są ze sobą ściśle połączeni.
Versterken (dawać siłę, wzmacniać)
= V (Vlaams) – wzmacnianie Flandrii
może być możliwe tylko poprzez
wzmacnianie każdego mieszkańca
Flandrii.
CD&A to partia, która po raz pierwszy otwiera się na polską społeczność
i na europejską migrację.
Przewodniczący: Wouter Beke.

Kris Peeters
Źródlo: http://www.cdenv.be/3D-app

So cia li stisc he Par tij An ders
(SPA) – Socjalistyczna Partia Inaczej – fla man dzka par tia o pro fi lu
socjaldemokratycznym. Hasło tegorocznej kampanii wyborczej: „Sociale welvaart, daar vaart iedereen wel
bij”, czy li w wol nym tłu ma cze niu
„Socjalny dobrobyt – stworzenie socjalnego dobrobytu dla wszystkich”.
SPA chce każ de mu miesz kań co wi
Flandrii zaoferować pozytywną przyszłość, dla te go tak wiel ką wa gę
w swo im wy bor czym pro gra mie
przywiązuje do dobrobytu socjalnego. Dobrobytu, który tworzą wszyscy razem dla wszystkich. SPA podkre śla, że wszy scy lu dzie po win ni
mieć pra cę i za ra biać, że by na ko niec miesiąca mieć z czego zapłacić
rachunki. Natomiast po przejściu na
emeryturę, każdy powinien mieć zapew nio ne go dzi we ży cie. Służ ba
zdrowia powinna być dostępna dla
wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy za te usługi mogą zapłacić. Nau cza nie musi być po wszech ne, do stępne i równe dla wszystkich.
Przewodniczący: Bruno Tobback

Bruno Tobback
Źródło: http://brunotobback.be

Vlaams Belang (VB) – Interes Flamandzki – skrajnie prawicowa partia, opowiadająca się za niepodległością Flandrii, jak też za znacznymi
ograniczeniami wobec imigrantów.
Ich hasło wyborcze to: „Echt. Onafhankelijk” – „Naprawdę. Kraj może
być niezależny”. Politycy z Vlaams
Belang chcą, aby Walonia i Flandria
rozdzieliły się, a stolicą naszego regionu powinna według nich stać się
Bruksela. Optują również za tym, aby
Flandria zwiększyła swoje inwestycje w Bruk se li i bardziej się z tym
miastem, (jako przyszłą stolicą) zinte gro wa ła. We dług VB, no wy rząd
flandryjski powinien zadbać o to, aby
niderlandzkojęzyczne dzieci nie miały problemów z nauką swojego języka w szkołach w Brukseli i aby miały zapewnione pierwszeństwo przy
zapisach do tych szkół. Żądają również, żeby we Flandrii język francuski
prze stał być obo wiąz ko wy, gdyż
w Wa lo nii na u ka ję zy ka ni der lan dzkiego obowiązkowa nie jest. Chcą
zmiany waluty we Flandrii i uważają
ze eu ro to nie są pie niądze, gdyż
kosztują za dużo pieniędzy. Żądają
również, żeby lepiej żyło się tym którzy pracują, a nie tym którzy siedzą
na zasiłkach.
Przewodniczący: Filip Dewinter
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Groen – Flamandzka Partia Ekologiczna (Zieloni) – partia o profilu
ekologicznym i lewicowym, należąca
do Europejskiej Partii Zielonych. Hasło
wyborcze tegorocznej kampanii: „Samen beter doen” – dosłownie: „Razem
lepiej robić”. Zieloni uważają, że codziennie zbyt dużo ludzi zderza się
z problemami, których nie potrafią rozwiązać. Młodzi rodzice nie mogą znaleźć miejsca w żłobku, ludzie żyją
w zbyt dużym stresie, środowisko jest
zanieczyszczone i ludzie chorują. Groen
deklaruje: Chcemy mieć zdrowsze środowisko, wystarczający dobrobyt dla
wszystkich i pracę dla każdego.
Przewodniczący: Wouter Van Besien

Wouter Van Besien
Źródło: http://www.gva.be/

Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD) – Flamandzcy
Liberałowie i Demokraci – partia
o profilu liberalno-demokratycznym.
Tegoroczne hasło wyborcze: „Wybierać
dla przyszłości, to wybierać dla wolności”. Ich kampania wyborcza opiera się
na kilku zasadniczych punktach: Wierzymy w postęp, wierzymy w siłę wolnych ludzi, wierzymy bardziej w zasady niż w reguły, bowiem im więcej
tworzymy reguł, tym mniej ludzie będą się czuć odpowiedzialni za swoje
społeczeństwo i swoje zachowanie. Zbyt
długo poprzednie rządy miały wolną
rękę i narzucały społeczeństwu swoje
reguły – nie można wybierać za ludzi.
Z partii Open VLD wywodzi się
Maggie de Block – najpopularniejszy
obecnie polityk we Flandrii.
Przewodniczący: Gwendolyn Rutten

Filip Dewinter
Źródło: http://www.filipdewinter.be

Maggie de Block
Źródło: Źhttp://www.flanderstoday.eu
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Szokująca kampania
społeczna
„Wirtualnie nikt nie czuje, jak groźne jest jechanie kilka kilometrów powyżej limitu prędkości. Ale nawet to
«małe» przyspieszenie zabija i kaleczy
setki ludzi każdego roku” (slogan reklamowy z kampanii społecznej).
Belgowie wydali wojnę kierowcom,
którzy notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość i są zagrożeniem
nie tylko dla siebie, ale także dla innych kierowców i pieszych. Kolejna
odsłona kampanii społecznej skierowana do nieprzestrzegających przepisów drogowych piratów, to… zaproszenie ich na ich własny pogrzeb.
Szok? Przesada? A może nareszcie na
tyle wstrząsający sposób, żeby w nieodpowiedzialnych kierowcach obudzić sumienie i rozsądek?
Problem piractwa na drogach jest
stary jak świat. Chociaż nie wiem jak
ostrożnie będziemy jechać naszym samochodem, na drodze obok nas zawsze może znaleźć się „kierowca doskonały”, który bez opamiętania
będzie pędzić ulicą lekceważąc obowiązujące znaki drogowe i ograniczenia prędkości. Według policyjnych
statystyk, coraz częściej za kółkiem
siadają ludzie młodzi pod wpływem
alkoholu czy narkotyków, u których
brawura i nieodpowiedzialność zdominowały rozsądek i logiczne myślenie. Taka mieszanka wybuchowa połączona z przeświadczeniem o własnej
nieomylności daje sprawcom wypadków jak i ich ofiarom niewielkie szanse na przeżycie. Walka z drogowymi
piratami prowadzona jest od wielu lat
i na różne sposoby. Belgijski Instytut
Bezpieczeństwa Drogowego wraz z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi

Karambol na autostradzie. Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/

„kierowców doskonałych” postanowił
przemówić im do rozsądku w sposób
dla niektórych szokujący, a dla wielu
kontrowersyjny. Jednak skoro zawodzą fotoradary, nagany, upomnienia,
mandaty, czasowe ograniczenia prawa jazdy, trzeba było wymyślić sposób, który przyniósłby nareszcie zamierzone efekty.
Belgijska policja już od dawna alarmowała, że co roku wzrasta ilość
śmiertelnych wypadków drogowych
spowodowanych przez piratów drogowych. Co gorsza, z policyjnych statystyk wynikało, że sprawcami znacznej części tych wypadków byli
niestety młodzi ludzie. Dlatego Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego wydał im bezpardonowa walkę, a twórcy nowej kampanii słusznie
założyli, że pomimo kontrowersji jakie
będzie wzbudzać, z pewnością będzie
bardziej skuteczna w działaniu niż dotychczas stosowane kary, telewizyjne spoty czy umieszczone przy drogach plakaty, na które zwracało
uwagę niewielu kierowców.

Nekrolog w prasie
Rozpoczęta w 2011 roku kampania
społeczna „uśmiercająca” w mediach
piratów drogowych, od początku
wzbudziła ogromne zainteresowanie.
W ramach tej kampanii, każdy kto
uznał, że jego przyjaciel, znajomy,
krewny czy sąsiad porusza się po drogach nieodpowiedzialnie, nagminnie
przekracza dozwoloną prędkość i stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, mógł napisać
fikcyjny, niby – gazetowy artykuł informujący o jego śmierci w wypadku
drogowym. Takie nekrologi zamiesz-

czane były w gazetach, publikowane
na facebooku czy innym portalu społecznościowym i wysyłane do samego „nieboszczyka”. Dyskusja, jaka rozgorzała w prasie i internecie skupiła
zarówno zwolenników jak i przeciwników kampanii. Ci ostatni uważali,
że podawanie do publicznej wiadomości informacji o fikcyjnej śmierci przyjaciela czy krewnego, to przesada
i złamanie zasad, których nie powinno się łamać, że to o jeden krok za daleko. Z kolei organizatorzy kampanii
argumentowali, że nie jest ona niestosowna. Wprawdzie sam pomysł
może i był kontrowersyjny. Ale może
właśnie taki przekaz dotrze do młodych ludzi i uświadomi im niebezpieczeństwa związane ze zbyt szybką jazdą i brawurą na drodze?

Własny pogrzeb
To kolejna część walki z piratami
drogowymi, która obecnie po raz kolejny wywołała publiczną dyskusję.
Kierowcy, którzy dostali mandaty za
przekroczenie prędkości, otrzymali
też zaproszenie na własny pogrzeb.
Ukryta kamera filmowała ich reakcje
i trzeba przyznać, że są to obrazy zapadające głęboko w pamięć. Zaproszeni goście byli naprawdę poruszeni
sytuacją w której się znaleźli. Pogrzeby „na niby” zorganizowane zostały
z wyjątkową starannością, a organizatorzy zadbali o wszystkie szczegóły.
Oczywiście, zaproszeni „goście”, czyli ukarani kierowcy nie mieli pojęcia,
w czym będą uczestniczyć. Przychodzili na spotkanie towarzyskie w takim a takim dniu i w takim a takim
miejscu. Pierwsze, co rzucało im się
w oczy po przybyciu na miejsce to

Piraci drogowi na własnym pogrzebie . Źródło: http://www.pinger.pl/
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znajdująca się na katafalku trumna,
płacząca rodzina i przyjaciele, którzy
ze łzami w oczach wspominali krewnego, który na skutek zbyt szybkiej
jazdy poniósł śmierć w wypadku drogowym. Szok i niedowierzanie malowały się na twarzach zaproszonych
kierowców, kiedy patrzyli na swój pogrzeb, obserwowali traumę swojej rodziny i zgromadzonych żałobników.
Osoby prowadzące ceremonię pogrzebową i rodziny drogowych piratów
wspominały zarówno sprawców wypadku jak i ich ofiary. Na filmie
wyraźnie widać, że takie sceny poruszyły kierowców. Pozostaje mieć nadzieję, że chociaż część z nich, po
wzięciu uudziału we własnym pogrzebie, zastanowi się nad swoim życiem
i zdejmie nogę z gazu.
Piraci drogowi są zagrożeniem na
drogach całego świata. Nie docierają
do nich przestrogi, upomnienia, kary,
czy nawet czasowe odebranie prawa

Źródło: http://www.gva.be/nieuws/binnenland/

jazdy. Siadają za kółkiem i dalej są
demonami szos. Znaczna część z nich
nie zna umiaru i nie potrafi zrozumieć, że pędzenie po drogach z szaloną prędkością jest zagrożeniem nie
tylko dla nich. Głupota i brawura zbierają swoje żniwo. Może ludzie zaproszeni na swój własny pogrzeb zrozumieją jak łatwo jest przez własną
głupotę pożegnać się z życiem. Niestety, statystyki nie kłamią. To właśnie młodzi i mało doświadczeni kierowcy poniżej 24 roku życia powodują
najwięcej wypadków i padają ich ofiarami. Wprawdzie młodość ma swoje
prawa, musi się wyszaleć i wyszumieć. Rozpasana fantazja ponosi młodych kierowców, którzy na dodatek
chcą zaimponować znajomym i ryzykują nie tylko własnym życiem, ale
też i cudzym.
Powyższa kampania jest z pewnością przerażająca, szokująca i kontrowersyjna. Ale jednego nie można jej
odmówić. Skuteczności. Trafia do wy-
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obraźni i uruchamia instynkt obronny
człowieka. Organizatorzy kampanii
twierdzą, że „dotyka ona wyjątkowo
czułych punktów i dlatego musi być
tak drastyczna”. Chodzi przecież o to,
aby ludzie zaczęli myśleć. „My po prostu pokazujemy kierowcom przekraczającym prędkość krzywe zwierciadło i mówimy: oto co cię czeka, jeśli
nie zmienisz swojego postępowania”
– powiedział Benoit Godard z Belgijskiego Instytutu Bezpieczeństwa Drogowego, organizatora kampanii. Zwolennicy powyższej kampanii twierdzą,
że „każda metoda walki z piractwem
drogowym jest dobra, jeżeli może ocalić na drodze choćby jedno życie”.
Wszyscy zainteresowani powyższą
kampanią mogą ją obejrzeć na stronie
internetowej:
www.gva.be/nieuws/video/binnenland/extern-naar-eigen-begrafenis-incampagne-bivv.aspx

Zaproszenie na własny pogrzeb. Źrodło: http://www.tvp.info

Miejsce na

Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803

Hanna Korcz
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Prymas tysiąclecia
– kardynał Stefan
Wyszyński

cław ku. Świę ce nia ka płań skie
przy jął do pie ro 3 sierp nia 1924
ro ku. Po wo dem opóź nie nia by ły
prob le my ze zdro wiem. W la tach
1924-1929 stu dio wał na Wy dzia le
Pra wa i Na uk Spo łecz no-Eko no micz nych
Ka to lic kie go
Uni wersytetu Lu bel skie go, na stęp nie
uzy skał do kto rat z pra wa ka no nicz ne go. Ja ko stu dent dzia łał
w Sto wa rzy sze niu Ka to lic kiej
Mło dzie ży Aka de mic kiej „Odro dze nie”, bę dą cym oś rod kiem no wa tor skich prą dów w pol skim ka to li cyz mie. W ro ku 1930 zo stał
wy kła dow cą pra wa ka no nicz ne go
i so cjo lo gii w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym we Wło cław ku.
Tam też był re dak to rem mie sięcz ni ka „Ate ne um Ka płań skie” oraz
dzia łał wśród ro bot ni ków i wy kła dał na uni wersytecie Ro bot ni czym.

Okres II wojny światowej

fundacja.wyszynskiprymas.pl

Dzieciństwo
Urodził się 3 sierpnia 1901 w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Miał
czworo rodzeństwa: trzy siostry i brata, który niestety zmarł w wieku lat
jedenastu. Wzrastał w poszanowaniu
„dla pracy ludzkiej, chleba, ziarna
i zboża, które w języku polskim oznacza, że jest z Boga”. Od 1910 roku
uczęszczał do trzeciej klasy szkoły
podstawowej z rosyjskim językiem nauczania w Andrzejewie. Jego nauczyciel był bardzo surowy i bezwzględny
a młody Stefan niepokorny. Po kolejnym akcie niesubordynacji, przerwał
naukę i brał lekcje u korepetytora, potem w szkole w Warszawie. W tym czasie, w wieku lat 33 zmarła Julianna
Wyszyńska. Ale ta tragedia go nie załamała, lecz skierowała „ku Matce Niebieskiej – ku Tej, «która nie umiera»”.
Przed śmiercią matka poleciła mu
„przywdzianie szat kapłańskich”. Z domu rodzinnego młody Stefan wyniósł
„kult maryjny oraz zaufanie i poszanowanie dla ojca i czułość dla matki”.

Dalsza edukacja
Ukończył gim na zjum w War sza wie i Łom ży, na stęp nie wstą pił do
Se mi na rium Du chow ne go we Wło -

Po jej wybuchu opuścił Włocławek
i ukrywał się we Wrociszewie i w Łaskach pod Warszawą, a także u swojej
rodziny. Był bowiem poszukiwany
przez Niemców za swoje zaangażowanie społeczne oraz przedwojenne
publikacje poświęcone totalizmowi hitlerowskiemu. Zaangażował się w konspiracyjne nauczanie młodzieży i niesienie pomocy ludności. W trakcie
Powstania Warszawskiego był kapelanem grupy „Kampinos” Armii Krajowej oraz szpitala powstańczego w Łaskach. „Ksiądz Wyszyński nocą
godzinami stał nieruchomo i błogosławił płonącą Warszawę, w kaplicy długo leżał krzyżem, modlił się za ginącą
stolicę, za umierających ludzi i za tych,
którym dane będzie przetrwać”.
Po wojnie wrócił do Włocławka, aby
odbudować zniszczone Seminarium
Duchowne, którego został rektorem.
Działał też w Tygodniku diecezjalnym
„Ład Boży”. W 1946 roku na Jasnej
Górze przyjął sakrę biskupią z rąk
Prymasa Augusta Hlonda i dwa lata
później objął po nim urząd Prymasa
Polski a także został arcybiskupem
Gniezna i Warszawy.

Prymas – wróg Polski
Ludowej
W czasach, kiedy władza ludowa
umacniała swoją pozycję, Prymas Wyszyński stanął przed wielkim wyzwaniem. Choć mało kto ośmielił się powiedzieć, że wolność Polaków była

tylko grą słów w ustach władz – a kościół był tej wolności orędownikiem
i cichą nadzieją wielu Polaków – ks.
Prymas z tymi władzami podjął grę.
Kościół był jawnie prześladowany,
szczególnie na Ziemiach Zachodnich
– gdzie dopiero zaczynał być budowany. Był więc zmuszony prowadzić politykę ustępstw, aby nie dopuścić do
rozlewu krwi. 14 lutego 1950 roku
doszło do podpisania porozumienia
pomiędzy Episkopatem a Władzami
Państwowymi. Okoliczności były bardzo trudne, gdyż z jednej strony zmagał się on z opozycją wspieranych
przez komunistów „księży patriotów”
oraz świeckich działaczy katolickich
zwłaszcza spod znaku „PAX”, z drugiej strony, był posądzany o zbytnią
ugodowość. Niestety, władze nie dotrzymywały warunków tego porozumienia, pomimo że zasadzało się ono
na wielu ustępstwach ze strony kościoła. W Urzędzie Bezpieczeństwa Kardynał Stefan Wyszyński miał taką oto
opinię: „zdolny dyplomata, socjolog,
kaznodzieja i wróg Polski Ludowej”.

Kardynał uwięziony
Prymas Wyszyński 12 stycznia
1953 r. został kardynałem. Władze
nie wydały mu paszportu, więc nie
mógł pojechać do Watykanu, aby osobiście odebrać kapelusz kardynalski
z rąk ówczesnego papieża. Polityka
wobec kościoła coraz bardziej się zaostrzała. 26 września 1953 roku Prymas został aresztowany i wywieziony
z Warszawy do Rywałda Królewskiego, gdzie przebywał w celi miejscowej świątyni. Prymas wspominał: „
[…] to nie jest więzienie. Pomimo to
czuwa nade mną blisko 20 ludzi
«w cywilu». Nie opuszczają korytarza
i w dzień i w nocy; skrzypiące kroki
słyszę cały dzień”. Nocą 12.10.1953
r. „wróg ludu” został przewieziony do
Stoczka Warmińskiego w okolicach
Olsztyna. Wg jego słów:
„Jest to duży dom, stary budynek
poklasztorny […] Znajdujemy fragmenty sprzętu liturgicznego: połamane lichtarze, rozbite kropielnice, jakieś resztki krzyżów i figurek Matki
Bożej. […] Wszędzie pełno zaniedbań
i śmieci […]”.
Trzecim miejscem odosobnienia był
Prudnik Śląski, dokąd Prymasa przewieziono 6.10.1954. W dzienniku napisał: „Za kilka dni Polska rozpocznie
niezwykły Rok Jubileuszowy: 300 lat
obrony Jasnej Góry. […] Warto my-
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śleć o „obronie Jasnej Góry” roku
1955. – Jest to obrona duszy, rodziny,
narodu, Kościoła – przed zalewem nowych „czarów”. […] „Obrona Jasnej
Góry” dziś – to obrona chrześcijańskiego ducha Narodu, to obrona kultury rodzimej, obrona jedności serc
ludzkich – w Bożym Sercu […]”.

tryczności, wystarczającej ilości opału, radia, telefonu, apteki i pomocy
lekarskiej. Internowanie zakończyło
się 28.10.1956 r.

Prymas stawia warunki

W roku 1956 w Komańczy, ks. Kardynał wystąpił z inicjatywą odnowionych Ślubów Narodu, o których tekst
Ostatnim – czwartym – miejscem powstał jeszcze podczas uwięzienia
odizolowania Prymasa od społeczeń- w Prudniku. Na Jasnej Górze przygostwa była Komańcza, „na całkowitym towano tron dla Prymasa i złożono na
odludziu około 30 km na południe od nim biało-czerwone róże. Do histoSanoka, niedaleko granicy ze Słowa- rycznego miasta zaczęły napływać tycją”. Został on tam przeniesiony ze siące wiernych. Prymas był w dalszym
względu na zły stan zdrowia dzięki ciągu internowany. Sytuacja z godziinterwencji Episkopatu. Pretekstem ny na godzinę stawała się coraz bardo „czuwania” nad więźniem był fakt, dziej napięta. W przeddzień uroczyiż „Władze uznały Komańczę za miej- stości do Komańczy przyjechali
scowość leżącą w pasie granicznym przedstawiciele władzy. Poprosili, aby
i zorganizowały nową placówkę Prymas natychmiast przyjechał do
WOP”. Tutaj jednak mógł korzystać Warszawy „z uwagi na zaistniałą tam
ze spacerów, jednak odwiedzać mo- sytuację polityczną”. W trakcie dwugli go tylko biskupi i rodzina. „W bu- godzinnej rozmowy internowany podynku klasztornym […] nie było elek- stawił warunki, których nie odrzucono.
Chodziło o decyzje
obsadzania stanowisk kościelnych
przez biskupów, powrót
wszystkich
biskupów ordynariuszy na ich stanowiska biskupie, kontrolę
seminariów
duchownych przez
władze kościelne,
a nie, jak dotychczas
– rządowe, o prawo
do swobodnej katechizacji młodzieży,
prawo do wydawania prasy katolickiej.
Uroczyste obchody tysiąclecia chrztu Polski. Źródło: echokatlickie.pl

Jubileusz
Chrztu Polski

Papież Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński. Źródło: miejscefotografii.blogspot.com

Zbliżała się wielka
rocznica. W latach
1957-1965 Prymas
prowadził Wielką
Nowennę przed tysiącleciem Chrztu
Polski, aby przygotować naród do
przeżycia tej rocznicy w duchu religijnym. Odbywało się
Nawiedzanie Polski
przez kopię Cudownego Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej. Nowenna zakończyła się 3 maja
1966 r. roku „uroczystym Aktem Oddania Narodu Matce
Bożej za wolność
Kościoła w Polsce
i świecie”. W tych la-
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tach Episkopat Polski „zwrócił się do
biskupów niemieckich z gestem pojed na nia na ro dów pol skie go i nie mieckiego, co spowodowało negatywną i gwał tow ną re ak cję władz
partyjnych i państwowych”.
W trakcie Soboru Watykańskiego
II, Prymas cieszył się wielkim uznaniem wśród jego uczestników. Na ręce Pawła VI złożył memoriał Episkopatu Polski o ogłoszenie Maryi Matką
Kościoła. Prośba została spełniona 21
listopada 1964r.

Słowa Jana Pawła II
Prymas pozostawał w bliskich stosunkach z kardynałem Karolem Wojtyłą. Kiedy został on wybrany papieżem 6 października 1978, Prymas
podszedł do niego, klęknął i ucałował
jego dłoń.
Jan Paweł II podniósł się z miejsca,
uklęknął przed Prymasem i tak pozostawali we wzruszającym uścisku. Po
chwili papież powiedział:
„Czcigodny i umiłowany księże Prymasie pozwól, że powiem po prostu,
co myślę. Nie byłoby na stolicy tego
Papieża – Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary niecofającej się przed
więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia
bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie
było Jasnej Góry i tego całego okresu
dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej,
który jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Prymas – symbol
Brał udział we wszystkich wydarzeniach powojennej Polski, wspierając
naród szczególnie w chwilach ważnych, przełomowych i dramatycznych, których tak wiele było w PRLowskiej historii Polski.
W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, 28 maja 1981 roku, Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński
zakończył ziemską posługę. Zmarł
w wieku 80 lat. W roku 1989 roku
rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, który trwał dwanaście lat.
Ksiądz Prymas jest obecnie symbolem umiłowania wolności, sprawiedliwości oraz czci dla człowieka. Stał
się znakiem jedności wszystkich Polaków. Jan Paweł II, nazwał Prymasa
Tysiąclecia nieustraszonym rzecznikiem czło wie ka, je go nie na ru szal nych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, oraz
„przykładem żywej miłości Ojczyzny,
który musi być policzony jako jeden
z naj wię kszych mę żów w jej dzie jach”.
Michał Nowacki
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Kącik historyczny

W

maju mija siedemdziesiąta
rocznica bitwy o Monte Cassino. Pamiętamy o polskich żołnierzach, którzy wykazali się tam męstwem i bohaterstwem. Wśród nich
był żołnierz szczególny.

KAPRAL WOJTEK
Wojtek urodził się blisko perskiego
miasta Hamadan w 1941 r. Podczas II
wojny światowej, w polskim wojsku
dosłużył się stopnia kaprala, przeszedł
szlak bojowy z Iranu, przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt do
Włoch. Nie byłoby
w tym niczego niezwykłego gdyby nie to, że
był z krwi i kości…
niedźwiedziem brunatnym.

Miś wstępuje
do wojska
Jego niezwykła historia rozpoczęła w kwietniu 1942, kiedy to
polscy żołnierze, od
perskiego chłopca odkupili małego niedźwiadka „za kilka fantów, trochę miejscowej
waluty i dużą puszkę
konserwy
mięsnej”.
Skłonił ich do tego „odruch serca”. Miś był
malutki, nieporadny
i trudno się dziwić żołnierzom, którzy tęsknili za swoimi rodzinami,
nie mogli o nie dbać,
a miś wymagał opieki
tutaj, gdzie rzucił ich
Źródło: miswojteksopot.org

Źródło: wiadomosci.onet.pl

los. Dowódcy przez pewien czas o niczym nie wiedzieli, lecz kiedy sprawa
się wydała, rozumiejąc motywację
swoich podwładnych, zgodzili się, aby
Wojtek pozostał. Jaki to miało wpływ
na morale zmęczonych trudami wojny żołnierzy, łatwo się domyślić. Każdy uśmiech był wtedy darem losu i na
wagę złota.
Miś został adoptowany przez żołnierzy 22 Kompanii Zaopatrywania
Artylerii w 2 Korpusie Polskim
Dowodzonym przez generała Władysława Andersa. Jak na oseska przystało, nie umiał jeszcze jeść samodzielnie, więc karmiono go rozcieńczonym
skondensowanym mlekiem z butelki
po wódce. Za smoczek służyła skręcona szmatka. Wojtek traktował
wszystkich jak swoją rodzinę, dawał
się głaskać, tarmosić a kiedy przyszła
pora snu, szukał przytulnego miejsca
i zwykle był to mieszkalny namiot.
Nie było protestu nawet wtedy, kiedy
gramoli się komuś na żołnierski koc.
Minęło trochę czasu i mały miś stał
się wielkim brunatnym niedźwiedziem.

Szeregowy Wojtek
Smoczek poszedł w odstawkę,
a nasz bohater miał już niedźwiedzi
apetyt. Aby można go było karmić,
został wciągnięty na stan 22. Kompa-
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nii Transportowej. Wojskowy wikt bywał skąpy, dlatego misia często można było spotkać w okolicach kuchni,
gdzie próbował załatwić sobie jakiś
smaczny kąsek. Pewnego dnia, a była to Wigilia, kiedy Wojtek z przyjaciółmi wypił trochę piwa, które bardzo lubił pić prosto z butelki, wybrał
się potajemnie do magazynu żywnościowego na małe, „co nieco”. Zajadał
sobie wszystko, co było w zasięgu…
łapy, ale niestety, przy okazji zniszczył sporo cennych produktów. Skończyło się to ostrą reprymendą i aresztem, który polegał na przywiązaniu
go do łańcucha.
Innym razem, Wojtka bardzo zainteresowała pewna duża metalowa
puszka. Powąchał, polizał, a że jej zawartość przypadła mu do gustu, wnet
zniknęła w niedźwiedziej paszczy.
Tym razem przyjaciele nie byli na niego źli, lecz bardzo się zmartwili, gdyż
w puszce była… pasta do butów w kolorze czarnym. Na szczęście misiowi
ów smakołyk zbytnio nie zaszkodził,
jednak od tego czasu żołnierze dbali,
aby dokładnie zamykać wszystko, co
tylko mogłoby być wciągnięte na listę menu przez kudłatego szeregowca.

Wojtek walczący
Oddział Wojtka brał udział między
innymi w walkach o Monte Cassino.
Alianccy żołnierze byli świadkami
wielkiego poświęcenia Polaków, ale
zapamiętali też szczególne wydarzenie, kiedy w trakcie działań wojennych, nie mogli uwierzyć własnym
oczom. Wielki niedźwiedź wyszedł
spomiędzy drzew na tylnych łapach,
dźwigając ciężki pocisk artyleryjski.
Położył go przy stanowisku ogniowym i… poszedł po następny. Potem
okazało się, że sam zaoferował swoją
pomoc widząc, jak jego towarzysze
zmagają się z przenoszeniem wybuchowego ciężaru. W mig pojął, o co
chodzi i potem dzielnie służył swoją
niedźwiedzią siłą. Nigdy nie zdarzyło
się, aby upuścił skrzynię lub pocisk
na ziemię.
Czy można się dziwić, że Wojtek
awansował do stopnia kaprala? Od tego czasu 22 Kompania Transportowa
miała w swoim emblemacie niedźwiedzia niosącego pocisk artyleryjski. Ale
to nie wszystkie zasługi wojenne naszego bohatera.
Pewnego dnia, w Iraku, nasz kapral
zauważył brak kłódki na drzwiach
prowadzących do prysznica. A że był
fanem kąpieli, postanowił wykorzystać rzadką okazję, gdyż woda była
wtedy reglamentowana. Wszedł i po
chwili rozległ się krzyk przerażenia,
który zaalarmował cały obóz. Okaza-

ło się, że miś niechcący unieszkodliwił arabskiego szpiega. W nagrodę,
tego dnia mógł zażywać kąpieli do
woli.

Kudłaty żartowniś
Kiedy wojna się skończyła i oddział
stacjonował we Włoszech, Wojtek ze
swoimi przyjaciółmi chodził często na
plażę, gdyż było wiadomo, że uwielbiał pluskać się w wodzie. A że poczucia humoru mu nie brakowało, lubił
podpływać pod wodą do zażywających
kąpieli dam i niespodziewanie wynurzać się tuż obok nich. Piski przerażenia uznawał za potwierdzenie, że żart
był udany. Żołnierze oczywiście śpieszyli paniom na ratunek, sprawa się
wyjaśniała i w ten sposób, nawiązywali kontakty towarzyskie z dziewczynami. Innym razem, dzielny sierżant
zakradł się do żeńskiej części obozu
aliantów i jego uwagę zwrócił sznur,
na którym suszyła się osobista garderoba pań, w tym staniki. Nie namyślając się długo, zerwał cały sznur
i uciekł. Zdarzenie widziały właścicielki bielizny, ale żadna nie ośmieliła się
protestować. Scenariusz powtarzał się,
a żołnierze za każdym
razem musieli sprawę
wyjaśniać i przepraszać. Wojtek też szedł
z przeprosinami i była to znakomita okazja do nawiązywania
znajomości. Opracowano nawet specjalną scenkę, w której
kudłaty sierżant bardzo się wstydził, zakrywając twarz łapami. Panie były tym
oczarowane.
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stopada 1947 roku miś-kombatant został pensjonariuszem ZOO w Edynburgu. Stał się osowiały i smutny, nawet rzadko kiedy jadł. Ożywiał się
dopiero na dźwięk polskiego języka.
Przyjaciele odwiedzali go, kiedy kto
mógł i nie bacząc na protesty pracowników, przechodzili przez ogrodzenie
aby powspominać stare czasy. Kapral
22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii miś Wojtek, zakończył życie
2 grudnia 1963 roku w wieku 22 lat.

Pamięć o sierżancie
Miś Wojtek został uwieczniony na
wiele sposobów. Zachowało się sporo
zdjęć, napisano o nim książki, postawiono mu wiele pomników, powstały piosenki a nawet filmy. Jego historia jest znana nie tylko w Polsce
i Wielkiej Brytanii. Nie sposób wyliczyć tutaj wszystkich dowodów pamięci o tym szczególnym kombatancie.
Sierżant
Wojtek
pozostał
w pamięci i sercach wielu ludzi, a jego historia ciągle bawi i wzrusza dorosłych oraz dzieci na całym świecie.
Szymon Malicki

Demobilizacja
Ostatnim miejscem
stacjonowania 22.
Kompanii było Glasgow w Szkocji. Jako
że miś miał już
ugruntowaną sławę,
stał się ulubieńcem
wszystkich. Był tematem wielu publikacji
prasowych, a nawet
został członkiem Towarzystwa PolskoSzkockiego. Podczas
niecodziennej uroczystości, został oczywiście poczęstowany
ulubioną butelką piwa.
Nadszedł
dzień,
kiedy jednostka została zdemobilizowana i przyjaciele Wojtka stanęli przed
trudną decyzją. 15 li-

Pierwszy pomnik Misia Wojtka autorstwa brytyjskiego rzeźbiarza Davida Hardinga.
miswojteksopot.org
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Newsletter Szkolnego Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen. Stanisława Maczka
przy Ambasadzie RP
w Brukseli z siedzibą
w Antwerpii.

Zapisy uczniów do szkoły polskiej na rok 2014/2015
Szanowni państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 2 czerwca zostanie zakończony
nabór nowych uczniów do szkoły na rok szkolny 2014/2015.
Przypominamy, że zgłoszenie ucznia musi być dokonane poprzez wypełnienie
kwestionariusza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły tj. www.szkolapolska.be
Z poważaniem Monika Pruska

Tajemniczy list
Część 1 opowiadania
– Amelia! Amelka! Wstawaj.
Gdy w końcu otworzyłam oczy, zobaczyłam przed sobą moją
siostrę, Blankę.
– Mmmm... – wyjęczałam. – Zostaw mnie. Wczoraj późno się
położyłam – i przekręciłam się na drugi bok.
– Amelka!!!
– Co?
– „Chińskie małpy” przyszły!
– Na serio?
– Tak – odpowiedziała mi Blanka.
Ledwo odeszła, a ja już nakładałam skarpetki i czesałam włosy.
– No co się tak gapisz? Zaproś ich do pokoju!
– Ok. Spokojnie.
Skończyłam ścielić łóżko, zanim ich zawołała. Wszyscy troje
zajęli swoje ulubione miejsca. Rudowłosa i piegowata Melania
o niebieskich oczach usiadła na krześle biurowym. Alex – blondyn z krótko przyciętymi włosami i zielonymi oczami – rozsiadł
się na biurku, by móc gapić się na Melanię. Brązowowłosy Klaudiusz o piwnych oczach usiadł koło mnie na łóżku, opierając
się o ścianę. Blanka usiadła na parapecie, stawiając nogi na
gorącym kaloryferze. Gdy wszyscy siedzieli wygodnie, Klaudiusz
wyjął pudełeczko, a z niego list... tajemniczy list.
– Patrz, co znaleźliśmy w lesie! – krzyknął Klaudiusz, podając
mi pismo. Przeczytałam na głos podany mi list.
13 listopada 1953 r.
Drogi Alanie,
Przesyłam Ci mapę skarbu.. Najpierw pisemne objaśnienia, a następnie po kawałku będę przysyłać rysunek. A więc:
1) od domu Jaśka Jękowicza zrób 361 kroków na zachód;
2) przy wielkim dębie znajdziesz fiołki (charakterystyczne drzewo);
3) od tego drzewa idź na południe aż ujrzysz jezioro;
4) na samym środku jeziora, na głębokości 10 metrów znajduje się skrzynka – wydobądź ją;
5) skrzynki nie otworzysz bez trzech kluczy, które znajdziesz ukryte w różnych miejscach. Pierwszy z nich znajduje się w moim domu na strychu (będziesz musiał go tam poszukać). Przy tym kluczu znajdziesz instrukcję, jak odnaleźć drugi klucz, do którego
dołączona jest mapa dotarcia do trzeciego klucza. Po otwarciu
skrzynki znajdziesz ostatnią mapę, pozwalającą odnaleźć, sam
wiesz co!
Odpisz do mnie.
Antoni Mądry
– Hmmm... Ciekawe... Może spróbujemy tego skarbu poszukać? Co?
– Jak myślicie?
Cisza. Słychać było tylko mamę, która myła naczynia w kuchni.
– Ten list ma 60 lat – zauważył Alex.
– I może już ktoś ten skarb znalazł – dokończyła Blanka.
– No, ale spróbować nie zaszkodzi.

Wszyscy łącznie z moim małym bratem Julianem przytaknęli.
– To lećcie się pakować – powiedziałyśmy równocześnie z Blanką.
Kiedy się same już spakowałyśmy, przyszła reszta paczki.
Wszyscy wzięli plecaki, śpiwory i namioty. Znaleźliśmy tego Jaśka Jękowicza w internecie. Mieszkał na skraju lasu. Stanęliśmy przy jednym rogu jego dużego domu i kompasem wyznaczyliśmy kierunek zachodni. Przeszliśmy 361 kroków i szukaliśmy
drzewa. Niestety był środek zimy. Nie było ami śladu fiołków. Zobaczyliśmy na jednym z drzew litery JAS. Blanka powiedziała,
że jest tu napisane Jaś, ale Klaudiusz z Aleksem sądzili, że ich
zdaniem jest to skrót od słów: Jaś, Antoni i skarb!
– Słusznie – odparłyśmy wszystkie.
Była godzina 14:00. Szliśmy na południe aż dwie godziny,
gdy wreszcie dotarliśmy do jeziora.
– Ale się zmęczyłam – powiedziała Mela.
– Może rozbijemy namioty – zaproponował Klaudiusz.
Mieliśmy namioty dwu i trzyosobowe, więc ustaliliśmy, że dziewczyny będą razem, a chłopcy razem.
– Jutro zanurkujemy – rzekł Aleks.
Kiedy rozbiliśmy namioty, zaczęliśmy się urządzać – jednym
słowem kładzenie latarek, śpiworów, picia, jedzenia i plecaków
na miejsce. Wymyśliliśmy, że oddzielimy pokoje kocami. Gdy
wszystko było już gotowe, dochodziła 17:00 i robiło się ciemno. Zjedliśmy kolację i położyliśmy się spać, aby jutro kontynuować poszukiwania.
Obudziliśmy się o 6:00, zjedliśmy śniadanie i zaczęliśmy
przygotowania do dalszych poszukiwań. Aleks oraz Blanka założyli stroje do nurkowania i wodoszczelne swetry. Wzięli małą
butlę tlenową. Ja rozpuściłam lód małą suszarką do włosów na
baterie. Gdy wrócili 15 minut później, Blanka trzymała w rękach niewielką skrzyneczkę.
– A więc nikt jeszcze nie znalazł tego skarbu – powiedział Klaudiusz.
– Brrr... Masz rację! – krzyknęła Blanka.
– Ciekawa jestem, co to jest. Może jakieś pieniądze? – rozmarzyła się Mela.
– A ja myślę, że jest to jakiś dowcip – powiedziałam.
– Ale po co ktoś napisał: „Sam wiesz co” i tak dobrze ukrył mapę końcową prowadzącą do skarbu?
Chwila namysłu.
– Masz rację – powiedział Klaudiusz.
– Ruszamy dalej. Musimy znaleźć kafejkę internetową i adres
tego Antoniego Mądrego – spoważniała Mela.
Poszliśmy do pobliskiego miasteczka. Jakiś życzliwy człowiek
wskazał nam drogę do kafejki. Szybko znaleźliśmy potrzebny
nam adres. Okazało się, że pan Antoni Mądry mieszkał w Białymstoku – rodzinnym mieście Klaudiusza – a więc cztery mordercze godziny jazdy PKS-em od nas.
– Jutro o 6:00 wyjeżdżamy! – powiedziałam.
CDN...
Nathalie Worona, klasa VI
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Polonijne wiadomości sportowe

Nasze drużyny zakończyły sezon
2013/2014 rozgrywek piłkarskich ligi
K.V.V.
Najlepszy wynik osiągnęła drużyna „miniminimen”, która w swojej grupie zajęła pierwsze miejsce!
Dwie pozostałe drużyny w swoich grupach zajęły odpowiednio siódme i ósme miejsce.

Wszystkim piłkarzom, trenerom i rodzicom
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za miniony
sezon. Oby następny przyniósł nam jeszcze więcej
powodów do dumy z drużyn naszego klubu.
W sezonie 2014/2015 powitamy w naszym klubie dwie nowe drużyny tj. grupę „pupilen” oraz
grupę „senioren”.
Na szczególną uwagę zasługuje drużyna „pupilen”, która pod czujnym okiem trenera przygotowuje się do przyszłego sezonu. Chłopcy w wieku
od 6 do 8 lat trenują razem już od paru miesięcy.
Ich zaangażowanie oraz chęć grania w piłkę jest
godna podziwu i naśladowania. Duży wpływ na

ich postawę mają trenerzy Grzegorz Pniewski
i Oskar Pniewski, którym serdecznie dziękujemy
i życzymy dalszych sukcesów. Pierwszym poważnym sprawdzianem dla młodych piłkarzy będzie
turniej piłki nożnej, który odbędzie się 18 maja
2014 r. na boisku klubu „SEJA”. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
Cały maj to turnieje piłkarskie, jednak jeden jest
szczególnie ważny dla naszego klubu. Jedna z naszych drużyn – „minimen”, została zaproszona na
m i ę d z y n a ro d ow y t u r ni e j p i ł k i n oż n e j „ B R AV O
SPORT” do Polski. Jest to duże wyróżnienie dla
naszego klubu i naszych drużyn.
Klub F.C.Nieuw Polonia wraz z piłkarzami,
dziękuje wszystkim sponsorom, dzięki którym
możemy wyjechać na ten turniej:
panom Sławkowi i Marcinowi
„M.S. BUILDING&CONSTRUCTION”,
panu Sławkowi „ALU GRUP”,
panu Piotrowi „LASOTA CLENING”
oraz panu Walterowi „STRIJK op WIELTJES”.

Wszystkim naszym sympatykom i przyjaciołom przypominamy,
że 24 maja 2014 r. odbędzie się wielka POLONIADA piłkarska.
Więcej informacji znajdziecie na naszych stronach internetowych oraz na facebooku.
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POLONIJNE
wiadomości z Flandrii
Geel
Wielkanoc w szkole
W Polskiej Sobotniej Szkole, ostatnie zajęcia przed Świętami Wielkanocnymi miały wyjątkowy nastrój i były
okazją do kultywowania naszych wielkanocnych tradycji. Aplauz rodziców
wzbudził występ naszych milusińskich, którzy po powitaniu i przekazaniu życzeń wielkanocnych, wykonali z podziałem na role utwory Jana
Brzechwy i brawurowo odtańczyli
krakowiaka. Przedstawienie zakończyła Elize Vanheuckelom, fantastycznie grając filmowe hity na keyboardzie.
Dzieci wykonały także przepiękne
wielkanocne palemki, które uświetniły nasz świąteczny stół pełen różnych pyszności. A było ich niemało:
baby, mazurki, jajka i wiele innych
potraw przygotowanych przez rodziców i osoby związane ze stowarzyszeniem ProPolonia. Wszystko smakowało wybornie!
Nasze sobotnie spotkanie wielkanocne było także wspaniałą okazją do
rozmów, wspomnień i marzeń, co dopełniło nastrój tych świąt, spędzanych
z dala od Polski.

Szkoła Baletowa z Częstochowy – Kempen Tour 2014
Po raz kolejny mogliśmy podziwiać
występy dziewcząt ze Szkoły Baletowej w Częstochowie, pod kierownictwem pań Urszuli Brylewskiej i Małgorzaty
Fertacz.
Tegoroczne
tournée zespołu, organizowane we
Flandrii już po raz szesnasty przez
osoby i organizacje związane z kulturą w Geel, było jak zawsze dużym wydarzeniem kulturalnym i okazją do
obustronnej współpracy i wymiany
doświadczeń.
Przedstawienie „Butik Fantastik
– Bolero” odbyło się w tym roku
w czterech miastach: Geel, Retie, Witgoor i Ravels. Na wszystkich wystę-

pach publiczność dopisała, a cały dochód z przedsięwzięcia będzie przekazany dziecięcemu szpitalowi w Częstochowie.
W czasie pobytu zespołu we Flandrii, większość dziewcząt mieszkała
u belgijskich rodzin, kilka z nich było także gośćmi osób z naszego stowarzyszenia. Chociaż wolnego czasu poza przedstawieniami było niewiele,
spędzaliśmy go razem aktywnie
i z przyjemnością. Nasi goście zwiedzili Brukselę oraz wiele innych ciekawych miejsc we Flandrii, skosztowali także stofvlees, czyli typowego
belgijskiego gulaszu na piwie i prawdziwych belgijskich frytek z majonezem.
Ostatni, pożegnalny wieczór, który
spędziliśmy razem przy muzyce i tańcach, był także okazją do integracji
i wzajemnego poznania się.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne,
równie udane tournée zespołu Szkoły Baletowej z Częstochowy, które jest planowane w Belgii za dwa lata.

Wiejska majówka w Retie
Wiosna już w całej swej
krasie, czas więc ruszać
na łono przyrody w poszukiwaniu nowych przygód.
Dzięki propozycji Constanta Deckxa, właściciela dużego gospodarstwa
w Retie, 24 maja będzie
miała miejsce pierwsza
wiejska majówka dla dzieci z Sobotniej Szkoły. Gospodarstwo Stana położone jest w przepięknej
okolicy pełnej lasów i łąk,
w pobliżu Prinsen Parku.
Sam gospodarz, właściciel
i hodowca stada krów,
jest kontynuatorem tradycji, która w jego rodzinie istnieje już od trzech
pokoleń, kocha to co robi
i robi to z pasją. Właśnie
dzięki swojej pasji, którą

jest hodowla, w latach osiemdziesiątych po raz pierwszy pojechał do Polski.
Od tamtego czasu bywał już w Polsce kilkakrotnie, a efektem tych wyjazdów jest coraz silniejszy związek
z Polską, – dlatego skontaktował się
z naszym Stowarzyszeniem i zaproponował nam współpracę. Co zaplanowaliśmy na naszą Majówkę? Dzieci będą mogły zwiedzić gospodarstwo,
obejrzeć zwierzęta oraz wysłuchać ciekawych opowieści o ich hodowli. Niewątpliwą atrakcją będzie z pewnością
wycieczka do lasu specjalnym pojazdem z przyczepą, specjalnie dostosowaną przez gospodarza do przewozu dzieci. A później już piknik w lesie.
W programie konkurs na rozpoznawanie odgłosów przyrody, robienie
wianków, pieczenie kiełbasek przy
ognisku i oczywiście wiele smakołyków przygotowanych specjalnie na tą
okazję.
Relacja z naszej majówki już wkrótce!
Agn ieszka Piaścik
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Przegląd prasy
polskiej

Praca na czarno
coraz bardziej popularna
Według
„Gazety
Wyborczej”,
w ubiegłym roku połowa polskich
firm działała niezgodnie z prawem
i tym samym naruszyła przepisy o legalności zatrudnienia. Pracodawcy
z różnych branż zatrudniali ludzi bez
umowy o pracę i nie zgłaszali tego
faktu do ZUS. W takich sytuacjach
osoby, które zdecydowały się pracować na powyższych warunkach, nie
były ubezpieczone od wypadku w pracy, zabezpieczone od strony socjalnej,
nie miały też prawa do opieki zdrowotnej.
Pod koniec ubiegłego roku, Państwowa Inspekcja Pracy podała do
wiadomości wyniki kontroli 25 tysięcy głównie małych i średnich firm
zatrudniających ponad 800 tysięcy
pra cow ni ków. Naj wię cej przy pad ków nielegalnego zatrudnienia zano to wa no na Ślą sku (18,7%) i Po mo rzu (12%). Naj go rzej sy tu a cja
pracy na czarno wygląda w sektorze
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
„Gazeta Wyborcza”

Emigranci przysyłają
do Polski coraz mniej
pieniędzy
Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, co roku zwiększa się liczba Polaków wyjeżdzających zagranicę, ale
ilość przysyłanych przez nich do kraju pieniędzy cały czas spada. Według
danych Narodowego Banku Polskiego, na które powołuje się gazeta, od
czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, z pieniędzy emigrantów, do
kraju spłynęło prawie 170 miliardów
złotych. Jednak w roku ubiegłym
kwota łączna wyniosła 17,1 mld złotych i była aż o 300 milionów niższa
od tej z roku 2012.
Skąd się bierze taka finansowa dysproporcja, skoro liczba Polaków wyjeżdzających zagranicę ciągle wzrasta? Otóż emigranci coraz częściej
decydują się na pozostanie w kraju
w którym pracują. Tam zakładają rodziny, biorą kredyty i budują domy.
Nie są więc już tacy hojni, ponieważ
rodziny które kiedyś czekały na nich
w Polsce, wyjechały za nimi. Zniknął
więc powód dla którego mieliby dalej
przesyłać pieniądze do kraju.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Drogie szczepionki

skich obywateli znosi wszelkie administracyjne utrudnienia.
„Angora”

Polskie jabłka podbijają
świat
Portal polskieradio.pl podaje, że
Polska wyprzedziła Chiny i zajmuje
obecnie pierwsze miejsce na świecie
w eksporcie jabłek. W sezonie 2012/13
eksport jabłek z Polski wyniósł 1,2
mln ton i osiągnął wartość 438 milionów euro. Nasze owoce podbijają
przede wszystkim rynek rosyjski.
Tamtejsi przedsiębiorcy rozsmakowali się w polskich jabłkach, które są
nie tylko wyjątkowo smaczne, ale
również bardzo tanie. „Tej ilości jabłek, takiej jakości i po takich cenach
firmy rosyjskie nie są w stanie kupić
w innych częściach świata” – powiedział Mirosław Maliszewski, prezes
Związku Sadowników RP.
Jest to niewątpliwy sukces naszych
sadowników. Problem jednak w tym,
że znaczna większość konsumentów
na świecie nie ma pojęcia, że jabłka
które kupują pochodzą z Polski.
polskieradio.pl

Energetyczna bzdura
Australijski raj

„Rzeczpospolita” alarmuje, że kilkadziesiąt tysięcy polskich rodziców
nie stać na wykupienie zalecanych
przez pediatrów szczepionek, które
nie są refundowane przez państwo
i coraz więcej maluchów nie jest zaszczepianych przeciwko groźnym chorobom. Tak jest na przykład w przypadku kompletu szczepień dla
niemowlaka przeciw pneumokokom,
który kosztuje około 1.200 złotych.
Aby zabezpieczyć swoje pociechy
przed takimi chorobami jak: meningokoki, ospa wietrzna i kleszczowe zapalenie mózgu, opiekunowie dzieci muszą wydać kolejne trzysta złotych.
Gazeta podkreśla, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie refunduje szczepień przeciwko
pneumokokom.
„Rzeczpospolita”

Ministrowie Spraw Zagranicznych
Polski i Australii podpisali porozumienie na mocy którego, wszyscy obywatele naszego kraju poniżej 31 roku życia będą mogli pracować w Australii
bez konieczności ubiegania się o specjalne zezwolenie. Australia czeka na
młodych, zdolnych Polaków, specjalistów z różnych dziedzin i oferuje im
atrakcyjne warunki nie tylko finansowe, ale również mieszkaniowe i socjalne. Tamtejszy rynek pilnie potrzebuje znających się na swoim fachu ludzi,
którzy wiedzą i zawodowym doświadczeniem pomogą rozwijać i tak prężną
australijską gospodarkę. Dla osób lubiących słońce, kangury, misie koala
i niezłe zarobki – propozycja wydaje
się bardzo interesująca zwłaszcza, że
australijski rząd w stosunku do pol-

Pod koniec ubiegłego roku w szpitalu dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu otwarta została super nowoczesna
sala
operacyjna.
Dzięki
wielomilionowym nakładom powstało nareszcie miejsce, gdzie lekarze mogli ratować życie dzieciom z wrodzonymi wadami serca. Do chwili obecnej
nie przeprowadza się tam jednak operacji, ponieważ do sali nie doprowadzono prądu. Nowoczesny i bardzo
drogi sprzęt nie jest używany, gdyż
sala nie funkcjonuje z powodu braku
specjalistycznego okablowania, które
z kolei wymaga przebudowy systemu
zarządzania energią w całym szpitalu. Na czas otwarcia zainstalowano
szybką, elektryczną prowizorkę,
a obecnie wielomilionowy sprzęt niszczeje. I końca tego absurdu nie widać.
„Gazeta Wyborcza”

36

Antwerpia po polsku

Nauczyciele i asystenci
Sejm, nowelizując ustawę o systemie
oświaty zadecydował, że w szkołach
podstawowych z nauczycielami będą
pracować asystenci. Ich zadaniem będzie wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe.
Asystent ma wykonywać powierzone
mu zadania wyłącznie pod kierunkiem
nauczyciela prowadzącego zajęcia, a ich
wyksztalcenie i przygotowanie pedagogiczne będzie musiało być przynajmniej
takie samo jak pracującego z nim nauczyciela. Asystenci zatrudniani będą
przez samorządy na podstawie Kodeksu Pracy, a nie jak nauczyciele na podstawie Karty Nauczyciela.
Na mocy powyższej nowelizacji
szkolne władze będą mogły podejmować szereg autonomicznych decyzji,
między innymi zadecydować o cofnięciu sześciolatka z pierwszej klasy do
przedszkola.
RMF FM, Fakty

Coraz więcej kościelnych
rozwodów
„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że z roku na rok zwiększa się
w Polsce liczba małżeństw, które kościelne trybunały uznają za nieważne
w świetle obowiązujących w kościele
katolickim przepisów.
Gazeta powołuje się na dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, z których wynika, że w 2010
roku trybunały kościelne w wyniku
decyzji drugiej instancji uznały ostatecznie za nieważne 1813 małżeństw.
Tak duża liczba oznacza, że od 1989
roku liczba kościelnych rozwodów potroiła się. Z roku na rok wzrasta również ilość spraw, którymi zajmują się
kościelne trybunały. Tylko w 2010 roku na rozstrzygnięcie w pierwszej instancji czekało około 8 tysięcy wniosków, czyli prawie trzykrotnie więcej
niż przed dwiema dekadami.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Optymistyczne prognozy
Według prognozy analityków Banku PKO BP, w ciągu najbliższych sześciu lat polskie społeczeństwo stanie
się znacznie bogatsze. Wyższą stopą
życiową będzie mogła cieszyć się przede wszystkim klasa średnia. Najszybciej zwiększą się zarobki w grupie
wiekowej 35-50 lat, gdzie tempo wzrostu wyniesie 5-6 procent (obecnie
osiąga od trzech do czterech procent).
Zwiększy się również liczba Polaków
korzystających z usług banków. Na
dzień dzisiejszy około pięciu milionów naszych rodaków nie posiada
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kont bankowych. Analitycy PKO BP
przewidują, że do 2020 roku ich ilość
spadnie do zaledwie trzech milionów.
„Puls biznesu”

Rowery zamiast limuzyn
Polskie radio pl. podaje, że szykuje
się rewolucja w polskich samorządach. Zamiast służbowych limuzyn,
urzędnicy będą mieli do swojej dyspozycji rowery. Powodem takich decyzji jest szukanie oszczędności i zmiana trybu życia urzędników, którzy
przesiadują godzinami za biurkiem,
a ze służbowych krzeseł przesiadają
się do służbowych samochodów.
Urzędnicy z warszawskiego ratusza
już otrzymali do swojej dyspozycji 10
nowych rowerów, natomiast Urząd
Miejski w Łodzi oferuje pracownikom
możliwość poruszania się rowerami
elektrycznymi. Również w gdańskim
magistracie urzędnicy mają do swojej
dyspozycji 16 jednośladów, z których
jak zapewnia rzecznik urzędu miasta,
korzystają bardzo chętnie. Inne miejskie i gminne samorządy także podjęły decyzje o zamianie służbowych samochodów na rowery. Szykuje się
więc rowerowa rewolucja, która
z pewnością obu stronom przyniesie
wiele korzyści. Będzie taniej, szybciej,
a przede wszystkim zdrowo i ekologicznie.
Polskieradio.pl

Uczniowska cyberprzemoc
„Gazeta Wyborcza” donosi, że coraz
więcej nauczycieli narażonych jest na
cyberprzemoc ze strony uczniów. Pedagogów gnębią nie tylko ich wychowankowie, ale również rodzice dzieci. Na
porządku dziennym jest kradzież z sieci prywatnych zdjęć, dodawanie do nich
niewybrednych opisów i komentarzy,
następnie umieszczanie na facebooku.
Ale kradzieże tożsamości to niejedyny rodzaj wirtualnej przemocy. Również popularne jest wysyłanie obraźliwych wiadomości i gróźb pod adresem
nauczycieli. Niektórzy pedagodzy są
tak terroryzowani, że boją się otwierać
swoje skrzynki pocztowe. Coraz częściej na policję zgłaszają się osoby wykończone psychicznie, roztrojone emocjonalnie, ze znacznym uszczerbkiem
na zdrowiu, które boją się realizacji
gróźb rzucanych pod ich adresem ze
strony obecnych czy byłych uczniów.
Gazeta podaje również, że według
Norton Online Family – międzynarodowego badania na temat bezpieczeństwa w internecie, prawie 30 procent
polskich nauczycieli przyznaje, że bezpośrednio zetknęli się z cyberprzemocą lub znają nauczyciela, który jej doświadczył.
„Gazeta Wyborcza”

Energetyczny most
W maju rusza budowa mostu energetycznego pomiędzy Polską a Litwą.
Sieć linii wysokiego napięcia umożliwi wymianę energii elektrycznej pomiędzy naszym krajem a innymi państwami leżącymi nad Bałtykiem.
Powyższe przedsięwzięcie zostało
uznane przez Unię Europejską za inwestycję priorytetową i kosztować będzie 1,8 miliardów złotych, z czego
725 milionów stanowi unijna dotacja.
Budowa mostu po stronie polskiej ma
zakończyć się pod koniec 2015 roku.
Money.pl

Polskie seriale podbijają
świat
Jak donosi portal londynek.net nasze rodzime seriale cieszą się na świecie coraz większą popularnością. Największy komercyjny sukces odniósł
odcinkowy film zatytułowany „Przepis
na życie” emitowany swego czasu
przez telewizje TVN, który zakupiły telewizje z Rosji, Węgier, Słowacji, Bliskiego Wschodu i północnej Afryki.
Mieszkańcy Rosji będą również mogli
oglądać na ekranach swoich telewizorów dwa inne polskie seriale: „Lekarze” i „Prawo Agaty”, również wyprodukowane przez stację TVN. Natomiast
dla telewidzów w Hiszpanii i Belgii, zakupione zostały programy podróżnicze Martyny Wojciechowskiej.
Londynek.net

Polak – milioner
Internetowy serwis praca.pl przeprowadził sondę, w której ankietowani odpowiadali na pytanie:, co zrobiliby, gdyby los obdarzył ich milionem
złotych. Ponad połowa badanych osób
stwierdziła, że założyliby jakiś biznes
i zaczęli pracę na własny rachunek.
Kolejnych 17% zadeklarowało, że nawet z milionem w kieszeni nie opuściliby dotychczasowego miejsca pracy, a 10% ankietowanych zmieniłoby
pracę na inną, ale pracowaliby nadal.
Dwadzieścia procent badanych osób
stwierdziło, że dysponując tak dużą
kwotą jak milion złotych, porzuciłoby
pracę, a ich dotychczasowe życie
zmieniłoby się w jedne wielkie wakacje.
W zeszłym roku Instytut Gallupa
przeprowadził podobne badanie
w USA. W porównaniu z Amerykanami, Polacy okazali się mniej leniwi,
ale także mniej lojalni wobec obecnego pracodawcy.
Praca.interia.pl

Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Klimaty (nie) z tego świata

I

luzja, magia, czary – to są naprawdę niepowtarzalne klimaty.
Chyba każdy z nas, chociaż jeden
raz był obecny na pokazie magika wyciągającego królika z kapelusza, tnącego piłą na pół swoją przepięknie,
na ogół kuso ubraną asystentkę czy
iluzjonisty, który ostrymi nożami trafiał do ruchomej, ludzkiej tarczy. Na
widok tych niesamowitych sztuczek
otwieraliśmy szeroko oczy ze zdumienia i już prawie byliśmy skłonni uwierzyć w czary. Prawie, bo jednak zawsze pozostawała niepewność i na
usta cisnęło się pytanie: – przecież cudów nie ma. – Jak oni to robią?

Żródło: unikalneobrazy.pl

Iluzja stara jak świat
W starożytnym Egipcie czy Babilonie, a potem w średniowiecznej Europie kapłani czy magicy, mieli przeogromny wpływ na życie zwykłych ludzi,
a swoimi sztuczkami nie tylko ich zadziwiali, ale w taki właśnie sposób
umacniali swoją pozycję w społeczeństwie. Posiadając niezwykłą wiedzę
z zakresu astronomii, chemii czy mechaniki, wpływali na zachowania ludzi
wywołując u nich zamierzone wrażenie. Doskonale wykształceni kapłani
projektowali i wprowadzali w życie
swoje wynalazki, które przeciętnemu
człowiekowi kojarzyły się z siłami nadprzyrodzonymi, bóstwami i duchami,
czyli zjawiskami niemożliwymi do racjonalnego wytłumaczenia. Potrafiąc
przewidzieć na przykład zaćmienie
słońca manipulowali ludźmi, których
obawy i strach wykorzystywali do własnych celów. Takie były początki iluzji,
która z biegiem czasu poprzez średniowiecznych kuglarzy docierała na miejskie jarmarki i wiejskie zabawy. Iluzja
stawała się wszechobecna. Rozwijana
i udoskonalana przez wieki przeniknęła do kultury masowej. W latach 80
i 90-tych XX wieku rozpoczęła się telewizyjna era iluzji. Powstały wysokobu-

dżetowe programy-przedstawienia
oglądane przez miliony ludzi na całym
świecie. Bez wątpienia prekursorem
tych medialnych działań był David Copperfield – człowiek legenda, dla niektórych iluzjonista niemal doskonały.
Czym właściwie jest iluzja? To sztuka oparta na umiejętnościach wywoływania wrażeń zjawisk, które praktycznie nie powinny zaistnieć.
Teoretycznie, działania iluzjonistów są
sprzeczne z prawami natury i fizyki,
a w praktyce polegają na zastosowaniu całej gamy sposobów odwracania
uwagi widza od właściwych działań
iluzjonisty, których celem jest zaskoczenie i zadziwienie widza. Coraz częściej jednak w środkach masowego
przekazu pojawiają się różnego rodzaju analizy, rozkładające działania iluzjonistów na czynniki pierwsze i pokazujące, że sztuczki przez nich
wykonywane można jednak logicznie
wytłumaczyć, chociaż przeciętnemu
widzowi oglądającemu chodzenie po
wodzie, mogłoby się wydawać, że to
cud. Okazuje się, że cudów nie ma, a za
wszystkim stoi ciężka praca i iluzja.

puste dłonie – utwierdzając ich w przekonaniu, że nie trzyma w nich królika.
Kiedy następuje pełna napięcia cisza
i oczekiwanie, iluzjonista wykonuje
kilka ruchów czarodziejską pałeczką
i nagle okazuje się, że królik siedzi sobie spokojnie w cylindrze. Zachwycona widownia bije brawo, a magik kłania się w pas. Skąd wziął się ten
królik? Wbrew pozorom wyjaśnienie
jest banalnie proste. Aby akcja z królikiem w kapeluszu zakończyła się powodzeniem, iluzjonista zawsze musi
stać za stołem zakrytym obrusem. Do
brzegu stołu przytwierdzona jest czarna torba z królikiem w środku. W pewnym momencie przedstawienia magik
kładzie cylinder na stole rondem do
dołu. Wprawnym ruchem wkłada czarną torbę z królikiem do środka cylindra i królik już jest na swoim miejscu.
Oczywiście widownia tego nie widzi,
ponieważ cały ten manewr zasłania
rondo kapelusza. Prawie sto procent
ludzi obserwujących przedstawienie
śledzi wzrokiem ruch magicznej, czarodziejskiej pałeczki, nie zwracając
uwagi na inne działania magika.

Królik z kapelusza

Krojenie asystentki na części

Zacznijmy od najprostszej sztuczki,
która dla iluzjonistów jest zaledwie
przedszkolem w ich zawodowej karierze. Sama sztuczka jest stara jak świat,
ale wyszła nieco z mody, bowiem obecna technika stwarza magikom o wiele szersze pole do popisu. Nieodłącznym elementem sztuczki z królikiem
jest oczywiście czarny, pusty cylinder.
Dla uwiarygodnienia swoich działań,
iluzjonista stojący przed publicznością, wywleka na prawą stronę kieszenie spodni i marynarki udowadniając
ponad wszelką wątpliwość, że niczego w nich nie ma. Pokazuje widzom

To już wyższa szkoła umiejętności,
chociaż nie magicznych, tylko tych
polegających na zjawisku iluzji. Cała
zabawa zaczyna się od wejścia asystentki do skrzyni. Na ogół asystentkami iluzjonistów są drobne i szczupłe kobiety. W skrzyni asystentka
skula się tak, aby zmieścić się w tej
części pudła, które zostanie oddzielone od reszty. Jednak przed rozdzieleniem skrzyni magik najpierw wbija
w nią miecze, a asystentka chwyta
wchodzące ostrze i pilnuje, aby trafiło w odpowiednie wyjście ze skrzyni.
Kiedy magik wbije wszystkie miecze,

Żródło: tygodnik.onet.pl
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wyjmuje je, a dziewczyna zajmuje
miejsce w jednej z góry ustalonej części pudła, dlatego jego rozdzielnie na
trzy osobne części nie stanowi żadnego problemu. A jak to się dzieje, że
w trzech oddzielnych częściach znajdują się stopy, tułów i głowa? Banalnie proste. W jednej jest cały czas ta
sama asystentka, w dwóch pozostałych są albo odpowiednie fragmenty
manekinów, albo dwie inne szczupłe
i drobne asystentki, które w schowku
pod podłogą czekają na swoje wejście
do części skrzyni.

Jak to jest naprawdę?
Wyjaśnianiu magicznych zjawisk
coraz częściej służy nauka. W magicznych sztuczkach doskonale sprawdza
się znane wśród iluzjonistów powiedzenie: „oczy są szybsze niż ręce,
mózg jest szybszy niż oczy, więc musicie atakować oczy”. Magicy wykorzystują optyczne iluzje i wykonują
swoje do perfekcji opanowane sztuczki. Ludzie na widowni widzą to, co
chcą zobaczyć. Przychodząc na przedstawienie przewidują, że magik będzie rzucał nożami do ludzkiej tarczy.
I on to robi. Ludzki mózg nie kwestionuje przecież tego, co spodziewa
się zobaczyć. Jak mówią psychologowie, jest na to za leniwy. Nasz mózg,
skupiając się na trudnym zadaniu,
przestaje koncentrować się na innych
bodźcach, dlatego iluzjoniści mogą go
oszukać. Psychologowie współpracujący z iluzjonistami udowodnili, że
ludzki mózg wcale nie jest tak wielozadaniowy jak nam się przez wieki wydawało. Jeżeli iluzjonista wykonuje
dwie czynności jednocześnie, naszą
uwagę przyciąga ta, którą magik rozpoczął jako pierwszą. Na przykład najpierw iluzjonista podnosi lewą rękę
i powoli przesuwa ją do góry, tymczasem prawa ręka wykonuje właściwe
czynności danej sztuczki. I oczywiście
nasz wzrok podąża za ręką lewą.
Innym ważnym aspektem w trakcie magicznych sztuczek są kolory,
na których się skupiają nasze oczy
i mózg. Dlatego występom magików

Scena z filmu „Iluzjonista”, reż. Neil Burger. Żródło: www.alekinoplus.p

towarzyszy tyle różnobarwnych balonów, chust, obręczy i tym podobnych
rekwizytów. W trakcie trwania spektaklu, nasz wzrok podąża za kolorowymi rekwizytami dając jednocześnie
magikowi czas na przeprowadzenie
swoich perfekcyjnie opanowanych
i wyćwiczonych trików. Jeszcze długo
po ich zakończeniu widzowie zapewniają sami siebie, że obserwowali
wszystko dokładnie, że ani na chwilę
nie oderwali od iluzjonisty oczu i to,
co widzieli, to naprawdę była magia.
Iluzjoniści to mistrzowie, perfekcjoniści przez lata doskonalący swoje
techniki, bardzo sprawni fizycznie, doskonali aktorsko i manualnie. To wyższa szkoła psychologicznej jazdy i niejeden adept tego zawodu mógłby uczyć
się od magików sposobów działania
ludzkiego umysłu i manipulowania
nim. W trakcie spektaklu widz dokładnie wie, że coś się stało, ale nie jest
w stanie ustalić jak do tego doszło.
Sztuka iluzji dalej zadziwia widzów,
a iluzjoniści to ludzie obdarzeni ogromnym talentem, pracowitością i odwagą. Najsłynniejsi z nich, to wspomniany wcześniej Dawid Copperfield oraz
Cross Angel, Dawid Blaine oraz Steven
Frayne znany na całym świecie pod
pseudonimem Dynamo. To właśnie on

wsławił się chodzeniem po wodzie, po
londyńskiej Tamizie, który to wyczyn
zrobił na widzach naprawdę niesamowite wrażenie. Szkoda tylko, że sekret
tej iluzji już ujrzał światło dzienne i jak
zwykle okazało się, że to nie cuda, ale
najnowocześniejsza technika i ogromne umiejętności iluzjonisty. Obecnie,
nawet najbardziej spektakularne i najsłynniejsze pokazy iluzjonistów mają
już swoje wyjaśnienie. Znikanie budynków czy wspomniane wcześniej chodzenie po wodzie – są to spektakularne zjawiska, które można wytłumaczyć
chociażby zastosowaniem i wykorzystaniem specjalnych luster ustawionych pod wieloma kątami.
Iluzja to nie magia, a iluzjoniści to
nie magicy. Iluzjoniści nie tworzą magii, ale iluzję, – czyli złudzenie, że widzi się coś, czego w istocie nie ma.
Oszukują nasze zmysły, ale za to wywołują w nas zachwyt, zdziwienie,
a nawet fascynację. Wszystkie sztuczki
– a czasem naprawdę wielkie spektakle
– można racjonalnie wytłumaczyć. Jeśli jednak daliśmy się wywieść w pole,
ma to swój niepowtarzalny urok a iluzjonista autentycznie zasłużył na
gromkie brawa. I o to chodzi!
Sylwia Jaworska
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Ruch na wagę zdrowia

A

ktywność fizyczna jest dobra
dla zdrowia, o czym powszechnie wiadomo. Najnowsze badania pokazują jednak, że brak ruchu
jest dla naszego organizmu o wiele
bardziej szkodliwy, niż moglibyśmy
przypuszczać. Jeżeliby aktywność fizyczną potraktować jako lekarstwo
okaże się, że jest ono wyjątkowo tanie
i bardzo skuteczne.

Cywilizacyjna choroba
Brak aktywności fizycznej jest dla
naszego organizmu jak wyrok śmierci. Problem braku ruchu dotyka coraz większą ilość ludzi na świecie
i zdaniem lekarzy, powinien być traktowany i uznany za jedną z najbardziej
zagrażających człowiekowi chorób
XXI wieku. Ludzki organizm pozbawiony ruchu nie potrafi poradzić sobie
z wieloma niekorzystnymi zmianami
w nim zachodzącymi. Nasze serce staje się wolniejsze i zaczyna gorzej pracować, a my czujemy się coraz bardziej zmęczeni. Szwankuje nasz układ
krążenia, częściej też zapadamy na cukrzycę. Dane Światowej Organizacji
Zdrowia mówią same za siebie. Co roku na skutek powyższych chorób
umiera coraz więcej ludzi. Obecnie na
świecie liczba chorych na cukrzycę
wynosi ponad 380 milionów i co sześć
sekund ktoś umiera z powodu powikłań z nią związanych. Nie lepiej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o choroby powiązane z układem krążenia czyli
te, które w konsekwencji atakują na-

sze serce. Każdego roku na świecie na
jedną z nich umiera około 17 milionów ludzi. Ale chyba najbardziej zaskakujące są wyniki badań przeprowadzonych przez uczonych z Harvard
School of Public Health, z których wynika, że brak ruchu i jakiejkolwiek aktywności fizycznej dla ludzkiego organizmu jest tak samo groźny jak
palenie papierosów. Z opublikowanych
przez nich danych wynika, że każdego roku na świecie z powodu bezruchu
umiera 5,3 miliona ludzi. Natomiast
palenie tytoniu jest przyczyną śmierci mniej więcej pięciu milionów osób
rocznie. Tyle statystyki.
Jak mówią lekarze – chorujemy, ponieważ się nie ruszamy. A człowiek
jest stworzony do aktywności co widoczne jest na przestrzeni wieków.
Nasi przodkowie ciągle chodzili, pracowali, polowali, zdobywali pożywienie, toczyli boje, zdobywali nowe terytoria. A człowiek współczesny nie
rusza się prawie wcale. Siedzi przed
monitorem komputera, obsługuje maszyny-roboty, siedzi w samochodzie,
autobusie, tramwaju, w kinie, przed
telewizorem i ponosi konsekwencje
takiego trybu życia.

Ruszajmy się
Skoro już wiemy co robimy źle, a raczej czego nie robimy, spróbujmy to
naprawić. Możemy zacząć się ruszać
w każdej chwili i pamiętajmy, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko
zawału serca nawet do 50-ciu procent.

Jak to się dzieje? Podczas ruchu mięśnie naciskają naczynia krwionośne
i jednocześnie masują je, co powoduje usprawnienie przepływu krwi
i niszczenie groźnego dla organizmu
tłuszczu.
Naszą aktywność ruchową możemy
zacząć nawet od pojedynczych ćwiczeń, które już będą dobrodziejstwem
dla organizmu. Najlepsze jednak będą ćwiczenia systematyczne, które
w znacznym stopniu przyczynią się
do wydłużenia naszego życia. Naukowcy już dawno udowodnili, że regularne bieganie, marszobiegi, pływanie czy jogging, wydłużają życie
mężczyzn o 6-7 lat, kobiet o 5-6 lat.
Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania, którymi objęli około 80
tysięcy mieszkańców USA. Wynika
z nich, że osoby które nie prowadzą
aktywnego trybu życia, żyją średnio
o sześć lat krócej od tych aktywnych fizycznie. Wystarczy więc, że na ruch
poświęcimy pół godziny dziennie,
a nasz organizm zareaguje na te zmiany bardzo skutecznie. Lekarze twierdzą, że ruch poprawia pamięć, a co więcej pomaga ludziom chorym na serce.
To całkowita zmiana stanowiska medyków, bowiem jeszcze kilkanaście lat
temu lekarze wprost zakazywali jakiejkolwiek aktywności fizycznej osobom,
które przeszły zawał serca. Ćwiczenia
ruchowe, oczywiście pod okiem specjalistów, przepisywane są w ramach
rekonwalescencji już w trakcie pobytu
w szpitalu. Osobom z tego typu schorzeniami lekarze zalecają nordic walking, czyli coraz bardziej popularny
marsz z kijami, w trakcie którego
w naszym organizmie pracuje ponad
90 procent mięśni.

Bieganie, Jogging,
Nordic walking
Bieganie, to najtańsza i najbardziej
dostępna forma aktywności ruchowej.
Można biegać samemu, w grupie przyjaciół czy z koleżanką. Nie trzeba wynajmować sal, specjalistycznych przyrządów i trenera. To doskonały wybór
dla tych, którzy chcą poprawić swoją
fizyczną kondycję w dowolnym miejscu i bez niepotrzebnych nakładów
pieniężnych. Łatwo, szybko i tanio.
Biegać można prawie wszędzie. Zakładając, że nasze codzienne bieganie nie
jest wyczynowe, wystarczą zwykłe
sportowe buty. Najważniejsze, żeby
były wygodne. Na początku nie można porywać się na długie i forsowne
dystanse, bo można własnemu organizmowi wyrządzić dużą krzywdę. Nie
biegamy codziennie, ponieważ orga-

Antwerpia po polsku

maj 2014

nizm nieprzyzwyczajony do takiej aktywności może się zbuntować i sprawić niemiłą niespodziankę. Wystarczy
bieganie dwa lub trzy razy w tygodniu
i stopniowe zwiększanie dystansu. Bieganie znacząco wzmocni kondycję naszego organizmu, dotleni go, przyspieszy przemianę materii i poprawi
działanie układu krążenia. Poprawi
się nasza sylwetka, wzrośnie wytrzymałość i odporność. Godzina szybkiego biegu powoduje spalenie 1200 kcal,
natomiast w trakcie joggingu (powolnego truchtu) w ciągu jednej godziny
spalimy około 1000 kcal.
Nordic walking zalecany jest nie tylko osobom chorującym na serce. To
bardzo bezpieczna forma aktywności
ruchowej zwłaszcza dla tych, którzy
dotąd prowadzili raczej bierny tryb życia. Badania wykazały, że maszerując
z kijami, w nieprawdopodobnie krótkim czasie regenerujemy nasz organizm, spalając jednocześnie sporo kalorii. Zakupienie niezłej jakości kijów
nie jest tak dużym wydatkiem jak mogłoby się wydawać. Te wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium, są
bardzo trwałe. Możemy ewentualnie
zainwestować w rękawiczki, które będą chronić nasze dłonie przed odciskami. Sama technika chodu nie jest
skomplikowana, zresztą dla zainteresowanych, instruktorzy oferują podstawowe lekcje w naprawdę niewielkiej
cenie. A co najważniejsze, zarówno bieganie jak i marszobiegi, możemy wykonywać praktycznie przez cały rok,
niezależnie od pogody.

Na dwóch kółkach
Jazda na rowerze w okresie zimowym nie należy do najłatwiejszych,

dlatego większa część rowerzystów
na czas niepogody rower po prostu
odstawia. Kiedy nadchodzi wiosna,
zanim wsiądziemy na rower, powinniśmy oddać go do fachowego przeglądu pamiętając, że niesprawny
pojazd może stanowić niebezpieczeństwo na drodze. Jeżeli planujemy zakup roweru, musimy przestrzegać
jednej generalnej zasady: do jazdy
w mieście przeznaczone są rowery
miejskie, na trasy nie asfaltowe – rowery trekkingowe, a na bezdroża
i wertepy popularne „górale”. Specjaliści twierdzą, że najważniejsza w rowerze jest nie ilość przerzutek tylko
rama i koła. Te elementy świadczą
o jego sprawności, a im rower cięższy, tym trudniej się nim jeździ. Ważnym elementem, często lekceważonym przez posiadaczy pojazdu, jest
siodełko, które na dłuższe dystanse
powinno być twarde i stosunkowo
nieduże.
Dla rozpoczynających jazdę rowerzystów wskazane są krótkie, niezbyt
męczące dystanse, które wraz z intensywnością jazdy powinny się wydłużać. Ważne jest nie to, ile kilometrów
od czasu do czasu przejedziemy, lecz
systematyczność i codzienna jazda.
Na początek wskazane są krótkie wycieczki dwa, trzy razy w tygodniu i dopiero wtedy, kiedy nasze mięśnie
przyzwyczają się do takiego wysiłku,
możemy zwiększać dystans. Jazda na
rowerze to ulubiony rodzaj aktywności fizycznej milionów ludzi na całym
świecie – dzieci, młodzieży, dorosłych,
jak i osób starszych. To nie tylko dyscyplina sportowa, ale także doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, zgrabną sylwetkę, szczupłe uda
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i jędrne pośladki. Jednogodzinna wycieczka rowerowa, czyli ok. 20 kilometrów, oznacza spalenie około 500
kcal, co stanowi prawie jedną trzecią
wszystkich kalorii, które wchłaniamy
w ciągu jednego dnia. Jazda na rowerze to także silniejsze serce, lepsze
krążenie i zdrowsze płuca.

Wiosna a odchudzanie
Omawiając sposoby prowa dzenia
zdrowego trybu życia, trzeba wspomnieć o osobach znajdujących się w największej grupie ryzyka. Osobom biegającym czy jeżdżącym na rowerze
zdarzają się kontuzje i przesilenia.
Według lekarzy, najbardziej zagrożone tym nie są głównie osoby ruszające się sporadycznie, ponieważ w miarę szybko się męczą i po prostu nie
zdążą sobie zrobić krzywdy. Najbardziej na wszelkiego rodzaju urazy narażone są osoby wiecznie się odchudzające, które zwłaszcza w chwili
nadejścia wiosny i zrzucenia zimowych okryć, postanawiają za wszelką
cenę pozbyć się nadwagi. Z dnia na
dzień narzucają sobie ostry trening
i chudną. A organizm poddany dużym
obciążeniom zaczyna się buntować.
Dlatego wszystkie tego typu działania powinny być zaplanowane i wykonywane systematycznie. Nie możemy nagle zmusić naszego organizmu
do katorżniczej pracy i pokonywania
długich dystansów biegiem czy na rowerze. Nawet, jeżeli kiedyś organizm
przyzwyczajony był do wysiłku fizycznego, po zimowej przerwie zaczynamy
praktycznie od początku. Szarżowanie i przesilenie może przynieść nam
więcej szkody niż pożytku.
Wszelkie formy aktywności fizycznej, to najtańsze lekarstwo dla naszego organizmu. Coraz dłuższe i cieplejsze dni sprzyjają aktywności na
świeżym powietrzu, dlatego nie ma
co się ociągać. Pamiętajmy, że jeżeli
ruch ma być przyjemny a przede
wszystkim zdrowy, powinien być dawkowany rozsądnie, z umiarem i systematycznie. Nigdy nie jest za późno na
rozpoczęcie dbania o dobrą kondycję,
a każda forma aktywności fizycznej
przyniesie nam wiele pożytku.
Ewa Jan ik
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Ciekawostki
w celu ukarania urzędników odpowiedzialnych za ten incydent.

Najlepsza pizza świata

Złote jajo odnalezione
Od wielu lat trwały poszukiwania
tak zwanego Trzeciego Carskiego Jaja – arcydzieła sztuki złotniczej, daru
cara Aleksandra III dla cesarzowej
małżonki Marii. Jajo zniknęło po Rewolucji Październikowej i słuch po
nim zaginął. Pewne było tylko to, że
zostało wywiezione z Petersburga.
Niedawno, pewien sprzedawca złomu ze Stanów Zjednoczonych, wypatrzył jajo na giełdzie staroci nie mając
oczywiście pojęcia o tym, jaki skarb
znalazł się w jego posiadaniu. Za 14 tysięcy dolarów nabył ośmiocentymetrowy przedmiot ze złota i zamierzał odsprzedać go dalej, już jako złom metali
szlachetnych. Przez jakiś czas bezskutecznie szukał nabywcy, wreszcie wpadł
na pomysł, aby poprzez wyszukiwarkę
internetowa dowiedzieć się czegoś więcej o jaju, które zakupił. Wpisał słowo
„jajo” i dopisał do niego określenie wygrawerowane na jaju, czyli napis „ Vacheron Constantin”. W tym momencie
zszokowany dowiedział się, że jest właścicielem poszukiwanego od dawna
carskiego jaja z 1887 roku, wycenionego na bagatela 30 milionów dolarów.

Dziewięciomiesięczny przestępca
W niewielkiej miejscowości w Pakistanie miała miejsce nietypowa rozprawa sądowa. Na ławie oskarżonych
zasiadła grupa trzydziestu osób
oskarżonych o planowanie morderstwa, grożenie policji oraz ingerowanie w sprawy państwowe. Jednym
z oskarżonych okazał się dziewięciomiesięczny chłopiec, który podczas
procesu siedział na kolanach u swojego dziadka i popijał mleko z butelki.
Jako osoba podejrzana o popełnienie
zbrodni, maluch musiał złożyć odciski
swoich palców (raczej paluszków),
a jego prawny opiekun wpłacić ustaloną kwotę kaucji. Kiedy lokalne media zwietrzyły sensację, jaką bez wątpienia okazało się postawienie przed
sądem niespełna rocznego dziecka,
sprawa została odroczona. Gubernator prowincji, w której miało miejsce
opisane zdarzenie, zażądał wyjaśnień
od policji i podjął odpowiednie kroki

siedmiomiesięczne dzieci mają doskonale opanowaną sztukę manipulacji.
Najlepiej wychodzi im udawanie płaczu, aby za wszelką cenę zwrócić na
siebie uwagę rodziców. Gdy osiągną
swój cel, natychmiast na ich twarzy pojawia się uśmiech. Japończycy udowodnili, że nawet maleńkie dzieci opanowały do perfekcji sztukę „ściemniania”.

Za taką została uznana pizza przygotowana z czterech rodzajów sera,
bakłażana, bułki tartej i sardele. Pizzę Contadina (wiejską) przygotował
i zaprezentował na światowym konkursie pizzy Włoch – Giulio Scialpi.
Od teraz jest on mistrzem świata
w kategorii pizza klasyczna.
Najsmaczniejszą pizzę neapolitańską przygotował kucharz z Australii.
To on najlepiej sprostał rygorystycznym wymogom, według których oryginalna pizza neapolitańska musi
mieć średnicę, co najmniej 35 centymetrów i brzeg wysokości od 1 do 2
centymetrów. Jedyne dodatki, których można do niej użyć, to sos z pomidorów bez skórki, mozarella z mleka bawolic, czosnek, odrobina oliwy
i świeże liście bazylii.
Rozstrzygnięto również zawody
w przygotowaniu najszybszej pizzy
świata. Zwycięzca zrobił płaski placek z ciasta i ułożył na nim dodatki
w zaledwie 45 sekund.
W rywalizacji o tytuł króla pizzy
w kilku kategoriach, wzięło udział
600 kucharzy z 30 krajów świata.

Z danych opublikowanych przez
Państwowy Zakład Higieny wynika,
że właśnie tak uważa 60 procent polskich mężczyzn. Swoją niechęć do mycia demonstrują przede wszystkim
tym, że po wyjściu z toalety nie myją
rak. Nie zdają sobie sprawy z tego, że
w ten sposób powodują rozprzestrzenianie się groźnych dla organizmu
człowieka bakterii. Również niechętnie panowie odnoszą się do codziennej kąpieli. Część ankietowanych wyraźnie zaznaczyła, że takiemu zajęciu
jak chodzenie pod prysznic oddają się
jeden, najwyżej dwa razy w tygodniu.
Wprawdzie PZH w swoim raporcie zaznacza, że ogólnie stan higieny Polaków na przestrzeni ostatnich lat
znacznie się poprawił, ale do światowej, nawet europejskiej czołówki, naszym panom jeszcze daleko.

Wyjątkowa restauracja

Męczące kłamstwa

Za taką można z całą pewnością
uznać restaurację w Berlinie, która
w nietypowy sposób przyciąga klientów. Bywalcy kulinarnych przybytków przyzwyczajeni są do oddzielania wizyt w restauracji od korzystania
z toalety. Natomiast w restauracji
„Das Klo”, można obie te czynności
robić naraz. Goście siedzą na stołkach
przypominających kształtem toalety,
jedzą kiełbaski z nocników, piją piwo
z butelek podobnych do szpitalnych
probówek, a zamiast serwetek używają papieru toaletowego.
Pomysł właścicieli, aby przerobić
restaurację na przybytek przypominający toaletę, okazał się strzałem
w dziesiątkę. Wolnych miejsc jest jak
na lekarstwo, bo z pewnością trudno
znaleźć na świecie podobny przybytek, który (jak twierdzą klienci) ma
niepowtarzalny klimat.

Amerykański profesor Steven D. Levitt w opublikowanej niedawno książce „Freakonomia” udowadnia, że ponad 50 procent CV przesyłanych przez
osoby szukające pracy do ewentualnych pracodawców, zawiera nieprawdziwe informacje. Również w trakcie
bezpośrednich rozmów z przyszłym
szefem, spora część informacji podawanych przez starającego się o zatrudnienie obywatela, jest delikatnie
mówiąc daleka od prawdy.
Profesor Levitt uważa, że ludzie nagminnie kłamią przede wszystkim po
to, żeby udowodnić sobie swoją wartość i aby inni postrzegali kłamiącego
jak najlepiej. I chociaż mówienie prawdy związane jest z o wiele mniejszym
wysiłkiem niż kłamanie, które wymaga zmiany prawdziwych danych zapisanych w pamięci, to kłamstwa ludzi nie
uwierają. A codzienne kłamstwa i kłamstewka sprawiają ludziom wiele przyjemności nawet wtedy, kiedy nie wiążą się z nimi żadne korzyści. Profesor
jednak wykazał, że im mniej kłamstw
tym lepsze zdrowie i samopoczucie.

„Ściemniające” niemowlaki
Japońscy naukowcy, po półrocznej
obserwacji niemowlaków doszli do zaskakujących wniosków. Ponad wszelką
wątpliwość udowodnili, że już nawet

Częste mycie skraca życie?

Opracowała: Karolina Tomczak
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Kącik absurdu

P

ierwszego maja bieżącego roku,
mija 10 lat od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Jako że należymy do strefy Schengen
i mamy otwarte granice, do naszego
kraju przyjeżdża coraz więcej turystów,
zwłaszcza z zachodniej Europy, którzy
coraz bardziej nas poznają i zapamiętują z naszego kraju zwyczaje będące dla
Polaków „oczywista oczywistością”.
I chociaż każdy naród ma swoje tradycje i styl bycia, okazuje się, że dla innych nacji sa one całkowicie niezrozumiale i często bezsensowne.
Jakie krążą o nas opinie? Jak jesteśmy postrzegani w Europie? Oto kilka
najbardziej ciekawych (tym razem nie
absurdalnych) naszych przyzwyczajeń i zwyczajów, które zadziwiają
mieszkańców innych części naszego
kontynentu.

1. Religijność
W Europie krąży opinia, że jesteśmy
narodem bardzo religijnym. Widać to
wyraźnie po ilości kościołów, pomników, figurek, kościelnych patronów
i patronatów. Obcokrajowcy są zdziwieni, że podczas uroczystego otwarcia
nowej szkoły czy zakładu pracy, zawsze
obecny jest ksiądz, który święci ten czy
inny przybytek. Polska zadziwia także
dużą ilością symboli religijnych, ale
chyba najbardziej szokująca dla obcokrajowców jest ilość ludzi chodzących
do kościoła. Zagraniczni turyści twierdzą, że tylko w Polsce religijność objawia się w tak wielkim wymiarze w mediach, prasie i internecie.
Autentycznym hitem na skalę europejską i światową jest polski zwyczaj kolędy. Prawdopodobnie nigdzie
na świecie nie istnieje taka tradycja,
kiedy w okresie Świąt Bożego Narodzenia, co roku polskie domy odwiedza ksiądz, oglądając dziecięce zeszyty z religii, przepytując rodzinę
i zbierając datki na kościół.
Pozostając przy tradycji świątecznej. Okazuje się także, że Polska jest
jednym z nielicznych krajów na świecie, w których w czasie Wigilii wspólnie zasiada się do uroczystej wieczerzy i dzieli opłatkiem. Opłatkowa
tradycja jest dla wielu innych narodowości naprawdę unikalnym i ciekawym zjawiskiem.

2. Imieniny
Zwyczaj obchodzenia imienin znany
jest nie tylko w Polsce, ale europejskie wróble ćwierkają, że tylko w naszym kraju są one obchodzone tak
hucznie i z tak wielka pompą, że często przypominają małe wesela. Czyli,

jak to w Polsce bywa, wiele imprez
odbywa się według zasady „zastaw
się, a postaw się”. W wielu rejonach
naszego kraju imieniny są ważniejszym świętem od urodzin i to Europejczyków zadziwia niezmiernie. Zdumieni są także, widząc w środkach
komunikacji miejskiej zainstalowane
wyświetlacze, na których oprócz praktycznych informacji przydatnych podróżnym, widnieją także i te przypominające pasażerom o tym, kto
w danym dniu obchodzi imieniny.

3. Wszystkowiedzący
narzekający
Panuje opinia, że Polacy zawsze
i wszędzie wypowiadają się na każdy
temat, nawet wtedy, kiedy nie mają
nic konkretnego do powiedzenia. Mówimy, mówimy, ale nie potrafimy słuchać. Nie jesteśmy dobrymi rozmówcami, nie szanujemy zdania innych
osób i jesteśmy święcie przekonani,
że tylko my mamy rację. Z pełnym
znawstwem najchętniej dyskutujemy
o polityce i za żadne skarby nie damy
się przekonać do zmiany raz zajętego stanowiska.
Lubimy tez narzekać. Gdy zapytać
przeciętnego Polaka „jak leci” zawsze
usłyszymy, że źle, że wszystko jest do niczego. Takie odpowiedzi padają nawet
wtedy, kiedy powodów do narzekań nie
mamy. Ot, taka narodowa przywara.

4. Bigos i kiszone ogórki
Dla znacznej większości Europejczyków, bigos i kiszone ogórki, to zepsute jedzenie, które Polacy uwielbiają. Na szczęście dla bigosu i kiszonych
ogórków, taką opinię obcokrajowcy
podzielają tylko do czasu, kiedy sami
nie skosztują tych niezbyt ładnie (według nich) pachnących potraw. Wtedy okazuje się, że bigos jest przepyszny i wyjątkowy w swoim rodzaju,
a ogórki kiszone mają niespotykany
gdzie indziej smak.

5. Posiłki
A skoro o jedzeniu umowa, to słyniemy w Europie z dziwnych godzin
posiłków. Zacznijmy od obiadu, czyli
pory w okolicach godziny 15, kiedy
to w garnku gotowane są ziemniaki,
na patelni skwierczy schabowy,
a w salaterce czeka przygotowana
wcześniej mizeria. Taka pora jedzenia obiadów jest niespotykana na zachodzie Europy. Tam właściwy obiad
zjada się dopiero wieczorem mniej
więcej w godzinach od 18-19. W porze
naszego zwyczajowego obiadu, inne
narodowości zjadają coś drobnego.
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6. Zdejmowanie butów w domu
Znawcy tematu twierdzą, że ten wyjątkowo kontrowersyjny zwyczaj ma
wśród Polaków coraz mniej zwolenników, ale w naszym społeczeństwie
nadal funkcjonuje. Jest to obyczaj nieelegancki, bowiem nie powinno się
sugerować gościom zdjęcia obuwia,
a co gorsza podsuwać im swoje często
przydeptane kapcie. Ludzie przychodzący w gościnę, na dodatek ubrani
elegancko, bez butów czują się zażenowani i co tu ukrywać, wyglądają
śmiesznie.

7. Zwyczaje kierowców
Sympatyczny zwyczaj Polaków, kiedy dziękują innym kierowcom poprzez mignięcie światłami awaryjnymi nie jest znany w innych krajach
Europy. Tam używa się raczej takiego sposobu sygnalizacji do poinformowania innych kierowców o potencjalnym zagrożeniu na drodze.
Dlatego kierowcy z innych krajów nie
zawsze odbierają podziękowania wysyłane im przez Polaków w sposób
jednoznaczny.

8. Uprzejmi mężczyźni
Chyba trafniejsze jest określenie rycerscy, bo tak o sobie myślą polscy
dżentelmeni całujący kobietę w rękę.
Ten sposób witania pań jest jedyny
w swoim rodzaju i w innych krajach
europejskich niestosowany. Polacy
nie zdają sobie sprawy z tego, że takie
gesty bardzo często odbierane są
przez kobiety jako seksistowskie.
Mieszkanki Zachodu niezbyt przychylnym okiem patrzą na całujących ich
w rękę mężczyzn, na przepuszczanie
ich w drzwiach, ustępowanie im miejsca. Dla nich jest to zachowanie stawiające panie w roli osoby słabszej,
potrzebującej pomocy i opieki.
Polacy znani są także z tego, że bardzo chętnie opowiadają o swoim
kraju. Robią to albo w samych superlatywach, albo na odwrót – nie pozostawiają na swoich rodakach przysłowiowej suchej nitki. Najczęściej
chwalą się polskim jedzeniem, zwyczajami, religijnością, ale gdy tylko
dowiedzą się, że ktoś z ich znajomych
(nie Polaków) właśnie wrócił z Polski
lub się do niej wybiera – reagują
w sposób co najmniej dziwny. Nie mogą zrozumieć, że dla obcokrajowców
Polska może być atrakcyjnym krajem.
Oczywiście, powyższe tematy nie
wyczerpują całego zagadnienia. To co
kultywujemy nie wynika z naszej niewiedzy czy ignorancji, ale z obyczajowości i pielęgnowanych tradycji. To
dobrze, że mamy zwyczaje inne od
wszystkich, najważniejsze jednak, żeby były pozytywnie odbierane.
Malwina Komysz
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Słowo o byle czym

J

eśli spytać byle kogo... Przepraszam – kogokolwiek, z czym
kojarzy mu się miesiąc maj, najprawdopodobniej odpowie, że z miłością.
Przyjrzyjmy się temu… – Właśnie.
Czy jest to stan ducha, stan umysłu,
ślepa fascynacja, stan fizjologiczny
w którym równowaga hormonalna została zachwiana? A może odebrano komuś rozum, aby później ocknął się
w prozie szczęśliwej codzienności? Czy
to sygnał, że napotkana osoba wibruje na podobnych lub pokrewnych częstotliwościach i nie możemy się temu
oprzeć? Wreszcie, czy aby to nie zasługa przysłowiowej chemii? A czemu
jest winien miesiąc maj, że przypada
akurat w czasie, kiedy soki z korzeni
prą do góry, aby dostarczyć niezbędnych substancji odżywczych każdemu
listkowi z osobna? Ale zejdźmy z drzewa i przejdźmy do rzeczy.
Najczęściej, miłość dopada kogoś
znienacka i jest niczym burza z piorunami, których potęgę trudno zmierzyć. Biada temu, kto powiedziałby
jedno słowo będące nie po myśli osoby dotkniętej zakochaniem. Taki stan
rzeczy potraktujmy z należytym szacunkiem i ostrożnością, gdyż z tym
dyskutować się nie da.

Zakochanym można być przez całe ży cie, – cze go wszyst kim ży czę,
ale potem bywa różnie. Płomienna
miłość, która czasem okazuje się być
słomianym ogniem, może, (choć nie
musi) przebrać się w szaty wzajemnego szacunku, zrozumienia, a miejsce po sta wy „zro bię dla cie bie
wszyst ko” zaj mu je cza sem wal ka
o domina cję. Dany układ – będący
wypadkową podjęcia trudów życia,
trzeba to, trzeba tamto, tego brak,
te go już za wie le, itp. – wte dy już
moż na na zwać „po zo sta wa niem
w związku”.

Po pewnym czasie, człowiek bywa
zdolny do przyjrzenia się samemu sobie, a nawet do wzniesienia się ponad
szachownicę życia by spojrzeć na figury i pionki z pozycji szachisty. Z takiej
perspektywy można dostrzec mechanizmy, które za świadomym przyzwoleniem lub częściej podświadomie,
rządzą pozostawaniem w związku.
Stanu zakochania, jako pozbawionego racjonalnych przesłanek – nie czepiajmy się.
W każdym człowieku jest wmontowany „cosik”, który skłania do przyjmowania różnych postaw lub
podszeptuje to i owo. Niestety,
może on też psuć związek, czemu winien będzie cały świat,
lecz nie osoba, w której cosik
siedzi.
Oto kilka wymyślonych przeze mnie „cytatów”, które mogą
zwrócić uwagę na istnienie różnych „cosików”.

„Od pierwszego dnia jestem
pod wrażeniem jego uśmiechu.
Nawet teraz, po latach, wystarczy, że zobaczę te charakterystyczne dołki w jego policzkach
i mogę mu wybaczyć prawie
wszystko”.
„On jest tak rozkosznie zagubiony. Beze mnie nie poradziłby sobie. Mogę opiekować
się nim do końca życia. A niech
tylko jakaś zołza spróbowałaby
mi go odebrać!”.
„To nic, że pije. Jeśli nawet
mi przyłoży, to pewnie na to zasłużyłam. Ale czasem bywa dla
mnie naprawdę bardzo dobry”.
„Ona jest matką mojego
dziecka. Nie mogę dopuścić do
tego, żeby mój syn wychowywał
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się bez matki. Na razie jest jak jest,
potem się zobaczy”.
„Staram się, pracuję jak wół, późno wracam do domu a ona chodzi codziennie obrażona. Chcę jej dać jak
najwięcej. Kocham ją, dlatego nie zgadzam się z tym, że nie mam dla niej
czasu. Przecież to wszystko dla niej!”.
„O co mu chodzi? Przecież mam
prawo wyjść na ploty z koleżankami.
Ale brat Danki jest przystojny! Dzisiaj muszę się ubrać wystrzałowo. Może to da do myślenia mojemu misiaczkowi, że inni też mnie chcą. Niech
się lepiej stara”.
„Ja tutaj urabiam sobie ręce po łokcie, a ona w kraju sama. Ciekawe, co
teraz robi. Pewnie znowu czyta te
swoje nudne książki”.
„Skąd jej przyszło do głowy, żeby
wgapiać się w chmury. To było dobre
15 lat temu. Teraz trzeba życie traktować poważniej i nie marnować czasu na takie głupoty”.
„Mój mąż ogląda się za innymi kobietami na ulicy. To nic złego. Przynajmniej wiem, co go kręci. Muszę
koniecznie kupić sobie taką samą
kieckę, jak tamta”.
„Dlaczego on nie może zrozumieć,
że ja muszę czasami wybuchnąć? Gromadzi się to we mnie przez tydzień,
potem robię awanturę. On się obraża na tydzień – i tak w kółko. Co to za
życie?”.
„Lubię na niego czekać. To dobrze,
że mieszka w innym mieście. Gdybym
go miała na co dzień, zacząłby mnie
drażnić”.
„Mój ojciec mnie lekceważył, ale
mój mąż musi mnie szanować. Dbam
o to codziennie i nie daję mu szans,
aby o tym zapomniał choć przez chwilę. Niech wie, kto tu rządzi”.
„Jestem z nim, bo jestem. Ale ciągle marzę o tym jednym, jedynym,
który czeka na mnie gdzieś daleko
stąd. Pewnego dnia spotkamy się i on
mnie stąd zabierze. Mój mąż zupełnie nie pasuje do moich marzeń, ale
nie wiem, czy mogłabym go zostawić.
Przecież to już 15 lat… „
„Nie jestem pewna, czy na niego
zasługuję. Jestem taka niedoskonała, ale niech wie, że to dla niego tak
się staram. Dlatego wszystko musi
u mnie być na „tip-top”. W naszym
domu jest jak w bombonierce
i wszystko ma swoje miejsce. Nie rozumiem, dlaczego on ciągle bierze tyle nadgodzin. Prawie nie ma go w domu, ale moje cud-mieszkanie zawsze
na niego czeka”.
„On nie wie, co mnie naprawdę
kręci. Chciałabym mieć to, co jest
trudne albo najlepiej niemożliwe do
zdobycia lub spełnienia. Jak tylko coś
otrzymam i nie muszę już o to walczyć, jestem znudzona i rozdrażniona.

On mnie zupełnie nie rozumie”.
„Ja muszę mieć życie na odpowiednim poziomie. Jak on się zachowuje?
Kiedy przyjdą moje koleżanki nawet
nie umie elegancko podać kawę. Jest
po prostu śmieszny z tym swoim autkiem. Dla mnie, samochód zaczyna
się do Lexusa”.
„Muszę trzymać go trochę „na odległość”. Jak tylko za bardzo się spoufali, staje się to dla mnie niewygodne. Nie wiem jak się wtedy
zachowywać. Taki dystans daje mi poczucie bezpieczeństwa”.
„Ona nigdy ze mną nie rozmawia.
Za to z koleżankami trajluje, kiedy
tylko ma czas. Ma trzy telefony i może przegadać każdy abonament. W naszym domu zawsze są goście. A jeśli
tylko wyjdą, ona znowu do kogoś
dzwoni. Nawet nie wie, że zmieniłem
pracę na inną. I jak tu wychować dwoje dzieci?”.
„Nie mogę się doczekać, kiedy wróci z pracy. Mam mu tyle do powiedzenia. Lubimy ze sobą rozmawiać i nigdy się nie nudzimy. Jeśli nie
rozmawiamy, sama świadomość, że
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on jest w domu, daje mi poczucie bezpieczeństwa”.
„Kiedyś często przynosił mi kwiaty albo jakiś prezencik. Ale teraz, po
czterech latach małżeństwa, to już podejrzane. W zeszłym tygodniu przyniósł mi kwiaty bez żadnej okazji. Aż
musiałam poprosić koleżankę o zastępstwo, żeby sprawdzić, dokąd chodzi. Mąż zadzwonił do firmy akurat,
kiedy mnie nie było. Mówi, że go oszukuję. Wiedziałam, że coś tu nie gra”.
– Koniec cytatów.
Jakkolwiek nam się układa, jeśli po
siedmiu lub siedemnastu latach usłyszymy od partnera, że chce on z nami
godnie się zestarzeć, można mówić
o sukcesie związku dwojga ludzi.
Nawet opasłe tomisko nie wyczerpałoby wszystkich możliwości. Nie da
się wszystkiego, usystematyzować,
zaszufladkować i przeanalizować,
„niemniej jednak”. Ale kto by się teraz
tym przejmował? – Przecież jest maj!
Michał Nowacki
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Autobusem do Polski
No i tak! Dopiero był śnieg i święta Bożego Narodzenia.
Przed chwilą minął nas kwiecień i Wielkanoc
ze skaczącym zajączkiem i z kilkoma pisankami. I co?
I mamy maj! Muszę przyznać, że lżej się podróżuje,
gdy nie muszę zabierać ze sobą puchowej, ciepłej,
zimowej kurtki. Ku mojemu zaskoczeniu nie każdemu
jest tak lekko!

T

ej kwietniowo-majowej podróży
panowie inżynierowie na tylnich
siedzeniach też byli rozgrzani.
Nie, nie dlatego, że taki mamy klimat.
Co więcej? Mógłbym nawet napisać,
że to oni wyznaczali temperaturę
podróży. Odinstalowani od rzeczywistości, trochę zagubieni w autobusowo-życiowej przestrzeni, nauczyciele
logiki fizyki kwantowej. Co ten tył autobusu w sobie takiego ma? Ciągle
pytam siebie, i jeszcze odpowiedzi nie
znalazłem. Ale, ale Panowie i Panie!
Wracamy do sprawy. Dziwić, się czy
też nie? Przy temacie zbliżających się
wyborów do Parlamentu Europejskiego, natłoku jednej daty i kilku informacji – każdy, ale to każdy może się
zgubić, prawda? Wybaczyć Panom naszym należy się i tyle. W pewnym momencie, dość już miałem samego głosu, chciałem zobaczyć te twarze!
Dyskretnie obróciłem się przez prawe ramię. I są! To oni! Jacy szczęściarze – pomyślałem. Z wielkim trudem,
udało im się uciec z łapanki potencjalnych europosłów i żaden z nich
nie będzie w majowych wyborach kandydował! My – szczęściarze pomyślałem ponownie.
Dobra, zostawmy ich. W tym okresie świąteczno – majowym jedzie tyle
osobowości, że aż długopis w ręce mi
się poci!
– Moja dziewczyna świetnie dogaduje się z teściową, usłyszałem z któ-

regoś siedzenia. Nie powiem, temat
zaciekawił mnie. Nastawiłem uszy.
Obie szczebiocą jak dwie nastolatki,
kontynuował, moja dziewczyna już
wszystko o mnie wie, nawet to co
skrzętnie starałem się ukryć – przecież dzieciństwo! To, to jeszcze pół
biedy. Najgorsze jest to, że obie mają
podobne gusta. Mogłoby się wydawać, że to dobrze, bo bez konfliktów
– pomyślałem. A jednak! Z rozmowy
wynikało, że biedny podróżnik ma po
prostu przechlapane. Obie panie chcą
aby mój nowy kolega z podróży – wyglądał jak człowiek. Mówi, że nie ma
miesiąca żeby nie dostał jakiegoś Tshirtu, spodni, marynarki, skarpet
i tym podobnych. Naprawdę! Dało się
wyczuć, że gust obu pań, różni się,
od gustu mojego kolegi – ale to diametralnie się różni! Pani Kasia siedząca obok niego, szczerze mu współczuła. Pani Kasiu! Trzeba coś z tym
zrobić! Chłop czuje się niewygodnie!
No tak, do kogo chciałem to powiedzieć, przecież dla 99% kobiet słowo
„wygoda” w kontekście mody po prostu nie istnieje. Panowie inżynierowie z tyłu pokątnie, pod nosem szybko skwitowali biedaka – głupek. Baby
załatwiają za niego jedną z najbardziej upierdliwych rzeczy, a ten jeszcze narzeka. No, głupek, no. Pani Kasia, wpadła na cudowny pomysł.
Doradziła aby nasz model, ubierany
przez projektantki jednego gustu, za-

stanowił się nad trwałymi zabrudzeniami. Pomyślałem – o co chodzi???
Pani Kasia wyciągnęła bułkę z jakimś
kremem i baaaaach! Wysmarowała koszulę modelowi! Dodała tylko – Patrz
kochanie, jaki gapa ze mnie. A tak lubiłem tę koszulę! Dopowiedziała na
ucho, że słyszała, że płynny mazut
jest nie do sprania. Nigdy jeszcze nie
widziałem, aby ktoś tak się ucieszył ze
zniszczenia, bądź co bądź, może nie
wygodnej, ale dość fajniej koszuli.
Raz, dwa trzy. Buuum! Poczułem
oparcie fotela na swoich nogach. Pannica wiercąca się od samego początku
rozłożyła swoje oparcie prosto na moje nogi. Tak się wierciła, kręciła, skakała, rzucała na tym siedzeniu, że nie
dziwota! Nie dziwota, że coś wykombinowała. I co teraz? Wypadałoby pogłaskać po głowie, utulić, powiedzieć
spij dziecinko, spij na moich nogach
przez całą podróż, przez następne 20
godzin, śpij spokojnie, przecież nic
się nie dzieje, nie mogę tylko ruszyć
nogami, niewygodnie mi jak cholera,
nogi mi tylko cierpną, kręgosłup zaczyna boleć, ale nic się nie martw, śpij
wygodnie, rozłożona, a co tam! Cóż!
Problem jest, ale czym on jest w obliczu projektantek mody czy panów inżynierów uciekających spod łap eurowyborów?
Adam Sn arski
www.adamsnarski.cba.pl
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OFERTY PRACY
Erkenningen VG. 1862/BU – VG. 1862/BUC
Certified Member Federgon

belgijska agencja pośrednictwa pracy pilnie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska :

ELEKTROMECHANIK AUTOBUSÓW

Zakres obowiązków:
- Analiza całego autobusu za pomocą
systemów diagnostycznych i dokumentacji
technicznej (Angolo, Mercedes/ Man).
- Naprawa i zmiana silników diesla.
- Naprawa systemów hydraulicznych (systemy
podnośne/pompy/itd.).
- Naprawy pneumatyczne systemów np.
układy hamulcowe.
- Używanie systemów diagnostycznych w celu
naprawy systemów elektronicznych.
- Wymiana obwodów elektrycznych,
oświetlenie, itd.
- Spawanie, Mig/Mag i elektroda.
Wymagania:
- 5 letnie doświadczenie na podobnym
stanowisku (mechanik autobusów,
ciężarówek, maszyn budowlanych, …)
- Komunikatywna znajomość jezyka
angielskiego
- Własny samochód żeby dojeżdżać do pracy
TECHNIK DIAGNOSTYK

Opis stanowiska:
- Diagnozowanie samochodów osobowych za
pomocą programu diagnostycznego
- Naprawa usterek elektromechanicznych
(ABS/EBS, oświetlenie, poduszki
powietrzne, aklimatyzacja, itd.)
- Naprawy mechaniczne: silniki, zawieszenia,
hamulce, układy sterownicze, itd.
Wymagania:
- Min. 5 lat doświadczenia na podobnym
stanowisku
- Komunikatywna znajomość języka
angielskiego lub niderlandzkiego
- Doświadczenie pracy z takimi markami jak
Volvo, Jaguar, Land Rover jest zaletą
- Posiadanie własnego samochodu aby moc
dojeżdżać do pracy
- Odpowiedzialność i motywacja do pracy

- Umiejętność pracy samodzielnej i grupowej
- Chęć podjęcia pracy na długi okres czasu
(możliwość stałego kontraktu)
MECHANIK SAMOCHODOWY

Zadania:
- Dokonywanie napraw mechanicznych,
elektronicznych, elektrycznych samochodów
osobowych różnych marek.
- Samodzielna diagnostyka pojazdów przy
użyciu systemu diagnostycznego KTS
Bosch.
Wymagania:
- Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku
mechanik samochodowy.
- Prawo jazdy kat. B.
- Komunikatywna znajomość j. angielskiego.
PROGRAMISTA TOKAREK CNC

Zadania:
- Skręcanie małych części (max. 200 mm)
w RVS (70 %), ze stali (25 %), aluminium
i mosiądzu. RVS jest trudnym do pracy
materiałem. Oznacza to, że musisz mieć
minimum 3 lata doświadczenia w pracy
z powyższym materiałem.
- Czasami frezowanie kilku sztuk na tokarce
(doświadczenie w frezowaniu nie jest
wymagane).
- Pisanie programów ze sterownikami
Mazarom Matrix (doświadczenie jest
wymagane)
- Czasami będzie trzeba pisać programy
w systemie Fanuc. Doświadczenie jest
dodatkowym atutem.
- Skręcanie elementów, które są
przeznaczone do użytku farmaceutycznego.
Oznacza to, że trzeba pracować bardzo
dokładnie.
- Będziesz pracować z tolerancją od 0,1 mm
do 0,05 mm. Czasami można stosować
tolerancję do 0,005 mm.

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

- Trzeba będzie zweryfikować wyprodukowane
sztuki za pomocą mikrometru i urządzenia
pomiarowego Stiefelmayer 3D.
- Praca na tokarce 860 CNC – Toczenie *
1900 mm, skręcanie głownie unikatowych
i małych serii.
- Po pewnym czasie otrzymasz szkolenia do
pracy na obrabiarce DMU 5-osiowej 50
Ecoline przeznaczonej do produkcji dużych
serii.
- W pierwszych miesiącach otrzymasz
szkolenie w pracy z doświadczonym
pracownikiem.
Wymagania:
- Musisz być w stanie pracować na podstawie
rysunków technicznych. Ważne jest to, że
potrafisz rozpoznać chropowatość kawałków
i materiałów na rysunkach oraz znasz
znaczenie międzynarodowych kodów.
- Potrafisz dobrać odpowiednie narzędzia
pracy.
- Komunikatywna znajomość języka
angielskiego
- Własny samochód
- Gotowość do ewentualnych nadgodzin
- Motywacja do pracy.
- Chęć podjęcia nauki języka niderlandzkiego.

MONTER/KONSERWATOR BRAM,
ROLET I ŻALUZJI
W PRYWATNYCH DOMACH ORAZ
BUDYNKACH PRZEMYSŁOWYCH

Wymagania:
- Doświadczenie na w/w stanowisku.
- Komunikatywna znajomość j. angielskiego.
- Znajomość automatyzacji bram.
- Posiadanie wiedzy
elektrycznej/elektronicznej oraz/lub
umiejętność spawania.
- Punktualność.
- Dokładność.
- Uprzejmość w kontaktach z klientami.

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

jobs@jobtalent.be
lub kontakt telefoniczny

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

Najnowsze oferty pracy Job Talent na www.antwerpiapopolsku.be
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Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości proszę wpisać „ogłoszenie drobne”)

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

% Mechanik samochodowy poszukuje pomieszczenia garażowego z przeznaczeniem
na działalność gospodarczą (około 100 metrów kwadratowych).
Kontakt: 0 493 44 89 82
% Na imię mam Bartosz i mam 27 lat. Posiadam wiedzę budowlaną, znam język niderlandzki i angielski, posiadam prawo jazdy i samochód. Dysponuję również
dokumentami upoważniającymi do bezproblemowego zatrudnienia mnie nawet
od zaraz. Kontakt: 0 483 62 34 47
% Tania fryzjerka. Kontakt: 0 465 96 97 15

Korepetycje
– prywatne lekcje z języka francuskiego

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

% Kobieta uczciwa i odpowiedzialna szuka
pracy na czeki w Antwerpii: sprzątanie, prasowanie, opieka. Kontakt: 0 465 90 36 57
% Pilnie potrzebuję pracy każdego rodzaju;

sprzątanie, opieka nad dziećmi, nad osobami starszymi, każda pomoc domowa.
Najlepiej z możliwością zamieszkania. Tylko w domach polskich w Antwerpii, ponieważ nie znam innego języka. Jestem
osoba solidna, uczciwa, wydajna w pracy
i całkowicie dyspozycyjna. Mam 44 lata.
Bardzo pilne. Kontakt: 0 485 03 09 67

Profesjonalne
strzyżenie
psów
i kotów.

Nie masz z kim zostawić swojej
Pociechy? Chętnie się Nią zaopiekuję rano, na popołudnia, wieczory, noce,
weekendy. Również majówka. Jeżeli jesteś
pełnoetatową mamą, a czasem nie masz
z kim zostawić dziecka... Jeżeli masz coś do
załatwienia, sprawy urzędowe lub coś
podobnego – jestem. Tel . 0465 95 41 41.
Zapraszam na mój profil na facebooku
Niania Na Telefon Antwerpia. Mam 25 lat
i jestem mamą. Chętnie odpowiem na
resztę pytań.

%

graficzne
ogłoszenia
drobne
już od 10 euro!

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

Z DOJAZDEM DO KLIENTA
TEL

049250-7228

KO N TA K T :
antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803
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Paniom ze swoimi klientami
pomagamy znaleźć dodatkową pracę,
a ponadto oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie
czeki żywnosciowe o wartości 7euro od pierwszego dnia pracy
n wszystkie świadczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, premię końcoworoczną, wakacyjne,...)
n roczny abonament komunikacji miejskiej (De Lijn)
n pomoc w sprawach administracyjnych
n rozliczenia podatkowe
n informacje o prawie do urlopów okolicznościowych (wychowawczego, edukacyjnego, seniora i innych)
n
n

oraz pomagamy w dopełnieniu formalności
n szkolenia
n prezenty okolicznosciowe oraz imprezy firmowe dla Pań i ich dzieci
n miłą i rzetelną obsługę oraz przyjazną atmosferę
Respektujemy prawa pracownika i przepisy kodeksu pracy.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0484/397 465.
Zapraszamy także od poniedziałku do piątku między 10 a 17
do naszego biura przy Quellinstraat 21.
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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

