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Od Redakcji
Z okazji Dnia Dziecka, przygotowaliśmy niespodziankę nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców,
którzy z zaciekawieniem (mamy nadzieję) przeczytają artykuł o zaletach i wadach współczesnego
rodzicielstwa. A dla dzieci – autorska, nigdy dotąd niepublikowana bajka, oczywiście z morałem.
W kąciku historycznym wspomnimy krótko o ważnych dla Polski wyborach z 1989 i o tym, jak do nich
doszło. Wielu z nas myśli o posiadaniu belgijskiego paszportu. Zachęcimy więc do pierwszego kroku
na tej drodze, jakim jest kurs integracyjny.
Artykuł „Poszukiwany Polak 50+” naświetla nowe perspektywy w Europie dla osób w tym wieku.
Jeśli ktoś ma trudności z powiedzeniem komuś „Nie”, w tym numerze znajdzie słowa, które mogą
odmienić jego życie.
Polecamy przygotowany przez miasto Antwerpia wykaz wakacyjnych zajęć dla wszystkich polskich
dzieci mających problemy z językiem niderlandzkim. Naprawdę warto z takiej oferty skorzystać.
Ogólnie, w „Antwerpii po polsku”, jak zwykle garść informacji na różne tematy. Niektóre z nich
są ważne, inne bardziej istotne, inne bardziej ciekawe. Jednak wybór, oczywiście należy do Czytelnika.
Zachęcamy do lektury.
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Wychowanie dziecka kiedyś
i dziś
„My w twoim wieku nie mieliśmy
tak dobrze. Teraz wychowanie
dziecka jest o wiele łatwiejsze niż
kiedyś. Kaszka z mleczkiem”.

Dawniej

Rodzice wychowywali swoje pociechy bez gadżetów i technicznych nowinek, bez komputera, tabletu, telefonu komórkowego i internetu. Mieli
Czy rzeczywiście wychowywanie za to do dyspozycji jedną książkę „Madziecka w XXI wieku jest prostsze niż łe dziecko”, w której wszystko było
kiedyś? Z mieszanymi uczuciami wy- podane w formie krótkich, zwięzłych
słuchuję opowieści bliższej i dalszej i niepodlegających dyskusji zaleceń.
rodziny o tetrowych pieluchach, pral- Rodzice obywali się bez elektroniczce Frani i bananowej Humanie.
nych niań, leżaczków kąpielowych,
Notuję w pamięci informacje, jak monitorów oddechu i innych przedkiedyś żyło się bez odżywek, pamper- miotów ułatwiających życie. Wtedy
sów, wielofunkcyjnych wózków dla tego po prostu nie było. Nie było probdzieci i ortodonty. Słucham opowia- lemu z wyborem lalki czy klocków dla
dań mamy o ponurej peerelowskiej dzieci, bo wtedy takiego wyboru też
szkole, pustych sklepach, kilometro- nie było. Nasze mamy i babcie nie
wych kolejkach i braku życiowych miały telefonów komórkowych, dotyperspektyw.
kowych termometrów i całej masy
Zdobyłam niemal całą dostępną wie- szczepionek chroniących dzieci. Nie
dzę na temat wychowania dzieci. Ze mogły sięgnąć do internetu po poraspecjalistycznych książek, poradni- dę, podgrzać obiadu w mikrofali. Ówków i internetu. I co? Okazuje się, że czesna mama sprzątała, gotowała,
w sytuacjach stresowych fakt, że prasowała, a dziecko gaworząc leżało
wiem tak dużo, wcale mojego życia w łóżeczku.
nie czyni łatwiejszym.
Kiedyś wychowywanie dziecka należało do całej rodziny, ale
największymi autorytetami byli dziadkowie. To oni
dawali młodym rodzicom
rady i wskazówki, których
nie można było kwestionować. To oni (a zwłaszcza
babcia) decydowali o tym,
co dziecko powinno jeść,
jak należy je pielęgnować,
a kiedy malec „wrzeszczał”
najczęściej słyszało się opinie, że należy odłożyć je do
łóżeczka. Ma się wypłakać
i tyle. I nie wolno przyzwyczajać go do noszenia, bo
Źródło: http://www.dziennikzachodni.pl
wyrośnie z niego tyran.
Dzieci nie zabierały głosu
bez pozwolenia dorosłych.
Miały siedzieć prosto przy
stole i robić, co im się każe.
Musiały zjadać wszystko
z talerza i słuchać dorosłych.
Pomimo szarości PRL-u
i wszędobylskiego komuniz mu, tam te cza sy by ły
zupełnie inne, jakby spokojniejsze i bezpieczniejsze, bar dziej bez tro skie,
po zba wio ne
krwa wych
gier wi deo i prze mo cy.
Białe było białe, a czarne
– czarne. Szkoła była szkołą, kościół kościołem, roDrewniane lalki i klocki. Źródło: http://www.dziennikzachodni.pl
dzina rodziną. Właśnie na

Wózek „Gondola”. Źródło: http://retro.pewex.pl/477318

rodzinie spoczywał obowiązek wychowania dziecka i zapewnienia mu podstawowych potrzeb.
Moi rodzice mają swoją własną perspektywę, z pozycji której oceniają
moje obecne życie i macierzyństwo.
Uważają, że jest ono o wiele prostsze
i mniej skomplikowane niż kiedyś.

Teraz
A jaka jest moja perspektywa? Na
pierwszy rzut oka wszystko jest prostsze. Na przykład urodzenia dziecka.
Współczesne kobiety mają do dyspozycji szkoły rodzenia, fachowe podręczniki na temat ciąży, porodu, odżywiania i wychowania dziecka,
jednoosobowe sale, porody rodzinne,
wykwalifikowane położne – wszystko
na skinienie palcem. Na każdą dziecięcą dolegliwość sympatyczna pani
w aptece zaproponuje nam przynajmniej kilka medykamentów, które jej
zdaniem przyniosą rewelacyjny skutek. A że sporo kosztują, to już zupełnie inna sprawa.
Zamiast wspierającej rodziny mamy internet – gotowy odpowiedzieć
na każde nasze pytanie w każdej sekundzie. Do swojej dyspozycji mamy
także setki, jeżeli nie tysiące internetowych ekspertów, z których jeden
jest mądrzejszy od drugiego. Dochodzi do tego, że ilość internetowej wiedzy nas przytłacza, przerasta, co rodzi
więcej pytań i wątpliwości.
Reprezentuję pokolenie współczesnych matek otoczonych gadżetami i mających wokół siebie narzędzia,
które czynią życie łatwiejszym. Mam
elektroniczną nianię, odżywki, zasyp-
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ki, odlotowy wózek, zupki i soczki
w słoiczkach oraz taką ilość sklepów
z ubraniami i zabawkami dla dzieci, że
dech zapiera. Do tego internet, telewizję z mnóstwem kanałów i zalewającą
moje dzieci wszechobecną reklamą.
I nowoczesną technologię w postaci
pralki, suszarki, zmywarki w znacznym stopniu ułatwiającą moje życie.

nie przy muzyce Mozarta, bawić się
z nim, pokazywać obrazki, układać
puzzle, rozmawiać z nim i stymulować
jego rozwój. Trzeba odpowiadać na tysiące jego pytań, tłumaczyć do upadłego,
nie daj boże dać klapsa. Jak nie chce jeść,
to niech nie je. Jak nie
chce spać, to niech nie
śpi. Jak chce krzyczeć
niech krzyczy. Jak
wysmaruje całą kuchnię farbkami – to dorosły nie może krzyczeć, bo dziecko musi
mieć wolność tworzenia. Teraz nie wolno
Elektroniczny
termometr
Elektroniczna niania. Źródło: http://alejka.pl
bezdotykowy.
dziecku niczego zaŹródło:
braniać, mówić „nie”
http://www.abcdziecko.pl/ i czegokolwiek zakazywać. A jak trzylatek
wrzeszczy w sklepie
Wielofunkcyjny wózek.
z zabawkami, że musi
Źródło: http://www.firmy.net/ mieć te klocki Lego,
to stanowi niezbity
dowód na nieudolność
własnej rodzicielki.
Jestem z pokolenia
rodziców, którzy inwestują w wykształcenie swoich dzieci.
Z pokolenia samodzielnego, bardziej
samowystarczalnego,
ale i bardziej zapracoAle pomimo tego uważam, że w wie- wanego i dysponującego mniejszą ilolu dziedzinach życie dzisiejszej matki ścią wolnego czasu. Z pokolenia, któbywa trudniejsze. Wielu rzeczy robić re coraz częściej obawia się, że nie
nie można, wprost nie wypada, nie zdąży, nie zarobi, nie potrafi, nie da
wolno. Telewizyjne nianie nakazują, sobie rady. Z pokolenia, które nie zazakazują, a jak się człowiek nie stosu- wsze nadąża za tempem zmian, częje do pewnych przyjętych schematów, ściej korzysta z porad psychoanalityokazuje się, że nie jest dobrym rodzi- ka, ma wiele pytań i wątpliwości.
cem. Teraz nie wypada, aby podczas
Jestem z pokolenia rodziców bardomowych obowiązków matki, pocie- dziej niż kiedyś zagubionych. W otacha leżała w łóżeczku. Od urodzenia czającym nas świecie jest coraz mniej
należy je rozwijać stosując się do zale- wartości, norm, autorytetów, a rolę
ceń mądrych psychologicznych pod- rodziny przejmują szkoły. I do tego
ręczników, które mówią, że podczas rodzice przyzwyczajają się coraz barleżenia w łóżeczku dziecku brakuje dziej.
uwagi dorosłych. Dlatego trzeba mu
Chcą, żeby szkoła nauczyła ich ponon stop czytać (najlepiej w kilku ję- ciechy tego, co jest dobre, co złe, zazykach), relaksować się z nim wspól- pominając, że taki system wartości
wynosi
się
z
domu,
a w szkole tylko umacnia.
My, współcześni rodzice,
mamy do dyspozycji mnóstwo narzędzi służących
rozwojowi dzieci. Na przykład zajęcia pozaszkolne.
Tenis, balet, judo, jazda
konna, piłka nożna, gimnastyka, nauka języków
obcych. To dobrze, że nasze dzieci mają tak ogromny wybór. Ale niestety taki wybór mają również
rodzice, którzy zapominaZupki w słoiczkach. Źródło: http://www.firmy.net/
ją, że dziecko nie jest za-
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programowanym automatem. Planują mu każdą minutę życia nawet wtedy, kiedy dziecko nie chce w jakichś
zajęciach uczestniczyć. W ten sposób
często nie rozwijają pasji dziecka, tylko tłamszą je nadmiarem dodatkowych obowiązków, zapominając, że
dziecko najszczęśliwsze jest wtedy,
kiedy swój wolny czas może spędzić
w gronie rodzinnym.
We współczesnym świecie, pozytywnych wzorców jest coraz mniej.
A dzieci są bystrymi obserwatorami.
Jak więc tłumaczyć im, że powinny
mieć zasady i nimi kierować się
w swoim życiu, skoro zasady są na
oczach dziecka coraz częściej naginane, lekceważone i pomijane?
W jakimś momencie rodzice ze zdziwieniem zauważają, że ta mała bezbronna pociecha wydoroślała, ale nie
tak, jak tego oczekiwali. Wyrosła jakby obok nich, na dodatek ma swoje
zdanie, unika rozmowy, za to zwyczajnie „pyskuje” aby wywalczyć swoje.
Wzorem do naśladowania stają się dla
nich bezmyślne małolaty – gwiazdki
estrady, a komunikatorem ze światem internet. Zaczyna się lekceważenie. Zaczynają się problemy.
Dzisiaj nie można zostać rodzicem
ot tak sobie. Dzisiaj trzeba się przygotować, wszystko przeanalizować, do
wszystkiego się przystosować i dostosować, wszystkiego się nauczyć, zadawać wszystkim pytania, od wszystkich
oczekiwać odpowiedzi i podejmować
decyzje samemu. Trzeba być świadomym i uświadomionym. A życie i tak
robi swoje i nasze analizy i syntezy wyprowadza w pole. Bo to, co udało się
nam wynieść z domu rodzinnego, teraz
nie zawsze pasuje do niektórych wymogów życia.
Przyzwyczaiłam się już do uwag
w stylu: współczesne macierzyństwo
to nic trudnego. Matki mają wszystko i stwarzają problemy sobie
i wszystkim dokoła.
W głowach im się poprzewracało.
Wiecznie czegoś chcą: dłuższych urlopów wychowawczych, nowych żłobków, lepszej opieki socjalnej, większego zrozumienia…i tym podobne.
„Jaka depresja poporodowa? Za moich
czasów…
Czy rzeczywiście kiedyś było łatwiej? Czy naprawdę ja to mam dobrze?
Cza sy się zmie nia ją, my też. Ale
mam wrażenie, że kiedyś było więcej czasu na rozmowę z dziećmi. Teraz jesteśmy zaganiani, zapracowani, a dzieci rosną gdzieś tam obok
nas.
Czy teraz bycie rodzicem jest łatwiejsze niż kiedyś? Oceńcie państwo
sami.
Aleksandra Dobiecka

6

Antwerpia po polsku

czerwiec 2014

Bajkowisko

O Jasiu, który szukał Sosnowego Skrzata,
czyli o tym, co może zdziałać miłość,
dobroć i małe dziecięce serduszko.

D

awno temu, w wiosce za sosnowym lasem mieszkał Jaś. Wioska była nieduża – kilka domów,
parę gospodarstw, trochę kur,
kaczek, gęsi i pola. Zielone pola ciągnące się hen aż po sosnowy las, którego drzewa wydzielały tak intensywny zapach, że
czasami od niego kręciło się ludziom ze wsi w głowie.
Powiadali oni, że w tym lesie mieszka Sosnowy Skrzat.
Nikt go nigdy nie widział, ale chodziły słuchy, że posiada on czarodziejską moc. Nie wiadomo skąd wzięły się
takie pogłoski, jednak ludzie gadali, że Sosnowy Skrzat
może uczynić wiele dobrego, ale i wiele złego.
Jaś koniecznie musiał zobaczyć się z Sosnowym Skrzatem, nie wiedział jednak, jak go znaleźć i przywołać.
Chciał poprosić go o zdrowie dla mamusi, która była
bardzo chora, a lekarz z miasteczka i baba znachorka ze
wsi nie potrafili jej wyleczyć.
Miał dopiero siedem lat, ale uważał, że jest na tyle
wysoki i silny, aby samodzielnie wybrać się w głąb la-

su na poszukiwanie Sosnowego Skrzata. Chodził tam
często i bardzo kochał sosnowy las oraz wszystkich jego mieszkańców. Pomagał mrówkom, kiedy nie mogły
dostać się do mrowiska, dokarmiał zimą ptaki i inne
zwierzęta, a nawet leczył połamane gałązki drzew.
Pewnego wieczora, kiedy mama znowu czuła się bardzo źle, Jaś postanowił, że jutro skoro świt wyruszy na
poszukiwanie Sosnowego Skrzata. Wczesnym rankiem
włożył do kieszeni pajdkę chleba, westchnął głęboko,
jakby chciał dodać sobie odwagi i poszedł.
Kiedy dotarł na skraj lasu, zatrzymał się, spojrzał na
wioskę, znowu westchnął i ruszył dalej przed siebie.
Oddalał się od domu i coraz głębiej wchodził w las, który witał go przyjaźnie. Drzewa machały do niego gałęziami, jakby wskazywały mu drogę. Może tylko tak się
Jasiowi wydawało, ale odnosił dziwne wrażenie, że trawy, krzaki, a nawet liście paproci wiedziały, dlaczego
idzie sam po leśnych bezdrożach. Doszedł do wielkiego
sosnowego drzewa, tak dużego, że jego wierzchołek dotykał nieba. Postanowił chwileczkę odpocząć pod jego
rozłożystymi konarami.
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Nagle ujrzał zbliżającą się postać. Był to staruszek
mieszkający nieopodal sosnowego lasu. Widywano go
często, jak zwoził do swojej chałupy chrust albo godzinami krążył po polach otaczających las. Ludzie we wsi
nazywali go dziwakiem, odludkiem. Nikt go właściwie
nie znał i rzadko ktoś z nim rozmawiał. Od lat mieszkał
sam w niedużej chałupce i stronił od ludzi.
Jasio zobaczył, że staruszek z wysiłkiem ciągnie za sobą wózek z drewnem. Skoczył na równe nogi, podbiegł
do niego i powiedział:
– Pomogę panu.
Staruszek spojrzał na niego i uśmiechnął się szeroko.
Jasio zauważył, że cały las się uśmiechnął, ale pomyślał,
że tylko mu się tak wydaje.
– Dziecko drogie – powiedział staruszek. – Dziękuję,
że chcesz mi pomoc, ale jesteś jeszcze małym chłopcem
i nie masz tak dużo siły. Jednak serduszko masz złote.
Na te słowa drzewa pomachały gałęziami i las znów
uśmiechnął się do Jasia. – Powiedz mi chłopcze, co robisz sam w tym wielkim lesie? Chyba masz ważny powód, aby tak bardzo oddalać się od domu. Nie boisz się?
Jaś zaczął opowiadać staruszkowi swoją historię. Tłumaczył mu, że nie jest małym chłopcem, bo ma już siedem lat i niczego się nie boi. No, może trochę obawia się
dużych zwierząt, ale tylko troszkę. Opowiedział o mamusi, jej chorobie i o Sosnowym Skrzacie, którego koniecznie musi znaleźć, aby poprosić o to, by mamusia
wyzdrowiała. Mówił, że Sosnowego Skrzata się nie boi,
chociaż ludzie we wsi powiadają, że może on uczynić
wiele dobrego, ale i wiele złego.
– Myśli pan, że go znajdę? Że pomoże mojej mamusi?
– Może się z nim zobaczysz, a może tylko da ci jakiś
znak – powiedział staruszek. – On wie, kiedy ktoś chodzi po jego lesie i jeżeli będzie chciał, to sam cię znajdzie.
– Ale ja muszę mu powiedzieć o chorobie mamusi i poprosić o lekarstwo – odpowiedział Jaś, a w kącikach jego oczu pojawiły się łzy. Broda zaczęła mu niebezpiecznie drgać i czuł, że zaraz się rozpłacze. A przecież nie
chciał płakać. Był już duży.
Staruszek pogłaskał chłopca po głowie i powiedział dobrotliwie.
– Nie martw się. Sosnowy skrzat nie zostawi cię bez
pomocy.
– A skąd pan wie? – zapytał rezolutnie Jaś.
– Bo czasami go widuję i rozmawiam z nim. Wiem, że
jest bar dzo do brym skrza tem. Dba o swój las, zna
wszystkich jego mieszkańców – nawet drzewa, krzaki
i trawy. Jest zły tylko wtedy, gdy ktoś wycina drzewa,
łapie w sidła zwierzęta lub robi w lesie jakieś inne szkody. Dla takich osób może być naprawdę groźny. Ty nie
musisz się go bać. A teraz idź prosto przed siebie, aż dojdziesz do polany porośniętej krzewami z czerwonymi
owocami. Może tam zobaczysz Sosnowego Skrzata. Jeżeli nie będzie go na polanie, nie martw się i wróć do domu. Następnego dnia znowu wyrusz do lasu na poszukiwania.
Staruszek uśmiechnął się tajemniczo i odszedł, a Jaś
ruszył w drogę. Szedł bardzo długo, więc był już zmęczony i głodny. Nagle zauważył przed sobą polanę porośniętą zielonymi krzewami uginającymi się pod cięża rem czer wo nych, so czy stych owo ców. Usiadł pod
jednym z nich, wyciągnął rękę i już miał zerwać owoc,
gdy usłyszał jakiś głos:
– Nie zrywaj Jasiu tych owoców, bo służą one mieszkańcom lasu i mają wyjątkową moc. Każdy zerwany
owoc oznacza, że zachoruje jedno zwierzę lub uschnie
drzewo. Nikt nie powinien ich zrywać.
Jaś rozejrzał się dokoła, ale nikogo nie zauważył. Chociaż był bardzo głodny, nie posilił się czerwonymi owo-
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cami. Długo siedział na polanie i czekał na Sosnowego
Skrzata, jednak nigdzie go nie było. Zaczęło się robić
póź no, słoń ce po wo li cho wa ło się za wierz choł ka mi
drzew, więc Jaś zdecydował, że nadeszła pora, aby wracać do domu.
– Jutro znowu wyruszę na poszukiwanie Sosnowego
Skrzata – pomyślał i ruszył w drogę powrotną.
Wracając do domu, pomógł jeszcze zajączkowi uwolnić się z sideł i małej sarence odnaleźć mamę. Niespodziewanie, droga powrotna okazała się nadzwyczaj krótka i prosta. Jaś pomyślał nawet, że to trochę dziwne.
Wędrował przecież prawie cały dzień, oddalając się od
domu, a okazało się, że był tak niedaleko. Spojrzał na
wysokie drzewa i znów wydawało mu się, że uśmiechają się do niego, wskazując mu drogę. Pomyślał jednak,
że to niemożliwe. Jak drzewa mogłyby się uśmiechać?
Miał dziwne wrażenie, że wszystko dobrze się skończy
i mama wyzdrowieje. Czuł się pewnie i spokojnie.
Zobaczył swój dom, przyspieszył kroku i wbiegł na
podwórko. Zobaczył swoją mamę krzątającą się po obejściu. Nie wierzył własnym oczom, bo przecież jeszcze
wczoraj była bardzo chora. Podbiegł do niej. Mama nachyliła się, wzięła go na ręce, a Jaś przytulił się bardzo
mocno i rozpłakał ze szczęścia. Usiedli na ławce przed
domem i mama zaczęła opowiadać.
– Usiadłam na łóżku i ze zdziwieniem zobaczyłam, że
w doniczce na parapecie zakwitł ten zielony krzaczek,
który kiedyś połamany znaleźliśmy w lesie. Na jego zielonych gałązkach pojawiły się nagle soczyste, czerwone owoce. Zerwałam jeden i zjadłam. Poczułam się trochę lepiej, zjadłam więc dwa następne. Gdy tylko je
przełknęłam, wszystko przestało mnie boleć. Wstałam
z łóżka i wzięłam się do pracy. Tak wiele jest w domu
do zrobienia...
Chłopiec nie wiedział, co o tym sądzić. Był zbyt zmęczony, aby opowiadać mamie o poszukiwaniu Sosnowego Skrza ta, sta rusz ku od lud ku, uśmiecha ją cych się
drzewach i polanie z czerwonymi owocami. Szczęśliwy
przytulił się więc do mamusi i zasnął.
Jaś wyrósł na silnego i mądrego młodzieńca o dobrym sercu. Nigdy nie opowiedział nikomu o tym, co wydarzyło się w sosnowym lesie. Któż by mu zresztą uwierzył? Ludzie dalej obawiali się Sosnowego Skrzata, ale
nasz bohater był prawie pewien, że wyzdrowienie mamy zawdzięczał właśnie jemu. Sosnowy Skrzat odwdzięczył się chłopcu za jego miłość do natury, dbanie o las
i dobro jego mieszkańców. Bo tak to jest, nie tylko w bajkach, że jeden dobry uczynek pociąga za sobą następne. A skąd ja o tym wszyst kim wiem? Jak to skąd?
– Opowiedział mi o wszystkim dziwny staruszek mieszkający na skraju sosnowego lasu.
Magda Bogucka
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii

Kolejowa Katedra

Żródło: http://en.wikipedia.org/wiki/AntwerpenCentraal_railway_station

Dworzec w Antwerpii. Żródło: https://www.nationalgeographic.nl

A

ntwerpski dworzec kolejowy jest
bez wątpienia jedną z najbardziej nietypowych i najpiękniejszych stacji kolejowych na świecie. To
miejsce, gdzie czas się zatrzymał, gdzie
historia łączy się z przyszłością, a neobarokowa architektura z nowoczesnością. Antwerpczycy nazywają swój
dworzec Kolejową Katedrą. Imponująca kopuła ze szkła przepuszcza promienie słoneczne, które oświetlają
wnętrze budynku, a bogate zdobienia
i marmury rzeczywiście bardziej kojarzą się z wnętrzem pałacu niż budynkiem kolejowej stacji.

Trochę historii
W pierwszych latach XIX wieku,
w niewielkim Królestwie Belgii, które
od niedawna istniało jako samodzielne państwo, budowa kolei stała się
wielkim narodowym zadaniem, mającym pchnąć kraj na drogę nowoczesnego rozwoju. W krótkim czasie
powstał wielki system kolei państwowych, który w apogeum rozwoju dał
Belgii największą gęstość sieci kolejowej na świecie. W maju 1835 roku
pierwszy parowy pociąg w Europie
wyruszył z Brukseli do Mechelen, rok
później trasa została przedłużona do
Antwerpii – dynamicznie rozwijającego się portowego miasta. W poszukiwaniu pracy i lepszego życia przybywało do Antwerpii coraz więcej
podróżnych, a ponieważ pociągi przyjeżdżały do różnych lokalnych pod-

miejskich dworców, coraz większym
problemem dla podróżnych chcących
dostać się do centrum stawały się
przesiadki. Władze miejskie zaczęły
więc rozważać możliwość wybudowania jednego dworca centralnego.
W tamtym czasie, na miejscu dzisiejszego imponującego gmachu stał niewielki drewniany budynek zaprojektowany przez inżyniera Auguste
Lambeau, a podróżnym czas oczekiwania na pociąg umilał zainstalowany
wewnątrz pomieszczenia gramofon.
W roku 1899 rozpoczęła się budowa
nowego dworca zaprojektowanego
przez architekta Louisa Delacenserie
z Brugii – ulubionego projektanta
króla Leopolda II. Swój nowatorski
projekt, architekt wzorował na rzymskim Panteonie i dworcu w szwajcarskiej Lucernie. Niektóre źródła podają, że inspirację czerpał także
z architektonicznych rozwiązań waszyngtońskiego Kapitolu. Louis
Delacenserie zaprojektował bardzo
odważny jak na tamte czasy architektoniczny gmach zawierający w sobie
dwie zupełnie różne konstrukcje. Jedna ze szkła i stali jako symbol przyszłości i nowoczesności, druga – budynek główny z klasyczną fasadą
z kamienia, który nawiązywał do przeszłości i łączył w sobie najwspanialsze
style z różnych epok. Prace zakończyły się w 1905 roku, a powstały obiekt
stał się świadectwem wielkości i bogactwa Antwerpii. Pasażerowie za-

Żródło: http://en.wikipedia.org/wiki/AntwerpenCentraal_railway_station

chwycali się imponującą halą peronową o długości 185 metrów, szerokości
66 m i wysokości 44 metry wykonaną
ze szkła i stali. Ogromne wrażenie robił także wejściowy hol, który wyglądał jak przedsionek pałacu. Otoczony marmurami i gigantycznymi
schodami, wyglądał raczej jak sala balowa w pałacu, a nie kolejowa stacja.
Całości dopełniała duża, zbudowana
w renesansowym stylu kopuła ozdobiona ośmioma wieżami.
Niekwestionowany wkład w powstanie tego cudu architektury miał
król Leopold II, którego inicjały „L”,
odwrócone do siebie plecami widnieją w wielu miejscach budynku. Jemu
również zawdzięczamy pomysł zbudowania przepięknej kopuły wzorowanej na rzymskim Panteonie, znajdująca się w tylnej części dworca.
Centraal Station początkowo był
„ślepą stacją”, tory kolejowe kończyły się w Antwerpii i żeby pojechać dalej trzeba było zmieniać kierunek jazdy. Układ szyn sprawiał, że
skierowanie pociągu na właściwy tor
zajmowało bardzo dużo czasu, co przy
wzmożonym ruchu stawało się coraz
bardziej uciążliwe. Przez bardzo długi czas stacja obsługiwała tylko połączenia krajowe, co stawało się coraz
większym problemem, gdyż systema-
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Stacja kolejowa w Antwerpii. Żródło: https://www.nationalgeographic.nl

tycznie rosła ilość pasażerów, którzy chcieli dotrzeć
do Holandii.
Po II wojnie światowej
dworzec był w opłakanym
stanie, dużo szkód wyrządziła bomba V1, która spadła niedaleko budynku.
Wypadły wszystkie szyby
z okien, marmurowe posadzki były tak popękane,
że nie nadawały się do użycia. Przeprowadzono remont, ale stało się jasne, że
trzeba będzie podjąć decyzję co do przyszłości budynku, ponieważ w takim
stanie technicznym przestawał być funkcjonalny.
W 1958 roku na skutek odpadającego z budynku kamienia śmierć poniósł
przypadkowy przechodzień
i zapadła decyzja o zburzeniu dworca. Na szczęście
w 1975 roku gmach otrzymał status obiektu chronionego i zburzenie dworca zostało wstrzymane.
Podjęto decyzję o jego
gruntownej modernizacji.

Jedyny taki dworzec
Stacja kolejowa w Antwerpii. Żródło: https://www.nationalgeographic.nl

Budowa tunelu Żródło: http://fondedile.be/projecten/centraal-station/

W roku 2009 zakończyła się trwająca kilka lat modernizacja dworca. I chociaż został przebudowany
i rozbudowany, udało się
zachować niepowtarzalne
piękno tego budynku
i przywrócono mu dawną
świetność. Monumentalna
architektura została pieczołowicie odrestaurowana, a architekci i budowniczowie połączyli stare
z nowym: szkło z betonem
i kamień z cegłą. Aby zmodernizować i usprawnić
ruch pociągów, zdecydowano się wydrążyć pod stacją tunele, którymi poprowadzono przelotowe tory
i poniżej dotychczasowego
poziomu wybudowano dodatkowe perony. Tunel na
północ od dworca przekształcony został ze stacji
„ślepej” w tranzytową. Pod
starym dworcem, na głębokości dwudziestu metrów pod poziomem ulic,
dobudowano nowe perony
obsługujące szybkie linie
kolejowe do innych europejskich krajów. Dzięki
tym nowym poziomom pociągi jeżdżą przez stację
poniżej poziomu gruntu,
zamiast tak jak przed re-
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montem robić objazdy. Wszystkie tunele spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa. Natomiast z peronów znajdujących się na górnych
platformach można udać się w podróż
po Belgii, tam wyruszają w podróż pociągi zaczynające i kończące swój bieg
w Antwerpii. Podziemny tunel łączy
południową część miasta z częścią północną. Stacja ma 14 platform rozmieszczonych na trzech poziomach.
Wszystkie tunele spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa. Ta
część dworca to struktura parasoli ze
szkła i stali – symbol nowoczesności
i przemysłu miasta.
Antwerpski dworzec obsługuje około 100 tysięcy pasażerów dziennie.
W głównym dworcowym budynku
znajdują się między innymi kasy biletowe i wspaniały hol, utrzymany
w stylu barokowym z klasyczną elewacją z kamienia. Do wyłożenia wnętrza użyto różnych jego rodzajów.
Niektóre płyty były nawet specjalnie
obrabiane, aby miały nierówną powierzchnię. Oprócz kamienia, wewnątrz dworca można spotkać różne
rodzaje marmuru, które ściśle współgrają z budynkiem ze szkła. Wewnątrz
możemy podziwiać balustrady, balkony, imponujące kolumny, galerie i złote wykończenia. Ruchome schody
wiozą pasażerów na wszystkie poziomy.
Po remoncie stacja powiększyła się
o dodatkowe wejście od ulicy Lange
Kievitstraat i centrum handlowe,
z punkami oferującymi, kawiarenki,
bary szybkiej obsługi i diamenty. Powstało także piękne atrium z wpadającymi przez nie promieniami słońca.
Z antwerpskim dworcem nieodłącznie kojarzy się most biegnący równolegle do kolejowych torów ozdobiony
ponad 200 małymi wieżyczkami. Zaprojektował go J.van Asperen.
Neobarokowy Centraal Station jest
mieszaniną wież, balkonów, szklanych kopuł i klasycznych kolumn. Ta
niezwykła budowla w wyjątkowy sposób łączy elementy wcześniejszych
architektonicznych stylów i mód. Jest
typowym produktem epoki przemysłowego postępu. Na ogromnej przestrzeni rozmieszczono zawieszone jedna nad drugą platformy, z których co
parę minut odjeżdżają pociągi. Nie
ma ścisku, tłoku i kolejek. Dworzec
doskonale spełnia swoją użytkową
funkcję będąc jednocześnie architektonicznym dziełem sztuki.
Niektóre kolejowe stacje są jak brama do miasta. Jedne nie mają w sobie
nic specjalnego, inne – jak dworzec
w Antwerpii posiadają swoja własną,
fascynującą historię. I ta historia jest
ściśle związana z miastem.
Anna Janicka
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Polacy, integrujmy się!

Od początku mojego pobytu w Antwerpii było dla mnie jasne, że aby
NORMALNIE funkcjonować w Belgii,
muszę spełnić kilka podstawowych
warunków. Przebyłam typowo urzędniczą drogę załatwiając wszystkie dokumenty potrzebne do zalegalizowania mojego pobytu w tym kraju.
Otrzymałam także (w ramach integracji) skierowanie na „Kurs orientacji
socjokulturalnej”, którego nie trzeba
(według niektórych „zorientowanych”
znajomych) zaliczyć, ale lepiej zaliczyć (to opinia tych „lepiej zorientowanych”). Przyznam szczerze, że
podeszłam do tego trochę z przymrużeniem oka. Jak trzeba, to zaliczę
– pomyślałam sobie, jednak konieczność uczestniczenia w jakimś tam
kursie nie wzbudziła u mnie specjalnego zachwytu.
Na wszelki wypadek, jeszcze przed
rozpoczęciem kursu, zasięgnęłam języka wśród krewnych i znajomych
i mówiąc szczerze moje nastawienie
do powyższego przedsięwzięcia było
coraz mniej pozytywne. Dowiedziałam się (od tych „zorientowanych”),
że będą tam dużo mówić, zadawać
prace domowe, wymagać bóg wie czego i na dodatek sprawdzać obecność.
No tak, pomyślałam sobie, tylko tego
brakuje mi do szczęścia, aby dwa razy w tygodniu po skończonej pracy
pędzić na wieczorowy kurs, który nie
wiadomo, do czego jest mi potrzebny. Ale ci „lepiej zorientowani” tłumaczyli mi, że ukończenie kursu jest
niezbędne do podjęcia w późniejszym
terminie nauki języka niderlandzkiego i że na tych zajęciach dowiem się
sporo ciekawych rzeczy.
W związku z takim podejściem do
sprawy osób mi życzliwych i żeby
uspokoić własne sumienie wytłumaczyłam sobie, że skoro mieszkam
w tym kraju, pracuję, płacę podatki,
korzystam ze wszystkich możliwych
odpisów, wypada dowiedzieć się czegoś więcej o Belgii zwłaszcza, że planuję pozostać tu na dłużej.

Pierwsze zajęcia były dla mnie szokiem i całkowitym zaskoczeniem. Nie
tego się spodziewałam. Pani prowadząca zajęcia okazała się osobą bardzo kompetentną, elokwentną, z szeroką znajomością przepisów i praw
obowiązujących w Belgii, z ogromnym poczuciem humoru i dystansem
do samej siebie (co jest coraz rzadziej
spotykane). Jeszcze bardziej zaskoczyło mnie to, że po wielu jak mniemam latach pobytu w Belgii wykładowczyni
w
mowie
potocznej
posługuje się nienaganną polszczyzną. Wszyscy obecni na zajęciach byliśmy zdziwieni jej poziomem wiedzy
i sposobem przekazywania tej wiedzy
nam. Byłam pełna podziwu.
Zajęcia prowadzone były w sposób
ciekawy, wykładowczyni zawsze doskonale przygotowana, odpowiadała
na niezliczoną ilość pytań, zachęcała
do samodzielnego myślenia i tłumaczyła, że niderlandzki wcale nie jest
taki trudny. „Tłukła nam do głowy”,
że bardzo ważne dla naszej przyszłości jest to, abyśmy nauczyli się języka
niderlandzkiego, że będziemy wtedy
zupełnie inaczej funkcjonować w Belgii. Jak mantrę powtarzała, że trzeba się dokształcać, zaliczać kolejne
kursy i podnosić swoje kwalifikacje.
Tłumaczyła, że można się zawodowo
rozwijać (za darmo lub za niewielką
opłatą), że niekoniecznie do końca życia trzeba stać w miejscu, wykonywać
pracę nie dającą satysfakcji. Mówiła,
że my Polacy jesteśmy dobrze postrzegani przez Belgów, ale często sami
nie mamy poczucia własnej wartości.
Dowiedziałam się wiele. Nie mogę
stwierdzić, że się nauczyłam, bo czas
trwania kursu nie był długi. Dowiedziałam się, że podpisując kontrakt
na wynajęcie mieszkania, nie zaznajomiłam się dokładnie z umową i tak
naprawdę do końca nie wiem, co podpisałam. Dowiedziałam się, jak funkcjonuje tutejszy system socjalny, jakie są moje prawa jako pracownika,
gdzie mogę zwrócić się z prośbą o po-

moc, jak otrzymać kredyt socjalny i co
to jest Kind en Gezin. Znacznie poszerzyłam również swoją wiedzę odnośnie rynku ubezpieczeń. Dowiedziałam się także, w jaki sposób mogę
kupić mieszkanie, na jakich zasadach
moje dziecko może podjąć studia, czy
mam szanse na uzyskanie belgijskiego obywatelstwa, co zrobić gdy stracę pracę i jakie warunki muszę spełnić, aby uzyskać zasiłek dla
bezrobotnych.
Dlatego zaliczenie takiego kursu
polecam wszystkim. Naprawdę warto. Nawet ci z nas, którzy są tutaj długo, a zamierzają zostać jeszcze dłużej, powinni na taki kurs się wybrać.
Nie dlatego, że trzeba, ale dlatego, że
warto.
Namawiam każdego, kto chce poczuć się we Flandrii jak w domu, aby
zapisał się na kurs integracyjny, na
którym można dowiedzieć się naprawdę dużo ciekawych rzeczy. W programie, oprócz wiadomości bardzo praktycznych i przydatnych w codziennym
życiu, jest także zwiedzanie miasta,
geografia, historia i polityka Flandrii
oraz Belgii, a także bezpośrednie spotkania z Belgami. Uczestnicząc w programie integracyjnym lepiej poznacie belgijskie społeczeństwo, łatwiej
będzie odnaleźć się Wam w tym kraju i zapewnić sobie lepszą przyszłość.
Marzenia można spełniać wszędzie,
a we Flandrii rząd bardzo w tym pomaga organizując bezpłatny program
integracyjny. Na Polaków czekają
konsultanci mówiący po polsku, do
których można zwrócić się z każdym
problemem. Naprawdę pomagają, są
bardzo kompetentni i często niedoceniani.
Zapisy na kursy integracyjne prowadzone są przez Inburgering Antwerpen (Biuro Integracyjne w Antwerpii), które mieści się w Atlasie na
Carnotstraat 110. Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku 9:00 – 11:30 i 13:00 – 16:00. We
wtorki także w godzinach od 17:00
do 19:30 (w wakacje nieczynne).
inburgering@stad.antwerpen.be
www.inburgeringantwerpen.be
Kolejnym krokiem mojej integracji
będzie kurs języka niderlandzkiego.
Rozpoczynam naukę od września.
Integruję się dalej.
Zadowolona kursantka
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Podziękowanie
Uczestnicy wieczorowego „Kursu orientacji
socjokulturalnej” (Cursus Maatschappelijke oriëntatie
Inburgering bij Antwerpen) prowadzonego w ramach
programu integracyjnego, organizowanego przez
Onthaalbureau Inburgering Antwerpen,
składają serdeczne podziękowania naszej wykładowczyni

–PaniMarzenieJusza.
Jesteśmy pod wrażeniem Pani kompetencji, wiedzy,
znajomości przepisów i praw obowiązujących w Belgii.
Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość w odpowiadaniu
na nasze pytania, rozwiewaniu naszych wątpliwości i zachęcaniu
do inwestowania w siebie. Dziękujemy za szczerą chęć pomocy
w wyjaśnianiu każdego z nurtujących nas problemów,
za rzetelność, profesjonalizm i duże poczucie humoru.
Grupa wieczorowa marzec-maj 2014

Spotkania z psycholog Marią Rabsztyn
Serdecznie zapraszamy na wykłady psycholog z wieloletnim
doswiadczeniem terapeutycznym,

Marią Rabsztyn,
których tematami będą:
1. Dysfunkcje w rodzinie. Jak sobie z nimi radzić? (piątek)
2. Różnice temperamentu. Jak je wykorzystać w codziennych relacjach? (sobota)
Terminy spotkań:
· piątek 20.06 – o godz. 19:00
· sobota 21.06 – ok. godz. 19:30
(po Mszy świętej)

Miejsce spotkań:
Kościół pod wezwaniem św. Teresy
Grotesteenweg 650, Berchem

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładach.
Wstęp wolny.
Osoby zainteresowane indywidualnym spotkaniem z panią psycholog prosimy o kontakt
pod numerem 0485.21.00.12
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Poszukiwany Polak 50+

F

irmy z europejskich krajów,
przede wszystkim z Belgii, Niemiec i Francji, coraz częściej poszukują w Polsce pracowników
w przedziale wiekowym 50+. Czyżby
nareszcie odpowiedni staż pracy i zawodowe doświadczenie doczekały się
swojego miejsca na rynku pracy?
Do pracy tymczasowej zagranicę wyjeżdżają na ogół ludzie młodzi w przedziale wiekowym od 20 do 30 lat.
Wprawdzie młodość posiada wiele atutów, ale i wiele mankamentów niepożądanych na rynku pracy. Chodzi
przede wszystkim o zawodowe doświadczenie i odpowiedni staż pracy.
Dlatego też zagraniczne firmy coraz
częściej i chętniej sięgają po pracowników, mających w metryce wiek 50+.

Jakie zawody są
poszukiwane?
Belgijskie i francuskie firmy rekrutują w Polce przede wszystkim
doświadczonych (z naciskiem na doświadczonych) budowlańców, poszukują także cieśli, monterów, dekarzy,
stolarzy i jakże potrzebnych w tym
segmencie rynku hydraulików. Pracę
znajdą byli górnicy z doświadczeniem
w pracach podziemnych, emerytowane pielęgniarki i opiekunki. Sporo
osób po pięćdziesiątce może liczyć na
zatrudnienie w charakterze kierowcy
ciężarówek, elektryków, ale i wysokiej klasy menadżerów. Co jest potrzebne, aby rozpocząć pracę w swoim
zawodzie poza granicami kraju? Przede wszystkim odpowiedni dyplom, bo
zatrudnianie „na gębę” już się skończyło. Zagraniczni przedsiębiorcy cenią sobie polską fachowość, trzeba ją
tylko odpowiednio udokumentować.
Równie otwartym na polskich pracowników segmentem rynku jest opieka nad ludźmi starszymi. Z danych firmy Work Express wynika, że dziś aż
70 procent ludzi wyjeżdzających do
pracy w charakterze opiekuna/opiekunki przy opiece nad osobami starszymi, czy chorymi ma powyżej 50 lat.

Im starsi, tym lepsi
Wyraźnie widać, że na rynku pracy
następuje pokoleniowa zmiana. Zagraniczne firmy coraz chętniej sięgają po
starszych i doświadczonych pracowników, doceniając ich fachowość i doświadczenie w pracy. Pracodawcy
skłonni są zapłacić więcej za wiedzę
i kompetencje zamiast kierować młodych ludzi na specjalistyczne kursy;
po pierwsze nie mając pewności, że
pracownik je ukończy, a po drugie nie
mając gwarancji, że nie odejdzie do

konkurencji. Dlatego coraz częściej
młodzi już na starcie przegrywają
z pięćdziesięciolatkami. Według statystyk opracowanych przez portal
ebiznes wyraźnie widać, że obecnie
ponad 12 procent wszystkich osób wyjeżdżających do pracy, do krajów Beneluksu, Niemiec albo Francji ma powyżej 50 lat. A jeszcze zupełnie
niedawno takie statystyki byłyby nie
do pomyślenia.
Pracownicy z przedziału 50+ są bardziej efektywni, w pracy nie robią tak
dużo błędów, co wiąże się z mniejszymi kosztami ponoszonymi przez pracodawców, są także bardziej zdyscyplinowani,
mniej
skłonni
do
wszczynania awantur i co ważne, szanują swoją pracę. Zagraniczni pracodawcy cenią u nich sumienność, obowiązkowość, punktualność i precyzję.
Wiele firm zatrudnia nawet tłumaczy,
którzy w razie niewystarczającej znajomości języka, pomagają im w porozumiewaniu się z pracodawcami czy
współpracownikami.

Twardzi negocjatorzy,
ale nie w Polsce
Pracownicy po pięćdziesiątce są
również postrzegani przez zagranicznych pracodawców jako twardzi negocjatorzy, którzy stawiają żądania
niekiedy bardzo wygórowane. Nie zawsze godzą się na każdą oferowaną
pracę i płacę, ponieważ znają swoją
rynkową wartość. Niejeden, oprócz
wyuczonego zawodu może pochwalić
się również ukończeniem różnego rodzaju kursów, co podwyższa ich rynkową cenę. Wiedzą ile są warci i negocjują wyższe stawki. I jest jeszcze coś,
co odróżnia ich od młodych pracowników. Niejeden z nich pracował już dla
zagranicznego pracodawcy, mają więc
w tym zakresie doświadczenie i znają
realia życia i pracy na obczyźnie.
Zupełnie inaczej wygląda polski rynek pracy otwarty przede wszystkim
na ludzi młodych, na którym dla osób
po pięćdziesiątce raczej nie ma miej-

sca. Nawet, jeżeli pracownikowi w wieku 50+ uda się otrzymać jakąś pracę,
zaoferowane wynagrodzenie jest
o wiele niższe od stawek obowiązujących na rynku. Dzieje się tak ze względu na oszczędności i funkcjonujące na
naszym rynku stereotypy, według których człowiek po pięćdziesiątym roku
życia jest za stary do podejmowania
i wykonywania większości prac.
W kreowaniu takiego wizerunku
mniej lub bardziej świadomie pomagają działające na rynku pracy firmy
rekrutacyjne, dla których pracownik
w wieku 50+ nie jest partnerem do
rozmowy. Świadczą o tym dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w Polsce wśród bezrobotnych najszybciej przybywa osób
właśnie po pięćdziesiątym roku życia.
Szkoda, że polscy pracodawcy nie
doceniają potencjału, jaki drzemie
w doświadczonych budowlańcach, hydraulikach czy stolarzach. Na szczęście zagraniczni przedsiębiorcy doceniają
umiejętności
naszych
specjalistów. Miejmy więc nadzieję, że
rynek pracy 50+ dalej będzie się rozwijał. Niestety, nie w Polsce.
Opracowała: Marta Wawrocka
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Belgia po wyborach.
Nowe rozdanie

P

onad osiem milionów Belgów
(8.000.458) za pomocą listownych powiadomień zostało wezwanych do wzięcia udziału w wyborach: regionalnych, federalnych
i europejskich. Frekwencja wyborcza
wyniosła ponad 90 procent i jest to
z pewnością ewenement na skalę
światową. Należy jednak wziąć pod
uwagę fakt, że w tym kraju udział
w wyborach na wszystkich szczeblach
jest obowiązkowy, a za ich zlekceważenie płaci się kary nie tylko finansowe. Za nagminne uchylanie się od wyborów, można na przykład zapomnieć
o awansie w miejscu pracy i otrzymać
zakaz zajmowania stanowisk państwowych przez okres 10 lat.

Wybory po belgijsku
W tym roku po raz pierwszy w historii, Belgowie zdecydowali się połączyć trzy głosowania, co pozwoliło
zaoszczędzić 15 milionów euro. Potrójne, a w Brukseli nawet poczwórne wybory, to dla Belgów nowość, ale
począwszy od tego roku, takie wybory będą już organizowane regularnie
co pięć lat (z wyjątkiem tych na
szczeblu lokalnym).
Posłów do parlamentu flamandzkiego wybiera się we Flandrii, Walonowie głosują na swoich wybrańców
zasiadających w parlamencie walońskim, a parlament niemiecki wybiera
niemiecka mniejszość zamieszkująca
na wschodzie kraju (około 70 tysięcy
ludności Belgii). Lokalnych przedstawicieli wybierają także mieszkańcy
Brukseli.
W wyborach na szczeblu krajowym,
Belgowie z różnych części kraju oddają swoje głosy na posłów do parlamentu federalnego (Kamer van
Volksvertegenwoordigers). Po zakończonych wyborach posłowie zasiadają wspólnie w parlamencie federalnym, gdzie zapadają wszystkie
najważniejsze decyzje dotyczące Belgii, a podejmują je ludzie, którzy porozumiewają się w różnych językach
i których dzieli dosłownie wszystko.
Jak często udaje im się wypracować

wspólny kompromis? Niestety niezbyt
często i tak właśnie wygląda polityka w wydaniu belgijskim.

Kampania wyborcza
Prowadzenie kampanii wyborczej
w Belgii obwarowane jest wieloma
przepisami. W odróżnieniu od innych
europejskich państw, w tym kraju
prawo zabrania umieszczania płatnych reklam wyborczych we wszystkich środkach masowego przekazu.
Plakaty wyborcze można wieszać tylko w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Kampania wyborcza odbywa się podczas bezpośrednich
spotkań polityków z wyborcami, jak
również w trakcie debat telewizyjnych
i na stronach internetowych poszczególnych partii politycznych.
W każdym z regionów Belgii, kampanie wyborcze prowadzone są niezależnie od siebie. Flamandzkie media
informują o przebiegu kampanii na
północy kraju, zaś francuskojęzyczne
interesują się walką wyborczą pomiędzy partiami walońskimi. I ten podział dotyczy zarówno wyborów do
parlamentów regionalnych, jak również do parlamentu federalnego.
Partie polityczne finansowane są
głównie z budżetu państwa, w oparciu
o wyniki uzyskane w poprzednich wyborach. Wszelkiego rodzaju darowizny i dodatkowe dofinansowania są ściśle określone, a wpłaty od osób
fizycznych, ograniczone. Określone
są także limity wydatków na kampanie wyborcze partii i jej poszczególnych kandydatów.
Tegoroczna kampania zdominowana została przez tematykę gospodarczą i społeczną. Królowały hasła mówiące o nowych miejscach pracy,
podatkach, emeryturach, zasiłkach
socjalnych, mieszkaniach i edukacji.

Przed wyborami
Przedwyborcze sondaże zapowiadały dobry, ponad 30-to procentowy wynik Nowego Sojuszu Flamandzkiego
(N-VA) pod wodzą burmistrza Antwerpii. Bart de Wever, najpopularniejszy

obecnie polityk we Flandrii, prowadził kampanię wyborczą swojego
ugrupowania pod hasłem samodzielności Flandrii i jej rozwoju. Robił to na
tyle sugestywnie, że dla wszystkich
jego zwolenników było jasne, że to Walonia jest hamulcem dla Flandrii i jeżeli cokolwiek spowalnia jej gospodarczy rozwój, to z pewnością wina leży
po stronie mieszkańców i władz francuskojęzycznej części kraju.
Lider N-VA (polityk wyjątkowo błyskotliwy i inteligentny) opowiadał się
za przyznaniem dwóm głównym regionom praktycznie całej władzy, pozostawiając w gestii państwa federalnego jedynie prowadzenie polityki
obronnej i zagranicznej – jednym słowem za utworzeniem z Belgii konfederacji regionów – Flandrii i Walonii.
Jego zapowiedzi wprowadzenia polityki oszczędnościowej podobały się
mieszkańcom „pracującej” Flandrii,
która nie chce podwyżek podatków
i transferów finansowych na rzecz
„niepracującej” Walonii. W trakcie
kampanii, de Wever zapowiadał również, że nie zamierza rządzić wspólnie z walońskimi socjalistami, których przedstawiał jako „żyjących
z subsydiów i podatków płaconych
przez ciężko pracujących flamandzkich przedsiębiorców”.
To Bart de Wever – umiarkowany
nacjonalista tłumaczył mieszkańcom
Flandrii i Walonii: „Będzie lepiej zarówno dla nas Flamandów, jak dla
Walonów, jeżeli pogodzimy się z tym,
że Belgia jako federacja nie bardzo się
nam udała. Po co się wiecznie ze sobą męczyć? Najlepiej się rozdzielić”.
Tak samo myśli wielu mieszkańców
Flandrii, dlatego nikogo nie dziwiły
wysokie, przedwyborcze notowania
N-VA.
W poprzednich wyborach partia de
Wevera zdobyła największą liczbę głosów, ale nie była w stanie utworzyć
koalicji. Proces tworzenia rządu zajął rekordowe 541 dni, a przed tegorocznymi wyborami belgijskie media
ostrzegały, że ten rekord może zostać
pobity.
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Po wyborach
Zgodnie z przedwyborczymi sondażami, zdecydowanym zwycięzcą tegorocznych wyborów regionalnych we
Flandrii okazała się partia N-VA.
Ugrupowanie to zdobyło 31,88 procent głosów, co daje mu 43 miejsca
w liczącym 124 mandaty Parlamencie
Flamandzkim. W swoim zwycięskim
przemówieniu de Wever powiedział:
„Poprosiliśmy was o kredyt zaufania
i dostaliśmy go. Co trzeci mieszkaniec
Flandrii poparł naszą partię”.
W Walonii (co było do przewidzenia)
triumfowali socjaliści z PS (Partii Socjalistycznej) byłego już premiera Elio
di Rupo, którzy zdobyli 31% głosów.
Wygrali również w Brukseli zdominowanej przez ludność francuskojęzyczną – 23,5% głosów poparcia.
Do parlamentu federalnego dostało
się trzynaście partii. Najwięcej przedstawicieli będzie miała oczywiście
N-VA (33 mandaty), która zdobyła
20,3 % głosów i walońscy socjaliści
(11,6%), czyli 24 mandaty. Kolejno:
walońscy liberałowie (MR) 19 mandatów i flamandzka CD&V – 18 mandatów. Pozostałe partie flamandzkie
i ilość miejsc w parlamencie: Open
VLD (14), SP.A (13), Groen (6), VB (3)
FDF (2). W skład parlamentu wejdą
jeszcze pozostałe partie walońskie
i mniejszość niemiecka.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego Belgom przypadło 20 mandatów, z czego partiom flamandzkim
12, a ugrupowanie Barta de Wevera
wywalczyło cztery.

Kolejny kryzys rządowy?
Czy Belgii grozi powtórka kryzysu
rządowego? Na to pytanie w chwili
obecnej nikt nie potrafi udzielić odpowiedzi. Bez względu na to, kto będzie tworzył rząd i z jakiego ugrupowania będzie się wywodził, bez
względu na polityczne sympatie i antypatie, w rządzie federalnym zasiadać muszą ministrowie zarówno
niderlandzkojęzyczni jak i francuskojęzyczni. Tego nic i nikt nie zmieni.
I tutaj leży największy problem. Bo-

wiem flamandzcy nacjonaliści z N-VA
i walońscy socjaliści z PS to koalicja
niewyobrażalna nawet w najśmielszych marzeniach. Różni ich dosłownie wszystko, dlatego utworzenie
wspólnego rządu wydaje się mało
prawdopodobne. Ale jak już zdążyliśmy się niejednokrotnie przekonać
w tym kraju wszystko jest możliwe
politycznie. Nawet to co wydawałoby
się niemożliwe.
Szef N-VA już zapowiedział, że jest
gotów podjąć się misji tworzenia rządu. „Jako największa partia mamy
swoje plany, ale czekamy na inicjatywę króla, bo nie wiem, jakie są jego
zamierzenia” – powiada Bart de Wever. Jako wielki wygrany tych wyborów, być może to właśnie on będzie
tworzył przyszły rząd federalny. „Nie
zamierzamy narzucać Walonii żadnych rozwiązań. Jeśli zechce ona więcej autonomii, to proszę. To jej własny wybór. Nie chcemy ogłaszać
Flandrii niezależną już o północy
w dniu stworzenia rządu. Wierzymy
w stopniową ewolucję”.
Paul Magnette – przewodniczący
walońskiej PS, w czasie wyborczej debaty telewizyjnej skierował do Barta
de Wevera następujące słowa: „Maski
opadły. Pan chce końca Belgii” i przekonywał, że „regionalne różnice stanowią o wielkości i pięknie Belgii”.
Partia Socjalistyczna może odmówić
negocjacji koalicyjnych z N-VA tym
bardziej, że Magnette oskarżył de Wevera, iż ten dąży do „sparaliżowania
kraju”. Powiedział: „Udają, że troszczą
się o interesy gospodarcze Flandrii,
a w rzeczywistości dążą do paraliżu
całego państwa. Chodzi o istnienie
Belgii jako państwa. A wasze nacjonalistyczne hasła podrywają fundamenty takiego istnienia. I poza tym
odstraszają inwestorów od Belgii. Kto
będzie chciał inwestować pieniądze
w państwo, które nacjonaliści prowadzą do rozpadu?” W odpowiedzi lider
N-VA oświadczył, że nie zamierza rządzić z walońskimi socjalistami, którzy opowiadają się za państwem opiekuńczym i zachowaniem jedności

Podział mandatów w parlamencie federalnym. Żródło: http://translate.google.be
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Belgii, – czyli są programowym przeciwieństwem niderlandzkojęzycznej,
nacjonalistycznej N-VA.
Pominięcie N-VA w negocjacjach na
szczeblu federalnym jest praktycznie
niemożliwe biorąc pod uwagę, że ta
partia wygrała wybory na wszystkich
trzech szczeblach: regionalnym, federalnym i europejskim. Ale możliwy
jest i taki scenariusz według którego
N-VA znajdzie się poza parlamentem
federalnym. Powód? Ograniczone
możliwości koalicyjne. Ugrupowanie
de Wevera wygrało wybory, ale pod
jej hasłami dążącymi do radykalnych
zmian nikt oprócz N-VA nie chce się
podpisać.
Wielu belgijskich komentatorów politycznych wskazuje, że bardzo prawdopodobny jest taki oto powyborczy
scenariusz: były już premier Belgii
Elio di Rupo, po raz kolejny zbuduje
szeroką koalicję z partii walońskich
i flamandzkich, ale bez udziału N-VA.
Natomiast na szczeblu regionalnym, już rozpoczęły się rozmowy Barta de Wevera z przewodniczącymi partii flamandzkich dotyczące kształtu
przyszłego rządu Flandrii.

Co dalej?
Mieszkańcy Belgii mogą powiedzieć
królowi: sprawdzam. Bo to właśnie
na Filipie I spoczywa największa odpowiedzialność i jego rola w stworzeniu nowego rządu jest znacząca.
Dzień po wyborach, belgijski rząd
pod wodzą socjalisty Elio di Rupo podał się dymisji. Król Filip I dymisję
przyjął i „powierzył rządowi zajmowanie się bieżącymi sprawami”. Jednocześnie rozpoczął konsultacje
z przywódcami głównych partii politycznych w celu znalezienia większości zdolnej do rządzenia krajem. Sonduje nastawienia poszczególnych
partii i wkrótce mianuje informatora, który zbierze dane o możliwych
koalicjach z udziałem partii z obu regionów. Na podstawie tych informacji król wybierze tak zwanego formatora, – czyli osobę, której powierzy
utworzenie nowego rządu. Dużo
wskazuje na to, że może nim być dotychczasowy burmistrz Antwerpii
Bart de Wever. Zwłaszcza, że Filip
I w rozmowie z liderem N-VA zlecił
mu „przeanalizować kwestię jak najszybszego stworzenia nowego gabinetu” i przedstawić wyniki Jego Wysokości 3 czerwca. Ale tak do końca
wielki zwycięzca tegorocznych wyborów niczego nie może być pewien.
Możliwe są wszystkie scenariusze
zwłaszcza, że już od wielu lat tak się
dziwnie składa, że to co odpowiada
Flamandom, dla Walończyków jest nie
do przyjęcia. I vice versa.
Anna Janicka
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Czego nie wiemy
na temat paszportów dla dzieci?

P

olakom posiadającym polskie,
a nie belgijskie obywatelstwo,
z belgijskim dokumentem tożsamości, wolno poruszać się tylko
i wyłącznie po terenie Belgii. Każdy
wyjazd do innego kraju (nawet do Holandii, czy Luksemburga), zobowiązuje nas do posługiwania się polskimi
dokumentami, jako że jesteśmy obywatelami Polski. Według Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w Brukseli, bardzo często rodzice uważają,
że dziecko może opuścić granice Belgii na podstawie belgijskiego dokumentu. Nic bardziej mylnego. Dzieci
będące obywatelami polskimi muszą
mieć polskie dokumenty uprawniające ich do przebywania w innym kraju niż Belgia. W przypadku podróży
w ramach strefy Schengen (należy pamiętać, że nie wszystkie europejskie
kraje należą do Schengen), zamiast
paszportu dziecko może legitymować
się polskim dowodem osobistym. Dowody osobiste wydają urzędy gminy,
w której rodzice i dziecko są zameldowani. Dowodu osobistego nie można
wyrobić w polskim urzędzie konsularnym, dlatego też, aby wyjechać do
Polski, trzeba w Wydziale Konsularnym wyrobić dziecku pierwszy paszport po urodzeniu dziecka – paszport
tymczasowy na podstawie belgijskiego aktu urodzenia, bez numeru PESEL. Ale o paszportach za chwilę. Zacznijmy od aktu urodzenia dziecka.

Zagraniczny akt urodzenia
dziecka
Rodzice dzieci, które urodziły się
w Belgii, aby wyrobić im polski paszport muszą uzyskać polski akt urodzenia dziecka. Jest to pierwszy i niezbędny krok na drodze do wyrobienia
dziecku polskiego paszportu. Za pośrednictwem polskiego konsulatu
w Brukseli, można w urzędzie stanu
cywilnego w Polsce zarejestrować
dziecko, które ma belgijski akt urodzenia. Wszystkie formalności załatwimy w Wydziale Konsularnym
Ambasady RP w Brukseli www.e-konsulat.gov.pl, a zapisy na spotkanie
przyjmowane sa poprzez wypełnienie
odpowiedniego formularza znajdującego się na tej stronie.
Na spotkanie w konsulacie rodzice
muszą zgłosić się osobiście. Jeżeli jedno z rodziców z jakiś powodów nie
może pojawić się na spotkaniu, drugi
z rodziców zobowiązany jest okazać
podpisaną przez oboje rodziców i poświadczoną przez notariusza zgodę

na dokonanie rejestracji aktu urodzenia dziecka. Nie trzeba tego dokonać
u polskiego notariusza. Panuje mylne
przekonanie, że tylko polski notariusz
jest upoważniony do potwierdzania
tego typu dokumentów. Rodzice mogą się zgłosić do belgijskiego notariusza, gdyż jego obowiązkiem jest
tylko i wyłącznie potwierdzenie treści zawartej w danym dokumencie.
Na umówioną wcześniej wizytę
w konsulacie należy zabrać ze sobą
następujące dokumenty:
n Oryginał odpisu zupełnego aktu
urodzenia dziecka (afschrift van een
geboorteakte) z dołączonym tłumaczeniem (przez tłumacza przysięgłego) na język polski. Jeżeli rodzice
są w posiadaniu wielojęzycznego
aktu urodzenia dziecka, to tego dokumentu nie trzeba tłumaczyć na
język polski
n Aktualne dokumenty tożsamości
obojga rodziców
n Polski akt zawarcia związku małżeńskiego (dotyczy obywateli polskich pozostających w związku małżeńskim)
n Polskie akty urodzenia rodziców
(dotyczy obywateli Polski niepozostających w związku małżeńskim)
n Polski akt małżeństwa lub rejestrację aktu małżeństwa, (jeżeli jednym
z rodziców jest obywatel polski, drugim obcokrajowiec, a rodzice pozostają w związku małżeńskim)
n Akty urodzenia rodziców, (jeżeli rodzicami dziecka są obywatel polski
i obcokrajowiec, niepozostający
w związku małżeńskim, – przy czym
obywatele Unii Europejskiej mogą
przedstawić wielojęzyczne akty urodzenia)
n Wypełniony wniosek o rejestrację
aktu urodzenia dziecka (dostępny
na miejscu w konsulacie).
Jeżeli dane ojca nie sa wpisane
w belgijskim akcie urodzenia (na
przykład dziecko nie zostało przez ojca uznane), matka wypełniając wniosek o rejestracje dziecka nie podaje
danych dotyczących ojca dziecka.
Czas oczekiwania na rejestrację
dziecka w urzędzie stanu cywilnego
w Polsce wynosi około półtora miesiąca. Opłata za przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do
polskich ksiąg stanu cywilnego oraz
doręczenie odpisu sporządzonego na
tej podstawie polskiego aktu wynosi
50 euro. Za każde dodatkowe poświadczenie lub tłumaczenie aktu sta-

nu cywilnego pobierana jest opłata
w wysokości 30 euro.

Paszport dla dziecka
Rodzaje paszportów dla małoletnich
dzieci:
n Paszport tymczasowy – otrzymuje
małoletni bez polskiego odpisu aktu urodzenia i bez polskiego numeru PESEL
n Paszport 5-letni – otrzymuje małoletni do 13. Roku życia
n Paszport 10-letni – otrzymuje małoletni po ukończeniu 13. roku życia
Paszport tymczasowy
Powyższy paszport jest ważny na
przez okres maksymalnie dziewięciu
miesięcy. Wydawany jest wyłącznie
w przypadku, gdy po raz pierwszy
składany jest wniosek o wydanie paszportu, rodzice nie dokonali jeszcze rejestracji zagranicznego aktu urodzenia dziecka w Polsce i dziecku nie
został nadany numer PESEL.
Potrzebne dokumenty:
n Odpis zagranicznego aktu urodzenia dziecka
n Jedna biometryczna fotografia
n Prawidłowo wypełniony i czytelnie
podpisany formularz paszportowy
n Ważne paszporty lub dowody osobiste rodziców
Jeżeli tylko jeden z rodziców składa
wniosek, potrzebna jest pisemna zgoda drugiego rodzica na wydanie dziecku polskiego paszportu, poświadczona przez notariusza, ewentualnie
konsula lub organ paszportowy
w urzędzie wojewódzkim w miejscowości, gdzie zameldowany jest drugi
rodzic. Taka pisemna zgoda musi być
wydana w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku śmierci drugiego
rodzica należy okazać oryginał aktu
zgonu.
Procedura wydania paszportu
tymczasowego dla osób samotnie
wychowujących dzieci:
Rodzic samotnie wychowujący
dziecko, często z różnych powodów
nie może uzyskać zgody drugiego rodzica na wydanie paszportu. W takiej
sytuacji oraz kiedy dziecko uznane
jest tylko przez jednego rodzica, a nie
jest uznane przez drugiego, należy
zwrócić się do sądu w celu uzyskania
orzeczenia zastępującego zgodę drugiego z rodziców na wydanie paszportu. Wniosek w tej sprawie składa się
do sądu właściwego dla miejsca pobytu małoletniego. Poza tym rodzic
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musi legitymować się ważnym paszportem lub dowodem osobistym
i tylko on podpisuje formularz i przedstawia swój ważny dokument tożsamości. Jeżeli władza rodzicielska nad
małoletnim przyznana jest sądownie
wyłącznie jednemu z rodziców, potrzebne jest odpowiednie orzeczenie
sądu nie starsze niż 12 miesięcy. Niezbędny jest także odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka nie
starszy niż trzy miesiące. Należy również mieć oryginał belgijskiego odpisu zupełnego aktu urodzenia (wraz
z tłumaczeniem na polski) oraz biometryczną fotografię.
Opłata konsularna za paszport tymczasowy dla dziecka wynosi 30 euro.
Paszport 5-letni biometryczny dla
dziecka do 13 roku życia oraz
paszport 10-letni biometryczny dla
dziecka powyżej 13 roku życia
Potrzebne dokumenty:
n Odpis polskiego aktu urodzenia
n Poprzedni paszport dziecka, (jeżeli
był wydany) do wglądu i anulowania przy odbiorze nowego lub dowód osobisty
n 1 biometryczna fotografia
n Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz paszportowy

n Ważne dokumenty tożsamości rodziców (dowody lub paszporty)
n Numer PESEL dziecka – w przypadku jego braku konsul może nadać
dziecku numer PESEL na podstawie polskiego odpisu aktu urodzenia w momencie składania wniosku
o paszport
Opłata konsularna za 5-letni paszport dla dziecka wynosi 35 euro, za
10-letni 55 euro.
W sytuacji gdy rodzice dziecka składają wniosek o wydanie któregoś
z dwu wyżej wymienionych paszportów i z ważnych powodów nie mogą
czekać w określonym terminie (około 30 dni) na wydanie dokumentu,
mogą dodatkowo zlecić drugi wniosek o paszport tymczasowy na czas
oczekiwania na paszport biometryczny. W powyższej sytuacji wymagane
dokumenty są takie same jak w przypadku składania wniosku o paszport
5 lub 10 letni. Dodatkowo należy złożyć drugi wniosek ze zdjęciem. Opłata paszportowa na czas oczekiwania
wynosi 15 euro.
UWAGA! Przy składaniu wniosku
paszportowego wymagana jest obecność dziecka powyżej piątego roku
życia. Dziecko, od którego pobrano
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odciski palców musi być obecne przy
odbiorze paszportu w celu weryfikacji odcisków palców. Można też złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z weryfikacji odcisków palców
i zażyczyć sobie przesłania paszportu na adres zamieszkania przesyłką
poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (koszt opłaty za przesyłkę wynosi 8 euro).
e-konsulat
Pamiętajmy, że zanim udamy się na
spotkanie do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli, w każdej sprawie paszportowej (oprócz odbioru paszportu) należy zapisać się
na spotkanie w elektronicznym systemie e-konsulat dostępnym na stronie
internetowej www.e-konsulat.gov.pl.
Dokładne informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (0) 2 73 90 125.
Opracowała:
Hanna Korcz
Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli
oraz „Poradnika Polaka w Belgii”.

Podstawy prawne
Zasadą jest, że paszport osobie małoletniej wydawany
jest za obopólną zgodą rodziców. Podstawą jest przepis:
art. 97. § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r., – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej jako: k.r.o.). Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich
jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
Jednakże w sytuacji braku porozumienia co do wydania paszportu małoletniemu, zgodę jednego z rodziców
może zastąpić decyzja sądu opiekuńczego. Podstawą
prawną zastępczego oświadczenia woli jednego z rodziców jest: art. 97 § 2 k.r.o. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku
porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Za
istotne sprawy dotyczące dziecka uznaje się między innymi decyzję rodziców w zakresie wydania paszportu
małoletniemu dziecku.
Rodzic, który ubiega się o wydanie paszportu dla swojego dziecka, występuje do właściwego sądu z wnioskiem
o podjęcie decyzji w ważnych sprawach rodzinnych, to
jest w sprawie udzielenia zgody na wydanie paszportu dla
małoletniego. Wniosek taki podlega opłacie stałej w wysokości 40 złotych (art. 23 ustawy z 28 lipca 2005 r.,
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U.2010.90.594 j.t.).
Sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny (właściwy Sąd
Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich). Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca
zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeże-

li brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy.
W sytuacji, gdy sąd wyda orzeczenie zezwalające na
wydanie paszportu małoletniemu, rodzic ma obowiązek
udać się do właściwego urzędu paszportowego z wypełnionym wnioskiem paszportowym oraz właśnie z wydanym wyrokiem. Ten wyrok zastępuje decyzję jednego
z rodziców.
Przedstawione postępowanie dotyczy osób, które ubiegają się o wydanie paszportu dla małoletniego przebywającego w kraju – Polsce.
W odmienny sposób są traktowani rodzice, którzy jednocześnie ubiegają się o wydanie paszportu dla małoletniego bez niezbędnej zgody jednego z rodziców i zamieszkują poza granicami kraju pochodzenia.
Tą kwestię rozstrzyga przepis art. 14 ust. 2 ustawy
z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
(Dz.U.2013.268 j.t.). Przepis wskazuje, że jeżeli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, dokument paszportowy zagranicą może
być wydany za zgodą tylko jednego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro małoletniego. Rodzic ten składa pisemne oświadczenie o okolicznościach uniemożliwiających lub znacznie utrudniających uzyskanie zgody
drugiego rodzica, wskazując okoliczności potwierdzające, iż za wydaniem dokumentu paszportowego przemawia dobro małoletniego. Konsul może żądać dowodów
na potwierdzenie faktów wskazanych w oświadczeniu.
Prawnik, Ewa Tomaszewska
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Nabycie belgijskiego obywatelstwa
według nowych przepisów – część I

W

Belgii zaostrzono przepisy dotyczące nabycia obywatelstwa. Od
1 stycznia 2013 r., procedura
ubiegania się o obywatelstwo uległa
zmianie. Według nowej regulacji prawnej, każdy, kto nie urodził się w Belgii
ma prawo ubiegać się o tutejsze obywatelstwo po pięciu, a nie jak poprzednio,
po trzech latach legalnego pobytu
w tym kraju pod warunkiem spełnienia
określonych w prawie wymogów.
Zgodnie z nową regulacją, obcokrajowcy, którzy chcą otrzymać belgijskie
obywatelstwo, muszą wykazać się dobrą znajomością przynajmniej jednego
oficjalnego języka – niderlandzkiego,
francuskiego lub niemieckiego. Nowość
stanowi również potrzeba udowodnienia integracji z lokalną społecznością
oraz partycypacji finansowej. Wspomniany okres pięciu lat może zostać
przedłużony do lat dziesięciu osobom,
które nie władają dobrze językiem i nie
są w stanie wykazać społecznej ani ekonomicznej integracji. Poza tym, nowym
wymogiem egzekwowanym w praktyce
jest konieczność, aby wnioskodawca,
który nie jest w związku małżeńskim
z Belgiem/Belgijką, przepracował co
najmniej 18 miesięcy w ciągu pięciu lat
poprzedzających złożenie wniosku
z prośbą o przyznanie obywatelstwa.
Ci wnioskodawcy, którzy byli notowani przez policję, nie mają w praktyce
raczej znacznych szans na otrzymanie
belgijskiego obywatelstwa, podobnie
jak ci, którzy nadużywali systemu opieki społecznej. Proces nabycia obywatelstwa przebiega zdecydowanie mniej
rygorystycznie w przypadku osób, które przyczyniły się w sposób pozytywny
do wzrostu międzynarodowej reputacji Belgii poprzez zasługi naukowe,
sportowe lub społeczno-kulturowe.
Wnioski o przyznanie obywatelstwa należy składać bezpośrednio do Izby Naturalizacji w Brukseli bądź do urzędu
gminy (gemeente), do którego przynależy wnioskodawca ze względu na swoje miejsce zamieszkania w Belgii.
Obecnie istnieje w prawie belgijskim
kilka odrębnych procedur starania się
o przyznanie obywatelstwa. Do najważniejszych z nich należą:

I) Naturalizacja:
Szczególna procedura przewidziana
w prawie belgijskim dla bezpaństwowców zamieszkujących legalnie w Belgii
od co najmniej dwóch lat oraz dla cudzoziemców, którzy mogą udowodnić
ponadprzeciętne osiągnięcia na szczeblu naukowym, sportowym lub społeczno-kulturalnym.

II) Nabycie obywatelstwa
W przypadku osób dorosłych jest możliwe w pięciu sytuacjach, opisanych
szczegółowo w przepisach prawa:
1) Art. 12bis § 1 1°: urodzenie w Belgii
i legalne zamieszkanie w Belgii od
momentu urodzenia;
2) Art. 12 bis § 1 2°: legalne zamieszkanie w Belgii przez ostatnie 5 lat
przed złożeniem wniosku o nadanie
obywatelstwa, znajomość jednego
z języków urzędowych w Belgii, integracja społeczna i ekonomiczna
partycypacja;
3) Art. 12 bis § 1 3°: legalne zamieszkanie w Belgii przez ostatnie 5 lat przed
złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa, znajomość jednego z języków
urzędowych w Belgii, zawarcie małżeństwa z Belgiem/Belgijką oraz faktyczne mieszkanie razem z partnerem/partnerką przez ostatnie 3 lata
lub bycie rodzicem obywatela Belgii,
integracja społeczna;
4) Art. 12 bis § 1 4°: legalne zamieszkanie w Belgii przez ostatnie 5 lat
przed złożeniem wniosku o nadanie
obywatelstwa, niesprawność lub inwalidztwo bądź osiągnięcie wieku
emerytalnego;
5) Art. 12 bis § 1 5°: legalne zamieszkanie w Belgii przez ostatnie 10 lat przed
złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa, znajomość jednego z języków
urzędowych w Belgii, uczestnictwo
w życiu społeczności lokalnej.
Istnieją również odrębne procedury
dotyczące małoletnich dzieci.
W przypadku 1) należy spełnić łącznie następujące warunki:
n pełnoletność
n urodzenie w Belgii
n zamieszkanie w Belgii we wskazanym w przepisach prawa czasie
W przypadku 2) należy spełnić łącznie następujące warunki:
n pełnoletność
n legalne przebywanie w Belgii na czas
nieokreślony
n 5 lat legalnego nieprzerwanego przebywania w Belgii przed złożeniem
wniosku
n znajomość jednego z belgijskich języków urzędowych
n dowód integracji społecznej
n dowód partycypacji społecznej
W przypadku 3) należy spełnić następujące warunki:
n pełnoletność
n legalne przebywanie w Belgii na czas
nieokreślony
n 5 lat legalnego nieprzerwanego przebywania w Belgii przed złożeniem
wniosku

n znajomość jednego z belgijskich języków urzędowych
n dowód integracji społecznej
n małżeństwo z obywatelem Belgii oraz
zamieszkiwanie razem przez okres
co najmniej 3 lat
n lub bycie rodzicem obywatela Belgii
W przypadku 4) należy spełnić następujące warunki:
n pełnoletność
n legalne przebywanie w Belgii na czas
nieokreślony
n 5 lat legalnego nieprzerwanego przebywania w Belgii przed złożeniem
wniosku
n niesprawność
n lub inwalidztwo
n lub osiągnięcie wieku emerytalnego
(65 lat)
W przypadku 5) należy spełnić łącznie następujące warunki:
n pełnoletność
n legalne przebywanie w Belgii na czas
nieokreślony
n 10 lat legalnego przebywania w Belgii przed złożeniem wniosku
n znajomość jednego z języków urzędowych
n udział w życiu społeczności lokalnej
Nabycie belgijskiego obywatelstwa
nie powoduje automatycznej utraty
obywatelstwa polskiego. Z punktu widzenia Polski, osoba posiadająca więcej niż jedno obywatelstwo, w tym obywatelstwo polskie, jest traktowana jako
obywatel RP. Podobna regulacja istnieje w Belgii – obywatel Belgii korzysta
z ochrony państwa belgijskiego, bez
względu na fakt posiadania jeszcze innego obywatelstwa.
Szczegółowe informacje dotyczące
procedur nabycia obywatelstwa można
otrzymać: w przypadku osób mieszkających w Belgii – w odpowiednim do
meldunku urzędzie gminy (gemeente);
w przypadku osób przebywających zagranicą – w belgijskiej ambasadzie lub
belgijskim konsulacie, a w każdym
przypadku – w kancelarii A-Law Advocaten w Antwerpii, w której możliwa
jest również konsultacja w języku polskim.
W kolejnym numerze „Antwerpii po polsku” dowiecie się Państwo więcej o dokumentach wymaganych w każdej z procedur, o ich zawartości oraz formie.
Sylwia Rasson
– Doktor Nauk Prawnych

Kancelaria A-Law Advocaten
w Antwerpii
Oraz Doradca Prawny w Centrum
Pomocy Prawnej i Życiowej
dla Polonii w Antwerpii
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To warto
wiedzieć
– przegląd
prasy belgijskiej
Strzelanina w Muzeum
Żydowskim w Brukseli
24 maja, przed godziną szesnastą,
w historycznym centrum Brukseli
w budynku Muzeum Żydowskiego,
miała miejsce tragiczna w skutkach
strzelanina. Sprawca, który zaparkował swój samochód przed Muzeum,
wszedł do środka i nagle zaczął strzelać z kałasznikowa w kierunku znajdujących się w budynku ludzi, po
czym wyszedł i szybko odjechał.
Ofiary śmiertelne to dwie kobiety
i dwóch mężczyzn, którzy zmarli na
skutek ran postrzałowych – powiedziała rzeczniczka prokuratury. Dwie
spośród czterech ofiar to turyści z Izraela w wieku około 50 lat. Następna, to młody Belg, który zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran
postrzałowych. Zginęła też obywatelka Francji. Policja nadal szuka sprawcy.
W następstwie tego ataku, w całym
kraju zwiększono środki bezpieczeństwa wokół miejsc związanych ze społecznością żydowską. Belgijska prasa przypomina, że od lat 80-tych nie
odnotowano w tym kraju żadnego ataku na tle antysemickim. Może dlatego Muzeum Żydowskie nie miało żadnych szczególnych środków ochrony.
Według premiera Izraela Benjamina
Netanjahu, strzelanina w Muzeum Żydowskim to skutek „nieustannego
podżegania do nienawiści wobec Żydów i ich kraju”.
Stooq

Przywileje społeczne
a kampania do PE
Dziennik „Le Soir” pisze o ostatniej
decyzji unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który przypomniał, że kraje
członkowskie mogą odmówić przywilejów społecznych imigrantom z innych państw Wspólnoty, jeżeli ci aktywnie nie szukają pracy. Jeżeli
unijny emigrant nie ma realnych
szans na znalezienie pracy w nowym
kraju, to stanowi on poważne obciąże-

nie dla systemu społecznego danego
państwa.
Dziennik zauważa, że decyzja sądu
pojawiła się u schyłku kampanii wyborczej do europarlamentu. W kampanii zaś powyższy temat był wielokrotnie podważany przez tych, którzy
uważają, że mieszkańcy wschodniej
Europy wykorzystują hojny system
socjalny krajów zachodnich.
„Le Soir”

Kary za sms-y za kierownicą
Firma De Lijn świadcząca usługi
transportowe na terenie Flandrii, zamierza wprowadzić bardziej drastyczne kary dla kierowców, którzy korzystają z telefonów komórkowych
w czasie prowadzenia pojazdów. Za
pierwsze tego typu przewinienie kierowca ukarany zostanie ostrzeżeniem,
następnie – zawieszeniem na cztery
dni, aż wreszcie zwolnieniem z pracy.
Władze de Lijn podjęły decyzję o zaostrzeniu sankcji dla kierowców, na
skutek coraz większej ilości skarg napływających od pasażerów. W ubiegłym roku zanotowano ponad 300 zażaleń na kierowców piszących
w trakcie pracy sms-y, lub rozmawiających przez komórkę.
W krótkim czasie będą także wprowadzone zmiany dotyczące płacenia
mandatów przez kierowców de Lijn.
Spółka będzie za nich płacić mandaty
tylko w sytuacjach przekroczenia
prędkości o maksymalnie 10 kilometrów na godzinę i tylko dwa razy do
roku. Jeżeli więc kierowca zatrudniony w De Lijn w czasie pracy dopuści
się innych wykroczeń, mandaty będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni.
„De Standaard”

Mniej pracowników
do zwolnienia
W pierwszym kwartale 2014 roku,
o dwa tysiące spadła faktyczna liczba zwolnień pracowników, cho ciaż

ilość firm, które ogłosiły zwolnienia
zbiorowe była taka sama jak w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Według belgijskiego Ministerstwa
Finansów, w czasie pierwszych trzech
miesięcy tego roku, 18 firm zapowiedziało zwolnienie 710 pracowników,
natomiast rok wcześniej w 37 przedsiębiorstwach zwolnionych zostało ponad 3.400 osób.
Ten optymistyczny trend najbardziej widoczny jest w Walonii i Brukseli, natomiast we Flandrii liczba
zwolnień pracowniczych wzrosła,
głównie w sektorze dystrybucji i środkach komunikacji.
WPHiI Bruksela

Koszty życia w Belgii
nadal wysokie
Narodowy Bank Belgii opublikował
raport z którego wynika, że koszty
życia w Belgii należą do najwyższych
na świecie. Według analizy siły nabywczej pieniądza w krajach wszystkich kontynentów, Belgia zajmuje
trzynaste miejsce wśród najdroższych
państw świata i wyprzedza pod tym
względem Niemcy, Wielką Brytanię,
Francję i Holandię.
deredactie.be

Wysokie kary więzienia
dla dżihadystów
Trybunał Karny w Brukseli wydał
wyrok w sprawie Belgów, którzy
uczestniczyli w rekrutacji ludzi do
walk w Syrii i Somalii, jak również
współpracowali z powiązaną z Al – Kaidą, somalijską milicją Al –Szabab
i zbierali fundusze na rzecz tej organizacji.
Oskarżeni to cztery kobiety i piętnastu mężczyzn, których skazano na kary do 20 lat pozbawienia wolności.
Wszyscy skazani przeszli w przeszłości specjalistyczne szkolenie w islamistycznych obozach i są zatwardziałymi wyznawcami dżihadu.
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Belgijskie władze od lat są coraz
bardziej zaniepokojone wyjazdem
młodych ludzi do Syrii, gdzie biorą
udział w walkach ramię w ramię z Al
– Kaidą.
stooq

Tajemniczy cyber-atak
Belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że padło
ofiarą ataku hakerskiego, którego celem było zdobycie dokumentów dotyczących kryzysu na Ukrainie.
Dziennik „Le Soir”, który o ten atak
oskarża Rosję donosi, że do systemu
komputerowego belgijskiego MSZ dostał się wirus, który miał kopiować
informacje oraz dokumenty związane
z ukraińskim kryzysem. Szef belgijskiej dyplomacji Didier Reynders wystąpił do wywiadu wojskowego z prośbą o „dokładną analizę zakresu szkód
i ustalenie tożsamości intruza”.
„Le Soir”

Flamandzki parlament
przeprasza
Parlament Flandrii wystosował list
z przeprosinami do ofiar przemocy
i wykorzystywania seksualnego, do
jakiego dochodziło we flamandzkich
ośrodkach wychowawczych i internatach. W zeszłym roku światło dzienne
ujrzały dowody stwierdzające, że powyższe zjawisko nie ogranicza się tylko do kościoła, ale miało również
miejsce w niekościelnych placówkach
wychowawczych, gdzie dochodziło do
znęcania się nad dziećmi i wykorzystywania ich seksualnie.
Rezolucja parlamentu flamandzkiego podpisana przez jego marszałka
– Jana Peumansa, to kolejny krok
w procesie przyznania się flamandzkich władz do tego, że w kontrolowanych przez nie ośrodkach dochodziło do seksualnego molestowania
dzieci. Rezolucja została przyjęta jednogłośnie.
deredactie.be

I kto tu rządzi?
Belgijska prasa coraz częściej podnosi temat napięcia, jakie panuje
w belgijskiej rodzinie królewskiej. Albert II, który niecały rok temu abdykował na rzecz swojego syna Filipa,
nie ma ochoty usuwać się w cień
i wciąż lubi mieć decydujący glos
w niektórych sprawach. Najczęściej
do śpięć dochodzi w sytuacjach, kiedy chodzi o najbliższych współpracowników byłego już monarchy.
Media podały, że ostatnio pomiędzy byłym i obecnym władcą nastąpiła otwarta konfrontacja. Król Filip
bez uprze dze nia zwol nił głów ne go
doradcę ojca, który i tak, chociaż pozbawiony stanowiska, wciąż jednak
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pracuje u boku Alberta i jego żony.
Według komentatorów, takie postępowanie byłego króla ma uświadomić Filipowi, że może i jest królem,
ale władzy nad własnym ojcem nie
posiada.
IAR

Zła organizacja pracy,
zmęczeni pracownicy
Związek zawodowy ABVV przeprowadził ankietę dotyczącą warunków
i tempa pracy osób zatrudnionych
w belgijskich przedsiębiorstwach. 74
procent pracujących Belgów przyznaje, że w tak szybkim tempie pracy
i z powodu tak złej jakościowo organizacji pracy, nie będą w stanie dotrwać do emerytury. Przyznali, że organizacja pracy w ich firmach ma
ogromny, niestety często negatywny
wpływ na ich zdrowie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. W wyniku nieodpowiedniej organizacji pracy, 92
procent ankietowanych cierpi na
stres. Wypalenie zawodowe dotyka
63% z nich, a połowa badanych miewa notoryczne zaburzenia snu.
Ponad połowa ankietowanych
stwierdziła, że ich problemy zawodowe najczęściej związane są z zależnościami hierarchicznymi w miejscu
pracy i zbyt skostniałymi strukturami. Wskazują jednocześnie, że na ogół
nie mają wpływu na organizację i tempo pracy, jednak na tym polu należy
dokonać daleko idących zmian.
standaard.be

Belgia coraz mniej
atrakcyjna dla inwestorów
Firma Ernst and Young opublikowała raport z którego wynika, że dla
zagranicznych inwestorów Belgia jest
krajem coraz mniej atrakcyjnym.
W badaniu wzięło udział ponad dwieście międzynarodowych spółek, z których zaledwie jedna piąta wyraziła zainteresowanie inwestycjami w tym
kraju.
Do pewnego czasu, z powodu swojego położenia w centrum Europy jak
i dogodnych warunków dla inwestorów, Belgia była postrzegana jako
kraj sprzyjający inwestycjom. Jednak
jedne z najwyższych w Europie koszty pracy, nadmierne obciążenia biurokracyjne i administracyjne oraz zakorkowane drogi powodują, że
zainteresowanie Belgią gwałtownie
spada. Jedna na dziesięć z badanych
firm deklaruje, że zamierza przenieść
swoją działalność zagranicę, natomiast 35 procent jest zdania, że Belgowie przezwyciężą wysokie koszty
pracy i bariery administracyjne, a ich
kraj znowu stanie się atrakcyjny dla
zagranicznych inwestorów.

W ciągu ostatnich trzech lat, liczba
zagranicznych inwestycji w tym kraju spadła z ponad 60 do niecałych 30
procent.
ShutterStockBrugia

Podatek od transakcji
finansowych
Belgia wraz z dziesięcioma innymi
krajami Unii Europejskiej chce wprowadzić podatek od transakcji finansowych. Na przeprowadzenie takiej
operacji nie ma wprawdzie zgody całej Unii, ale pomimo tego część
państw Wspólnoty zdecydowała się
zacieśnić współpracę.
Zagraniczni biznesmeni ostrzegają
belgijski rząd by nie zaostrzał i tak
restrykcyjnej polityki podatkowej.
Możliwe zmiany w prawie podatkowym nie podobają się zagranicznym
inwestorom, którzy ostrzegają, że tak
szybko jak zainteresowali się Belgią,
tak szybko mogą z niej wyprowadzić
swój kapitał.
Biznesmeni podkreślają, że różnego
rodzaju ulgi, a przede wszystkim odliczenie od podatku kwoty przeznaczanej na inwestycje, do tej pory przyciągały przedsiębiorców z zagranicy,
którzy zostawiali w Belgii miliardy
euro. Jeżeli belgijski rząd zdecyduje
się na wprowadzenie dodatkowych
obciążeń, biznesmeni zaczną przenosić się do krajów, w których podatek
od transakcji finansowych nie będzie
obowiązywał.
„De Standaard”

Zmarł były premier Belgii
„Nasz kraj stracił niezwykłego męża stanu” – tak śmierć Jeana – Luca
Dehaene’a skomentował obecny premier Elio di Rupo.
Dehaene – członek partii CD&C, był
premierem Belgii w latach 1992
– 1999. To za jego rządów doszło do
wielkich reform ustrojowych, w wyniku których Belgia stała się krajem federalnym. Również za jego kadencji
miało miejsce przystąpienie Belgii do
strefy euro.
Był politykiem z natury bezpośrednim, budzącym sympatię nie tylko
społeczeństwa, ale i politycznych
przeciwników. Na wiadomość o jego
śmierci wielu belgijskich, holenderskich i innych europejskich polityków „zareagowało ze smutkiem i niedowierzaniem”.
„De Morgen”

Opracowała:
Karolina Morawska
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Przegląd prasy
polskiej

Alimenty dla rodziców
Polskie prawo zezwala, aby cierpiący niedostatek rodzice dostawali alimenty od dzieci. Według „Gazety Wyborczej „liczba starszych ludzi
korzystająca z powyższych przepisów,
każdego roku wzrasta”. Z takich
uprawnień korzystać mogą nie tylko
biologiczni rodzice, ale również małżonek rodzica, macocha lub ojczym
pod warunkiem jednak, że uczestniczyli w wychowywaniu i utrzymywaniu dziecka.
„Gazeta Wyborcza” pisze, że powództw jest coraz więcej, ponieważ
coraz częściej bogate dorosłe dzieci
zaniedbują rodziców. Według danych
Ministerstwa Sprawiedliwości w 2010
roku miało miejsce 709 tego typu
spraw, ale już w 2012 ich liczba podniosła się do 1903.
„Gazeta Wyborcza”

Polacy rzucają palenie
Tak przynajmniej wynika z informacji „Dziennika Gazeta Prawna”.
Według gazety, z roku na rok maleje
liczba Polaków, którzy palą papierosy.
Ale chociaż palimy mniej, i tak wciąż
jesteśmy w czołówce „kopcącej” Europy.
Według Cyber Service – ośrodka badającego rynek tytoniowy, obecnie
wypalamy 46,6 miliardów sztuk papierosów rocznie, czyli o 26 mld mniej
niż w 2006 roku. Powyższa tendencja zniżkowa bierze się jednak stąd, że
nie tyle nałogowi palacze rzucają palenie, ile młode pokolenie nie sięga
po papierosy tak często jak ich rodzice, czy dziadkowie.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Maleje liczba zasiłków
rodzinnych
Według danych resortu pracy,
w 2013 roku liczba najmłodszych
otrzymujących zasiłki rodzinne zmalała o 200 tysięcy. Z danych ministerstwa wynika, że po wprowadzeniu od
stycznia ubiegłego roku kryterium

dochodowego uprawniającego do tak
zwanego becikowego, prawo do niego
straciło aż 100 tysięcy rodziców, na
czym budżet państwa zaoszczędził
około 100 milionów złotych.
W zeszłym roku wydatki państwa
na świadczenia rodzinne wyniosły zaledwie 7,4 miliardy złotych, o 700 milionów mniej niż w 2004 roku i co roku zaoszczędzone w ten sposób
pieniądze zasilają państwową kasę.
Powyższa sprawa jest o tyle bulwersująca, że w tym samym czasie nasz PKB
wzrósł niemal o połowę, co najlepiej
świadczy o tym jak bardzo zmniejszyła się wartość pomocy państwa dla rodzin – podsumowuje gazeta.
„Rzeczpospolita”

Papierosy i alkohol podstawą
polskiego eksportu
W 2013 roku Polska sprzedała zagranicę używki warte 2,74 mld euro,
a ich eksport jest niemal dwa razy
większy niż sprzedaż na przykład produktów mlecznych. Od wielu lat, niezmiennie motorem napędzającym
nasz eksport są papierosy, których
sprzedaż w ubiegłym roku wzrosła
o około 1,37 miliardów euro.
W ubiegłym roku, polskie firmy wyeksportowały mocne trunki warte
319,7 milionów euro. Naszą wizytówką jest bez wątpienia wódka, której
zagraniczna sprzedaż wyniosła w zeszłym roku 151,3 mln euro. Drugim
pod względem ilości towarem z tego
segmentu rynku staje się piwo, którego polskie browary sprzedają co roku
coraz więcej.
„Wprost”

Prywatne firmy coraz bardziej
skorumpowane
Jak donosi „Rzeczpospolita”, w latach 2012 – 2013 prawie czterokrotnie wzrosła liczba aktów oskarżenia
w sprawach o korupcję w prywatnych
firmach. W 2012 roku udowodnionych przestępstw tego typu było 104,
natomiast rok później już prawie 400.
Przestępstwa korupcyjne zagrożone

są karą pozbawienia wolności do lat
pięciu.
Od kilku lat niepokojąco wzrasta
liczba prywatnych firm, które podejmują ryzyko korupcji. Dotychczas ta
plaga była domeną publicznych instytucji i urzędów, a teraz coraz częściej
dotyka firm prywatnych. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powstał
specjalny zespół do zwalczania tego
typu przestępstw, którego funkcjonariusze mają pełne ręce roboty. Dobrym przykładem korupcji w prywatnych firmach jest służba zdrowia,
gdzie wręczane są ogromne łapówki
przez prywatnych przedsiębiorców
w nadziei na wygranie przetargu, czy
zamówień farmaceutycznych. Do policji i prokuratury donosy wysyłają
najczęściej przedsiębiorcy przegrani
w tego typu przetargach.
„Rzeczpospolita”

Dyplom pracy nie daje
„Gazeta Wyborcza” informuje, że dyplom wyższej uczelni coraz rzadziej
gwarantuje uzyskanie dobrej pracy
i tylko co piąty absolwent pracuje
zgodnie ze swoim wykształceniem.
Wyjątki to lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i absolwenci kierunków informatycznych takich, jak na przykład programiści.
Obecnie studiuje ponad 1,6 miliona Polaków, a na rynek pracy co roku wchodzi około 400 tysięcy absolwentów
wyższych
uczelni.
Z przeprowadzonego przez TNS Polska badania wynika, że 79 procent tegorocznych maturzystów uważa, że
dyplom ukończenia studiów nie gwarantuje dobrej pracy, ale pomimo tego aż trzy czwarte z nich wybiera się
na studia.
„Gazeta Wyborcza”

Matura z korepetycjami
Według sondażu przeprowadzonego
przez TNS Polska, do tegorocznej matury licealiści przygotowywali się
krótko, ale bardzo intensywnie. Prawie połowa z nich (48 %) korzystała
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z dodatkowych lekcji i w zdecydowanej części były to dziewczęta – 55 procent.
Znaczna część maturzystów korzystała z korepetycji już od stycznia,
a kilka tygodni przed maturą niektórzy z nich decydowali się nawet na 5
– 6 spotkań w tygodniu. Godzina korepetycji to wydatek rzędu 40 – 50
złotych za godzinę, co przy przeciętnej krajowej pensji jest sporym wydatkiem. Korepetytorzy zacierają ręce, bowiem po maturach znaczna
część absolwentów szkół średnich wybiera się na studia. Biorąc pod uwagę,
że aż 10 procent z badanych uczniów
do matury nie przygotowywało się
wcale, a połowa z nich uczyła się zaledwie dwa miesiące przed egzaminem dojrzałości, do czasu zakończenia
egzaminów wstępnych na wyższe
uczelnie, korepetytorzy będą mieli
pełne ręce roboty.
„Metro”.

Podatek od komunii
Tygodnik „Wprost” przypomina, że
każdy kto sprawi dziecku prezent
z okazji komunii i zapłaci za niego
więcej niż 4902 złote, będzie musiał
odwiedzić urząd skarbowy. Według
naszego fiskusa markowy tablet, laptop czy quad to darowizna. Nawet, jeżeli otrzymał ją ośmiolatek, to musi
odprowadzić od niej podatek od 3 do
12 procent wartości. Dokładna kwota zależy od tego, czy prezent został
wręczony przez rodziców, wujków czy
też znajomych niespokrewnionych
z obdarowanym. Do zgłoszenia darowizny nasz fiskus przygotował nawet
specjalny druk SD-Z2, który należy
złożyć do sześciu miesięcy od daty
wręczenia prezentu.
„Wprost”

Samonaprawiający się
materiał
Polscy naukowcy poinformowali
o wyprodukowaniu plastiku, który po
przedziurawieniu samoczynnie, bez
niczyjej pomocy się zasklepia. Nowy
polimer automatycznie może uzupełnić nie tylko mikroskopijne pęknięcia, ale również dziurę wielkości
trzech centymetrów. Wynaleziony materiał, podobnie jak układ krwionośny człowieka, dostarcza przez sieć kanalików do uszkodzonych miejsc
niezbędne substancje, z których najpierw tworzy się żel, który potem zastyga.
Cały proces samo naprawiania się
materiału trwa trzy godziny, a naprawione miejsce jest w ponad 60 procentach tak samo wytrzymałe jak oryginalny materiał.
„Angora”
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Niedosłuch – nowa społeczna
choroba
Jedna trzecia dorosłych Polaków
ma problemy ze słuchem, w związku
z czym za kilka lat aparaty słuchowe
będą tak popularne jak obecnie okulary – donosi „Rzeczpospolita”. Z danych opublikowanych przez Polskie
Towarzystwo Laryngologów wynika,
że w dużych skupiskach miejskich coraz częściej mamy do czynienia z tak
zwanym „smogiem akustycznym”,
w wyniku którego uciążliwy hałas odczuwa ponad 70 procent zamieszkałych tam osób. Od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku trzykrotnie
wzrosła liczba uszkodzeń słuchu, wywołanych hałasem środowiskowym,
wobec czego niedosłuch staje się
w Polsce chorobą społeczną.
Powyższy problem nie dotyczy niestety tylko dorosłych. Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że
w szkołach podstawowych znajdujących się w dużych skupiskach ludności, aż 12 procent dzieci cierpi na zaburzenia słuchu. W samym tylko
województwie mazowieckim problemy ze słuchem może mieć około 100
tysięcy osób w młodym wieku.
„Rzeczpospolita”

Pizza przegrywa z kuchnią
francuską
Z badań przeprowadzonych przez
Instytut Homo Homini dla Makro
Cash & Carry wynika, że jedna trzecia Polaków nie jada poza domem.
Kiedy już jednak tak się dzieje, to na
posiłek wydaje od 10 do 25 złotych.
W ciągu ostatniego roku znacząco
spadła popularność włoskich restauracji, a zwłaszcza serwowanej w nich
pizzy. W tegorocznej edycji raportu
„Polska na talerzu” zyskały kuchnie:
francuska (wzrost o 13 procent) i hiszpańska (12,7%). Na kolejnych miejscach uplasował się kebab (10%),
hamburgery i hot dogi (3,3 procent)
oraz kuchnia azjatycka (2%). Niepodzielnie króluje kuchnia polska, którą wskazało aż 49,3 procent badanych.
„Wprost”

Życie jak w raju
„Rzeczpospolita” sprawdziła, jak
żyje się mieszkańcom trzech najbogatszych gmin w Polsce. Liderką pod
względem dochodów jest gmina
Kleszczów w województwie łódzkim,
która może sobie pozwolić między innymi na wysyłanie dzieci na wakacyjny wypoczynek nad Morze Śródziemne, darmową wodę w kranach, czy
znaczne dofinansowanie opieki stomatologicznej. To wszystko jest moż-

liwe dzięki podatkom płaconym przez
znajdującą się na tym terenie kopalnię i elektrownię Bełchatów. Rocznie
na jednego mieszkańca z wpływów
podatkowych przypada aż 33 tysiące
złotych.
Gmina Nowe Warpno (druga w kolejności) może pochwalić się dochodem w wysokości 19 tysięcy złotych
na jednego mieszkańca, a Polkowice
kwotą 5.200 zł. W tych gminach
mieszkańcy mogą liczyć nie tylko na
darmową wodę z kranu, ale także na
znaczącą pomoc finansową w remoncie domów oraz programy zdrowotne
w znacznej części finansowane przez
gminne władze.
„Rzeczpospolita”

Papież Jan Paweł II
doceniony przez filatelistykę
W całej historii filatelistyki nikomu
nie poświęcono tylu znaczków co naszemu papieżowi – donosi „Puls Biznesu”. Znaczki poświęcone Janowi Pawłowi II emitowano nawet w tak
egzotycznych krajach jak Wybrzeże
Kości Słoniowej, Gabon, czy Somalia.
Od momentu rozpoczęcia pontyfikatu
Papieża Polaka, aż do momentu jego
śmierci, wyemitowano ponad dwa tysiące znaczków w ponad 460 seriach.
Tylko w Polsce wydano 35 serii znaczków poświęconych Janowi Pawłowi II. Ostatnia ukazała się w kwietniu tego roku z okazji kanonizacji
naszego papieża.
„Puls Biznesu”

Ukarani kierowcy
„Rzeczpospolita” informuje, że
w ubiegłym roku prawie 90 tysięcy
kierowców zostało ukaranych mandatami za rozmowę przez komórkę
podczas jazdy samochodem. Według
danych Komendy Głównej Policji,
w 2013 roku znacznie wzrosła liczba
wypadków drogowych ze skutkiem
śmiertelnym, wynikających z takiego
zachowania. Kierowcy bardzo często
bagatelizują zagrożenia wynikające
z prowadzenia rozmów przez telefon
komórkowy podczas jazdy samochodem. Policjanci uważają, że najgorsze jest jednoczesne prowadzenie samochodu i wysyłanie wiadomości.
Samochód jadący z prędkością 90 kilometrów na godzinę, w ciągu sekundy pokonuje 50 metrów. Każde oderwanie wzroku na sekundę i patrzenie
na klawiaturę telefonu przy jeździe
z taka szybkością sprawia, że auto
przez 50 metrów jedzie bez żadnej
kontroli.
„Rzeczpospolita”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Oferta wakacji letnich ze szczególnym uwzględnieniem języka niderlandzkiego*
(dla dzieci i młodzieży obcojęzycznej
przebywającej w Belgii od 01/10/2014)
Habbekrats Dla kogo?
Od 10 do 12 lat

Jespo
Sport-en
Taalweken

Kiedy i gdzie?
Od 1 do 11 lipca włącznie Habbekrats
Cały dzień Prekersstraat 14
2000 Antwerpen

Koszt?
1 euro /dzień +
5 euro
ubezpieczenie

Opis
Pracujemy z młodzieżą według zasady
„nauka przez zabawę”
Koncentrujemy się na języku i rekreacji.

Dla kogo?
Od 6 do 12 lat

Kiedy i gdzie?
Od 28 lipca do 8 sierpnia włącznie
Park Spoor Noord (Parkloods)
Cały dzień
Damplein 1

Koszt
10 euro

Opis
Przed południem organizujemy
kursy językowe, a w godzinach
popołudniowych organizujemy .
każdorazowo inne zajęcia sportowe

Zapisy
18 czerwca od 13.00
do 16.00
i 28 czerwca od 10.00
do 16.00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Kontakt:
simon@habbekrats.be
www.habbekrats.be
Zapisy
18 czerwca od 13.00
do 16.00
i 28 czerwca od 10.00
do 16.00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen

3 i 4 lipca od 16 do 18
23 i 24 lipca od 16 do 18
Jespo
Oudaan 14
2000 Antwerpen
Kontakt:
mathias@jespo.be
www.jespo.be

Koraal

Dla kogo?
Od 6 do 12 lat

Kiedy i gdzie?
Od 30 czerwca do 11 lipca włącznie
Bouckenborghpark
Przedpołudnie Bredabaan 559
3, 10 i 11 lipca (cały dzień)
2170 Merksem

Koszt
10 euro

Opis
Przed południem dzieci zostają poprzez
zabawę „zanurzone w języku”.
W czwartki organizujemy wycieczki,
a w piątek 11/07 w godzinach
popołudniowych odbędzie się zabawa
na zakończenie szkoły letniej wraz
z rodzicami. W pozostałe dni istnieje
możliwość włączenia się do zajęć
na placu zabaw (w tym celu prosimy
skontaktować się z Koraal vzw).

Zapisy
18 czerwca od 13.00
do16.00
i 28 czerwca od 10.00
do 16.00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Od 5 maja od 14.00
do 16.30
Secretariat Koraal
Otto Veniusstraat 20
2000 Antwerpen
Kontakt:
els.deschutter@koraal.be
sarah.pirenne@koraal.be
www.koraal.be
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Zomerschool Dla kogo?
Meters &
Od 6 do 12 lat
Peters

Koszt
25 euro
za rodzinę

Kindervreugd Dla kogo?
Gek op Taal Od 6 do 10 lat

czerwiec 2014

Kiedy i gdzie?
Od 1 lipca do 8 sierpnia włącznie
Antwerpen-Centrum
Codziennie od 9 do 12
W czwartki od 9 do 15.30

Zapisy
28 czerwca od 10.00
do 16.00
Atlas Carnotstraat 110
2018 Antwerpen

Opis
Dzieci uczą się i ćwiczą język
niderlandzki w trakcie zajęć
językowych, zabaw, zajęć sportowych,
muzycznych oraz wycieczek kulturalnych.
Rodzice angażowani są w zajęcia
szkolne.

Kontakt:
ivdl1@hotmail.com
christiane.hozay@gmail.com
info@meterspeters.be
www.metersenpeters.be

Kiedy i gdzie?
Od 14 do 25 lipca włącznie
Johannesschool (Gekkootje Wilrijk)
Cały dzień
Egied Segerslaan 29 2610 Wilrijk
i
Piramide (Gekkootje Kiel)
Pierenbergstraat 31-33
2020 Antwerpen

Koszt
10 euro

Kras-Zuid
Dla kogo?
Zomerschoolt Od 6 do 12 lat

Opis
Przed południem dzieci uczą się
niderlandzkiego poprzez zabawę.
W godzinach popołudniowych
uczestniczą w zajęciach na placu
zabaw.

Kiedy i gdzie?
Od 1 do 25 lipca włącznie
Cały dzień
Kras-Zuid
Coebergerstraat 35
2018 Antwerpen

Koszt
0,5 euro/dzień

Opis
Przed południem organizujemy warsztaty
językowe, a po południu dzieci bawią się
pod kierunkiem
naszych pracowników młodzieżowych.

Zapisy
18 czerwca od 13.00
do 16.00
i 28 czerwca od 10.00
do16.00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Od 19 czerwca od 9 do 17
Kindervreugd
Limburgstraat 49-53
2020 Antwerpen (Kiel)

Kontakt:
dave@kindervreugd.be
www.kindervreugd.be

Zapisy
18 czerwca od13.00
do 16.00
i 28 czerwca od 10.00
do 16.00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Pierwszy tydzień lipca
Kras-Zuid
2018 Antwerpen

Kontakt:
katrijn.wyckmans
@krasjeugdwerk.be
www.krasjeugwerk.be
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Zomerklap
(Letnia
szkoła
średnia)

Atheneum
Antwerpen

Dla kogo?
Od 12 do 16 lat
(OKAN – Klasa dla
Osób Przyjezdnych)

Kiedy i gdzie?
Od 2 lipca do 8 sierpnia
włącznie
Przedpołudnie
W czwartki do 15.30
Antwerpen-Centrum

Koszt
25 euro

Opis
Młodzi ludzie codziennie otrzymują
lekcje niderlandzkiego. Uprawiają sport,
bawią się, tworzą muzykę
i chodzą na wycieczki.
Uczą się, co dzieje się w szkole średniej.

Dla kogo?
Od 11 do 17 lat

Kiedy i gdzie?
Od 18 do 29 sierpnia
Cały dzień
W środy: przedpołudnie

(OKAN – Klasa dla
Osób Przyjezdnych)

Atheneum Antwerpen
F. Rooseveltplaats 11
2060 Antwerpen
(ingang Osystraat)

Atheneum
Hoboken
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Zapisy
28 czerwca od 10.00
do 16.00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen

Kontakt:
ikdoemee@zomerklap.be
ingrid.de.keuster
@pandora.be
www.zomerklap.be
Zapisy
28 czerwca między 10.00
a 16.00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
i
Od 16 czerwca do 4 lipca
od 10 do 16
18 sierpnia od 9 do 10
Atheneum Antwerpen
F. Rooseveltplaats 11
2060 Antwerpen

Koszt
5 euro

Opis
Wszyscy uczniowie, którzy chcą
uczyć się niderlandzkiego są mile
widziani w trzech grupach o różnym
poziomie językowym.
W godzinach popołudniowych
organizujemy zajęcia twórcze, sportowe
i zabawy.

Kontakt:
info@atheneumantwerpen.be
www.atheneumantwerpen.be

Dla kogo?
Od 12 do 17 lat

Kiedy i gdzie?
Od 18 do 29 sierpnia
Cały dzień
W środy: przedpołudnie
Atheneum Hoboken
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken

Zapisy
Od 16 czerwca do 4 lipca
Od poniedziałku do piątku
od 10 do 16
W środy od 9 do 12
Atheneum Hoboken
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken

Opis
Młodzież ćwiczy język niderlandzki
poprzezróżnorodne formy zajęć,
których podstawą jest świat młodzieży.

Kontakt:
kahoboken.an@g-o.be
www.atheneumhoboken.be

(OKAN – Klasa dla
Osób Przyjezdnych)

Koszt
5 euro

* Daty zapisów z zastrzeżeniem dostępności miejsc.
* Wpisowe należy uiścić w trakcie zapisów.
* Obecność dziecka przy zapisach jest obowiązkowa.
* Ogólne informacje odnośnie zapisów: zadzwoń lub napisz do wydziału Integracji (Inburgering) – 18 (03 338 70 45, inburgering-18@stad.antwerpen.be)

Dziękujemy Urzędowi Miasta Antwerpia za udostępnienie powyższych informacji. Redakcja
STAD ANTWERPEN

Stedelijke Tolk – en Vertaaldienst – Antwerpen
Districtshuis Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk
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Kącik historczny
25 lecie wolności

4

czerwca mija 25 rocznica wyborów z 1989 r. W związku
z tym, w Warszawie odbędzie
się szereg uroczystości, na które zaproszeni zostali przywódcy wielu
państw, w tym prezydent Stanów
Zjednoczonych Barack Obama.
Będą przemówienia, wręczanie orderów i nagród, nadania nazw, spotkania i okazja do refleksji nad osiągnięciami ostatniego ćwierćwiecza.
Podczas tamtych wyborów, po raz
pierwszy od niepamiętnych czasów,
obywatele Polski bez obaw poszli do
urn, aby zagłosować według własnego uznania. Po długim okresie panowania ustroju socjalistycznego, władze PRL utraciły absolutną władzę
w Polsce. Naród wybrał drogę demokratycznych przemian. Jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie miał miejsca szczególny fakt historyczny, który
do tych wyborów otworzył drogę.

Okrągły Stół
W najnowszej historii Polski, pojęcie to oznacza cykl negocjacji, prowadzonych od 6 lutego do 5 kwietnia
1989. Brali w nich udział przedstawiciele władz PRL oraz opozycji solidarnościowej. Obecni byli też przedstawiciele Kościoła, mając status
obserwatora. Prace toczyły się
w trzech głównych zespołach: Do
spraw gospodarki i polityki społecznej, reform politycznych i pluralizmu
związkowego, co dotyczyło włączenia
Solidarności w system związkowy.

Łącznie, w obradach uczestniczyło ponad 700 osób.

Kiszczak, którzy ustalili procedurę
i zakres obrad oraz ostateczny termin
ich rozpoczęcia.

Niezadowolenie społeczne
W tym czasie Polska miała za sobą
szczególnie trudny okres –Polacy nie
godzili się na marne płace i „puste haki”. Początek roku 1989 przyniósł
perspektywę kolejnego wielkiego wybuchu społecznego. Zaczęły się nasilać strajki i spontaniczne protesty,
głównie na tle ekonomicznym. Komunistyczna władza nie mogła już tego
ani zlekceważyć, ani zdusić.

Dialog
31 sierpnia 1988 r. w siedzibie MSW
w Warszawie, odbyło się pierwsze
spotkanie gen. Czesława Kiszczaka
oraz Lecha Wałęsy. Obecny był też biskup Jerzy Dąbrowski i sekretarz Komitetu Centralnego Stanisław Ciosek.
Kolejne spotkanie, znane jako rozmowy w Magdalence, miały miejsce 16
września. Przedstawiciele władz PRL,
Solidarności oraz kościoła podjęli szereg kwestii, z których największy
problem stanowiła kwestia zalegalizowania wolnych związków zawodowych. Uzgodniono, że tematyką
Okrągłego Stołu ma być „model funkcjonowania państwa i życia publicznego, przyspieszenie rozwoju i modernizacja gospodarki narodowej,
kształt polskiego ruchu związkowego”
Po wielu kolejnych negocjacjach,
27 stycznia 1989 r. po raz kolejny
spotkali się Lech Wałęsa i Czesław

Cały świat patrzył
– Na to, co działo się w Polsce. Obrady Okrągłego Stołu zapoczątkowały w Polsce okres transformacji
i oznaczały początek końca ustroju
socjalistycznego w naszym kraju. Dokonywała się rewolucja bez rozlewu
krwi i było to wydarzenie na skalę
światową. Jak wielu z nas pamięta,
dopiero potem zaczęły się zmiany
w całym środkowo wschodnim rejonie
Europy; między innymi miało miejsce zburzenie muru berlińskiego.

Demokracja
Pierwszym krokiem były czerwcowe
wybory 1989 roku. Demokratyzacja
nie dokonuje się z dnia na dzień. Ten
system polityczny, który panował
wcześniej w wielu państwach świata,
nie jest przecież sztywnym zbiorem
praw i przepisów. To proces podlegający ciągłej ewolucji, ulepszaniu drogą prób i błędów. Jest to możliwe dzięki dialogowi społecznemu i wolnym
wyborom. Polska demokracja jest ciągle jeszcze młoda i trzeba będzie poczekać na wyrównanie poziomów życia przeciętnego obywatela Polski,
z mieszkańcami krajów o dłuższym
doświadczeniu w budowaniu demokracji.
Michał Nowacki
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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.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2014 roku

została zakończona rekrutacja uczniów
do klas I.
na rok szkolny 2014/2015

„Spotkania z historią” – nowy serwis internetowy naszej szkoły
„Spotkania z historią” to projekt, który dokumentuje losy polskich kombatantów mieszkających w Belgii. Chcąc
ocalić od zapomnienia niezwykłe historie naszych bohaterów, stworzyliśmy serwis internetowy. Gromadzimy w nim
w formie cyfrowej wspomnienia, relacje, fotografie oraz pamiątki świadków i uczestników historii. Na stronach naszego serwisu znajdziecie Państwo również film o szlaku bojowym żołnierzy I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, w którym wykorzystano fragmenty wywiadów i unikatowe nagrania z pola walki. Chcemy, aby historie zasłużonych Polaków inspirowały młodsze pokolenia i były ciekawą lekcją w ich patriotycznej edukacji.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://szkolapolska.be/archiwum

Najpiękniejsze wiersze
dla dzieci
W klasie II b odbył się konkurs recytatorski poezji
Jana Brzechwy i Juliana Tuwima pod hasłem „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci”. Recytacje połączone
były z konkursem plastycznym. Wszyscy drugoklasiści pięknie interpretowali dowolnie wybrane przez
siebie wiersze. Jury w składzie „Pani Nauczycielka
i uczniowie” dokonując oceny uczestników konkursu brało pod uwagę pamięciowe opanowanie tekstu, intonację i poprawność językową. W drugiej
części odbył się konkurs rysunkowy. Wszystkie dzieci zaprezentowały się wyśmienicie, a zwycięzcy
otrzymali nagrody książkowe.

Dzień Matki
„Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,
Za to, wskazujesz drogę mi w mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz,
dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję...”
Z okazji Dnia Matki uczniowie klasy II b przygotowali dla swoich mam specjalny występ artystyczny i własnoręcznie wykonane upominki – portrety
mam oraz kwiaty z kolorowych papierów.

Pamiętamy o naszych bohaterach.
Wizyta w Beveren.
11 maja 2014 r. przedstawiciele naszej szkoły
wzięli udział w uroczystościach
rocznicowych
w
Beveren.
Jednym
z głównych punktów uroczystości było uczczenie
pamięci gen. Stanisława
Maczka i żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, którzy
w 1944 roku wyzwolili to
miasto. Przemarsz żołnierzy, kombatantów i zaproszonych gości ulicami Beveren zakończył się pod
pomnikiem polskiego Generała. Tam zebrani oddali hołd polskim żołnierzom, którzy walczyli na
tych terenach w czasie II
wojny światowej.
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Kabareton na wyciągnięcie ręki
– Brukselska Noc Kabaretowa

Foto: Łukasz Kobus

N

iemożliwe stało się możliwe. Benka zafundowała
belgijskiej Polonii terapię
śmiechem. Podczas Kabaretonu, licznie zgromadzoną publiczność zabawiali mistrzowie
polskiego kabaretu: Jerzy Kryszak, „Nowaki” i oczywiście kabaret „Paranienormalni”. Cały
program trwał ponad trzy godziny. Jego poziom był bardzo
wysoki, a aktorzy perfekcją
i opanowaniem rzemiosła potwierdzili, że należą do ścisłej
kabaretowej czołówki.
Zgromadzona w Teatrze publiczność bawiła się doskonale.
Na widowni, co chwila rozbrzmiewały salwy śmiechu,
a niektórzy śmiali się właściwie
bez przerwy. Momentami wystarczyły dwa słowa, gest, czy
wymowna mina, i oklaskom nie
było końca. Najwięcej aplauzu
wśród publiczności wzbudziła
oczywiście Mariolka – nieco infantylna i nierozgarnięta, ale
sympatyczna blondynka – postać już kultowa. Odgrywający
ją Igor Kwiatkowski jak zwykle
wzniósł się na wyżyny kabaretowego artyzmu.
Organizatorzy – Benka – zapowiadają, że będą nam aplikować więcej terapii śmiechem
i już dziś zapraszają na występy
polskich artystów w kolejnych
odsłonach Kabaretonu.
„Antwerpia po polsku” z największą
przyjemnością będzie
medialnie patronować tak udanym organizacyjnie i artystycznie
wydarzeniom.
K.L.

Ta doskonała zabawa nie byłaby możliwa bez zaangażowania naszych sponsorów: Airport Transport, Brzoska Construction, Save-Insurance, Diversa Print, Biuro Regionalne Woj. Łódzkiego, Restauracja Lunch & More, Cukiernia Zebra. Podziękowania kierujemy również do patronów medialnych:
Antwerpia po Polsku, Gazetka, Wizytówka.be, Radio Róża, Polskie Radio Beneluks oraz por talom Emigrant, Polonia Belgijska.be oraz Belgia.net. Dziękujemy również wszystkim polskim sklepom, które pomogły w dystrybucji biletów.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmów z ar tystami na naszym profilu Facebook ‘Brukselska Noc Kabaretowa’ oraz na stroniewww.benka.be. Śledźcie uważnie naszą stronę i już dziś zapraszamy na drugą edycję Brukselskiej Nocy Kabaretowej!!!
Benka.be
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Leuven
– Europejski bilans polonijny

interesowani rodzice dokładają starań, aby powstała uzupełniająca szkoła podstawowa od następnego roku
szkolnego.

Dobra praca popłaca

Biblioteka Uniwersytecka. Źródło: http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Universiteit_Leuven

obyczajów, kalendarza
szkolnego naszych pociech, nauczyliśmy się
lokalnego języka oraz
wiemy o wszystkich administracyjnych wymogach. Jesteśmy doskonale
zintegrowani
z lokalną społecznością,
ale także wnosimy coś
swojego do różnorodnej
kulturowo społeczności.
Od kilku lat działa,
z ogromnym sukcesem,
polski sklep. Jedyne
miejsce w Leuven, gdzie
Ratusz. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Leuven#mediaviewer
można kupić specjały
prosto z Polski. To oboOd lat Belgia cieszy się dużym zain- wiązkowy przystanek dla wszystkich
teresowaniem Polaków wyjeżdzają- tych, którzy nie wyobrażają sobie swocych za granice RP, choć od 1 maja jej kuchni bez tradycyjnych ogórków
2004 zwiększył się zdecydowanie od- kiszonych, polskiej śmietany, czy polsetek młodych Polaków mieszkają- skiego chleba. Ponadto, w każdą niecych i pracujących w tym kraju. Leu- dzielę, w Leuven-Heverlee można spotven, pomimo, że nie jest wielkim kać Polonię wychodzącą z jednego
miastem, pozostaje wciąż atrakcyj- z belgijskich kościołów. Mamy tutaj
nym miejscem pobytu dla studentów, swoją wspólnotę i swojego duszpastemłodych rodzin dwujęzycznych, ale rza specjalnie przyjeżdżającego do Letakże dla dojrzałych rodaków.
uven z Polskiej Misji Katolickiej
w Brukseli. Od roku, w środowe popoBelgijska jakość życia
łudnia lub w sobotnie poranki, nasze
Żyje nam się tu bardzo dobrze pociechy spotykają się ze swoimi rów tym „polskim Leuven”, gdzie miesz- wieśnikami na grach, zabawach i nakamy na równych prawach europej- uce w polskojęzycznym przedszkolu
skich jak rdzenni mieszkańcy. Przy- uzupełniającym. Dzięki fantastycznej
zwyczailiśmy się do tutejszych atmosferze w przedszkolu wszyscy za-

Nasi rodacy pracują głównie w firmach prywatnych w sektorze budowlanym lub socjalnym w samym Leuven i w okolicach. Jednocześnie wielu
z nich piastuje znaczące stanowiska
na uniwersytecie, w instytucjach państwowych lub w innych sektorach prywatnych. Nie mamy się, czego wstydzić, wręcz odwrotnie! Polonia
leuveńska, otwarta, wciąż ucząca się
życia i bez strachu wchodząca we
wszystko, co nowe, cieszy się ogólnym
poważaniem, uchodzi za bardzo pracowitą i solidną. W oczach goszczących
nas Belgów, jesteśmy tą częścią społeczeństwa, która przy każdej okazji pielęgnuje dobre relacje z mieszkańcami
rdzennymi miasta i nie powoduje konfliktów kulturalno-religijnych.

Postać Polakiem…
Mamy wszystko, i przede wszystkim
nie żyjemy w „getcie polskim”. Jesteśmy dyskretni w przekazywaniu naszych tradycji, historii i kultury. Wiemy, że nie możemy narzucać Belgom
naszych przyzwyczajeń, ale też nie musimy pozostać bezbarwni. I w ten sposób, od dziesięciu lat, funkcjonuje
w Leuven idealna symbioza. Do pełni
szczęścia potrzebne nam są jeszcze od
czasu do czasu polskie imprezy, ale
szyte na miarę kulturalnego Leuven.
Umiemy przecież bawić się jak typowi
Polacy, choć na nasze leuveńskie ewenementy zapraszani są również lokalni mieszkańcy. Zależy nam wszystkim,
aby imprezy były przeznaczone nie tylko dla nas, Polaków, ale także dla naszych belgijskich współmałżonków
i rodzin oraz międzynarodowych przyjaciół. Czyli czego nam jeszcze trzeba? Cieszymy się ideą wspólnej Europy, która pozwala nam na swobodne
poruszanie się w jej granicach. Nasze
dzieci uczą się języków obcych z łatwością, o jakiej my mogliśmy kiedyś
tylko pomarzyć. I chyba coraz bliżej
nam do używania określenia „Jestem
Europejczykiem” zamiast, „jestem Polakiem, Belgiem czy Flamandem”.
Daskalia
www.daskalia.eu
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Witamina czarodziejka

N

aukowcy biją na alarm. Niedobór witaminy D szkodzi organizmowi człowieka w większym stopniu niż do tej pory
przypuszczano. Na skutek chronicznego niedoboru tej jakże zbawiennej
dla człowieka witaminy, ludzie stali
się mniej odporni i bardziej chorowici. Nawet prawidłowa i bardzo zróżnicowana dieta dostarcza organizmowi
człowieka zaledwie jedną piątą dziennego zapotrzebowania na tę substancję.

zażywać dodatkowe ilości tej zbawiennej dla organizmu witaminy.

Konsekwencje niedoboru
witaminy D

Niewiedza
Coraz więcej z nas zmaga się na co
dzień z wieloma schorzeniami nie wiedząc, gdzie leży przyczyna naszego
złego samopoczucia. W okresach jesienno-zimowych chodzimy opatuleni
w grube ubrania i dostęp promieni
słonecznych do naszego organizmu
jest znacznie ograniczony. Stężenie
witaminy D w naszym organizmie
wzrasta tylko w okresie letnim,
a przez kilka kolejnych miesięcy jest
jej zdecydowanie mniej. Należy więc
korzystać z każdego słonecznego promyka, a w okresie letnim po prostu
wystawiać się do słońca. To właśnie
pod wpływem promieni słonecznych,
skóra produkuje dla naszego organizmu witaminę D. Jak więc można z tego nie korzystać? Promienie słoneczne w rozsądnych ilościach jeszcze
nikomu nie zaszkodziły.

I tu dochodzimy
do sedna sprawy.
Szacuje się, że ponad 90 procent Polaków cierpi na niedobór witaminy D
i nie zdaje sobie z tego sprawy. Dlaczego? O witaminie D mówi się mało
albo wcale. W środkach masowego
przekazu na próżno szukać kampanii
edukacyjnej uświadamiającej ludziom
jak bardzo witamina D jest potrzebna.
Naturalna witamina D nic nie kosztuje, a za wszystkie inne „cudowne”
i natychmiast działające preparaty
wzmacniające nasz organizm trzeba
płacić. Podejrzewam, że gdyby witamina D sprzedawana była na receptę, koncerny farmaceutyczne już dawno zadbałyby o to, żeby na niej zarobić
i zarzuciłyby rynek leków odpowiednią kampanią reklamową. Ale w tym
wypadku, po co uświadamiać ludziom
fakty oczywiste skoro nic nie można
na tym zyskać? Po co przybliżać ludziom coś, co jest ogólnodostępne, łatwe do zdobycia i darmowe?

Mówią lekarze i statystyki
W naszym organizmie jest około 30
tysięcy genów. Witamina D ma wpływ

aż na dwa tysiące z nich (według niektórych danych mówi się o wpływie
na od trzech tysięcy do 25 tysięcy genów) i bierze udział w dwustu różnych reakcjach zachodzących w organizmie człowieka. Jest w prawie
każdym typie komórek ludzkiego ciała i w każdej ludzkiej tkance.
W 2006 roku opublikowano wyniki
badań mówiące o tym, że pomiędzy
niedoborem w organizmie człowieka
witaminy D a występującymi poważnymi schorzeniami istnieje ścisły
związek. Eksperymenty przeprowadzane w kolejnych latach przez naukowców na całym świecie tylko potwierdziły, że nieodpowiedni poziom
witaminy D jest powodem zapadania
na wiele chorób, z czego ludzie całkowicie nie zdają sobie sprawy.
Japońscy naukowcy dowiedli niedawno, że odpowiednia dawka witaminy D zapobiega zachorowaniom
w sezonie przeziębień i co ciekawe,
to właśnie ona wzmacnia nasz układ
odpornościowy o wiele bardziej niż
zalecana w takich przypadkach witamina C.
Z kolei amerykańscy uczeni stwierdzili, że dzieci u których wykryto
znaczny niedobór witaminy D przybierają na wadze o wiele szybciej niż
ich rówieśnicy, co może w konsekwencji prowadzić do niezwykle groźnej dla człowieka otyłości brzusznej.
Lekarze twierdzą, że gdyby każdy
człowiek chociaż na 15 minut dziennie wystawiał na słońce przynajmniej
18 procent swojego ciała, to liczba zawałów serca i chorób nowotworowych
zmniejszyłaby się aż o 600 tysięcy
rocznie. Organizm ludzki jest w stanie sam sobie wyprodukować witaminę D, o ile zapewnimy mu dostęp do
Słońca. W ten sposób możemy zaspokoić około 90 procent swojego zapotrzebowania na witaminę, a resztę
musimy mu dostarczyć w pożywieniu.
Lekarze zalecają też, aby w okresie
od października do maja koniecznie

Niedobór witaminy D prowadzi do
wielu naprawdę poważnych schorzeń.
Jej brak w znacznym stopniu zwiększa ryzyko występowania chorób
serca, powracających infekcji, przeziębień, kłopotów z ciśnieniem, cukrzycy, czy osteoporozy. Pierwszym
sygnałem zbyt małej ilości witaminy
D w naszym organizmie mogą być bóle stawowo – kostne (w tym bóle kręgosłupa), bóle mięśni i to niezależnie
od wieku i płci. Już dawno zostało
udowodnione, a najnowsze badania
tylko to potwierdzają, że witamina D
jest niezbędna dla kości i wzmacnia siłę naszych mięśni. Dlatego gdy pojawiają się kłopoty z poruszaniem się,
jedną z przyczyn prawie na pewno jest
niedobór tej witaminy.
Odpowiednia ilość witaminy D
w naszym organizmie, to także mniej
zachorowań na grypę, na astmę,
mniej problemów neurologicznych.
Witamina D chroni nasz organizm
przed cukrzycą, zbyt wysokim ciśnieniem krwi i stanami depresyjnymi.
Zwiększenie o 10 procent stężenia witaminy D w organizmie człowieka powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego o około
8 procent. Z kolei jej niedobór
w znacznym stopniu wpływa na gorsze funkcjonowanie układu odpornościowego, co może doprowadzić do
występowania schorzeń zagrażających życiu człowieka (stwardnienie
rozsiane, cukrzyca, zapalenie stawów,
udar mózgu, zawał serca czy miażdżyca). Najnowsze badania wykazały
również, że niedobór witaminy D może w konsekwencji prowadzić do zachorowan na nowotwory złośliwe,
przede wszystkim raka piersi, prostaty, nerek i jelita grubego.
Witamina D bierze czynny udział
w tworzeniu serotoniny, czyli hormonu szczęścia, który zapewnia między
innymi dobry nastrój i spokojny sen.
Dopadająca nas czasem depresja,
wstawanie „lewą nogą” czy zrzędliwy
humor mogą być także objawem braku witaminy D.
Osoby mające niski poziom witaminy D zmuszone są przyjmować dwa
razy więcej silnych leków przeciwbólowych niż te, którym jej nie brakuje.
Jest to szczególnie istotne dla osób,
którym w codziennym życiu towarzyszy przewlekły ból. Chociaż niektóre
z tych schorzeń mogą być niezwykle
poważne i mogą mieć poważne kon-

Antwerpia po polsku

czerwiec 2014

sekwencje dla organizmu, czasami
złagodzenie odczuwalnych skutków
można osiągnąć za pomocą uzupełnienia niedoboru witaminy D.
Witamina D odpowiada także za
funkcjonowanie układu kostnego, co
u dzieci wiąże się z rozwojem krzywicy, a u dorosłych z odwapnieniem
i rozmiękczeniem kości.

Gdzie ją znaleźć?
W jaki sposób możemy pozyskać odpowiednią ilość witaminy D dla naszego organizmu? Z pewnością pomoże nam w tym regularne przebywanie
na świeżym powietrzu. Organizm
ludzki jest w stanie sam ją wyprodukować, o ile oczywiście zapewnimy
mu odpowiednio dużo dostępu do
światła słonecznego. Ale nie tylko.
Skutecznym i sprawdzonym sposobem jest odpowiednio dobrany jadłospis, w którym nie może zabraknąć tłustych morskich ryb (śledzia, makreli,
sardynki i łososia), zawierających najwyższą zawartość witaminy D pośród
wszystkich produktów spożywczych.
Oprócz witaminy D dostarczają także
naszemu organizmowi białka o wysokiej wartości biologicznej oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
z grupy omega 3.
Doskonałym źródłem witaminy D
jest nabiał – mleko i jego produkty.

Jednak im chudsze produkty mleczne
(mniejsza zawartość tłuszczu), tym
witaminy w nich mniej. Aby wyżej wymienione produkty spełniały chociaż
w stopniu minimalnym swoją rolę, zawartość tłuszczu w mleku musi wynosić co najmniej 1,5 procent. Doskonałym źródłem witaminy D jest także
masło. Mleko i produkty mleczne powinniśmy spożywać dwa razy dziennie, ponieważ dostarczają niezbędnego dla naszego organizmu wapnia.
Znaczne ilości witaminy D znajdują się w żółtku jaj oraz wątrobie wieprzowej, wołowej i cielęcej. Pewne jej
ilości występują w grzybach, natomiast produkty pochodzenia roślinnego praktycznie nie zawierają omawianej witaminy.
Latem, gdy jest więcej słońca, uzupełnianie witaminy D u dzieci i młodzieży nie jest konieczne. Natomiast
seniorzy, u których wytwarzanie witaminy D w skórze jest słabsze, powinni ją przyjmować przez cały rok.
Dla kobiet będących w ciąży, jak
i w późniejszym okresie laktacji, również wskazane jest przyjmowanie dodatkowych dawek tej jakże potrzebnej organizmowi witaminy. Lekarze
zalecają jednak przeprowadzenie
w tym celu badania krwi.
Normy spożycia dla witaminy D dotyczą głównie niemowląt i dzieci, ze
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względu na intensywny rozwój ich organizmu. Druga szczególnie narażona na jej niedobór grupa to osoby
starsze, u których często występują
zaburzenia pracy układu pokarmowego oraz innych narządów, co może
wpłynąć na obniżone wchłanianie
i metabolizowanie witamin.
Witaminy D nie można zgromadzić
na zapas, nie można jej zmagazynować spędzając kilkanaście dni w roku
na słonecznej plaży. Tego problemu
nie rozwiąże także coraz popularniejsze solarium. Witamina D jest strażnikiem organizmu człowieka. Bez niej
prawidłowe funkcjonowanie naszego
organizmu nie jest możliwe. Jeżeli
mało czasu spędzamy na słońcu, produkcja witaminy D w naszym organizmie spada i musimy wówczas
zwrócić większą uwagę na jej obecność w diecie, aby wyrównać ewentualne braki. Pamiętajmy jednak i niedobór i nadmiar bywa niekorzystny.
Zbyt duże dawki witaminy D w pastylkach stają się toksyczne. Z pewnością nie da się jej przedawkować
spędzając więcej czasu na słońcu lub
zjadając produkty spożywcze będące
w stanie naturalnym jej dobrym źródłem.
Sylwia Jaworska

Antwerpia po polsku

czerwiec 2014

37

Autobusem do Polski
Panie kierowco! A dokąd, a dokąd tak gna?!
Powoli, bez pośpiechu. Zwolnij waćpanie! Podróż trwa 26 godzin,
teoretycznie mógłbym nawiązać znajomość przynajmniej
z większością ludzi w autobusie. Teoretycznie – bo wychodzi na
to, że to i tak za mało czasu by przyjrzeć się każdemu dokładnie.
A bohaterów toć nam nie brakuje!

Jak można? Zastanawiam się chyba
od godziny. No jak?! Traktować nasz
super pojazd pokonujący tysiące kilometrów, brnący do celu emigracji jak
jadalnie, spiżarnie, sypialnie, pralnie,
przymierzalnie i Bóg jeden wie, co jeszcze. I tak na ten przykład, siadła taka
jedna ze swoim loverem, choć na kochanków wcale nie wyglądali. Siedli
i gnieść się zaczęli. Para buch! Koła
w ruch! Nagle świst, nagle gwizd
i dudni i stuka i puka- zziajana, zdyszana ta nasza polska maszyna made in
Germany. No i stało się. Było tak miło, a stać się musiało. Wstała któraś
pani Barbara, leci i pędzi przez środek
autokaru co tchu. Zieleni się i czerwie-

ni. Przyglądam się
i dziwię – ta czemu to
tak gna, taranując
swym atutem pięknej
kobiecej, smukłej zresztą nogi, wszystko co
ma po drodze. Podeszła
do kochanków, uwagę
zwróciła – bo nie przystoi młoda damo! Z wewnątrz całego mnie
wyparowało – Pani Barbaro! W cekinach świecących, w butach ze
sztucznego materiału,
o litości, ze złotą syntetyczną torbą i poliestrową bluzką. Złotko!
Zakrzyczeć mi się zachciało – nie psuj tego!
Siadaj oglądaj umilacza
polskiej podróży, czekoladki i wi-fi złociutka Ci przyniosę! Moja postawa niesłychanie odważnego arbitra sporów
międzynarodowych na pograniczu jednej granicy z drugą, efekty przyniosła. Rozejm nastał. A tu znów! Z drugiej strony barykady od naszej Barbary
toczyć się akcja zaczyna. Pani Barbaro! Co za fluidy Pani z sobą do autobusu przyniosła w kieszeni?
– Jak wyglądam w tej sukience?
– Spoko.
– Nie marszczy mi się tam z tyłu?
– Jest okej.
– A jak się schylam to się aby nie
podciąga za bardzo? Tam z lewej chyba się podnosi za sporo? – Spoko.

– Może ten niebieski taki nie jest, no
wiesz, taki nie za bardzo on jest chyba? – Jest okej.
– Przymierzę żółtą, dobrze Stefanku? – Spoko.
– I która lepsza, misiaczku? – Obie
są okej.
– A Ty, którą wolisz, prosiaczku?
Zieloną. Ale ja nie mam zielonej! To
załóż niebieską. Przecież ci się nie podobała! No to załóż żółtą. Stefanku!
Żółta też ci się nie podobała! To załóż
obie, niebieski i żółty dadzą ci zielony.
Po próbach i znojach założyła żółtą.
Apokalipsa! Żółta poplamiła się sama
w bagażu podręcznym! Ale cuda!
A przecież sama nie miała prawa!
Oprócz niej miałam tam tylko jeszcze
dwie inne, trochę pasty greckiej, kilka gofrów z czekoladą, masło, a ser
to przecież nie barwi – dziwować się
bohaterka zaczęła. Jak to to, tak to
to? Czyżby rzymianie na wozach jednoosiowych przybyli wraz z całym
sztabem Galów by wybrudzić żółtą sukienkę międzynarodowej Pani M.?
– Nie, nie droga Pani, proszę mnie
nie pytać. Absolutnie proszę nie pytać!
Wstyd mi będzie, bo ja nikczemny,
tym razem pralki nie zabrałem z sobą
w tę podróż życia. Zwyczajnie zapomniałem! Apokalipsa!
I to jednak prawda, że człowiek
uczy się przez całe życie...
Adam Sn arski
www.adamsnarski.cba.pl
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Brunetki kontra blondynki

B

arwy, czegokolwiek by nie dotyczyły, budzą emocje, a nawet
mogą mieć wpływ na czyjeś życie. Tak też jest w przypadku koloru
włosów, szczególnie u pań. Temat bywa traktowany lekko, ale zasługuje
też na kilka chwil uwagi.
Czarny kolor włosów jest najpopularniejszy na świecie. To najbardziej
popularna cecha genetyczna wśród
ludzi różnych ras i ten kolor dominował u ludzi pierwotnych. Obecnie, najczęściej występuje w Afryce na południe od Sahary, w Azji i u Amerykanów
pochodzenia kolumbijskiego.
Włosy rude wywodzą się z terenów
północnej i wschodniej Europy, wpływały korzystnie na mieszkańców terenów o słabym nasłonecznieniu. Ten
kolor włosów powoli zanika, obecnie
tylko do 4% ludzi ma gen odpowiedzialny za włosy rude.
Blond, w różnych odcieniach, jest
rozpowszechniony wśród Europejczyków i rzadko występuje u ludzi innego pochodzenia.
Poziom melaniny w organizmie decyduje o każdym kolorze włosów, który w przeciwieństwie do ich długości,
doczekał się nawet opracowań naukowych. Oczywiście, tematem jest nie
tyle kolor, ile cechy pań.

blondynki są na ogół spokojniejsze
niż brunetki, bywają bardziej niepewne siebie, nieśmiałe, sprawiają wrażenie łagodnych i bezradnych.

Sprzeczność pozorna
Oto przykłady z trzech różnych źródeł: dwie sprzeczne opinie i trzecia,
która je „godzi”.
n Panie, które mają ciemny kolor
włosów, osiągają w pracy zawodowej większe zarobki, bo postrzega
się je poważniej i serio niż koleżanki blondynki.
n Blondynki zatrudnione na tym samym stanowisku, mające to samo
wykształcenie i doświadczenie, zarabiają więcej niż brunetki czy szatynki.
n Blondynki są lepiej wynagradzane,
ale tylko na tych stanowiskach,
gdzie liczy się wygląd zewnętrzny.
Natomiast w zawodach, w których
najważniejsze są intelekt i kompetencje, blond włosy mogą nawet
przeszkadzać.
Trzecia opinia, odnosząca się do intelektu blondynek, może wypływać
nie ze stanu faktycznego, lecz ze sposobu traktowania blondynek. Poza
tym istnieją inne, odmienne opinie.
Na temat blondynek funkcjonują stereotypy, skutecznie podtrzymywane
przez:.

Jakie są?

Dowcipy o blondynkach,
a blondynki się bronią

Opinie są różne i często sprzeczne.
Mówi się na przykład, że blondynki
są bardziej dowcipne i swobodne, brunetki bardziej tajemnicze i powściągliwe, a rudowłose najbardziej nieobliczalne. Ale inna opinia brzmi:

Jedne są subtelne i… dowcipne, inne są – wszyscy wiemy, jakie. Żeby
było sprawiedliwie, nie przytoczymy
tutaj żadnego zwłaszcza, że dowcipów
o brunetkach raczej nie ma. Można
przypuszczać, że powodem powsta-

wania blond-kawałów jest rywalizacja brunetek i blondynek o preferencje mężczyzn, lub też chodzi tylko
o wizerunek w oczach innych ludzi,
gdyż nie wszystkie panie rywalizują,
bo są pewne swego.
Choć są ciągle przedmiotem żartów,
same twierdzą, że: „wszystkie blondynki doskonale wiedzą, że te kawały wymyślają brunetki z zazdrości i że
kawały muszą być proste oraz krótkie, żeby brunetki mogły je zrozumieć
i zapamiętać”. Wg badań, blondynki
najczęściej odbijają facetów. Może
w rewanżu?

Geneza konfliktu
Źródłem stereotypu blondynki, są np.
role filmowe Marylin Monroe, Brigitte Bardot. W bajkach, dobre wróżki
i księżniczki też mają jasne włosy. Ale
początek może być ukryty w czasach…
epoki lodowcowej. Kanadyjski badacz
Peter Frost twierdzi, że aby mężczyźni
przynosili ówczesnym paniom więcej
pożywienia, „ […] po prostu zdziecinniały. Blond włosy, gładka, bezwłosa
skóra, małe nosy, duże oczy, wysoki
tembr głosu, a także jasna karnacja ciała – cechy kojarzone z dzieckiem wyzwalały u osobników dorosłych – tysiące lat temu i dzisiaj – uczucia
opiekuńcze. Podczas długich i niebezpiecznych łowów wielu myśliwych
– mężczyzn – ginęło, przez co pozostali stawali się pożądanym dla kobiet «zasobem» do zdobycia”. Oczywiście, musiało to się dokonać w drodze ewolucji.
W ten sposób – jak twierdzi naukowiec
– pojawiły się blondynki.

To działa
Tam gdzie są różnice, muszą być
ich skutki. Jakikolwiek był powód po-

Antwerpia po polsku

czerwiec 2014

jawienia się na Ziemi blondynek, są
one traktowane przez panów nieco
inaczej, niż brunetki. Ognistowłosych
pań jest tak mało, że je z całym szacunkiem pominiemy.
„Efekt polodowcowy” działa i kolor
włosów pań, wpływa na wiele życiowych decyzji panów. „Podczas dobrobytu finansowego mężczyźni preferują kobiety o blond włosach: subtelne,
delikatne (zwłaszcza, jeżeli w wianie
wnoszą niezły kapitalik). Kiedy w oczy
zagląda kryzys wybierają na partnerki silne, zdecydowane i... ciemnowłose, na których wsparcie mogą liczyć
w ciężkich chwilach – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie
firmy Lycos, zajmującej się kojarzeniem par”.
Istotny jest też wynik badań mówiący:, „Chociaż więcej niż połowa
mężczyzn na randki chodzi głównie
z blondynkami, to na żony wybiera
panie o ciemniejszych włosach”.

Popularność blondynek
spada
Z badań Firmy Garnier wynika, że
71% mężczyzn woli brunetki i szatynki, a nie jak powszechnie się sądzi
– blondynki. Wg innych źródeł, wśród
żon milionerów, przeważają ciemnowłose – aż 78%. Brunetki robią też
bardziej błyskotliwe kariery, są lepiej

oceniane w pracy niż blondynki, które z kolei uchodzą za odważniejsze
w życiowych wyborach i mają wyższą
samoocenę. Mężczyzna odnosi więcej
sukcesów, gdy u jego boku jest brunetka.

n

Coraz więcej brunetek

n

Badania naukowe dowodzą, że
w ciągu ostatnich 25 lat liczba blondynek zmniejszyła się o połowę. Przyczyną są słabe „blond-geny”, które
w procesie dziedziczenia wypierane
są przez „geny ciemne”. Obecnie, tylko co czwarta dziewczyna ma jasne
włosy. Wg prognoz „Za kilkaset lat
kanonem urody będzie twarz o cerze
koloru cappuccino, migdałowych, lekko skośnych oczach i ciemnych włosach”.

Warto wiedzieć
n Aż 72% panów stwierdziło, że lśniące włosy są ważnym atrybutem kobiecości i dodają paniom atrakcyjności.
n O tym, że włosy lśnią, decyduje
zamknięcie się łusek na ich całej
długości. Aby je zamknąć, jest szereg sposobów: od zimnej wody poczynając, poprzez nałożenie soku
z cytryny (odpowiednio rozcieńczonego), na odpowiednich prepara-

n
n
n
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tach kończąc. Ale należy skonsultować to z kosmetyczką.
Dla 83% ankietowanych, warkocze
i dziewczęce sploty są słodkie
i atrakcyjne. W krótkich włosach,
76% panów woli asymetrię we fryzurze.
Mężczyźni lubią, kiedy kobieta
zmienia fryzurę, sposób upięcia lub
ma na przemian falowane i proste
włosy.
Niedobór żelaza może spowodować
wypadanie włosów.
Podcinanie włosów nie ma wpływu
na prędkość ich wzrastania.
Naturalność staje się coraz bardziej
popularna. Panom przestają się podobać duże ilości żelu i innych
utrwalaczy, oraz zbyt intensywne
farbowanie i balejaże.

Pozostaje zagadnienie włosów farbowanych. – To też działa! I to w obie
strony. Po pierwsze, kolor naturalny
i „farbowany” podobnie wpływa na reakcje otoczenia, po drugie, – co ważne – np. naturalna brunetka po zmianie koloru włosów na blond,
podświadomie zaczyna czuć się i zachowywać jak blondynka. Dotyczy to
każdej zmiany koloru.

Michał Nowacki
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Ciekawostki
Urodziny tunelu
Najdłuższy podmorski tunel na
świecie, łączący kontynentalną część
Europy z Wyspami Brytyjskimi, zbudowany został pod Kanałem La Manche dokładnie dwadzieścia lat temu.
To wyjątkowe przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem, a z tunelu
skorzystało do tej pory ponad 250 tysięcy podróżnych.
Od samego początku budowa tunelu wzbudzała wiele kontrowersji,
a koszty przedsięwzięcia okazały się
dwa razy wyższe niż początkowo zakładano. Zarówno Francuzi jak i Brytyjczycy, wraz z otwarciem tunelu
mieli wiele obaw. Pierwsi bali się gigantycznej finansowej klapy, drudzy
zaś najazdu imigrantów. Po dwudziestu latach można powiedzieć, że czarne scenariusze nie spełniły się, a ponad dwugodzinna jazda z Wysp
Brytyjskich do Paryża (czy nieco dłuższa do Brukseli) okazała się wygodna, a przede wszystkim szybka i o wiele bardziej opłacalna niż pokonanie
tego dystansu samolotem.

Wyjątkowa motywacja
Pewien Brytyjczyk jest od lat zapalonym kibicem piłkarskim. Jednak ze
względu na swoją wagę – 235 kilogramów, nie mógł oglądać meczów
swojej drużyny na boisku, ponieważ
nie był w stanie przecisnąć się przez
obrotowe bramki, którymi kibice
wchodzą na stadion. Z miłości do piłki nożnej postanowił schudnąć. Mając
tak ogromną motywację przeszedł na
dietę i po 18 miesiącach stracił aż 144
kilogramy. Jego wyczyn został dostrzeżony nie tylko w środowisku piłkarskim, uznany został także za „mistrza świata w odchudzaniu”.

Kosmiczna licytacja
Na początku maja, na aukcji
w Brukseli zlicytowana została używana kosmiczna kapsuła pochodząca
z dawnego Związku Radzieckiego, która dwukrotnie w latach 1977 – 78 odbyła podróż w przestrzeń kosmiczną.
Radziecka kapsuła waży mniej więcej
dwie tony, ma dwa metry wysokości,
a jej średnica to trzy metry. Przed aukcją kosmiczny pojazd został należycie
odnowiony i obecnie znajduje się
w nim miejsce dla trzech osób.
Oprócz wehikułu zlicytowane zostały także inne kosmiczne przedmioty:
kompas wskazujący Ziemię, deska rozdzielcza oraz dwa kosmiczne skafandry.

Smartfony nie dla małych
dzieci
Amerykańscy uczeni z Cohen’s Children Medical Center w Nowym Jorku odkryli, że korzystanie z gier i aplikacji obsługiwanych poprzez ekrany
dotykowe obniża zdolności językowe
i spowalnia naukę mowy. Ich badania obejmowały dzieci do trzech lat,
bowiem to one właśnie są najczęściej
„wyposażane” w smartfony przez rodziców, którzy sadzą, że w ten sposób wspomagają ich rozwój. Amerykańska
Akademia
Pediatrii
przestrzega rodziców przed częstym
obsługiwaniem tego typu urządzeń
przez dzieci poniżej trzeciego roku
życia, ponieważ technologia nigdy nie
zastąpi bezpośrednich kontaktów,
zwłaszcza zwyklej rozmowy.

Zamiana
Pewien francuski więzień przez trzy
miesiące wodził za nos wymiar sprawiedliwości. Odbywając karę pozbawienia wolności w jednym z zakładów
karnych, pewnego dnia oddalił się od
swojej grupy. Strażnicy nie zauważyli jego nieobecności z prostego powodu, stan liczebny więźniów pozostał
bez zmian. Miejsce uciekiniera dobrowolnie zajął w celi przyjaciel z dzieciństwa, którego skazaniec poprosił
o „zastępstwo” chcąc być przy ciężko
chorej matce. Kiedy prawda wyszła
na jaw, sędziowie nie mieli litości.
Uciekinier dostał dodatkowo półtora
roku więzienia, a jego wspaniałomyślny przyjaciel załapał się na pół roku
odsiadki.

„Tydzień komara”
Taka nazwę wymyślił dla prowadzonego przez siebie programu Bill Gates
– najbogatszy człowiek świata. Według Światowej Organizacji Zdrowia,
z której danych skorzystał filantrop,
to właśnie komary zabijają największą liczbę ludzi na świecie. Są groźniejsze od węży czy krokodyli. Gates
przekonuje: „jeżeli chodzi o zabijanie
ludzi, to żadne inne zwierzę nawet się
do tych owadów nie przybliża”. I dodaje, że to komary przenoszą katastrofalne choroby, z których najgorsza, czyli malaria, pozbawia życia
ponad 600 tysięcy osób rocznie.

Opalanie na zdrowie
Szwedzcy naukowcy przez ostatnie
dwadzieścia lat przeprowadzali badania mające wyjaśnić wpływ promieni
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słonecznych na długość życia kobiet.
Ogłoszone przez nich wyniki badań
są doprawdy zaskakujące i dowodzą,
że kobiety stroniące od słońca częściej umierają. Te z pań, które całkowicie wystrzegały się słońca latem,
aż dwukrotnie częściej umierały
w wyniku różnych schorzeń, w tym
nowotworów, w porównaniu z paniami opalającymi się codziennie. Uczeni przypuszczają, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak witaminy
D, który może prowadzić do różnych
schorzeń, między innymi cukrzycy,
gruźlicy, stwardnienia rozsianego czy
krzywicy.

Niezwykła ucieczka
Dwaj więźniowie odsiadujący karę
pozbawienia wolności w jednym z bułgarskich więzień, uciekli z aresztu
w iście filmowym stylu. Wykopali tunel, którym w nocy wydostali się na
sąsiadującą z więzieniem ulicę.
Wszystko odbyło się pod osłoną nocy
przy całkowitej nieświadomości więziennych strażników, którzy po fakcie
przyznali, że takie historie do tej pory zdarzały się tylko w hollywoodzkich filmach. Obaj przestępcy (notabene bardzo groźni dla społeczeństwa
i odsiadujący wyroki za morderstwo),
po wyjściu z tunelu przepadli jak kamień w wodę i wszelki słuch po nich
zaginął.

Płaczące maluchy
Mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni
wierzą, że ich głośny płacz jest oznaką zdrowia, siły i wyśmienitej kondycji. Stare japońskie porzekadło mówi,
że „płaczące dzieci rosną szybciej,
a odgłos ich krzyków odpędza złe duchy”.
W mieście Nakizumo od ponad czterystu lat odbywają się zawody o nazwie „Płacz dziecka sumo”. W czasie
trwania konkursu rodzice oddają swoje pociechy zawodnikom sumo, którzy biorą je na ręce i na zapaśniczej
arenie stają naprzeciwko siebie. Maleństwa ubrane w jasne kimona mają
za zadanie jak najszybciej zacząć płakać. Zwycięża ten maluch, który
pierwszy zacznie płakać. Jeżeli oba
zapłaczą jednocześnie – zwycięża ten
najgłośniejszy. Kiedy żaden z nich nie
wykazuje chęci do płaczu, na arenę
wkracza sędzia w diabelskiej masce
na twarzy i aby wywołać pożądany
efekt, wydobywa z siebie przerażające dźwięki.
Co roku, coraz więcej dzieci, a właściwie ich rodziców, wyraża zainteresowanie udziałem swojej pociechy
w zawodach płaczu.
Opracowała: Karolina Tomczak
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Czy umiesz powiedzieć NIE

Z

bliża się czas urlopów i wakacji. Może będziemy mieli więcej
czasu, aby przyjrzeć się dokładniej zachowaniu naszych dzieci?
A może kilka chwil, aby przyjrzeć się
samemu sobie?

Tak i nie
Te dwa słowa będą się tutaj często
powtarzać dla przejrzystości tekstu.
Słowo „nie” jest używane często i jego moc jest olbrzymia. Budzi też zdecydowanie więcej emocji niż słowo
„tak”, wyłączając sakramentalne „tak”
wypowiedziane przed ołtarzem lub
w urzędzie stanu cywilnego.
Niestety, „Tak” bywa traktowane jak drobny prezent na urodziny zarówno przez nadawcę,
jak i odbiorcę. Ten pierwszy
może o swoim „tak” zapomnieć: „niczego nie obiecywałem, czego oni ode mnie
chcą?”. Ten drugi, najchętniej potraktuje skutki słowa „tak” następująco:
„przecież
to
oczywiste”, zasługuję na
to” lub „to mi się należy,
bo jestem wyjątkowy, jedyny i naj”.
Są tacy, którzy usłyszawszy słowo „nie”, traktują
je jak zamach na osobistą
wolność, próbę podważenia
ich nienaruszalnego autorytetu i chęć odebrania im uświęconych przez własny egoizm przywilejów. Są też tacy, którym „nie” nie
chce przejść przez gardło, dlatego godzą się na wszystko.
Jeśli do tego uświadomimy sobie,
że rządzenie składa się w głównej mierze z mówienia „nie”, przestajemy
mieć wątpliwości, że z tym słowem
nie ma żartów. Ale zajmijmy się tylko
zwykłymi relacjami „na co dzień”.
Już dawno powiedziano: „to, co nie
jest zabronione, jest dozwolone”
i „milczenie jest oznaką zgody”. Dlatego, jeśli ktoś sobie na to pozwoli,
inni ludzie jeżdżą na nim jak na łysej
kobyle tak długo, aż natrafią na granice cierpliwości lub dobrej woli. To
skutkuje zdziwieniem:, „co go/ją
ugryzło? Przecież było tak fajnie
i zwyczajnie”. Niestety, fajnie i zwyczajnie było tylko dla jednej strony.
Natomiast strona, reprezentowana tutaj przez kobyłę, w zależności od charakteru i temperamentu jest już tym
zmęczona, sfrustrowana, wściekła,
lub właśnie idzie wykopać topór wo-

jenny. Nie jest łatwo powiedzieć „nie”.
Chyba, że jest się asertywnym.

Co to znaczy?
Jest wiele jej definicji. Na przykład:
„asertywność oznacza takie zachowanie, w którym bez lęku czy poczucia
winy, zdecydowanie, konkretnie
i uczciwie komunikujemy nasze potrzeby, uczucia i oczekiwania innym
ludziom, nie naruszając przy tym ich
pragnień, postaw lub praw”. Inna uj-

NIE

Pomiędzy skrajnościami
Asertywność jest stanem pośrednim pomiędzy dwiema skrajnymi postawami: bierną i agresywną, które
prędzej czy później doprowadzają do
konfliktu jawnego lub ukrytego. Ten
jawny, choć bywa niemiły a nawet
groźny, daje jednak szansę na rozwiązanie problemu. Ale ten drugi jest jak
podstępna choroba, która może zwalić z nóg słonia.
Jeśli będziemy zbyt ulegli i wszyscy dokoła będą robić to, co chcą – lub
nie będą robić tego, czego nie chcą
– pewnego dnia trafi nas szlag a oni
jeszcze się na nas o to obrażą. Natomiast, jeśli to my będziemy tyranizować otoczenie i ciągle forsować swoje, ktoś inny tego
nie wytrzyma i pewnego dnia
to on zostanie przez własny
szlag trafiony, a na nas
spadnie burza z piorunami. Tak źle i tak niedobrze.
Jeśli ktoś jest agresywny, władczy, zaborczy, obcesowy, w bezwzględny
sposób osiąga swoje cele
i dobrze mu z tym, osoby
uległe będą krążyć po orbicie jego ego. Czasem do czasu, czasem do końca czasu.
Jednak czy im z tym dobrze?

Uległość

muje to nieco prościej: „jest to umiejętność pogodzenia własnych i cudzych potrzeb społecznych”. Ale
spróbujmy jeszcze prościej, np.: – „Kawa na ławę i bez urazy. Chcę być w porządku z wami i z samym sobą, idźmy
na kompromis a unikniemy konfliktów w przyszłości”. Oczywiście, kompromis oparty na ustępstwach tylko
jednej strony, nic osobie uległej nie
daje.
Czy ta życiowa umiejętność może
być wrodzona, czy też wynika tylko
ze sposobu wychowania, to osobny temat. Jednak można ją wykształcić lub
doskonalić u młodego człowieka, aby
ułatwić mu późniejsze życie. Z dorosłymi sprawa jest o tyle trudniejsza,
że trudno kształtować coś, co już jest
ukształtowane, ale nie zawadzi przyjrzeć się sprawie pod kątem wychowania naszych pociech, choć temat
tyczy też dorosłych.

Ta bierna postawa jest głównie
wynikiem lęku przed reakcją innych,
obawą utraty aprobaty u innych, obawą przed odrzuceniem, chęcią uniknięcia konfliktów. Również ktoś może uważać, że taka postawa oznacza
bycia grzecznym lub dobrze wychowanym. Tutaj – uwaga rodzice! Dziecko, wychowane bardzo rygorystycznie, pokornie realizujące wszystko,
czego chcą rodzice, bywa powodem
ich dumy. Słowa znajomych, „Jakie
to grzeczne dziecko” jeszcze utwierdzą mamę lub tatę w błogim przekonaniu, że dobrze wychowują swoją pociechę. Ale czy to aby nie jest tykająca
bomba późniejszych problemów? Może przecież się okazać, że dziecko nie
tyle jest wychowane, co wytresowane jak słoń, który nie uwolni się od
małego kołka wbitego w ziemię, bo
w trakcie tresury wszystkie takie próby bolały. Potem dziecko może jeszcze
usłyszeć np. od taty: „ty ciamajdo, ty
ofermo, nie umiesz walczyć o swoje?
Czego tata cię uczył?” Ano właśnie:,
czego nauczył? – Uległości, a co za
tym idzie braku poczucia własnej war-
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tości, co skutkuje tym, że inni się
z nim nie liczą. Ale jest jeszcze ewentualność, że dziecko nagromadzi w sobie ukrytą agresję, która może ujawnić się w zupełnie nieoczekiwany
sposób, aż do totalnego buntu włącznie. Z drugiej strony, absolutna wolność oznacza dla dziecka brak poczucia
bezpieczeństwa,
chaos
i zagubienie. Gdzie jest złoty środek?
Na tym polega urok wychowywania
dziecka, aby ten środek znaleźć, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności
i jego cechy wrodzone lub już nabyte.

skutkuje, pozostaje pewnie i szybko
odejść.
Ale arsenał sposobów na odmawianie komuś czegoś może być szerszy.
Można udawać, że jest się zajętym
i w ogóle nie odpowiedzieć. Jeśli mimo to ktoś będzie uważać, że „wrzucił temat” i to sprawę załatwia,
w przypadku ponownej próby egzekwowania od nas uległości trzeba będzie powiedzieć np. „nie przypominam sobie, abym wyraził na to zgodę”
lub też „przepraszam, ale mam właśnie inne plany”.

Porównanie
Skutki postawy agresywnej są oczywiste i do tego wrócimy później. Porównajmy efekty postaw uległej
i asertywnej
Inni nas wykorzystują – bronimy
swoich praw szanując prawa innych.
Mamy zahamowania i czujemy się
gorsi – potrafimy wyrażać własne
uczucia i nie mamy kłopotów w relacjach z innymi.

Można też zmienić temat: „Fajny
film wczoraj widziałem” albo zażartować „właśnie idę na szkolenie dla kosmonautów” lub zaproponować coś innego „a może zróbmy tak…”.
Lub też: „jesteś w porządku / jesteś
moim przyjacielem, ale ten pomysł
nie jest najlepszy” lub „nie namawiaj
mnie do tego, czego nie chcę zrobić”
albo „czy mówisz to poważnie?”.

Kiedy mówić „nie”?
Inni decydują za nas – sami decydujemy, co wybrać.
Nie osiągamy swoich celów – osiągamy swoje własne cele nie krzywdząc innych.
Jesteśmy pokrzywdzeni i poniżeni
– mamy wysoką samoocenę, jesteśmy
pewni siebie, dobrze się z tym czujemy i właściwie zachowujemy.

Jak mówić „nie”?
Możemy podpowiedzieć naszemu
dziecku kilka trików.
Aby „nie” odniosło optymalny skutek, należy się wyprostować, spojrzeć
danej osobie w oczy i spokojnie, pełnym głosem i wyraźnie powiedzieć
„nie”, „nie, dziękuję”, „nie mam na to
ochoty”, „nie mam takiego zamiaru”
itp. Krzyk i zdenerwowanie w mówieniu „nie”, nie pomogą. Lepiej jest łagodnie, lecz stanowczo.
Jeśli dwukrotne zaprzeczenie nie

To kwestia życiowego doświadczenia i wyczucia. Jeśli dana sytuacja lub
jej efekty będą dla kogoś niekorzystne, zareagować trzeba natychmiast.
Potem o wiele trudniej jest sprawę
odkręcić. Jednak trzeba też wiedzieć,
z kim rozmawiamy. Kiedy oferowany
w sklepie towar nam nie odpowiada,
wystarcza grzeczne „nie”. Inaczej jest,
jeśli rozmawiamy z przyjacielem lub
znajomym. Ktoś, kto właśnie zaczyna być asertywnym, może spowodować u innych szok: „chyba zupełnie
ci odbiło” i narazić się na „nową opinię” człowieka przebojowego, obcesowego, a nawet spowodować, że przestanie się być lubianym. Oczywiście,
skłonienie starych znajomych do zaakceptowania naszej nowej postawy
nie przyjdzie łatwo. Trzeba samemu
zdecydować, czy chcemy być lubiani
nie za to, jacy jesteśmy, ale za to, że
zawsze we wszystkim ustępujemy i in-
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ni do tego się przyzwyczaili. Czy zdecydujemy się być asertywni w stosunku do nauczyciela matematyki
w szkole naszego dziecka, to już kwestia chłodnej kalkulacji.

Zachowanie agresywne
Jeśli ktoś uważa, że wszystko mu
się należy i egzekwuje to manipulując
innymi, to po prostu trzeba być czujnym. Jednak, kiedy ktoś jest brutalny i bezwzględnie bierze od innych
to, co chce, mamy z nim problem. Pozostaje tylko, – jeśli jest to możliwe,
uniezależnić się i iść dalej własną drogą. Chyba, że ktoś lubi stan nieustającej walki i to go kręci. Jeśli nasze
dziecko jest bardzo agresywne, warto pójść z nim do psychologa.
Mało kto podejrzewa, że powodem
postawy agresywnej bywa strach, np.
przed porzuceniem, boją się zachowywać inaczej bo nie dostaną tego, co
chcą, obawiają się utraty dominującej pozycji itd. Ale agresja może być
spowodowana np. brakiem wiary
w siebie, chęcią zwrócenia na siebie
uwagi, lub po prostu w danej chwili
„czara goryczy się przelała”. Może też
być tak, że agresja jest udawana, bo
po prostu skutkuje osiągnięciem zamierzonych korzyści.

To nie jest łatwe
Poruszone tutaj zagadnienia, oczywiście nie wyczerpują tematu, na który istnieje wiele bardziej szczegółowych opracowań. Mam nadzieję, że
udało się tutaj rzucić na to zagadnienie nieco światła i zwrócić uwagę na
jego ważkość. Trudno powiedzieć, co
jest trudniejsze: zmiana postawy
z uległej na asertywną, czy z agresywnej na asertywną. Nie wiem, co
zaproponować ludziom agresywnym,
ale tym uległym proponuję hasło dnia:
„kawa na ławę bez owijania w bawełnę”.
Michał Nowacki
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Pisać każdy może

P

isanie automatyczne polega na
niezwłocznym przelewaniu na
papier wszystkiego, co piszącemu przyjdzie do głowy. O czym w tej
chwili myślę? – O posłuszeństwie narzędzia w rękach piszącego. W XXI
wieku mamy dwie opcje i trzecią. Albo pisanie odręczne, albo „na komputerze”, lub też zatrudnienie sekretarza/sekretarki, co tutaj pominiemy,
podobnie jak funkcję interpretowania głosu przez komputer.
Jeśli piszemy piórem, długopisem
itp., widzimy „na bieżąco” każdą literę
lub znak. Cały proces przebiega płynnie i pozornie problemu nie ma, ale
problem jest. Są tacy, których denerwuje fakt, że choć ich myśli przypominają feerię przebłysków geniuszu twórczego, to pióro porusza się ślamazarnie
jak robal na rozjeżdżonym asfalcie
w upalny dzień. Próba przyśpieszenia
tempa pisania może jednak oznaczać
konieczność zatrudnienia kryptologa,
aby odczytał bazgroły Piszącego. Ale
z grubsza rzecz ujmując, problemu
z uporządkowaniem wszystkich działań – od zamysłu do powstania znaku
graficznego – nie ma. Jednak wyobraźmy sobie inny scenariusz.

Uwaga, przesiadka!
Oto Osoba Pisząca, swoją weną zdeterminowana, zasiada do komputera
z nonszalancją mistrza, który zamachnął się połami fraka i posępnym wzrokiem mierzy czarno-białą klawiaturę
fortepianu. – Oto za moment, nakarmię świat bogactwem estetycznych
wrażeń i już teraz, zanim zacznę, mo-

żecie być mi wdzięczni za ucztę, jakiej jeszcze pod Słońcem nie było. Ale
co się dzieje?
Osoba Pisząca zaczyna cierpieć. Powodem jest zagięcie i wyłączenie
z użycia ośmiu palców, tudzież swoisty paraliż, polegający na zesztywnieniu pozostałych dwóch – po jednym
u każdej dłoni – oraz utrzymywaniu
się tego stanu aż do ostatniej kropki.
To samookaleczenie jest bezlitośnie
eksploatowane przez Piszącego, co
polega na wymachiwaniu wspomnianymi dwoma palcami z przebiegłością prababci robiącej na drutach szalik. Jed nak bab cie wte dy na rę ce
sobie nie patrzyły. Za to Osoba Pisząca, na swoje ręce patrzeć musi: „klawisz «P» był gdzieś po prawej, «E»
chyba po lewej stronie”. Na domiar
tego, kartka papieru, – teraz ekran
monitora – nie dość że zamiast leżeć,
stoi pionowo, to jeszcze litery i słowa
ukazują się w pewnym oddaleniu od
zesztywniałych
pal ców Oso by Piszą cej. To z ko lei
po wo du je
oczo pląs, jak gdyby jakiś upior ny cho choł grał z Osobą
w ping-ponga pomię dzy ekra nem
a klawiaturą, a niewidzialna piłeczka
była wahadełkiem
w rękach szamana
z Wysp Ska li stoPiaszczystych.

Krótko mówiąc, Osoba Pisząca stwierdza u siebie brak pełnej koordynacji
pomiędzy zamysłem a powstaniem
znaku graficznego, co doprowadza ją
do stanu zrezygnowania: „na tyle, ile
potrzebuję, taka biegłość mi wystarcza”.

Po co mi to?
Jeśli ktoś pisze od czasu do czasu emaile, lub chce wklepać nazwę gry,
problemu nie ma i przede wszystkim,
– „co komu do domu”, czyli „to moja
sprawa”. Jednak, jeśli sami nie chcemy pisać na klawiaturze wszystkimi
dziesięcioma palcami lub po prostu
brak nam czasu, aby się tego nauczyć,
zwróćmy uwagę na nasze pociechy.
One jeszcze mogą się załapać i zacząć
pisać „bezwzrokowo”. Jak to się ma
do szybkości pisania, oraz że to może
kiedyś okazać się ważne, tłumaczyć
raczej nie trzeba.
Michał Nowacki

PRZYPOMNIENIE
KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO
AMBASADY RP W BRUKSELI
ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH, OBYWATELSKICH, PRAWNYCH i WIZOWYCH:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli przypomina, że w związku z dobiegającym końca okresem
treściowym – od 1 stycznia 2014 r. w sprawach paszportowych, obywatelskich, prawnych i wizowych
przyjmowane będą WYŁĄCZNIE osoby uprzednio zapisane poprzez stronę http://www.e-konsulat.gov.pl/
Interesanci, którzy nie zapisali się – nie zostaną przyjęci.
Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane w celu odbioru paszportu oraz uzyskania
zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.
Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji, mając nadzieję iż przyczyni się do sprawnej obsługi wszystkich interesantów
oraz zaoszczędzi Państwu czasu traconego w kolejce w urzędzie.
Wszystkie informacje dot. spraw konsularnych załatwianych w urzędzie znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Brukseli:
http://www.bruksela.msz.gov.pl/.
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Kącik absurdu

W

iększości z nas zdarzyło się
„wsiąść do pociągu byle jakiego”. – Do polskiego pociągu,
jeżeli chodzi o ścisłość. I chociaż dziesięcioletnie członkostwo w Unii Europejskiej wymusiło na polskim kolejnictwie duże zmiany, do doskonałości,
a nawet do normalności, często jest
jeszcze daleko.

Wychowanie w trzeźwości
Złośliwi mawiają, że kolejarska brać
„nie wylewa za kołnierz”, bo przy tak
monotonnej pracy, każdemu należy się
jakaś rozrywka. Ale nie w tym rzecz.
Problem w tym, że nie wolno (według
obowiązującego prawa) pić alkoholu
na dworcach kolejowych. Za popijanie
na kolejowej stacji można otrzymać
mandat w wysokości do 500 złotych.
Gwoli wyjaśnienia – taki zakaz nie obowiązuje w pociągu gdzie w Warsie alkohol można kupić legalnie nawet wtedy, kiedy pociąg wjeżdża na stację na
której pić nie wolno.
Ale dla wielu dworców PKP koncesja na sprzedaż piwka czy winka, to
przysłowiowe „być albo nie być”, ponieważ każdego roku do utrzymania
dworców trzeba dopłacać 150 milionów złotych. Oczywiście z budżetu
państwa, a tak dokładniej z kieszeni
podatników. Handlowcy podnajmujący od kolei dworcowe bary czy restauracje, stawiają sprawę jasno: bez
sprzedaży alkoholu nie da się zarobić.
Ale kolejarze znaleźli sposób jak respektować przepisy, jednocześnie je łamiąc. Do wielu dworcowych restauracji czy barów wchodzi się prosto
z ulicy, a nie z terenu dworca. I wilk
syty i owca cała.

Związki zawodowe
PKP to raj dla związkowych działaczy. W tej branży, mniej lub bardziej
prężnie działa kilkaset związków zawodowych, które na stałych etatach zatrudniają ponad 200 osób. Każdego roku, na utrzymanie związkowców, PKP
wydaje średnio około 26 milionów złotych. Niektórzy z kolejowych związkowców dorabiają sobie jako konduktorzy,
maszyniści czy kasjerzy, a rekordziści
wyciągają łącznie nawet do 30 tysięcy
złotych miesięcznie.
Związkowi potentaci są nie do ruszenia, przez co cała branża niejednokrotnie cierpi. Kiedy kolejarska „góra”
wymyśli
coś
sensownego,
kolejarskie „doły” nie pozwalają ruszyć
starej zmurszałej hierarchii i absurdalnych przepisów. W końcu na kolei
– zresztą nie tylko – najważniejsza jest
kasa.

Tory
Od wielu lat rozkopane, rozwalone, rozkradzione i niedokończone. Często przygotowywane
dla
specjalnych
pociągów, które –jak się później okazuje, akurat tą trasą
jeździć nie będą. Od początku
lat 90-tych polska kolej realizowała zasadę: najlepiej nic nie
robić, bo i tak wszystko wyjdzie źle. Bez modernizacji starych torów źle, bez nowych torów jeszcze gorzej. Po co kłaść
nowe tory, skoro każdy reŹródło: http://www.national-geographic.pl/uzytkownik/publikacje
mont wydłuża znacznie czas
jazdy pociągów, a pasażerowie
na PKP nie pozostawiają suchej nitki? do użytku. Jeżeli tak będzie dalej, to
Kolejarska „góra” doszła więc do wnio- w ciągu pięćdziesięciu lat sieć kolejosku, że najlepsze dla wszystkich będzie wa w Polsce zniknie całkowicie. Więc
nic nierobienie. Ten kolejarski błogo- po co nam Pendolino?
stan psuła tylko jedna sprawa – pieniądze z Unii Europejskiej. I niestety nad- Pasażerowie
Są istnym utrapieniem kolejarzy, kaszedł taki czas, kiedy szefowie
kolejarskich spółek zadecydowali, że sjerek, pracowników ochrony kolei
modernizacja torów jednak będzie. Pra- i nawet kolejowych restauratorów,
ce trwają, i trwają, i są tak kosztowne, o konduktorach nie wspominając. Pasaże zamiast remontu starych torów, żerowie są wiecznie niezadowoleni,
można by za tę samą (a niekiedy o wie- zniesmaczeni, oburzeni, marudzący
le niższą) cenę, położyć kilometry no- i protestujący. Jeżeli, dajmy na to, jawych torów, po których śmigałyby kiś pociąg się spóźni powiedzmy o goszybkie pociągi jak na przykład Pen- dzinkę, potrafią zrobić taką awanturę,
że kolejarskiej braci żyć się odechciedolino.
Jednak nie w całym kraju tory są wa. Na domiar złego, taki pasażer nie
modernizowane. W niektórych rejo- chce zrozumieć, że to mogło się zdanach prace albo nie zostały rozpoczę- rzyć, bo „sorry taki mamy klimat”.
te, albo właśnie zostały zawieszone. Gdyby nie uciążliwi pasażerowie, polPowód? Niewłaściwie ogłoszone prze- ska kolej funkcjonowałaby o wiele
targi, zatargi kolejowych dyrekcji sprawniej. Do takiego wniosku kolez właścicielami gruntów, czy dymisje jarska „góra” doszła już dawno. Nie
lub dyscyplinarne zwolnienie kolejne- wiadomo jednak czemu, pasażerowie
go „kolejowego dyrektora”. Dlatego ja- nie podzielają tej opinii. Również nie
dąc pociągiem przez Polskę można od- wiadomo, dlaczego w roku ubiegłym
nieść wrażenie, że remontujemy nasz wystąpił rekordowy spadek kolejotabor, remontujemy i remontować bę- wych pasażerów. Z usług naszych kodziemy. A że niektóre prace trwają już lei zrezygnowało aż cztery miliony
kilkanaście lat? Kiedyś się przecież klientów. Odeszli oni do konkurencji
i coraz częściej korzystają z samoloskończą.
Na razie można zaobserwować no- tów, autobusów, a przede wszystkim
we dla kolejowego krajobrazu zjawi- busów, które skwapliwie wykorzystasko, jakim jest znikanie torów kolejo- ły tę drogową lukę. W tym roku nie
wych. Dosłownie, nie w przenośni. jest lepiej. Pasażerowie dalej wybieraW „cywilizowanych” krajach, wszystkie ją alternatywne środki transportu. Tagałęzie infrastruktury rozwijają się ki stan rzeczy przekłada się na zyski fiw sposób równoległy. Drogi dojazdo- nansowe, więc co roku na kolei
we do lotnisk czy autostrady, budowa- odnotowuje się coraz większe straty.
ne są w porozumieniu z dyrekcją kolej- Pasażerowie napomykają nieśmiało,
nictwa i wszyscy zainteresowani że gdyby cofnąć kolejarzom i ich rotransportem pasażerów dbają o to, aby dzinom ogromne zniżki na bilety, biposzczególne gałęzie drogowej infra- lans finansowy z pewnością byłby lepstruktury uzupełniały się. W Polsce szy. Ale o takim rozwiązaniu
jest inaczej. Im więcej powstaje dróg, kolejarskie związki zawodowe nie chcą
tym bardziej ubywa torów. Proporcjo- nawet słyszeć. Uważają, że kolejarska
nalnie, przez ostatnie kilkanaście lat, brać pracuje tak ciężko, że zniżki być
zlikwidowano więcej torów niż oddano muszą. To chyba zrozumiałe, przecież
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Wagon WARS. Źródło: http://www.garnek.pl/kazak1

praca jako kasjer czy konduktor naprawdę jest szkodliwa dla zdrowia,
gdyż użeranie się z pasażerami i ich
wiecznym niezadowoleniem, może
zszargać nerwy niejednego pracownika kolei.

Bilety
Logicznie rzecz biorąc, za podróż
najmniej powinni płacić pasażerowie,
którzy jadą najbliżej. Ale nie zawsze.
Przewozy regionalne w ramach taryfy
„Połączenie w dobrej cenie”, oferują
swoim pasażerom takie promocje, że
osoby podróżujące na krótszym odcinku, w sumie płacą znacznie więcej niż
ci jadący dalej (w ramach jednej klasy). Jednak najbardziej pokrzywdzeni
są mieszkańcy wsi, którzy muszą płacić za bilety więcej, niż podróżni z wielkich miast. Nawet kolejarze nie wiedzą, dlaczego promocją objęte są
podróże tylko z dużych miejscowości.
Radzą jednak, by pasażerowie wsiadający do pociągu, gdzieś w środku trasy zażądali od konduktora wydania biletu na trasę dłuższą, wtedy zapłacą
mniej.
Kolejna biletowa promocja, to oferta
Intercity zwana szumnie „Po prostu
bilet”. Nazwa jest prosta, ale zasady
działania promocji już niestety nie. Pasażerowie posiadający bilety miesięczne, zobowiązani są przed odjazdem
meldować się w kasie biletowej żeby
odebrać miejscówkę. A zinformatyzowany system biletowy nie jest w stanie
połączyć danego biletu miesięcznego
z określoną miejscówką. Wychodzi na
to, że gdyby któryś z pasażerów chciał
narobić przewoźnikowi niezłego bigosu, może podchodzić do okienek kasowych wielokrotnie i zarezerwować dla
siebie wszystkie miejscówki w wagonie.
Jeszcze więcej bałaganu pasażerowie doświadczają przesiadając się z pociągu do pociągu w sytuacji, gdy nale-

żą one do różnych
kolejowych spółek. Często nie ma
możliwości podróżowania na jednym
bilecie,
wszystko zależy
od tego, czy na
przykład dane województwo posiada u siebie pociągi
regionalne czy też
nie. W rezultacie,
przesiadając się
do pociągów na
granicy
dwóch
województw okazuje się, że zakupiony na przykład
w Warszawie bilet,
nie jest honorowany w województwie łódzkim i trzeba dopłacać. Jeśli
pasażer w trakcie swojej podróży zmuszony jest do kilkakrotnych przesiadek, musi się liczyć z tym, że może korzystać z usług kilku różnych
przewoźników i u każdego musi kupić
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osobny bilet według oddzielnej taryfy.
I dostaje po kieszeni. Istnieje bowiem
zasada, że u każdego przewoźnika,
w każdej taryfie najdroższe są początkowe kilometry. Oczywiście, dla kolejowych spółek ten układ jest finansowo
bardzo korzystny. Dla podróżnych
mniej. W wielu bardziej cywilizowanych kolejowo europejskich krajach,
dla pasażera nie jest problemem ile razy w trakcie swojej podróży się przesiada i jakimi pociągami podróżuje. Kupuje jeden bilet na całą trasę,
a przewoźnicy rozliczają się później
między sobą. Niestety, dla naszych
przewoźników jest to nie do przeskoczenia.
Powyższe przykłady nie wyczerpują
oczywiście całego zagadnienia, gdyż
jest to temat raczej na książkę niż krótki artykuł. Pod względem jakości taboru i stanu dworców wiele się w ciągu ostatnich lat zmieniło na lepsze. Ale
kolejowe absurdy nadal funkcjonują
i mają się dobrze, w odróżnieniu od dużej liczby niezadowolonych pasażerów.
Malwina Komysz
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Słowo o byle czym

J

eśli ktoś idzie ulicą i niechcący
słyszy czyjeś rozmowy, nie znaczy to, że podsłuchuje. Ludzie
mówią głośno, więc raczej nie wyjawiają w danej chwili swoich tajemnic,
ani nie mówią czegoś, co mogłoby im
w jakikolwiek sposób zaszkodzić. Niektórzy nawet chcą, aby ich słyszano,
bo np. podbudowuje to ich wizerunek
w ich własnych oczach. Jednak niektóre strzępki rozmów – po ich „ocenzurowaniu” przez samych rozmówców, oni sami chętnie wymazaliby
z własnej i cudzej pamięci. Nie będę
tutaj nikogo cytować, są to wymyślone przeze mnie „kwestie”. Np. „Mój
misiaczku, kupisz swojej księżniczce
ten nowy model telefonu w różowej
obudowie? – Twoje życzenie jest dla
mnie rozkazem, moja królowo.” Przykład drugi, ktoś mówi do telefonu:
„Mój ty kopciuszku, twój książę chce
ciebie jutro zabrać na zakupy, ale
ubierz się przyzwoicie, żeby…” – dalsze słowa nikną w hałasie ulicznym.
Te dwa przykłady różnią się w oczywisty sposób, ale mają cechę wspólną. Mianowicie, osoba mówiąca stawia swojego partnera w określonej
przez siebie roli. Dopóki obie strony
traktują to tylko jako bardziej czy
mniej subtelny żart, nie wpływa to na
ich życie. Jednak może być inaczej.
Tutaj przytoczymy pewną medialną
informację, która zainspirowała mnie
do napisania niniejszego „Słowa…”.
W USA przeprowadzono badania,
które miały odpowiedzieć na pytanie:
„Czy przyjmując perspektywę drugiej
osoby przyjmujemy też stereotypy
z tym związane?” W pierwszym eksperymencie, każdy uczestnik otrzymał zdjęcie pięknej modelki, aby wyobrazić sobie, że nią jest. Następnie,
wszystkim przeprowadzono test na inteligencję. W drugim eksperymencie,
każdy otrzymał zdjęcie profesora
w okularach, po czym też nastąpił test.
Wynik był taki, że w roli profesora, ci
sami uczestnicy rozwiązali zadania lepiej.
Nasze „cytaty”, w kontekście powyższych badań, nabierają teraz szczególnego znaczenia. Rzecz w tym, że mechanizm potwierdzony wspomnianymi
badaniami działa, czasem niezależnie
od intencji osób zainteresowanych.
Gdyby nasz „misiaczek” pewnego
dnia powiedział swojej „księżniczce”,
– którą sam awansował na królową –,
że nie życzy sobie być misiaczkiem
i chce być lwem, jego partnerka miałaby „zgryz”. Jeśli jej partner jest jowialnym okrąglutkim jegomościem,

który na dodatek powoli myśli i działa, to ona ma problem. Ale jeszcze większy problem miałaby, kiedy on byłby
energicznym, bystrym i wysportowanym facetem. Oczywiście, nie ma nic
złego w nazywaniu kogoś misiaczkiem,
są to sprawy prywatne, a nawet intymne. Jednak w najgorszym scenariuszu
możliwe jest, że „księżniczka” sama
siebie tak nazwała, aby manipulować
swoim partnerem, niezależnie od tego, jaki jest naprawdę. On sam, jeśli
wchodzi w rolę „misiaczka” dla świętego spokoju – to jedno, jeśli jest do tego zmuszony i wewnętrznie cierpi – to
drugie. Po trzecie, jeśli podświadomie
ulega mechanizmowi wspomnianemu
w amerykańskich badaniach, jego marzenie o byciu lwem przepada w otchłani spraw niemożliwych. Ale idźmy dalej.
Będąc misiem, traktowanym jak zabawka dla dzieci, nie musi być dopuszczony do świata dorosłych, jaki wykreowała sobie nasza księżniczka.
Może ona zakłada, iż misie mają to do
siebie, że lubią spać. Może usypia go
czułymi w jej mniemaniu słówkami,

aby sama uciekać do świata przeznaczonego „tylko dla dorosłych”? Ale misiaczek może się ze snu przebudzić
i wtedy trafi go – często w „Słowie o…”
eksploatowany – szlag.
Nawiasem mówiąc, to soczyste słowo – zapożyczone z języka niemieckiego –, moim skromnym zdaniem korzystnie wpływa na przejrzystość tego
tekstu, w przeciwieństwie do niniejszego zdania, które ten tekst rozmydla
i może Czytającego wybić z rytmu, stanowiąc jednak kontrast dla intencji
piszącego, który zwykle stara się budować swoje wypowiedzi w sposób
przejrzysty, unikając zdań-tasiemców.
Powyższy misiaczkowy scenariusz
nie musi znaleźć potwierdzenia w życiu, choć jest możliwy. Przejdźmy do
cytatu nr 2 – o kopciuszku.
Może być tak, że mężczyzna, który
wypowiedział tę „kwestię”, sam ukręcił bat na swoją niecną próżność. Mimo to, że kopciuszek we własnym domu jest służącą naszego manipulatora,
nie spodziewa się on jednak bajkowego finału. Może w szarym świecie cinderelli jest ktoś, kto ją obserwuje
i przygotowuje dla niej pantofelek pasujący tylko na jej stopę? Może już czeka pozłacana kareta jego szczerych
uczuć, która zabierze ją do innego
świata – takiego, na jaki zasługuje?
Słowa ważą. Jeszcze więcej waży stawianie partnera w określonej roli, którą on / ona przejmuje nieświadomie
i nawet bez ukrytych intencji drugiej
strony. Ale narzucenie określonej roli
może być zamierzone i wypływać z chęci manipulowania kimś. Strona manipulowana może – jak „misiaczek” doznać olśnienia lub skończy się jej
cierpliwość. Z kolei kopciuszek może
być wywieziony karetą ze swojej szarości życia, niezależnie od swoich intencji. W obu przypadkach, strona
świadomie manipulująca ponosi klęskę.
Nie dalej jak wczoraj, „usłyszałem”
na ulicy: „Kochanie, może wybralibyśmy się jutro na zakupy?
Cóż, gdybym – oczywiście niechcący
– słyszał tylko takie słowa, nie byłoby
tutaj o czym pisać, ponieważ nie są one
byle jakie. Ale życie toczy się dalej.
Tym wielce odkrywczym stwierdzeniem kończę i pozdrawiam wszystkie
cinderelle oraz misiaczków, bowiem
oba te „gatunki” są już na wymarciu,
dlatego zasługują na ustawową ochronę. Kto jednak taką ustawę… ustanowi?
Michał Nowacki
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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 (Vanhool, 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 języka angielskiego
- Własny samochód żeby dojeżdżać do pracy
MECHANIK MONTER DŹWIGÓW
I ŻURAWI BUDOWLANYCH

Wymagania i zadania:
- Min 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
- Praca na wysokościach (kandydaci nie mogą
mieć lęku wysokości)
- Doświadczenie w pracy na maszynach firmy
Liebherr, Potain, Comedil, Wolff
- Montaż i demontaż, załadunek i rozładunek żurawi wieżowych
- Umiejętność pracy w zespole
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy
- Kandydaci musza być gotowi do podjęcia kursu z zakresu bezpieczeństwa
PROGRAMISTA CNC

Firma specjalizuje się produkcją precyzyjnych
części mechanicznych
Zadania:
- Programowanie 3, 4 i 5 osie, cnc frezowanie/toczenie.
- Praca na maszynie Heidenhain 530
- Produkcja małych części
- Praca z tolerancją do 0,01 mm (czasami na-

wet mniejsza niż 0,01mm)
- Czytanie rysunków technicznych
- Wybór i montaż narzędzi (firma korzysta z narzędzi marki HSK)
- Obliczanie parametrów i dodawanie ich na
ekranie
- Dokonywanie pomiarów
Wymagania:
- Min 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
- Dobra znajomość języka angielskiego lub niderlandzkiego
- Własny samochód aby móc 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
- Posiadanie własnego samochodu aby móc
dojeżdżać do pracy
- Odpowiedzialność i motywacja do pracy
- Umiejętność pracy samodzielnej i grupowej
- Chęć podjęcia pracy na długi okres czasu
(możliwość stałego kontraktu)

- 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.
- Trzeba będzie zweryfikować wyprodukowane
sztuki za pomocą mikrometru i urządzenia pomiarowego Stiefelmayer 3D.
- Praca na tokarce 860 CNC – Toczenie *
1900 mm, skręcanie głównie 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.

PROGRAMISTA TOKAREK CNC

MONTAŻYSTA/BLACHARZ
SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH
I CIĘŻARÓWEK

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 Mazatrol
Matrix (doświadczenie jest wymagane).
- Czasami będzie trzeba pisać programy w systemie Fanuc. Doświadczenie jest dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:
- Montaż przyczep, tylnych klap, dźwigów i wywrotek
- Blacharstwo pojazdów dostawczych i ciężarowych (np. pojazdy policji, karetki pogotowia
- Montaż podłóg drewnianych, oświetlenia, systemów windowych, krzeseł
Oczekiwania:
- Dobra znajomość elektryki i hydrauliki
- Doświadczenie w blacharstwie oraz w montażu samochodów dostawczych, samochodów
ciężarowych i osobowych.
- Umiejętność spawania (półautomat)
- Umiejętność malowania samochodów

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

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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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).
% Szukam pracy lub współpracy: mechanika pojazdowa, ślusarstwo,

% Sprzedam skuter Peugeot Speedfight 2 klasa A, 50cc, przebieg 7139km

spawalnictwo. Kontakt: 0465 91 37 67

maxspeed 75-80, dużo dodatkowych części cena 450 euro tel.
0485040392

% Gratis. Mam do oddania ładne małe dwie kociczki (jeden kot

% Nie masz z kim zostawić swojej Pociechy? Chętnie się Nią zaopiekuję
-rano, na popołudnia, wieczory, noce, weekendy. Jeżeli jesteś
pełnoetatową mamą, a czasem nie masz z kim zostawić dziecka...
Jeżeli masz coś do załatwienia, sprawy urzędowe lub coś podobnegojestem. 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.

ur.10.04.14) nauczone korzystania z kuwety. Kontakt: 0488 23 29 56
% Potrzebny gitarzysta do nowo powstającego zespołu.nr kontaktowy
(teren Antwerpia) 0485544582 Artur, lub email.zwart1@interia.pl

Profesjonalne
strzyżenie
psów
i kotów.

Miejsce na

Twoją
reklamę

graficzne
ogłoszenia
drobne
już od 10 euro!

KONTAKT:
Antwerpia i okolice
Z DOJAZDEM DO KLIENTA
TEL

049250-7228

Korepetycje
– prywatne lekcje z języka francuskiego

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

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803

ODSPRZEDAM
– STAN bardzo dobry!
1) Łóżeczko turystyczne,
120x60, cena: 40 euro
2) Materac
kokos/pianka/kokos,
120x60x9, cena: 20 euro
3) Wypełnienie antyalergiczne
(kołdra + poduszka), cena:
10 euro
- poduszka 40x60
- kołdra 90x120
4) Pościele 2 elementy 100 %
bawełna (komplet do
wkładu), 60x120,

kontakt:
antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803

Owieczki ecru, cena: 8 euro
Misie zielona, cena: 8 euro
- poszewka poduszka 40x60
- poszewka kołdra 90x120
5) Prześcieradła 100% bawełna
na gumce, 60x120 (komplet
do materaca)
- brzoskwiniowe cena: 5 euro
- zielone cena: 5 euro
- niebieskie cena: 5 euro
6) Kocyki 80x100
- zielony serduszka cena:
5 euro
- niebieski żyrafa cena: 5 euro

Wartość na sztuki:
111 euro

KOM
PLE
T: 1
00
euro
Kontakt:
!!!
0474 93 41 98
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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

