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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów

„Mała Warszawa” w Antwerpii
Antwerpia to siedziba największej
ortodoksyjnej gminy żydowskiej w
Europie, jedyne takie miejsce na starym
kontynencie gdzie na niewielkim obszarze czas zatrzymał się w miejscu.
Początki
Z Antwerpią społeczność żydowska
związana jest od XIV wieku, kiedy to
miała miejsce pierwsza fala imigracji
Żydów. Od tego momentu datuje się ich
antwerpska historia. Na początku nie
byli akceptowani przez mieszkańców
miasta, trudno im było dostosowywać
się do nieżydowskich środowisk i
nieżydowskiego prawa. Z kolei dla
Antwerpczykow trudna do zaakceptowania była ich całkowita odmienność
religijna i kulturowa. W 1348 roku, kiedy
to Antwerpię nawiedziła plaga dżumy,
Żydzi jako rzekomo winni temu zjawisku
zostali wypędzeni z miasta. Po raz pierwszy, ale niestety nie ostatni. W ciągu
kilkusetletniej wspólnej historii nie raz
zmuszeni byli w pośpiechu pakować
najpotrzebniejsze rzeczy i opuszczać
miasto.
W XVI wieku do Antwerpii zaczęła
napływać druga fala żydowskiej emigracji. Byli to wygnańcy i uciekinierzy
z Półwyspu Iberyjskiego – protoplaści
dzisiejszych szlifierzy i handlarzy diamentów. Przywieźli ze sobą bezcenną
wiedzę o diamentach i tym segmentem
rynku zaczęli zawiadywać. Najpierw był
to pokątny handel – szara strefa, która
z czasem przeobraziła się w potężną
gałąź gospodarki przynoszącą miastu
ogromne profity. Z biegiem czasu Żydzi
całkowicie zdominowali ten sektor
rynku i odegrali znaczącą rolę w otwarciu antwerpskiej giełdy diamentów.
Koniec XIX wieku to kolejna trzecia
fala napływu żydowskich osadników.

Źródło: www.cieszyn.pl

Ofiary pogromów ze wschodniej Europy
na miejsce do życia wybrały właśnie
Antwerpię. W 1816 roku rada miasta
oficjalnie uznała istnienie żydowskiej
wspólnoty, natomiast judaizm, jako
religia, zaczął prawnie funkcjonować
czternaście lat później.
Na przełomie XIX i XX wieku współpraca społeczności żydowskiej z przedstawicielami innych społeczności, jak
również z władzami miasta, układała
się doskonale. I można uznać ten okres
we wspólnej historii jako nie tylko lata
prosperity dla Żydów, ale także dobrych
sąsiedzkich stosunków. Przez ówczesną
Europę płynęły na fali reform liberalne
idee, dzięki którym na starym kontynencie były to lata względnego spokoju dla
mniejszości narodowych.
Czas wojenny i powojenny
W chwili agresji Niemiec na Belgię,
w Antwerpii zamieszkiwało około 50
tysięcy osób pochodzenia żydowskiego,
z których część przybyła dopiero w
latach trzydziestych XX wieku uciekając
przed hitlerowskimi prześladowaniami
w Niemczech i Austrii, ale także przed
polskim antysemityzmem.
II wojna światowa na stałe wpisała się
do świadomości antwerpskich Żydów.
Tych, którzy nie zdążyli uciec z miasta, deportowano do obozów zagłady i
nie wszystkim udało się przeżyć. Gdy
odjeżdżali ze stacji kolejowej Berchem
do koszar w Mechelen, jechali tylko
w jedną stronę – do hitlerowskiego
obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
W latach 1942 – 44 z Belgii do obozów
koncentracyjnych wysłano ponad 25 tysięcy Żydów. Duże grono Belgów wprowadzonych w błąd przez niemieckie władze
okupacyjne mylnie sądziło, że Żydzi
wywiezieni zostali na roboty do Europy
Wschodniej. Ale i wśród Belgów byli tacy, którzy współpracowali z Niemcami.
Po zakończeniu wojny odbyły się procesy osób oskarżonych o kolaborację.
Wydano wiele wyroków śmierci i wykonano 200 egzekucji.
Wydarzenia z czasów II wojny nigdy
nie były w Belgii tematem tabu. Jednak
dopiero wiele lat po zakończeniu działań
wojennych, po zebraniu wszystkich
dokumentów i świadectw tamtych lat,
można było głośno powiedzieć, że bez
udziału ówczesnych belgijskich władz,
wywóz Żydów do obozów koncentracyjnych z pewnością byłby trudniejszy.
Ale w większości Belgowie im pomagali.
Jak burmistrz pewnej flamandzkiej gmi-

ny, który wbrew niemieckim prawom
nie wprowadził dla Żydów obowiązku
noszenia gwiazdy Dawida. Jak antwerpscy policjanci, którzy ostrzegali
Żydów przed planowaną niemiecką
akcją. Jak belgijscy notariusze, którzy odmówili przeprowadzenia akcji
pozbawiania Żydów ich majątków.
I jak mieszkańcy Antwerpii, którzy przez
okres okupacji ukrywali Żydów w swoich mieszkaniach.
W styczniu ubiegłego roku, belgijski
senat jednomyślnie przyjął specjalną
uchwałę mówiącą o tym, że belgijskie
władze pomagały w deportacji Żydów.
Rezolucja senatu była efektem naukowego raportu przygotowanego na zlecenie
belgijskich senatorów. Prace nad nim
trwały pięć lat, a ustalenia badaczy stały
się podstawą oficjalnej deklaracji władz.
Raport zatytułowany „Uległa Belgia”
został wydany przez CEGES/SOMA
– odpowiednik polskiego Instytutu
Pamięci Narodowej.
Przy Mercatorstraat od 1987 roku
stoi pomnik upamiętniający deportacje
i zagładę narodu żydowskiego podczas
II wojny światowej.
Dzielnica żydowska
Wielowiekowa emigracja miała
ogromny wpływ na świadomość antwerpskich Żydów. Przez te wszystkie
lata, z niechcianych i nieakceptowanych
imigrantów czy politycznych uchodźców
zajmujących się pokątnie handlem diamentami, Żydzi stali się przedstawicielami wszystkich klas społecznych od
najemnych robotników, poprzez sklepikarzy, aż do lekarzy i bankierów.
W podzielonej religijnie wspólnocie mieszka ich obecnie około 20
tysięcy, ale z roku na rok jest ich coraz
mniej. Część z nich, zajmując wysokie
stanowiska na przykład w bankowości,
zasymilowała się bardziej z sąsiedzką
nieżydowską społecznością. Ich
dzieci zaczęły nawiązywać kontakty z
rówieśnikami pochodzącymi z innych
środowisk. Powyższy trend nie dotyczy
oczywiście ortodoksyjnej części Żydów,
którzy przez wieki pozostali właśnie tacy,
jakich znamy ze starych rycin czy fotografii. Przyodziani w czerń, z brodami
i pejsami, najczęściej w jarmułkach,
czarnych kapeluszach czy futrzanych
czapach. Ortodoksyjny Żyd to taki,
który rygorystycznie przestrzega zasad
swojej wiary, któremu jego religia – judaizm wyznacza sposób postępowania i
sposób życia. Dla niego wiara jest celem
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najwyższym oraz wyznacznikiem wszelkich norm, zasad i dotyczy każdej dziedziny życia.
Od czasów II wojny światowej tereny
zamieszkiwane przez Żydów znacznie
się skurczyły. Obecnie jest to miejski
obszar rozpoczynający się od dworca
centralnego poprzez Pelikaanstraat,
Lange Leemstraat, miejski Stadspark aż
do Belgielei. W sumie około dwudziestu
ulic. W dzielnicy żydowskiej mieszczą
się szkoły religijne i synagogi, organizacje charytatywne i stowarzyszenia,
koszerne sklepiki i restauracje. W kulinarnym świecie królują znakomite
serniki i chałki wypiekane od setek lat
według tej samej niezmienionej receptury. Może dlatego mają tak niepowtarzalny smak. Tutaj, wszechobecny język
jidysz nikogo nie dziwi. Zresztą Żydzi
posługują się wieloma językami. Znają
jidysz, hebrajski, francuski, angielski,
niemiecki, często polski. I oczywiście niderlandzki, bo według nakazów rabinatu, nauka tego języka jest obowiązkowa.
Ta dzielnica nazywana bywa „Joden
kwartier” lub „Kleine Warschau”, ponieważ znaczną część mieszkańców stanowią przybysze ze wschodniej części
naszego kontynentu. Mieszkają tutaj
Żydzi z całego świata, z różnych grup
religijnych, z których każda ma swoją
odrębną szkołę religijną i synagogę. W
piątkowe wieczory, kiedy przychodzi
czas odpoczynku, rozbłyskają szabatowe świece. Szabat, to najważniejsze
żydowskie święto – czczenie dnia jakim
jest sobota. Żydzi uważają ten dzień za
dar przyznany od Boga. Szabat zaczyna
się w piątkowy wieczór wraz z zachodem
słońca. Matka zapala szabasowe świece,
ojciec odmawia modlitwę, cała rodzina
zbiera się przy stole i wspólnie spożywa
posiłek. Szabat kończy się w sobotę wraz
z zachodem słońca, bowiem w kalendarzu żydowskim dni liczy się zawsze

Źródło: www.joodsactueel.be

Czytanie Tory. Źródło: www.the614thcs.com

od wieczora do wieczora. Gdy następuje
niedzielny poranek, żydowscy sklepikarze otwierają swoje sklepy, a dzieci
biegną do szkoły. Rozpoczyna się dla
nich kolejny tydzień.
Przyszłość…
Żydzi tracą swoje miejsca pracy
w sektorze diamentowym na rzecz
Hindusów i przestali być monopolistami na diamentowym rynku. Teraz
powoli zaczynają opuszczać Antwerpię.
W ślad za młodymi, którzy w tym
mieście nie widzą dla siebie miejsca,
wyjeżdżają i starzy. Pierwsi jadą na
studia i już nie wracają. Drudzy albo
podążają za dziećmi, albo wyjeżdżają
do Izraela. I też nie wracają. Zarówno
pierwsi jak i drudzy nie widzą dla siebie w Antwerpii żadnych perspektyw.
Wspaniałe diamentowe czasy już
minęły, nie mają już więc gwarancji spokojnego, zasobnego i otwierającego im
wszystkie drzwi życia.
Coraz częściej w środowisku żydowskim słychać głosy, że Antwerpia nie
jest dla nich bezpieczną przystanią.
Wprawdzie stan bezpieczeństwa dziel-
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nicy żydowskiej nie jest zły, ale strach
ma coraz większe oczy. Obecny konflikt
palestyńsko-izraelski, demonstracje poparcia dla Palestyny odbywające się w
wielu europejskich krajach powodują,
że Żydzi nie czują się bezpieczni. Coraz
więcej mieszkańców „Małej Warszawy”
zadaje sobie pytanie, czy w tych niepewnych czasach, kiedy coraz więcej dziedzin życia podporządkowanych jest technologii, antwerpska enklawa żydowska
ma rację bytu? W jaki sposób Żydzi mają
funkcjonować w tym zwariowanym niekiedy świecie, aby nie utracili niczego ze
swojej tożsamości, zachowali swoje tradycje i byli wierni poglądom religijnym?
W jaki sposób mają żyć? To trudne pytania, a jeszcze trudniejsze odpowiedzi.
„Przez większą część swojej historii
Żydzi istnieli jako mniejszość, często
będącą przedmiotem ataków. Aby
przeżyć, musieli polegać na sobie nawzajem, a Żyd, który zawiedzie innego
Żyda, popełnia niewybaczalny grzech”
[…] „Żydzi są szczególnym narodem. W
każdej epoce spodziewano się, że znikną,
a jednak przetrwali”. („Żydzi – istota
i charakter narodu” A. Hertzberg).
Anna Janicka

Opowieścią o „Małej Warszawie”
kończymy cykl Poznajemy Antwerpię.
Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy
Państwu historię miasta, jego dzielnice, zabytki i miejsca, które warto zobaczyć. Wszystkie artykuły z
tej serii – nasz autorski przewodnik po Antwerpii – można znaleźć
na stronie internetowej gazety:
www.antwerpiapopolsku.be
Redakcja
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Procedura meldunkowa w urzędzie
gminy Antwerpia
Kilka słów wyjaśnienia
Dokumentem uprawniającym do
wjazdu i pobytu na terenie Belgii (niezależnie od jego celu) jest polski paszport
lub dowód osobisty. Każda osoba przyjeżdzająca do Belgii zobowiązana jest
do zameldowania się w urzędzie gminy
w nieprzekraczalnym terminie do 8 dni
od dnia przyjazdu. Powyższy obowiązek
nie dotyczy osób przebywających w hotelach czy pensjonatach, ponieważ w
takim przypadku zameldowanie gości
należy do właściciela obiektu. Polacy
przebywający na terenie Belgii w celach
turystycznych do trzech miesięcy, otrzymują tak zwaną „deklarację przybycia”.
Po upływie tego terminu powinni opuścić terytorium Królestwa.
Procedura meldunkowa
w Antwerpii
Wielu z nas ma już za sobą niekiedy
żmudną i długotrwałą procedurę meldunkową w Antwerpii. Dla tych, którzy
mają to jeszcze przed sobą, kilka najistotniejszych informacji.
Jeżeli będziemy się meldować w
Antwerpii po raz pierwszy, całą procedurę rozpoczynamy na Grotesteenweg
224, 2600 Berchem. Ale zanim zostaniemy tam wezwani osobiście, musimy najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy
(http://eforms.antwerpen.be/formulier/
scNieuwkomer.aspx). Nie ma możliwości rozpoczęcia procedury meldunkowej inaczej, jak tylko poprzez rejestrację
mailową.
Podczas wypełniania zgłoszenia przez
internet, mamy do wyboru cztery języki:
niderlandzki, francuski, angielski i niemiecki.
Po wysłaniu zgłoszenia przez internet, otrzymamy mailem potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia i datę wyznaczonego spotkania. W otrzymanej informacji
będzie dokładnie podany termin wizyty
oraz wszystkie dokumenty, jakie należy
ze sobą zabrać. Jeżeli nie potrafimy porozumieć się w innym języku niż polski,
na spotkanie w urzędzie powinniśmy
pójść z osobą dobrze władającą językiem
niderlandzkim, aby w naszym imieniu
mogła odpowiadać na zadawane przez
urzędnika pytania.
W zależności od podstawy naszego
meldunku, potrzebować będziemy różnych dokumentów. Możemy ubiegać
się o zameldowanie jako: student, samozatrudniony bądź wspólnik, pracownik
na etacie, osoba będąca w konkubinacie
lub zawiązku małżeńskim z obywatelem

belgijskim, w ramach łączenia rodzin
(dotyczy tylko obywateli UE).
Wszystkie oficjalne dokumenty jak
akt urodzenia, akt małżeństwa i atesty,
ważne są tylko przez okres dwóch miesięcy od momentu ich wystawienia.
Jeżeli akt urodzenia i akt małżeństwa nie
jest wystawiony na druku europejskim,
to przed tłumaczeniem musi zawierać
klauzulę apostille.

oddania urzędnikowi gminy dokumentu
od dzielnicowego. Zostaniemy również
poinformowani, że w okresie od trzech
do czterech tygodni dostaniemy drogą
pocztową kody do naszego dowodu. Od
momentu ich otrzymania, możemy zgłosić się w każdej chwili do urzędu gminy
aby odebrać nasz belgijski dokument
tożsamości. Będzie to karta E ważna
przez okres pięciu lat.

W trakcie spotkania i po dostarczeniu
wszystkich niezbędnych dokumentów (o
tym co należy ze sobą wziąć poinformowani będziemy już w pierwszym mailu),
urzędnik gminy wyda nam dokument
potwierdzający naszą chęć zameldowania się w Antwerpii. W krótkim czasie
otrzymamy informację o nadaniu nam
Rijksregisternummer (odpowiednik
naszego PESEL) i w oczekiwaniu na
dowód, ten tymczasowy numer będzie
nam niezbędny na przykład do otwarcia
konta w banku. Otrzymamy także dokument opatrzony nagłówkiem „belage
19”, potwierdzający rozpoczęcie procedury meldunkowej.

Kody do dowodu należy przechowywać, ponieważ będą nam one niezbędne
w wielu sytuacjach, między innymi przy
zmianie adresu, czy składaniu deklaracji
podatkowej przez internet.

Kolejne spotkanie nastąpi po minimum trzech miesiącach, abyśmy mieli
czas na dostarczenie trzech loonbriefów
(zakładając oczywiście, że już pracujemy). W tym czasie zobowiązani jesteśmy
dostarczyć także brakujące dokumenty,
których nie mieliśmy ze sobą w trakcie
pierwszej wizyty. Jednak zdecydowanie
korzystniej wypadniemy, jeżeli na pierwsze spotkanie przyjdziemy z kompletem
dokumentów.
Czekając na odebranie dowodu, w
międzyczasie odwiedzi nasze mieszkanie dzielnicowy aby upewnić się, że
właśnie pod tym adresem mieszkamy.
To urząd gminy wysyła dzielnicowemu
informację, że przebywamy pod podanym adresem i obowiązkiem policjanta jest sprawdzenie powyższego stanu
rzeczy. Ważne jest, żeby nasze nazwisko
widniało zarówno na domofonie jak
i skrzynce pocztowej. Po dokonaniu
kontroli otrzymamy od policjanta dokument potwierdzający nasze zamieszkanie pod wskazanym adresem. Musimy
go jak najszybciej dostarczyć do urzędu
pamiętając, że atest wydany przez dzielnicowego ważny jest tylko przez miesiąc
od momentu jego wystawienia.
Kolejnym etapem procedury meldunkowej będzie otrzymanie z gminy
dokumentu potwierdzającego nasze
zameldowanie, czyli „verklaring van inschrijving”. Uzyskamy go w momencie

W trakcie każdego pobytu w urzędzie
gminy trzeba mieć ze sobą wszystkie
swoje dokumenty i otrzymane pisma.
Nigdy nie wiadomo, co i kiedy będzie
potrzebne.
Od momentu wejścia w życie nowych
dowodów osobistych, niepotrzebne stały się karty SIS. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się obecnie w chipie
dowodu.
Przydatne informacje
Na początku pobytu w Belgii otrzymuje się kartę E – pobyt tymczasowy,
czyli wpis do rejestru obcokrajowców.
W przypadku zmiany sytuacji życiowej,
na przykład utraty pracy i braku podstaw
do zasiłku, karta E może być odebrana.
Po pięciu latach od momentu uzyskania pierwszego dowodu możemy się starać o kartę E+, która jest równoznaczna
z wpisem do rejestru ludności i gwarantuje pobyt stały. Na kartę E+ czeka się
około 6miesiecy. Otrzymanie jej jest również gwarancją, że w przypadku zmiany
sytuacji życiowej, jeżeli jej posiadacz nie
będzie w stanie się utrzymać, nie skutkuje to odebraniem dokumentu.
Również po pięciu latach możemy
rozpocząć starania o przyznanie nam
belgijskiego obywatelstwa.
Adres i godziny otwarcia urzędu
gminy na Grotesteenweg:
Loket Vreemdelingenzaken
Grotesteenweg 224
2600 Berchem
poniedziałek: zamknięte
wtorek, środa: od 8 do 17
czwartek: od 12 do 20
piątek: od 8 do 14
sobota: co drugi tydzień, od 8 do 13
Opracowała: Karolina Tomczak
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„Antwerpen is open”

Handlowe niedziele w Antwerpii
Antwerpia jest największym flamandzkim miastem i niekwestionowaną stolicą zakupów. Badania przeprowadzone
na zlecenie władz miasta wykazały, że
w sobotę przez Meir – największy rejon
handlowy – w ciągu jednej godziny przechodzi około 10 tysięcy ludzi. Według
danych Prowincji Antwerpia, półtora
miliona ludzi mieszkających we Flandrii
robi zakupy poza Prowincją, a także w
Holandii, zostawiając w tamtejszych
sklepach około 63 milionów euro. Jeżeli
pomysł z handlowymi niedzielami się
przyjmie, to znaczna część tych pieniędzy zostanie w antwerpskiej kasie.
Historyczne centrum miasta to
kilka rejonów, gdzie ulice zapełnione
są położonymi obok siebie sklepami,
sklepikami i butikami. Handlowa oferta miasta jest wyjątkowo szeroka: moda,
design, antyki, jubilerskie precjoza, poza tym mnóstwo restauracji, kawiarń,
muzeów, zabytków. Jeżeli na światowym
rynku pokaże się jakiś nowy produkt,
to z pewnością w bardzo krótkim
czasie znajdzie się on w sklepach tego
największego flandryjskiego miasta. Na
zakupy do Antwerpii przyjeżdżają także
mieszkańcy innych rejonów Belgii,
Holendrzy, Niemcy a także turyści z
całego świata odwiedzający to miasto
praktycznie przez cały rok.
W kwietniu tego roku, belgijski minister transportu podjął decyzję o uznaniu zabytkowego centrum Antwerpii
za strefę turystyczną, dlatego przestały
obowiązywać ograniczenia dotyczące
handlu. Od września, wiele sklepów
w mieście będzie otwartych w każdą

pierwszą niedzielę miesiąca, która
została oficjalnie uznana jako niedziela
handlowa. Z pewnością, wszystkich zakupowiczów którzy w ciągu tygodnia
nie mają zbyt wiele wolnego czasu
ucieszy wiadomość, że w niedzielę otwarta będzie znaczna część sklepów w
centrum miasta między innymi przy:
Keyserlei, Meir, Diamantwijk, Wilde Zee,
Modebuurt, Hoogstraat, Kloosterstraat,
Schuttershofstraat, Huidevettersstraat,
Kammenstraat, Groenplaats i Zuid. Na
razie handlowe niedziele nie dotyczą
centrów usytuowanych na obrzeżach
miasta. Na dzień dzisiejszy wiadomo
tylko, że w niedzielę swoje podwoje otworzy Wijnegem Shopping Center.

Dwunastego sierpnia, pod hasłem „
Antwerpen is open”, rozpoczęła się promocja Antwerpii jako „stolicy zakupów”.
Poprzez szeroko zakrojoną kampanię
reklamową, rada miasta chce ściągnąć
do Antwerpii jak największą ilość
klientów z krajów Beneluksu. Kampania
promocyjna prowadzona jest z wielkim
rozmachem i na dużą skalę w radio,
telewizji, on-line i na bilbordach.
Władze miasta przeznaczyły na ten cel
500 tysięcy euro. Handlowym niedzielom towarzyszyć będą najróżniejsze imprezy kulturalne. Dołączy się także De
Lijn, aby umożliwić mieszkańcom jak
najlepszy i najszybszy transport.

Źródło: www.gva.be

Sklepy będą otwarte w godzinach od 12:00 do 18:00
Wykaz handlowych niedziel w centrum Antwerpii
07 września – pierwsza niedziela miesiąca
05 października – pierwsza niedziela miesiąca
02 listopada – pierwsza niedziela miesiąca
09 listopada – druga niedziela miesiąca – otwarte niektóre sklepy w związku
z sezonową wyprzedażą
07 grudnia – pierwsza niedziela miesiąca
14 grudnia – handlowa niedziela w związku ze Świętami Bożego Narodzenia
21 niedziela – handlowa niedziela w związku ze Świętami Bożego Narodzenia
26 grudzień – piątek – sklepy będą otwarte pomiędzy świętami a Sylwestrem
04 stycznia 2015 – pierwsza niedziela miesiąca (wyprzedaże)
Wijnegem Shopping Center:
07.IX, 12.X, 09.XI, 14.XII, 21.XII oraz piątek 26 grudnia.
Na oficjalnej stronie miasta widnieje adnotacja, że powyższe daty mogą ulec
zmianie.
Więcej informacji na stronach: www.koopzondagantwerpen.nl,
www.antwerpen.be
Opr.: Karolina Morawska
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Święta Państwowe w Belgii
Pracownicy zatrudnieni w sektorze
prywatnym, w zasadzie nie powinni
pracować podczas ustalonych ustawowo
dziesięciu dni świątecznych. Dotyczy
to wszystkich pracowników z sektora
prywatnego, niezależnie od rodzaju
pełnionej funkcji, stażu pracy czy wymiaru czasu pracy.
Prawo przewiduje 10 dni świątecznych
w roku. Niektóre z nich są świętami
ruchomymi i co roku przypadają w innym czasie.
Dni świąteczne wolne od pracy
1 stycznia – Nowy Rok
Poniedziałek Wielkanocny
1 maja – Święto Pracy
Wniebowstąpienie Pańskie
Zielone Świątki
21 lipca – Święto Narodowe
15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP
1 listopada – Wszystkich Świętych
11 listopada – Zawieszenie Broni
25 grudnia – Boże Narodzenie
W niektórych regionach Belgii,
w niektórych sektorach czy też
przedsiębiorstwach, pracownicy
mają prawo do dodatkowych dni
świątecznych. Informacje na ten temat
powinny być zawarte w regulaminie
pracy przedsiębiorstwa.
Dni świąteczne przypadające w
dni wolne od pracy
Dzień świąteczny, który przypada
w niedzielę lub w inny dzień wolny
od pracy w danym przedsiębiorstwie
(przeważnie jest to sobota), musi
być zastąpiony innym dniem. Jeśli
„zastępczy dzień świąteczny” nie został
z góry ustalony przez branżowy układ
zbiorowy, radę zakładową lub delegację
związkową w przedsiębiorstwie lub przez
układ zbiorowy pracy zawarty przez
pracodawcę i wszystkich pracowników
danego przedsiębiorstwa, to pracownik
indywidualnie ustala z pracodawcą,
który dzień będzie mógł wykorzystać
jako dzień świąteczny. Należy pamiętać,
że jeśli dzień lub dni zastępujące święta
będą z góry ustalone, pracodawca ma
obowiązek ogłosić to przed 15 grudnia.
W większości przedsiębiorstw, w
których dni zastępujące święta nie są
z góry ustalane, dniem zastępującym
dzień świąteczny jest pierwszy dzień
roboczy następujący bezpośrednio po
dniu świątecznym, który przypadł w
niedzielę lub inny dzień zawsze wolny
od pracy. Informacje na ten temat powinny być zawarte w regulaminie pracy
przedsiębiorstwa.

Wynagrodzenie za dni świąteczne
Wynagrodzenie za dni świąteczne
musi odpowiadać kwocie jaką pracownik zarobiłby, gdyby rzeczywiście
pracował w dniu, w którym przypada
święto. Jeśli pracownik otrzymuje
stałą pensję (np. miesięczną płacę),
pracodawca wypłaca mu ją w dzień, w
którym wypłaca ją zawsze, np. 30 dnia
miesiąca. Płaca taka zawiera już wynagrodzenie za dzień świąteczny. Jeżeli
pracownik otrzymuje wynagrodzenie
według stawki godzinowej, pracodawca musi wypłacić mu osobną kwotę
za dzień świąteczny, za tyle godzin, ile
pracownik przepracowałby w tym dniu.
Płaca za dzień świąteczny musi wystąpić
na pasku wypłaty jako osobna pozycja.
Praca w dni świąteczne
Podczas dni świątecznych praca
jest dozwolona jedynie wtedy, gdy
przedsiębiorstwo ma zezwolenie na
pracę w niedzielę. W zamian za pracę
w dzień świąteczny przysługuje inny,
płatny dzień wolny od pracy, który powinien być przyznany pracownikowi
w ciągu 6 tygodni następujących po tygodniu, w którym pracownik pracował
w dzień świąteczny. Jeśli pracownik
pracował w dzień świąteczny dłużej niż 4
godziny, ma prawo do pełnego płatnego
dnia wolnego od pracy. Jeśli pracownik
pracował krócej niż 4 godziny, przysługuje mu pół płatnego dnia wolnego
przed lub po godzinie 13, a praca w ten
dzień nie może trwać dłużej niż 5 godzin.
Jeśli zaś pracownik jest w trakcie okresu
wypowiedzenia, dzień zastępujący święto musi być przyznany przed końcem
tego okresu. Jeśli ze względu na zawieszenie umowy o pracę (np. choroba, urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy)
kompensacja przepracowanego dnia
świątecznego nie może być przyznana
w ciągu 6 tygodni od momentu pracy w
dzień świąteczny, musi być przyznana
w ciągu 6 tygodni następujących bezpośrednio po powrocie pracownika do
pracy.
W przedsiębiorstwach, w których
pracuje się w dni świąteczne, informacja
dotycząca dni kompensacji w kolejnym
roku powinna być wywieszona w widocznym dla wszystkich pracowników
miejscu w przedsiębiorstwie, przed 15
grudnia.

Dni świąteczne a praca
w niepełnym wymiarze czasu
Pracownicy mający stały rozkład
czasu pracy
Jeżeli pracownik zatrudniony w
niepełnym wymiarze czasu pracy pracuje przez 5 lub 6 dni w tygodniu, to ma on
prawo do płatnego dnia świątecznego,
który przypada w normalnym dniu
pracy. Jeśli dzień świąteczny przypada
w niedzielę lub w inny dzień, w którym
przedsiębiorstwo nigdy nie pracuje,
pracownik ma prawo do zastąpienia
tego dnia świątecznego innym dniem,
przypadającym w normalny dzień pracy.
Jeśli pracownik pracuje mniej niż
5 dni w tygodniu, ma on prawo do
płatnego dnia świątecznego który przypada w dzień, w którym pracownik normalnie pracuje. Jeśli święto przypada
w dniu, w którym w przedsiębiorstwie
nigdy się nie pracuje (najczęściej jest
to sobota i niedziela), pracownik ma
prawo do innego płatnego dnia wolnego przypadającego w dniu, w którym
pracownik normalnie pracuje. Jeżeli
w przedsiębiorstwie z góry ustalono
dzień zastępczy, pracownik ma prawo
skorzystać z tego dnia jeśli przypada on
w dzień, w którym pracownik normalnie
pracuje. Jeśli w przedsiębiorstwie nie
ustalono z góry takiego dnia, zakłada
się, że dniem zastępczym jest pierwszy
dzień roboczy w przedsiębiorstwie,
bezpośrednio następujący po dniu
świątecznym. W takiej sytuacji pracownik ma prawo skorzystać z dnia
zastępującego święto tylko w przypadku,
jeśli pierwszy dzień roboczy następujący
po dniu świątecznym jest dniem, w
którym pracownik zawsze pracuje.
Przykład: Pracownik zatrudniony w
niepełnym wymiarze czasu pracy, pracuje od wtorku do czwartku. Święto przypada w niedzielę. Jeśli w przedsiębiorstwie
ustalono, że dniem zastępczym będzie
czwartek, wówczas pracownik ma prawo
do skorzystania z dnia zastępczego, gdyż
normalnie zawsze w czwartki pracuje.
W sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie
nie ustalono z góry, który dzień będzie
dniem zastępującym dzień świąteczny,
wówczas dzień zastępczy przypada na
pierwszy dzień roboczy w przedsiębiorstwie, czyli w tym przypadku poniedziałek. W związku z tym, że pracownik nigdy nie pracuje w poniedziałki, nie ma
on prawa do skorzystania z dnia zastępującego święto.
W obydwu przypadkach pracownikowi
należy się płaca za dzień świąteczny.
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Pracownicy mający zmienny
rozkład czasu pracy
Jeśli czas pracy pracownika nie był z
góry ustalony, pracownik ma prawo do:
•Płacy za dzień świąteczny (lub za dzień
zastępczy w przedsiębiorstwie), który
przypada na dzień, w którym pracownik
normalnie by pracował. Płaca jest obliczana na podstawie liczby godzin, jaką
przepracowałby pracownik w ten dzień.
•Płacy za dni świąteczne przypadające
poza dniami roboczymi. W tym przypadku należy się płaca, ale nie ma
mowy o dniu zastępczym. Płaca za
takie dni jest obliczana na podstawie
kwoty zarobionej przez pracownika w
ciągu 4 tygodni poprzedzających dzień
świąteczny podzielonej przez liczbę dni,
jaką personel przedsiębiorstwa efektywnie przepracował w ciągu tych 4
tygodni (≠ liczbie dni, którą pracownik
przepracował w ciągu tych 4 tygodni).
Przykład: Pracownik zatrudniony
w niepełnym wymiarze czasu pracuje
według zmiennego rozkładu godzin.
Święto przypada w niedzielę. Przez 4 tygodnie poprzedzające dzień świąteczny
pracownik zarobił 630 euro. Personel
pracował w przedsiębiorstwie 18
dni (w ciągu 4 tygodni przed dniem
świątecznym). Pracownik ma prawo
do płacy za ten dzień świąteczny w
wysokości 630 euro/18 dni = 35 euro
(brutto).
Wynagrodzenie za dni świąteczne
dla pracowników zatrudnionych w
systemie interim
Pracownicy zatrudnieni przez agencję
mają prawo do wynagrodzenia za dni
świąteczne, które przypadają w czasie
ich umowy z agencją. Wynagrodzenie
wypłaca agencja interim.
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umowy z agencją, bierze się pod uwagę
nie tylko kontrakty na minimum 15 dni,
ale również bezpośrednio następujące
po sobie krótsze umowy, które razem
dają okres zatrudnienia 15 lub więcej
dni.

W niektórych sytuacjach pracownicy
tymczasowi mają również prawo do wynagrodzenia za dni świąteczne, które
przypadają po zakończeniu umowy z
agencją.
Jeśli pracownik miał umowę (lub
kilka bezpośrednio następujących po
sobie umów) z agencją zatrudnienia na
okres:
•krótszy niż 15 dni – pracownik nie
ma prawa do wynagrodzenia za dni
świąteczne przypadające po zakończeniu
umowy z agencją;
•od 15 dni do 1 miesiąca – pracownik
ma prawo do wynagrodzenia za dni
świąteczne przypadające w okresie do
14 dni kalendarzowych od momentu
zakończenia umowy z agencją;
•dłuższy niż miesiąc – pracownik
ma prawo do wynagrodzenia za dni
świąteczne przypadające w okresie
30 dni kalendarzowych od chwili
zakończenia umowy z agencją.
Aby uzyskać prawo do wynagrodzenia
za dni świąteczne po zakończeniu

Święta przypadające w okresie
zawieszenia umowy o pracę
Pracownik zachowuje prawo do normalnej płacy za dzień świąteczny, który
przypada w czasie:
• Płatnego urlopu pracownika
• W okresie 30 dni kalendarzowych
licząc od pierwszego dnia zawieszenia
umowy o pracę z następujących powodów: choroby, różnego rodzaju wypadków, urlopu macierzyńskiego, wypadku
przy pracy, choroby zawodowej, „uznanego” strajku.
• W okresie 14 dni, licząc od pierwszego
dnia zawieszenia umowy o pracę z innych powodów niż wyżej wymienione,
np. urlopu okolicznościowego, urlopu
na karmienie piersią, urlopu edukacyjnego lub innych rodzajów nieobecności
przewidzianych w kodeksie pracy.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
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Warto wiedzieć
Wycofane leki ze sprzedaży
Od pierwszego września, z belgijskich
aptek zostają wycofane ze sprzedaży dwa
popularne leki: Touristil – stosowany
na chorobę lokomocyjną i Motilium
(czopki 60 mg) – zażywany w przypadku nudności i wymiotów. W skład obu
leków wchodzi domperydon, który
niekorzystnie wpływa na pracę serca.
Zmiany w przepisach drogowych
Od 21 czerwca tego roku w Belgii
obowiązują nowe przepisy dotyczące
transportu drogowego.
•Po pierwsze, znacznie wzrosła kara
pieniężna za brak dokumentu przewozowego zarówno dla belgijskiego
jak i zagranicznego przewoźnika.
W każdym samochodzie przewożącym
towary, bezwzględnie musi znajdować
się Międzynarodowy List Przewozowy,
czyli CMR-ka. Od 21 czerwca kara
pieniężna za jego brak wynosi 1 500 euro
(dotychczas 55 euro).
•Drugą nowością jest wprowadzona
kara za odbywanie 45-godzinnego odpoczynku w kabinie ciężarówki. Kto spędzi
w swoim samochodzie 45 godzin tachografowej przerwy, będzie musiał za to
zapłacić aż 1.800 euro i co ważne – trzeba tę karę uregulować natychmiast. Przy
pobieraniu opłat nie ma znaczenia czy
prowadzący pojazd mieszka w Belgii, czy
poza jej granicami. Dla kierowców ciężarówek z krajów środkowej i wschodniej
Europy skończyło się spędzanie weekendów na belgijskich parkingach.
Według nowego prawa, natychmiastowe opłacenie grzywny obowiązuje
wszystkich kierowców bez względu
na kraj zamieszkania. Kara finansowa
nakładana jest częściowo na prowadzącego pojazd oraz na jego szefa, a w
wybranych przypadkach na spedytora.
Jeżeli grzywna nie zostanie uiszczona na
miejscu, belgijska policja założy na koła
samochodu łańcuchy uniemożliwiające
kierowcy odjechanie pojazdem z parkingu. Właściciele firm transportowych raczej nie będą wynajmować dla swoich
pracowników hoteli czy moteli, dlatego
normą staną się sytuacje, kiedy kierowcy ciężarówek będą uciekać na weekend
do Niemiec czy do Holandii. Dla dużych
firm transportowych powyższe zaostrzenia nie będą aż tak bardzo dotkliwe, jednak dla mniejszych przewoźników mogą
okazać się nie do udźwignięcia.
Sytuacja na belgijskim rynku transportowym jest wyjątkowo trudna.
Głównym powodem takiego stanu
rzeczy są wysokie podatki obowią-

Belgijskie Ministerstwo Zdrowia
przestrzega, aby nie zażywać
powyższych leków, które co prawda
nie będą już dostępne w aptekach,
ale mogą jeszcze znajdować się w
domowych apteczkach.
standard.be

zujące w tym kraju, jak i duże koszty
wynagrodzeń dla kierowców. Dlatego
upada coraz więcej firm i coraz więcej
ludzi traci pracę. Poza tym Belgia nie
jest w stanie konkurować cenowo z
przewoźnikami pochodzącymi z krajów
środkowej i wschodniej Europy.
Z uwagi na obowiązujące w Unii
Europejskiej przepisy, Belgia nie mogła
wcielić w życie dyskryminujących ograniczeń dla przewoźników spoza kraju,
wprowadziła więc rygorystyczne normy
karne, które mają na celu podniesienie
kosztów transportu dla obcych przewoźników, a tym samym zmniejszenie
różnic pomiędzy firmami belgijskimi
i zagranicznymi. W trosce o własne interesy, belgijski rząd nałożył za transportowe wykroczenia wysokie kary, które
mają na celu ochronę lokalnego transportu. Wprowadzona w czerwcu nowelizacja dotknie przede wszystkim przewoźników z innych krajów zwłaszcza tych z
Europy Środkowo-Wschodniej.

Zgodnie z nowymi zapisami, organy
kontroli obu państw mogą sprawdzać
28 dni poprzedzających dzień kontroli,
a kierowca ciężarówki będzie musiał
udowodnić, że regularny tygodniowy
odpoczynek spędził poza pojazdem w
warunkach lepszych niż kabina jego
samochodu. Obowiązkiem kierowcy
będzie także właściwe potwierdzenie
spędzenia tego czasu w motelu lub hotelu (rachunek lub faktura), albo w mieszkaniu (umowa wynajęcia, oświadczenie
przewoźnika o wykorzystaniu wynajętego
mieszkania do powyższego celu).
Kierowca zobowiązany będzie do wykazania i to w sposób niepodważalny, że
odpoczynek tygodniowy spędził poza
pojazdem w warunkach socjalnych
lepszych niż te panujące w kabinie.
Główny Inspektorat Transportu drogowego, w związku z licznymi pytaniami
kierowców dotyczącymi wejścia w życie powyższych przepisów, informuje:
•Z informacji uzyskanych od belgijskich służb kontrolnych wynika, że naruszenie, (czyli odbieranie regularnego
tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe) może być stwierdzone tylko i wyłącznie podczas jego pełnienia. W praktyce oznacza to, że służby kontrolne mogą
stwierdzić czy kierowca dopuścił się naruszenia przepisu tylko wtedy, kiedy zostanie on złapany „na gorącym uczynku”.

Podobne przepisy od niedawna obowiązują także na terenie Francji, jednak
kary nałożone na kierowców przez francuski rząd są o wiele bardziej dotkliwe.
Wysokość grzywny może sięgać nawet
do 30 tysięcy euro.
Zgodnie z literą prawa
Według wprowadzonych od czerwca
zmian, 45-godzinne odpoczynki tygodniowe należy spędzać poza pojazdem.
Do tej pory ten przepis, (chociaż istniał)
był de facto martwy, ponieważ za jego
łamanie nie były przewidziane żadne
sankcje. Obecnie kontrolerzy z Belgii (i
Francji) drastycznie zmienili podejście
do tej sprawy i zaczęli nakładać kary za
spędzanie czasu odpoczynków tygodniowych w pojeździe.

•22 lipca tego roku, Międzynarodowa
Unia Transportu Drogowego (IRU)
poinformowała, że belgijskie służby
kontrolne potwierdziły, iż odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku
w kabinie pojazdu karany jest kwotą
1.800 euro wymierzaną bezpośrednio w
momencie kontroli. W przypadku braku natychmiastowej wpłaty, służby te
są uprawnione do zatrzymania pojazdu
i żądania zwrotnej kaucji lub nawet – w
przypadku gdy kara nie zostanie opłacona w ciągu 96 godzin – do konfiskaty
pojazdu. Dla spraw, które trafią do sądu,
a sąd uzna winę przewoźnika, kara może
wynieść nawet 60 tysięcy euro.
Opracował: Paweł Jeżewski
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Wojna handlowa z Rosją
Belgia zaczyna liczyć straty po
nałożeniu przez Rosję embarga na
produkty rolno – spożywcze. Powyższe
sankcje dotkną wszystkie kraje, które
wprowadziły wobec Rosji obostrzenia
za działania militarne na Ukrainie. Jak
pisze „Le Soir”, w związku z przerwaniem eksportu tych produktów, straty
finansowe belgijskich producentów wyniosą około 500 mln euro. Belgowie na
rynek rosyjski sprzedają przede wszystkim gruszki, jabłka i truskawki.
„Le Soir”

Coraz więcej mieszkańców
Belgii nie stać na wizyty u lekarza
Z raportu ogłoszonego przez Komisję
Europejską wynika, że 900 tysięcy
mieszkańców Belgii z powodów finansowych nie może sobie pozwolić na
odwiedzenie gabinetu lekarskiego.
Spośród 31 europejskich krajów,
Belgia znalazła się dopiero na 20 miejscu w dostępności jego mieszkańców
do świadczenia usług zdrowotnych.
„Są to wyjątkowo złe statystyki” –
mówi profesor Sara Willems – profesor Uniwersytetu w Gent. „Świadczą
one o tym, że prawie 9 procent naszego społeczeństwa nie ma dostępu do
podstawowych usług medycznych”.
Dla porównania, w Holandii ten współczynnik wynosi 1,6%, a w Niemczech
4,5%.
„De Morgen”

Dzień wolności podatkowej
Tegoroczny dzień wolności podatkowej przypadł w Belgii szóstego sierpnia.
Do tego momentu, przez 216 dni w roku
Belgowie swoje dochody oddawali fiskusowi. Dopiero od 6 sierpnia statystyczny
mieszkaniec Królestwa zaczął zarabiać
na siebie i swoją rodzinę.
Dzień wolności podatkowej w Belgii
jest obchodzony najpóźniej w całej
Unii Europejskiej. Powód? Wyjątkowo
wysokie koszty pracy. Najwcześniej
na własny rachunek zaczęli pracować
Cypryjczycy – 21 marca, zaś Polacy
plasujący się w połowie listy – 14 czerwca.
„De Standard”

Spada liczba fikcyjnych
małżeństw
Dziennik „De Standard” donosi, że w
tym roku po raz pierwszy od dziesięciu
lat spadła w Belgii liczba fikcyjnie zawieranych związków małżeńskich.
Tego typu sytuacje mają miejsce, kiedy
jedna ze stron pochodzi z kraju spoza
Unii Europejskiej i poprzez „białe
małżeństwo” chce zalegalizować swój
pobyt w Belgii. Spadek nielegalnych
małżeństw aż o jedną czwartą jest wynikiem bardzo restrykcyjnego prawa,
które weszło w życie w ubiegłym roku.
Według nowych zapisów, każda osoba
która dopuści się takiego procederu
może znaleźć się w więzieniu i odbywać
karę pozbawienia wolności do lat trzech,
a nie jak dotychczas trzech miesięcy.
Zwiększone zostały też kary finansowe
z 600 do 3 000 euro. Kolejnym obostrzeniem przepisów jest zapis w wyniku
którego w przypadku wykrycia fikcyjnego małżeństwa, sąd może je natychmiast unieważnić. W Belgii, w czołówce
zawieranych fikcyjnie związków są
Marokańczycy, Algierczycy i Turcy.
„ De Standard”

Rower zwany Velo
Rada miasta Antwerpii podjęła
decyzję o rozbudowie systemu miejskich rowerów Velo. W chwili obecnej
aż 33 tysiące mieszkańców miasta
wykupiło roczne abonamenty, a dwa
tysiące kolejnych klientów jest na liście
oczekujących. Antwerpczycy narzekają,
że na rowerowych stacjach często brakuje Velo, chcieliby również rozszerzenia
terenu ścieżek rowerowych na obszar
całego miasta. Jazda na rowerze jest niedrogim, ekologicznym, dogodnym i dobrym dla zdrowia sposobem poruszania
się, dlatego miejski projekt Velo będzie
rozbudowywany.
„Gazet van Antwerpen”

Więcej wniosków o azyl
Dziennik „De Morgen” donosi, że w
miesiącach lipiec-sierpień bieżącego
roku znacznie wzrosła liczba składanych
wniosków o udzielenie azylu w Belgii.
Tylko w lipcu złożono 1490 podań i jest
to o 14 procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwięcej
wniosków o azyl składają mieszkańcy
Erytrei, Iraku, Syrii i Ukrainy. Biorąc
pod uwagę skomplikowaną sytuację
na Półwyspie Arabskim, można się
spodziewać wzrostu uciekinierów z tamtego rejonu świata i większe ilości próśb
o udzielenie azylu – przestrzega gazeta.
„De Morgen”

Obchody wybuchu I wojny
światowej
W pierwszych dniach sierpnia, w
Belgii miały miejsce uroczyste obchody
upamiętniające stulecie wybuchu I wojny światowej. Na zaproszenie belgijskiej
pary królewskiej w uroczystościach brali
udział przedstawiciele ponad 80 krajów
w tym: prezydenci Francji, Niemiec i
książę Wiliam z księżną Kate.
Ceremonia odbyła się w Liege, gdzie
rozegrała się pierwsza bitwa tej wojny. Przy Pomniku Wojsk Alianckich
w Cointe, historycznej części miasta, oddano hołd poległym, którzy
stawili opór niemieckiej ofensywie.
Natomiast uroczystości upamiętniające
przyłączenie się do wojny Wielkiej
Brytanii, miały miejsce na cmentarzu
wojskowym niedaleko Mons, gdzie pochowano brytyjskich żołnierzy.
IAR

Rosjanie na cenzurowanym
„Gazet van Antwerpen” podaje, że
Rosjanie mieszkający w Antwerpii coraz
częściej otrzymują okraszone wyzwiskami maile i listy o przykładowej treści „Wynoś się z Belgii”. Po katastrofie
malezyjskiego samolotu, obywatele rosyjscy znaleźli się pod ostrzałem krytyki.
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Jedna z nich – menadżerka rosyjskiego
sklepu w Antwerpii powiedziała gazecie, że codziennie się boi. „Co rano boję
się, że ktoś rzuci kamieniem w witrynę
mojego sklepu. Codziennie widzę konflikty. Ukraińcy i Rosjanie którzy robią
tu zakupy, ścierają się ze sobą. Kilka
razy musiałam ich nastraszyć, że wezwę
policję” – powiedziała kobieta.
„Gazet van Antwerpen”

Równe zasiłki na dzieci
Flamandzki rząd przymierza się do
przeprowadzenia reformy zasiłków na
dzieci, które tak jak do tej pory nie będą
już stopniowane w zależności od kolejnego dziecka w rodzinie.
We Flandrii zasiłek na pierwsze
dziecko wynosi 90,28 euro, na drugie –
167,05 euro, a na trzecie – 249,41 euro
miesięcznie. Władze chcą to zmienić i
ustanowić jednolity zasiłek na dzieci,
który miałby wynosić od 150 do 160 euro
na każde dziecko miesięcznie.
deredactie.be

Nowych przedsiębiorstw
coraz mniej
W ciągu pięciu pierwszych miesięcy
tego roku, o prawie 5,5% zmniejszyła się
w Belgii ilość nowych przedsiębiorstw.
Do chwili obecnej najwięcej firm
rejestrowanych jest w Antwerpii,
następnie w Brukseli, na końcu znajduje się Walonia. I to właśnie w tym rejonie Belgii zanotowano największy, bo
aż 12,5 procentowy spadek powstawania nowych przedsiębiorstw. Z zarejestrowanych w tym roku firm, najwięcej
dotyczyło sektora budowlanego, gastronomicznego, sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz branży usługowej.
deredactie.be

Aresztowania dżihadystów

„Od dłuższego czasu belgijska
i holenderska policja prowadziła
dochodzenie mające na celu wykrycie
i zatrzymanie osób współpracujących
z dżihadystami. W wyniku działań
stróżów prawa, zatrzymano obywateli
belgijskich i holenderskich pochodzenia tureckiego. Na lotnisku w Zaventem
aresztowano podejrzanych którzy przylecieli z Turcji. Zostali oskarżeni o łamanie
przepisów dotyczących broni w kontekście terroryzmu i finansowanie środowisk terrorystycznych. Podczas przeszukania zajmowanego przez nich lokalu

w Brukseli znaleziono broń, kamizelki
kuloodporne i materiały propagujące
dżihadyzm. Dla dobra toczącego się
śledztwa prokuratura odmówiła udzielenia dodatkowych informacji.
„De Standard”

Ekstradycja podejrzanego o
strzelaninę w Muzeum Żydów
Francuska policja przekazała stronie
belgijskiej mężczyznę podejrzanego o
majowy zamach w Muzeum Żydów w
Brukseli. Okazał się nim 29-letni Mehdi
Nemmouche – Francuz algierskiego
pochodzenia, związany z radykalnymi ugrupowaniami muzułmańskimi,
mający bogatą przeszłość kryminalną.
Odsiadywał karę więzienia za napady
i rozboje. Podczas zatrzymania, w bagażniku jego samochodu policjanci
znaleźli między innymi rewolwer i karabin Kałasznikowa. To właśnie z tego
typu broni padły strzały w Muzeum
Żydowskim, w wyniku czego śmierć
poniosły cztery osoby. Po zatrzymaniu
podejrzanego przez policję w Marsylii,
francuski sąd wyraził zgodę na ekstradycję. Początkowo Nemmouche chciał
się odwołać od tej decyzji, ostatecznie
jednak wyraził na nią zgodę, ale pod
warunkiem, że Belgia nie przekaże go
Izraelowi.
fdesouche.com

Wyjątkowy akt wandalizmu
Autobus wiozący żydowskie przedszkolaki został obrzucony kamieniami
przez grupę młodzieży muzułmańskiej.
Atak nastąpił, gdy dzieci z antwerpskiej szkoły Haydera wracały z basenu.
Gang otoczył autobus i zaczął rzucać w
niego kamieniami. Na szczęście żadne
z dzieci nie doznało obrażeń fizycznych.
Policja natychmiast rozpoczęła śledztwo
i zebrała materiał dowodowy w celu
identyfikacji napastników. W chwili
oddawania tego numeru gazety do
druku, nie dokonano jeszcze żadnych
aresztowań.
W liście do belgijskiej minister spraw
wewnętrznych Joelle Miquet od dr
Shimona Samuelsa z Centrum Szymona
Wiesenthala możemy przeczytać:
„Ukamienowanie autobusu stanowi wejście na nowy etap w spirali przemocy wobec Żydów w Belgii. Od brukselskiego
Muzeum Żydowskiego po flamandzką
Antwerpię. […] Napaść na szkolny autobus to najnowszy przykład poczucia bezkarności. Ci nastoletni sprawcy muszą
zostać zatrzymani przed ich ewentualnym wyjazdem na pola śmierci do Syrii.
Ich szkołę należy uczynić odpowiedzialną za to wydarzenie, a żydowskie autobusy szkolne muszą być ochraniane,
podobnie jak same szkoły”.
„De Standaard”, jpupdates.com
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Rekordowa liczba wypłacanych
zasiłków
Po raz pierwszy w historii Belgii, liczba ludzi żyjących z minimalnego zasiłku życiowego przekroczyła sto tysięcy.
Szczególnie źle sytuacja wygląda w
dużych miastach, gdzie liczba tak zwanych „zasiłkowiczów” wzrosła najbardziej. Tylko w ciągu pierwszych dwóch
miesięcy tego roku, liczba wnioskujących o taką pomoc od rządu wzrosła w
Belgii o 4,3%, podczas gdy w całym 2013
roku wzrost był na poziomie 3,5 procent.
Osoby poniżej 25 roku życia stanowią ponad trzydzieści procent beneficjentów
tego zasiłku.
deredactie.be

Sposób na Romów
Burmistrz belgijskiego miasteczka
Landen stanął przed poważnym problemem. W okolicy pojawiła się duża
grupa Romów, która nielegalnie zajęła
prywatną działkę na której rozbiła swoje
obozowisko. Aby przekonać ponad
stuosobową grupę do opuszczenia bezprawnie zajmowanego terenu, włodarz
miasta kazał puszczać im głośną
muzykę. Wynajęty DJ nieprzerwanie
raczył Romów muzyką zespołu Dire
Straits. Pomimo tak dużej ilości decybeli, koczownicy początkowo nie zamierzali opuszczać obozowiska, wreszcie
jednak skapitulowali. Mieszkańcy miasteczka mają nadzieję, że nieproszeni
goście zanim odjadą, posprzątają góry
śmieci i odchodów zalegających nielegalne obozowisko.
tvp.info

Nowy okręt patrolowy
Po raz pierwszy od 20 lat, belgijska
marynarka wojenna otrzymała nowy
okręt patrolowy. Nowoczesny „Castor”
zbudowany został we francuskiej stoczni
Socarebnam. W ciągu następnych kilku
miesięcy zostanie oddany do użytku
bliźniak „Castora” – „Pollux”. Oba okręty
mają być w pełnej gotowości operacyjnej
do końca bieżącego roku.
Nowe patrolowce przeznaczone są
do działań w strefie przybrzeżnej przez
24 godziny na dobę i ich zadaniem
będzie kontrolowanie ruchu jednostek
pływających. Obie jednostki mają długość
53,5 m, wyporność 448 t i poruszać się
będą z prędkością 20,8 węzłów. Załogę
stanowić będzie 15 osób, istnieje także
możliwość zabrania na pokład do 30
pasażerów. Okręty będą uzbrojone
w karabiny maszynowe 12,7 mm FN
Herstal. W uroczystości chrztu patrolowca Castor wzięła udział belgijska
królowa Matylda.
defence24
Opr.: Karolina Morawska
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Multi – kulti po belgijsku
Wielokulturowość to znak firmowy Belgii i w niektórych momentach jej historii powód do dumy.
Różne narodowości spotykają się
tutaj na każdym kroku. Na jednej ulicy
prosperują obok siebie arabski kebab,
japońskie sushi, włoska pizzeria i polska
kuchnia. W pobliżu kościoła stoi meczet
albo synagoga. Idącego niespiesznie
Żyda mija Hindus, nastolatka w kusym
mini, czarnoskóry chłopak na rolkach albo zawoalowana Marokanka. Wszystko
się miesza i przenika nawzajem. Taki
multikulturalizm to chleb powszedni
belgijskich miast. Różni ludzie, różne religie, różne narodowości, różne poglądy.
Inna muzyka, inna kuchnia, inna rozrywka. Czy aby na pewno to wszystko do
siebie pasuje? Czy w tej układance nie
brakuje kilku puzzli?

Jak to się zaczęło?
Na przełomie XIX i XX wieku,
rozwijająca się gospodarka
potrzebowała rąk do pracy. Przemysłowa
Walonia rozpoczęła rekrutację nowych
pracowników spoza granic Belgii.
Najpierw przyjechali Holendrzy,
Francuzi, Niemcy, później Włosi i
Polacy. Według danych statystycznych,
do końca lat trzydziestych XX wieku do
Belgii zjechało ponad 170 tysięcy importowanej siły roboczej, co stanowiło
2,8 procent wszystkich jej mieszkańców.
Po 1945 roku, po raz kolejny rozpoczęło się ściąganie pracowników z zagranicy. Tym razem do kopalń. Działając
w oparciu o istniejącą już ustawę o cudzoziemcach i przepływie pracowników,
belgijski rząd podpisał odpowiednie
umowy międzyrządowe między innymi z Włochami, Hiszpanią, Grecją,
Marokiem, Turcją, Tunezją i Algierią.
Kiedy w latach siedemdziesiątych
nastąpił kryzys w górnictwie i zagraniczni pracownicy stracili pracę, nie wrócili
do swoich krajów. Zostali w Belgii.
W 1964 roku belgijski rząd wcielił
w życie umowę o sprowadzeniu imigrantów z państw muzułmańskich i do
kraju zaczęli masowo zjeżdżać Turcy.
Ta turecka imigracja nazywana bywa
„imigracją sukcesu”, ponieważ prawo
do przyjazdu uzyskiwali tylko potrzeb-

ni eksperci z danej dziedziny. Kilka lat
później rozpoczął się exodus do Belgii
mieszkańców innych muzułmańskich
krajów, z których największą część
stanowili Marokańczycy i ta imigracja
w odróżnieniu od tureckiej nazywana
jest „największą porażką współczesnej Belgii”. Pracownicy, którzy przyjechali do Belgii z Maroka, okazali się
niewykwalifikowanymi robotnikami,
w znacznej mierze analfabetami, co
ogromnie utrudniło im przystosowanie się do życia w zachodnim kraju.

Z biegiem czasu rząd nie chciał już
wydawać pieniędzy na kolejne zasiłki,
bo wobec panującego w tej grupie bezrobocia, właśnie zasiłki były ich jedynym
źródłem utrzymania. Rodziły się kolejne
pokolenia dzieci, powstawały odrębne
osiedla, a nawet dzielnice. Budowano
meczety, księgarnie i sklepy. Do głosu
dochodziło młode pokolenie imigrantów
urodzonych w Belgii, które bardziej niż
ich rodzice szukało swoich korzeni.
Kiedy nadszedł kryzys naftowy,
belgijscy politycy wymyślili sobie,
że mieszkająca tutaj ludność muzułmańska w jakimś stopniu może przyczynić się do poprawy stosunków z
arabskimi potentatami naftowymi.
I właśnie w tym okresie zalegalizowano
islam jako jedną z państwowych religii.
W konsekwencji tego zapisu, powstawały kolejne muzułmańskie ośrodki religijne i kulturalne, ale niestety nawarstwiały się również problemy. Muzułmańska
część belgijskiej społeczności zaczęła
wysuwać żądania dokonania zmian w
obowiązującym w Belgii prawie i częściej okazywać swoje niezadowolenie.
Do tego doszły jeszcze działania radykalnych islamskich organizacji i w pewnym
momencie belgijskie społeczeństwo
zaczęło postrzegać muzułmanów jako
zagrożenie.
Trochę danych statystycznych
Według Instytutu Itinera, w ciągu
ostatnich dziesięciu lat Belgia przyjęła
około 500 tysięcy imigrantów (dane
z 2012 roku), z czego znaczna część
pochodziła z krajów spoza Unii

Europejskiej. Ta część belgijskich imigrantów po 2006 roku stanowiła prawie
50% wszystkich nowoprzybyłych do tego
kraju. Można zauważyć zasadniczą różnicę jeżeli chodzi o przybyszów z Europy,
a tych z innych części świata. Około 40
procent imigrantów europejskich po
pewnym czasie wraca do rodzinnego
kraju. Natomiast obywatele Azji i Afryki
pozostają tu znacznie dłużej, często na
stałe.
Obecnie Belgia liczy 11,09 mln mieszkańców (dane Eurostatu z grudnia
2013). Według Belgijskiego Urzędu
Statystycznego, wśród tych którzy posługują się paszportem któregoś z unijnych krajów, najwięcej jest Włochów,
Francuzów i Holendrów. Co czwarty
mieszkaniec tego kraju pochodzi z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców urodziło się poza Belgią. Oznacza to,
że to niewielkie Królestwo coraz bardziej
zbliża się do społeczeństw tradycyjnie
imigranckich takich jak Niemcy, Wielka
Brytania czy Stany Zjednoczone i proporcjonalnie do liczby ludności, przyjmuje więcej imigrantów niż inne kraje.
Według prognoz Eurostatu, w 2060 roku w Belgii od 30 do 60% mieszkańców
stanowić będą osoby pochodzące spoza
tego kraju i wyznające inną religię niż
katolicyzm.
Obecnie mieszka tutaj około pół miliona imigrantów muzułmańskich.
Wydatki na utrzymanie meczetów i imamów kosztują belgijski rząd 30 milionów
euro rocznie, a świadczenia socjalne dla
muzułmanów, około miliarda rocznie.
Bezrobocie wśród tej grupy społecznej
jest sześć razy wyższe niż wśród rdzennych obywateli Belgii. Muzułmanie często żyją w biedzie, są bezrobotni i utrzymują się z zasiłków. Nie mogą znaleźć
pracy, czy nie chcą pracować? Dwa lata
temu, kiedy rząd wprowadził obowiązek
pracy dla bezrobotnych okazało się, że
znaczna część z nich nie chciała przyjąć
kontraktu na pracę jaką im oferowano.
Bezrobotnych imigrantów ciągle
przybywa. Ale przybywa i takich, którzy
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w żaden sposób nie chcą się integrować
z krajem w którym żyją. Ostatnie
badania opinii społecznej pokazują,
że prawie 35 procent imigrantów
pochodzących z Turcji i Maroka uważa
się za muzułmanów, a nie za Belgów.
Jedna trzecia muzułmanów ma stałą
pracę, jedna piąta pobiera zasiłek dla
bezrobotnych, z tego aż 80% twierdzi, że
nie może znaleźć pracy ponieważ czuje
się dyskryminowana rasowo.
Coraz częściej zarówno rząd, media jak i zwykli obywatele są zdania,
że należy jak najszybciej wprowadzić
skuteczną politykę przeciwdziałania
takiej imigracji, która staje się
zagrożeniem dla bezpieczeństwa Belgii.

Multi – kulti w Antwerpii
Antwerpię obecnie zamieszkuje
507.911 tysięcy mieszkańców (dane z
grudnia 2013). Dziesięć lat temu liczba
imigrantów w tym mieście wynosiła 8,3
procent ogółu populacji. Liczba ta nie
obejmowała jednak nielegalnych przybyszów, jak i tych, którzy ulegli naturalizacji. W roku 2009 liczba imigrantów
wynosiła już 80 tysięcy, co stanowiło 16,5
procent wszystkich jej mieszkańców.
Dane z ubiegłego roku podają, że 36%
mieszkańców miasta stanowią imigranci, a ponad 56% wszystkich dzieci pochodzi z rodzin imigranckich. Prognozy
na przyszłość są takie, że za dziesięć lat
Flamandowie we własnym mieście będą
mniejszością.
Populacja imigrantów w Antwerpii
jest wyjątkowo zróżnicowana biorąc pod
uwagę kraj pochodzenia, język i religię.
Dane sprzed czterech lat wskazują, że w
Antwerpii mieszkają przedstawiciele aż
169 narodowości (niektóre źródła podają
liczbę 177), z czego najliczniejszą grupą
są Marokańczycy, Holendrzy i Turcy.
Czwartą co do wielkości grupą cudzoziemców zamieszkujących Antwerpię
są Polacy. Jeżeli chodzi o religie, to najwięcej jest muzułmanów – na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest ponad 50
tysięcy przedstawicieli tej grupy (na 500
tysięcy mieszkańców). Mowa oczywiście
o tych przebywających legalnie.
Zarówno przedstawiciele miejskiej
administracji jak i ci reprezentujący imi-

grantów islamskich zgodnie stwierdzają,
że jednym z najtrudniejszych zagadnień
we wspólnych relacjach są kwestie religijne. Według organizacji muzułmańskich, władze miasta nie dbają o równe
traktowanie i szacunek dla innych religii niż katolicyzm, nie uznają meczetów
i muzułmańskich miejsc modlitwy, nie
udzielają wsparcia muzułmańskim nauczycielom w szkołach publicznych, nie
godzą się na wybudowanie cmentarza i
zorganizowanie miejsca przeznaczonego
do rytualnego uboju zwierząt. Pomimo
wieloletniego wspólnego obcowania,
sytuacja pomiędzy muzułmańskimi obywatelami a pozostałymi mieszkańcami
Antwerpii jest na ogół napięta. Belgowie
postrzegają tę grupę imigracyjną jako
społeczność wyjątkowo problematyczną i zarzucają muzułmanom oporność
w integracji i akceptacji wartości uznawanych przez miejscowe społeczeństwo
za ważne. Z dostępnych danych wynika,
że ponad 50% Belgów nigdy nie rozmawiało ze swoimi sąsiadami pochodzenia
muzułmańskiego. I rzeczywiście można
uznać, że na tym polu belgijska polityka
imigracyjna poniosła klęskę.
Kolorowe szkoły
Z opublikowanego pod koniec ubiegłego roku raportu Komisji Europejskiej
wynika, że „dzieci imigrantów na ogół
trafiają do biedniejszych szkół. Te, które
niedawno przybyły do Belgii, częściej padają ofiarą segregacji i są umieszczane
w szkołach dysponujących mniejszymi
zasobami”. Oznacza to, że już na starcie
wiadomo, iż będą miały gorsze wyniki w
nauce i w dużym stopniu można założyć,
że szkoły nie ukończą.
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watele. Takie stwierdzenia nie do końca
są jednak prawdziwe. Bowiem właśnie
wśród imigrantów z tych kontynentów
najczęściej spotyka się osoby, które w
żaden sposób nie chcą się zintegrować z
belgijskim społeczeństwem i na własne
życzenie są ofiarami braku znajomości
języka niderlandzkiego, nieznajomości
obowiązującego prawa i przepisów.
Obecnie realizowany system oświatowy w Belgii budzi coraz większą krytykę.
Ci, którzy chcą ten system reformować
wychodzą z założenia, że w dobrych belgijskich szkołach powinno się znaleźć
miejsce zarówno dla rodowitych Belgów,
jak i dzieci pochodzących z innych krajów UE, jak również o tureckich, marokańskich, czy hinduskich korzeniach.
W takich szkołach to zdolni uczniowie
motywują słabszych do pracy i lepszych
wyników, bez względu na pochodzenie
czy status społeczny. Problem jednak
w tym – odpowiadają przeciwnicy, że
„dobre szkoły dla białych” są w większości katolickie, jak więc ten fakt ma
się na przykład do islamu? Mieke Van
Hecke – dyrektorka Flamandzkiego
Sekretariatu Edukacji Katolickiej (Het
Vlaams Secretariaat van het Katholiek
Onderwijs), w wywiadzie udzielonym
trzy lata temu gazecie „De Morgen”
stwierdziła, że „białe szkoły stają się
coraz bielsze, czarne zaś coraz bardziej
czarne”. Takie multi – kulti po belgijsku.
Anna Janicka

Od wielu lat Belgia walczy z natężeniem segregacji rasowej w szkołach i
zmaga się z nierównomiernym rozkładem uczniów pochodzących z różnych
środowisk społecznych i kulturowych.
Coraz częściej rodzice dzieci o innym kolorze skóry niż biały, zabierają pociechy
z „przeciętnych” szkół do tak zwanych
„białych szkół”, powszechnie uważanych za lepsze. Częściej słychać także
opinie, ze rodziny imigranckie wywodzące się z Azji czy Afryki, nie mają takich
możliwości wyboru szkoły jak biali oby-

Źródła: uniaeuropejska.org, stosunkimiedzynarodowe.pl, europedirect
www.antwerpen.be,
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Przegląd
prasy
polskiej
Zatrudnienie niezgodne z prawem
Dziennik Gazeta Prawna” podaje, że
około 500 tysięcy osób pracuje w Polsce
na czas określony, chociaż zgodnie z
obowiązującymi przepisami powinny
być zatrudnione na etacie. Co siódma
terminowa umowa o pracę zawierana
jest na okres ponad 5 lat, a co czwarta
– na co najmniej trzy lata. Niektóre z
umów podpisywane są na dziesięć, a nawet na dwadzieścia lat. Kontrola wykazała, że powyższy proceder dotyczy prawie
500 tysięcy ludzi.
Według obowiązującego prawa,
pracowników zatrudnionych na czas
określony można zwolnić z dwutygodniowym wypowiedzeniem oraz bez
konsultacji ze związkami zawodowymi.
Z tego powodu pracodawcy obchodzą
przepisy Kodeksu Pracy.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Oszuści podatkowi na
cenzurowanym
„Puls Biznesu” donosi, że oszuści podatkowi będą ścigani przez połączone siły prokuratorów i inspektorów skarbówki. Do tej pory wszelkie służby zajmujące
się nieprawidłowościami podatkowymi
działały osobno i brakowało jednej
wspólnej koncepcji, z czego korzystały
grupy przestępcze wyłudzające z budżetu państwa grube miliardy złotych.
Ministerstwo Finansów oraz Krajowa
Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
podpisały porozumienie o wzajemnym
szkoleniu kadr i współpracy w ściganiu
przestępstw gospodarczych i fiskalnych.
Od tej pory inspektorzy podatkowi będą
uczyć śledczych zachowań oszustów
podatkowych, a prokuratorzy przekazywać będą bezcenną wiedzę o technikach
operacyjnych i zabezpieczaniu dowodów
przestępstwa.
„Puls Biznesu”

Regulacja rynku e-papierosów
Z badań Federacji Konsumentów wynika, że Polacy chcą uregulowania rynku e-papierosów. Chodzi o obłożenie ich
podatkiem akcyzowym i wprowadzenie

zakazu e-palenia w miejscach publicznych.
Z przeprowadzonych ankiet wynika,
że rodacy boją się e-papierosów. Co druga ankietowana osoba twierdziła, że ma
spore wątpliwości co do bezpieczeństwa
i wpływu tego rodzaju palenia na stan
zdrowia. Jeszcze więcej, bo aż 77 procent
pytanych, chce zakazania ich sprzedaży
osobom niepełnoletnim. Obecnie, chociaż zawierają one nikotynę, kupić je
może każdy bez żadnych ograniczeń
wiekowych.
E-palaczy jest w Polsce około dwóch
milionów, a rynek e-papierosów wart jest
około 1,2 miliarda złotych. Za wprowadzeniem akcyzy jest prawie 40 procent
rodaków, a zakazu e-palenia w komunikacji miejskiej, w barach i restauracjach
chce prawie 70 procent badanych.
finanse.wp.pl

Ubywa drobnych inwestorów
giełdowych
Systematycznie spada liczba osób,
które zawierają transakcje na giełdzie.
Według Głównego Urzędu Skarbowego,
liczba grających na parkiecie zmalała w
ubiegłym roku o ponad 50 tysięcy. Wielu
drobnych inwestorów zamknęło rachunki maklerskie ponieważ nie osiągali zysków jakie przewidywali, a koniunktura
na giełdzie nie była dobra.
W najgorszej sytuacji znalazły się
osoby, które postawiły na akcje największych polskich firm, podczas gdy
indeks WIG20 w 2013 roku stracił osiem
procent.
„Wprost”

Upadają biblioteki
„Rzeczpospolita” alarmuje, że w co
szóstym polskim domu nie ma ani
jednej książki. Coraz mniej osób odwiedza także biblioteki. Według najnowszego raportu Głównego Urzędu
Statystycznego, na który powołuje się
gazeta wynika, że zaledwie 6,4 miliona
Polaków w 2013 roku wypożyczyło co
najmniej jedną książkę. To o 100 tysięcy
mniej niż w 2012 roku. Niemal 40 procent czytelników to uczniowie, którzy

wypożyczają lektury szkolne. Oznacza
to, że większość rodaków wolny czas
spędza oglądając telewizję i surfując w
internecie. Niestety, książki ich nie interesują.
„Rzeczpospolita”

Małżeństw coraz mniej
Jak informuje „Dziennik Gazeta
Prawna” opierając się na danych GUS,
coraz więcej młodych Polaków odkłada
termin zawarcia związku małżeńskiego.
Powodem jest przede wszystkim brak
stałego, własnego źródła utrzymania,
co zwiększa obawy związane z utrzymaniem rodziny. Według GUS liczba
zawieranych przez Polaków ślubów w
ciągu ostatnich pięciu lat systematycznie spada.
Przybywa za to tak zwanych „wiecznych dzieci”, czyli dorosłych w wieku 25
– 35 lat, którzy z powodów finansowych
wciąż mieszkają z rodzicami. Tylko w
latach 2005 – 2013 ich liczba wzrosła o
700 tysięcy i obecnie wynosi prawie trzy
miliony.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Branża hotelarska w opałach
Sektor hotelarsko-gastronomiczny w
Polsce przeżywa poważny kryzys – informuje „Puls Biznesu”. Powodem jest
coraz mniejsza liczba gości, zwłaszcza z
Polski, którzy częściej wybierają wczasy
poza granicami kraju. Biorąc pod uwagę kapryśną pogodę, wysokie ceny i nienajlepszą w niektórych rejonach kraju
hotelowo-gastronomiczną obsługę, nie
ma się co dziwić, że rodacy korzystają z
tańszych i bardziej komfortowych ofert
zagranicznych.
Krzysztof Milski – prezes Polskiej Izby
Hotelarskiej uważa, że jest to skutek braku współpracy pomiędzy hotelarzami,
jak również niechęci rządu do inwestowania w ten segment rynku. Według niego, na całym świecie, a zwłaszcza w Unii
Europejskiej, rządzący dbają o sektory
które przynoszą państwu duży dochód i
tworzą miejsca pracy. W Polsce niestety
jest inaczej.
„Puls Biznesu”
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Powiększenie rodziny to utrata
pracy
Tak uważa prawie 70 procent młodych
ludzi którzy twierdzą, że największą przeszkodą w posiadaniu dzieci jest obawa
przed utratą pracy i spadkiem standardu
życia. Z badań przeprowadzonych przez
Diagnozę Społeczną wynika, że młodzi
nie decydują się na powiększenie rodziny ponieważ martwią się o stan domowego budżetu. Uważają, że jedynym
skutecznym narzędziem które może
pomóc w rozwiązaniu tego problemu
jest odpowiednia polityka podatkowa
państwa. Chodzi o wprowadzenie takich przepisów, gdzie wspólne rozliczanie małżonków zamienione zostanie na
wspólne rozliczanie się z dziećmi.
faktyinteria.pl

Niedobór krwi
„Rzeczpospolita” donosi, że w szpitalach w całym kraju przekładane są zaplanowane operacje, ponieważ w magazynach brakuje krwi. Powyższy problem
pojawia się co roku w okresie wakacyjnym, ale tego lata na skutek większej
liczby wypadków i zmniejszającej się
od pewnego czasu liczby krwiodawców,
przybrał wyjątkowo niepokojące rozmiary. Niedobory krwi zmuszają lekarzy do
przekładania operacji na inne terminy.
Rzecznik prasowy Stołecznego Centrum
Krwiodawstwa poinformował, że „zabezpieczona krew wystarczy tylko dla przypadków ratowania życia dzieci. Dla innych jej zabraknie”.
„Rzeczpospolita”

Mieszkaniowa ciasnota
„Dziennik Gazeta Prawna” podaje, że
prawie połowa naszych rodaków żyje w
za ciasnych, przeludnionych mieszkaniach. Najbardziej przestronne lokale
mieszkaniowe są w Belgii, gdzie na jednego mieszkańca przypada 2,3 pokoju.
Średnia unijna wynosi 1,6 pokoju, a w
Polsce jest to jeden pokój. Z takim wynikiem zajmujemy trzecie od końca miejsce w Unii Europejskiej. Za nami są tylko
Węgrzy i Rumunii.
Gazeta zwraca uwagę, że normy unijne
są stanowczo za wysokie jak na polskie
standardy. Według przyjętego przez
Europejski Urząd Statystyczny założenia, oprócz salonu, każda samotna osoba lub para powinna posiadać osobny
pokój. Oddzielny pokój powinien także
przypadać dwójce dzieci tej samej płci
w wieku od 12 do 17 lat. Polski problem

polega na tym, że muszą upłynąć lata,
aby nowe mieszkania budowane były
w zupełnie innych niż za komuny standardach. Problemem są także pieniądze
i wysokie ceny mieszkań. Średnia miesięcznego wynagrodzenia Polaków jest
znacznie niższa, niż cena jednego metra
kwadratowego mieszkania.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Na bakier z prawem
Polskie firmy mają nowy sposób na
obchodzenie przepisów prawa pracy.
Podczas kontroli, pracodawca informuje inspektorów Państwowej Inspekcji
Pracy, że cała załoga jest pierwszy dzień
w pracy i dlatego pracuje bez podpisanych umów i ubezpieczenia.
Pracodawcy wynaleźli lukę w prawie
pracy (art.29) i według powyższych zapisów stosują się do zasady, że mogą zawrzeć pisemną umowę z pracownikiem
w dniu podjęcia przez niego pracy, a nie
przed. Pracodawca nie musi też od razu
zgłaszać do ZUS-u faktu zatrudnienia
nowego pracownika – ma na to siedem
dni. Coraz więcej firm korzysta z tego
„udogodnienia” i zdarza się, że podczas
kontroli inspektorzy dowiadują się, że
połowa załogi, a czasami i cała, „właśnie
dzisiaj” po raz pierwszy przyszła do pracy.
„Wprost”

Przełomowy wynalazek
krakowskich naukowców
Jak donosi „Dziennik Polski”, naukowcy z Krakowa stworzyli protezę,
dzięki której sparaliżowane dzieci będą mogły się poruszać. Nowa proteza
jest tańsza i nowocześniejsza od tych
stosowanych do tej pory. Ale przede
wszystkim pozwala chorym dzieciom
z porażeniem kończyn dolnych czy z
uszkodzonym kręgosłupem, na osiągnięcie pozycji pionowej i chodzenie.
Zespół pod kierunkiem profesora
Stanisława Mazurkiewicza opracował
protezę przypominającą mechaniczne
spodnie, które zakłada się pacjentowi.
Sztywna proteza pozwala dziecku stać
prosto, a dwa niewielkie elektryczne silniczki poruszające ją, umożliwiają wykonywanie kroków. Kiedy pacjent stawia
na podnóżu jedną nogę, system natychmiast przekazuje impuls do silnika nogi
drugiej i ten rozpoczyna pracę.
„Dziennik Polski”

Bogaci Polacy
Według Eurostatu, Polacy są najlepiej sytuowanym narodem w Europie
Środkowo – Wschodniej. Za nami plasują się Słowacy, którzy reprezentują
poziom życia zbliżony da naszego, oraz
Czesi. Czwartą w zestawieniu Estonię
dzieli od naszego kraju spora przepaść.
Na niechlubnym szarym końcu sporzą-
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dzonej przez Eurostat listy znajdują się
Bułgaria i Rumunia.
biztok.pl

Budynki komunalne zagrożeniem
dla lokatorów
„Dziennik Gazeta Prawna” informuje,
że stan techniczny wielu budynków komunalnych stanowi zagrożenie dla życia
ich lokatorów. Niebezpiecznie jest także
w szkołach i przedszkolach, a gminy zaniedbują obowiązki właścicielskie.
Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że prawie połowa polskich gmin nie
monitoruje stanu technicznego budynków. Nie przeszkadzają im uszkodzone
balkony, niezabezpieczone instalacje
elektryczne i gazowe. Gminy nie reagują
nawet wtedy, kiedy zagrożone jest życie
lokatorów. W skontrolowanych szkołach
i przedszkolach stan techniczny prawie
połowy placówek zagrażał bezpieczeństwu dzieci.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Żebrzący Romowie
Turyści odwiedzający polskie góry
muszą być przygotowani na wszechobecność romskich żebraków – informuje „Gazeta Krakowska”. Romowie
szczególnie upodobali sobie Krupówki
i Gubałówkę. Tym procederem zajmują
się przede wszystkim małe dzieci. Policja
jest bezradna, bo dzieciom mandatów
wlepiać nie można, a ich opiekunowie
na widok stróżów prawa rozpływają się
w tłumie turystów.
Władze Zakopanego przekonują, że
problem romskich żebraków zostanie
wkrótce rozwiązany, a kary za złamanie
nowych przepisów będą bardzo dotkliwe.
„Gazeta Krakowska”

Polacy coraz częściej zapadają na
choroby jelit
„Rzeczpospolita” informuje, że w szybkim tempie wzrasta w Polsce liczba osób
zapadających na choroby jelit. Powodem
takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim brak higieny. Z danych Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego wynika,
że przybywa zarówno tych zachorowań
które mają podłoże bakteryjne, jak i chorób wirusowych. W pierwszej połowie
tego roku zanotowano 36 099 przypadków zachorowań na grypę żołądkową, a
w analogicznym okresie roku ubiegłego
– 25 692. Według lekarzy, podstawą do
uniknięcia rota wirusa jest zachowanie
higieny. Ważne są także szczepionki, a te
przeciwko rota wirusom nie są niestety
refundowane.
„Rzeczpospolita”
Opr.: Katarzyna Frankowska
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Źródło: tvn24.pl

75 rocznica wybuchu II wojny
światowej
Ta wojna, określana jako największy
konflikt zbrojny w dziejach świata, była
przełomem dla współczesnej ludzkości.
Zginęły dziesiątki milionów ludzi, drugie
tyle zostało rannych lub uznano ich za
zaginionych. W obozach koncentracyjnych, masowych egzekucjach i łapankach wymordowano często całe rodziny.
Nigdy wcześniej w dziejach świata nie było tak wielu ofiar wśród ludności cywilnej,
zwłaszcza wśród kobiet i dzieci. Miały miejsce masowe zbiorowe deportacje i wysiedlenia, zrównano z ziemią wiele miast i wsi.
W tej wojnie oprócz broni konwencjonalnej, użyto także broni biologicznej,
chemicznej i jądrowej. Przeciwników
niszczono fizycznie i moralnie, fałszowano obraz rzeczywistości, deptano szacunek do drugiego człowieka. Dominowały
nacjonalistyczne poglądy, nienawiść rasowa i nietolerancja.
II wojna światowa trwała sześć lat a jej
przebieg jest przedmiotem wielu obszernych opracowań. Wspomnijmy tylko, że

Polska, na każdy tysiąc mieszkańców
straciła 220 osób. Za straty materialne
naszego kraju odpowiedzialne były hitlerowskie Niemcy oraz ZSRR. Różne
źródła podają różne sumy w przeliczeniu na dolary amerykańskie, były one
jednak olbrzymie. Po wojnie, Polska
znalazła się w strefie wpływów ZSRR,
dlatego nie mówiło się o szkodach wyrządzonych przez „socjalistycznego przyjaciela”. Przesunięto historyczne granice
wbrew woli od wieków zamieszkałych
na tych terenach ludzi. Za mówienie
prawdy można było trafić do więzienia.
Dopiero po roku 1990 podjęto w Polsce
próby oszacowania przemilczanych
strat. Wojna i jej skutki dotknęły wiele
państw Europy i świata, dlatego określenie „światowa” jest jak najbardziej
uzasadnione.
Wielkość strat we wszystkich państwach objętych działaniami wojennymi jest wymierna. Można je „szacować”
i zmieniać „w oparciu, o…”. Ale bezmia-

ru ludzkiego cierpienia i tragedii nie
da się zamknąć w liczbach. Nie da się
też wspomnieć tutaj o jednych faktach,
pomijając inne. Każdy, najmniejszy incydent wojenny był i jest ważny. Z kolei
wskazywanie winnych i podgrzewanie
zadawnionych antagonizmów nie służy
budowaniu pokoju na świecie. Za to wyciąganie wniosków z historii i wzajemne poszanowanie między narodami, na
pewno pokoju w Europie i na świecie nie
burzy.
Czy w następnych dziesięcioleciach
wyciągnięto z tej wojny właściwe wnioski? Z pewnością nie. Wiele milionów
ludzi w Europie zostało pozbawionych
pokoju i demokracji, straciło możliwość
decydowania o swoim losie oddzielone
od Europy i świata „żelazną kurtyną”.
Czy lekcja, jakiej ludzkości udzieliła II
wojna światowa, została przez wszystkich przemyślana i odrobiona?
Michał Nowacki
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”Mały atlas uprzedzeń i stereotypów”
Europa widziana oczami Francuzów
Yanko Tsvetkov, bułgarski grafik i projektant mieszkający w Londynie, opracował zbiór map Europy i świata, na których
zamiast nazw krajów i regionów widnieją związane z nimi stereotypy. Ilustracje opatrzone zostały dowcipnym komentarzem
samego autora. Od 2009 roku, kiedy Tsvetkov stworzył pierwszą ze swoich map, jego strona internetowa doczekała się ponad
500 milionów odwiedzin. W „Małym atlasie uprzedzeń i stereotypów” z ogromnym poczuciem humoru autor pokazał sympatie, antypatie i uprzedzenia wielu narodowości na świecie.
Jak obywatele różnych krajów widzą Europę i świat? Odpowiedzi na to pytanie będzie można znaleźć w kolejnych numerach
„Antwerpii po polsku”.
Europa widziana oczami Francuzów:
•Polska zaznaczona jest na mapie jako kraj hydraulików. Niewtajemniczonym należy się wyjaśnienie, że polski hydraulik w 2005
roku niepodzielnie zawładnął sercami Francuzów. Był to efekt kampanii promocyjnej zorganizowanej przez Polską Organizację
Turystyczną. Głównym bohaterem był wyjątkowo przystojny polski hydraulik zapraszający Francuzów na wakacje do Polski.
• Niemcy określeni zostali jako najwięksi przyjaciele Francuzów.
• Finlandia kojarzy się Francuzom z telefonami komórkowymi.
• Rosja jest dla nich „niespełnionym marzeniem Napoleona” (chodzi o nieudaną wyprawę Napoleona na Moskwę, od której
rozpoczął się jego upadek).
• Ukrainę autor zaznaczył na mapie pytaniem: „Nie była to kiedyś Rosja?”, co w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie
jest określeniem wyjątkowo trafionym.
• Hiszpania, to dla Francuzów tancerze Flamenco, a Portugalczycy są „kumplami Brytoli”.
• Bałkany określone jako „Biedni dzicy” i „Hałaśliwi i kudłaci”.
• Belgowie są dla mieszkańców Francji nikim innym jak „Pół-Francuzami”, natomiast Włochów uważają za „hałaśliwych
i przyjaznych kolesiów”.
To tylko niektóre z wyjątkowych komentarzy autorstwa Yanko Tsvetkova. Resztę można znaleźć na zamieszczonej poniżej
mapce. Miłej zabawy!
Źródło: alphadesigner.com
Opr. Tomasz Borowski
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“Lata dwudzieste, lata trzydzieste”
W poprzednim numerze zamieściliśmy wywiad z Kasią Kudlicką, Miss Exclusive 2013.
Specjalnie dla “Antwerpii po polsku” została przygotowana sesja zdjęciowa stylizowana na lata 30-te.

Zdjęcia: Joanna Grzybowska
Wizaż i makijaż: Małgorzata Nawój
Modelka Kasia Kudlicka
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Leuven

Europejski bilans polonijny
Od lat Belgia cieszy się dużym zainteresowaniem Polaków wyjeżdzających za
granice RP, choć od 1 maja 2004 zwiększył się zdecydowanie odsetek młodych
Polaków mieszkających i pracujących w
tym kraju. Leuven, pomimo, ze nie jest
wielkim miastem, pozostaje wciąż atrakcyjnym miejscem pobytu dla studentów,
młodych rodzin dwujęzycznych, ale także dla dojrzałych rodaków.
Belgijska jakość życia
Żyje nam się tu bardzo dobrze w tym
“polskim Leuven”, gdzie mieszkamy
na równych prawach europejskich jak
rdzenni mieszkańcy. Przyzwyczailiśmy
się do tutejszych 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
można kupić specjały prosto z Polski.
To obowiązkowy przystanek dla wszystkich tych, którzy nie wyobrażają sobie
swojej kuchni bez tradycyjnych ogórków kiszonych, polskiej śmietany, czy
polskiego chleba. Ponadto, w każdą
niedzielę, w Leuven-Heverlee można

spotkać Polonię wychodzącą z jednego z belgijskich kościołów. Mamy tutaj
swoja wspólnotę i swojego duszpasterza
specjalnie przyjeżdżającego do Leuven z
Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli. Od
roku, w środowe popołudnia lub w sobotnie poranki, nasze pociechy spotykają
się ze swoimi rówieśnikami na grach,
zabawach i nauce w polskojęzycznym
przedszkolu uzupełniającym. Dzięki
fantastycznej atmosferze w przedszkolu
wszyscy zainteresowani rodzice dokładają starań, aby powstała uzupełniająca
szkoła podstawowa od następnego roku
szkolnego.
Dobra praca popłaca
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 rdzen

nymi miasta i nie powoduje konfliktów
kulturalno-religijnych.
Pozostać 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 zaproszeni 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”.
dascalia.be
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Tam i z powrotem
Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego z końca 2013 roku, poza
granicami naszego kraju mieszka i pracuje 2,13 miliona rodaków. Najwięcej, bo
około 1,72 mln z nich, przebywa w krajach Unii Europejskiej. Wyjeżdżają na
jakiś czas, potem wracają do Polski i znowu wyjeżdżają. Jeżdżą tam i z powrotem,
aż wreszcie któregoś dnia, zniechęceni
brakiem perspektyw w Polsce decydują
– zostajemy na stałe zagranicą.
Wracać, nie wracać, wracać,
nie wracać
To jak wróżenie z listków koniczynki.
Niektórzy bardzo chcą wrócić, bo w kraju została rodzina, przyjaciele, bo tęsknią za Polską, bo nie ma jak Polska…
Według badań prowadzonych przez
specjalistów ds. migracji, w rekordowym
tempie wzrasta odsetek ludzi, którzy po
kilku latach zdecydowali się z obczyzny
wrócić do Polski i niestety bardzo tego
żałują. Według obowiązujących w tym
segmencie socjologicznych prawideł, po
każdym masowym wyjeździe zagranicę
następują powroty. Jeżeli od 2004 roku,
czyli od momentu wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej, wyjechało za chlebem
ponad dwa miliony Polaków, to około
jedna trzecia z nich powinna wrócić z
powrotem do kraju. Powróciło ich niecałe 300 tysięcy.
Statystycznie, najbardziej skłonni
do powrotu powinni być ci zarabiający
zagranicą najmniej i wykonujący najbardziej niewdzięczną pracę. Ale i oni
nie chcą wracać, bo za marne pieniądze
zarabiane na emigracji i tak są w stanie
wyżyć. W kraju nawet takiego luksusu
by nie mieli.
Socjolog, profesor Marek Okólski,
kierujący ośrodkiem Badań nad
Migracjami na Uniwersytecie
Warszawskim, nie pozostawia złudzeń.
„Nie powinniśmy się spodziewać, że
większość z tych dwóch milionów kiedykolwiek wróci […] Początkowo wyjeżdżali na krótko, wracali, znowu wyjeżdżali.
To byli tak zwani emigranci cyrkulujący.
Niewielu zostawało zagranicą dłużej niż
rok. A teraz to już większość […]”.

Wszędzie dobrze,
ale w Polsce niekoniecznie
Najpopularniejsze kierunki polskiej
emigracji to: Wielka Brytania, Niemcy,
Holandia, Włochy, Norwegia, Francja i
Belgia. W tych krajach jest nas najwięcej, a będzie jeszcze więcej. Przynajmniej
tak mówią migracyjne statystyki. Ci, którzy pomimo posiadania luksusu jakim
jest praca, w pewnym momencie swojej
emigracyjnej historii postanowili jednak
wrócić do kraju, dzisiaj, wypowiadając
się na internetowych forach mówią, że
„kiedy spróbowali wrócić, każdy następny dzień okazywał się większym koszmarem niż poprzedni. Bo w Polsce jest
wyjątkowo wysoki poziom codziennej
udręki drobiazgami. Bo byliby w stanie
znieść fatalny poziom służby zdrowia,
dziwne urzędnicze układy, ogólnie panującą zazdrość i zawiść, ale poziomu ludzkiej frustracji znieść nie mogli”. I wracają z powrotem do Norwegii, Irlandii czy
Belgii. Wracają… do siebie.

Emigranci, którzy po jakimś czasie
zdecydowali się po raz kolejny zacząć
wszystko od nowa i wrócili do kraju,
swojej działalności gospodarczej nie
przerejestrowują na przykład z Wielkiej
Brytanii do Polski, bo na Wyspach
wszystko można załatwić przez internet
lub telefon, bo rozliczać się z podatków w
Polsce w ogóle się nie opłaca, bo polska
urzędowa machina i biurokracja przeraża, a polska zawiść jeszcze bardziej.
Ci z naszych rodaków, którzy pierwotnie zamierzali zarobić zagranicą pieniądze i z kapitałem wrócić do Polski – też
zrezygnowali. Dojechali do nich rodzice
i w ten sposób powstają wielopokoleniowe polskie rodziny na emigracji. Ci,
którzy na jakiś czas wrócili do kraju, też
„wracają”. Bo nie odnaleźli się w tej nowej – starej rzeczywistości, bo zbyt dużo
zaczęło im przeszkadzać, bo zaczęli się
nowymi realiami dusić. Dla nich wszystko w Polsce urasta do rangi problemu.
I chociaż jesteśmy narodem bardzo
kreatywnym, nie boimy się nowych
wyzwań i co najważniejsze potrafimy i
chcemy pracować, w Polsce mamy od
razu podcięte skrzydła. Dlatego jeżeli w
głowie każdego z nas nie funkcjonują
już przeliczniki, to według socjologów
jest to znak, że dojrzeliśmy do tego żeby
nie wracać.

Zostać w Belgii
Według danych zawartych w raporcie opracowanym przez Wydział
Konsularny Ambasady RP w Brukseli,
liczbę Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających w Belgii szacuje
się na około 90 tysięcy (dane z końca
2012 roku). Nasi rodacy zamieszkują
głównie miasta o największym potencjale gospodarczym: Brukselę, Antwerpię,
Leuven czy Liege. Mówiąc o stolicy
Belgii, koniecznie trzeba wspomnieć o
stale powiększającej się grupie Polaków
działających i pracujących w instytucjach europejskich.
Polacy w Belgii stanowią grupę niejednorodną. Kilka fal emigracji do tego
kraju, to różny stopień integracji ze społeczeństwem belgijskim. Inaczej było w
latach 80-tych, inaczej jest teraz. W Belgii
rodzi się obecnie coraz więcej polskich
dzieci, które chodzą do belgijskich szkół,
kończą wyższe studia, podejmują dobrze
płatną pracę i starają się o przyznanie
belgijskiego obywatelstwa. Wtopili się w
tutejsze środowisko i nie są już rozpoznawani jako Polacy. A może nie chcą być
kojarzeni z wieloma naszymi rodakami
zaczynającymi dzień od leczenia kaca. I
chociaż jeszcze dla wielu Belgów Polacy
kojarzą się z budowlanką i sprzątaniem
na czeki, polscy imigranci powoli zaczynają reprezentować inną zawodową rzeczywistość. Pracują w renomowanych
firmach na dobrze płatnych stanowiskach, są wykształceni, zintegrowani i
w pełni korzystają z przysługujących im
praw. Kupują mieszkania, doskonale
dogadują się z rdzennymi mieszkańcami Belgii i nawet jeżeli gdzieś tam z tyłu
głowy tłucze się myśl „w Polsce byłoby
lepiej” – zostają tutaj. Bo trzeba mieć dużo odwagi żeby zostawić etat, wypracowany przez lata szacunek, dobrą opinię
i zaczynać wszystko od nowa.
Ale jest i druga strona medalu. Wielu
Polaków, którzy przybyli do Belgii w poszukiwaniu lepszego życia, na co dzień
musi mierzyć się z wieloma problemami.
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Nie znają obowiązujących w Belgii języków i w konsekwencji napotykają na
trudności i bariery we wszystkich dziedzinach życia. Nie potrafią porozumieć
się z urzędnikami, podpisują podsuwane
im przez nieuczciwych pracodawców dokumenty nie wiedząc tak naprawdę co
podpisują, mają problemy z załatwieniem szkoły dla dzieci, z wynajęciem
mieszkania i często niestety z pracą.
Nie są ubezpieczeni, pracują na czarno
i ponoszą konsekwencje swojego wyobcowania.
Coraz więcej jest wśród belgijskiej
Polonii bezdomnych i wykluczonych
społecznie, którzy swoje frustracje topią
w alkoholu. Oni też nie wracają, bo po
pierwsze nie mają do czego wracać, a
po drugie zawsze istnieje szansa, że bezdomność po belgijsku będzie lepsza od
tej po polsku.
Efekt domina
Fala emigracji, która rozpoczęła się
w momencie wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej, wcale nie opadła i nazwanie tego zjawiska efektem domina jest
jak najbardziej na miejscu. Ludzie wyjeżdżają zagranicę, pracują, zarabiają i
coraz lepiej sobie radzą. To powoduje,
że ci, którzy zostali w kraju, też chcą
tak żyć. O emigracji myśli coraz więcej
Polaków. Według przeprowadzonych
przez Work Service badań wynika, że
jedynie 17 na 100 dorosłych Polaków
nie rozważa emigracji. I te dane nie
dotyczą tylko bezrobotnych albo tych
zarabiających marne grosze. Niestety
coraz częściej o emigracji myślą młodzi,
wykształceni ludzie – pokolenie władające językami obcymi, które zna swoją
wartość i nie ma żadnych oporów przed
podjęciem pracy w jakimś europejskim
kraju. Co taki efekt domina oznacza dla

Polski? Na przykład to, że już teraz mamy fatalne wskaźniki dotyczące lekarzy.
Na jeden tysiąc mieszkańców przypada
ich mniej więcej dwóch. Tymczasem w
Austrii – pięciu, a w ogarniętej kryzysem
Grecji sześciu. Trzeba jeszcze wziąć pod
uwagę, że nie ma dokładnych danych
dotyczących liczby medyków którzy wyjechali zagranicę. Izby lekarskie dysponują danymi tylko tych, którzy wystąpili
do izb o wydanie kwalifikacji. Cała reszta
jest milczeniem. Wyjeżdżają i starsi lekarze, i młodsi. Ci ostatni nie mają ochoty
czekać latami na rozpoczęcie stażu, a na
przykład Niemcy w każdej chwili gotowi
są przyjąć polskich lekarzy po studiach i
zainwestować w ich dalszą naukę. Z kolei starsi, doświadczeni latami praktyki,
mają dosyć biurokracji, oszczędności w
sektorze zdrowia i opieki społecznej i też
wyjeżdżają. Dla świętego spokoju i godnej emerytury.
Teraz każdy jest gotów wyjechać.
Ludzie z dnia na dzień pakują walizki i
już ich nie ma. Wyjeżdżają nie tylko za
pieniędzmi, ale też za stabilizacją, spokojem i wyższą kulturą pracy.
Euro sieroty
Najciężej mają dzieci. Te, które zostają
w Polsce, podczas gdy mama albo tata,
albo oboje, pracują zagranicą.
W zeszłym roku, Ministerstwo
Edukacji zebrało od nauczycieli z całego
kraju raporty na temat tak zwanych euro
sierot. Wyniki są alarmujące. Dzieci, które pozostały w Polsce, czują się opuszczone, zagubione, oszukane i niedowartościowane. Zamykają się w sobie i żyją w
ciągłym zawieszeniu. Ich czas odmierza
przyjazd albo wyjazd rodziców (rodzica). Źle się odżywiają i przestają o siebie
dbać. Wagarują, powtarzają tę samą
klasę. Kłamią i oszukują. Wpadają w złe
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towarzystwo i mają konflikty z prawem.
Ale jest jeszcze inny rodzaj euro sierot.
To te dzieci, które mieszkają z rodzicami
poza krajem, a mama i tata owładnięci
obsesją zarabiania pieniędzy, nie zauważają, że z dzieckiem dzieje się coś
złego. A potem często bywa za późno.
Większość polskich dzieci zagranicą
radzi sobie świetnie. Chodzą do miejscowych szkół, nawiązują przyjaźnie, doskonale się uczą. Jednak część z nich nie
potrafi się zaaklimatyzować poza Polską.
Dotyczy to zwłaszcza tych, które mając
naście lat zostały na siłę ściągnięte do
innego kraju przez pracujących tam rodziców. Alkohol, narkotyki, załamania,
depresje, przypadkowe nie zawsze dobre
znajomości. To też jest cena, którą płaci
się za emigrację.

Kiedyś wrócę…
Tak odpowiada połowa ankietowanych Polaków żyjących obecnie poza
krajem. Kiedyś, to znaczy kiedy? – Na
emeryturze – odpowiadają. Albo wtedy, kiedy polska biurokracja przestanie przypominać epokę dinozaurów.
A może wtedy, kiedy rodzina mieszkająca w Polsce przestanie żyć z naszych pieniędzy. Może wtedy, kiedy rodacy wezmą się wreszcie do
roboty i przestaną narzekać. Może
wtedy, kiedy zarobię na spłatę kredytu, kupno mieszkania, remont domu.
Może wtedy, kiedy…
– Nie wiem, kiedy.
Aleksandra Dobiecka
Źródła: Raport Wydziału
Konsularnego Ambasady RP
w Brukseli, tvn24bis, euro-tax.pl
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„Tańcz, nie żałuj podłogi”
Wszystkiego można by się po tańcu
spodziewać. Ale tego, że pomaga dzieciom w nauce matematyki – raczej nie.
A jednak najnowsze badania w tej dziedzinie dowodzą, że taniec wspomaga u
dzieci wyobraźnię przestrzenną, która z
kolei ułatwia rozwiazywanie zadań matematycznych.
Niemożliwe? – Jak najbardziej możliwe.
Taniec z matematyką w tle
Wydawać by się mogło, że za sprawą
wszechobecnych telewizyjnych programów tanecznych i wyrastających jak
grzyby po deszczu szkół tańca, ten towar stał się przereklamowany. Nic z tych
rzeczy. Taniec jest wśród nas i ma się dobrze, a naukowcy ogłosili, że tańczące
dzieci lepiej radzą sobie z matematyką.
Po wieloletnich badaniach wyszło im
czarno na białym, że kiedy nasze pociechy wykonują taneczne pląsy, w ich mózgu uaktywnia się obszar odpowiadający
za położenie ciała w przestrzeni i uczestniczący w kierowaniu ruchami. Nauka
i zapamiętywanie tanecznych kroków,
doskonale wpływa na pamięć i w niebywały sposób ją rozwija. Ćwiczenie tańca
usprawnia także w naszej pamięci obszary odpowiedzialne za zbieranie informacji, przetwarzanie ich i dostrajanie do
otoczenia, dzięki czemu potrafimy np.
jeść, biegać, ubierać się czy zawiązywać
sznurowadła.
Mające doskonałą renomę na naukowym rynku medyczne czasopismo „The
New England Journal of Medicine”, podało do publicznej wiadomości wyniki
trwających ponad dwadzieścia lat badań. I znowu wyszło czarno na białym,
że dzieci i młodzież biorące udział w
zajęciach tanecznych, w przyszłości w o
wiele mniejszym stopniu narażone będą
na zachorowanie na demencję.
Nie sposób nie wspomnieć o tańcu
i matematyce, od których ten artykuł
się rozpoczął. Jak więc jest z tą matematyką – przedmiotem często przez dzieci
nielubianym? Odpowiedzi dostarczyli
naukowcy, którzy sporą grupę trzynastolatków poddali specjalnym badaniom.

Na początku wszyscy musieli wykonać
test na komputerze polegający na obracaniu brył w przestrzeni tak, aby jak najdokładniej wypełniały wolne miejsca.
Następnie dzieci zostały podzielone na
dwie grupy. Połowa z nich chodziła na
dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego, druga zaś w tym samym czasie
trenowała taniec. Potem po raz drugi wykonały przestrzenny test i okazało się, że
te chodzące na dodatkowe zajęcia sportowe poradziły sobie całkiem nieźle, ale
te tańczące przeszły same siebie.
Nie takie straszne choroby, jak je
wytańczysz
Do roli tańca w życiu dzieci wrócimy
za chwilę, ale jako że jesteśmy przy tematyce taneczno-naukowej, kilka ważnych
uwag. Współczesna medycyna jest wobec wielu chorób bezradna. Dotyczy to
między innymi uporczywych zawrotów
głowy, na co cierpi co czwarty mieszkaniec Ziemi. Naukowcy przyjrzeli się tancerzom, dla których niezliczona ilość obrotów i piruetów w tańcu nie jest czymś
skomplikowanym i na dodatek wykonują oni te figury nie tracąc równowagi.
Tancerze lepiej radzą sobie z uczuciem
wirowania, ponieważ w trakcie treningów uczą się skupiać wzrok na konkretnym punkcie i obserwują go przy każdym obrocie. Taką metodę zaczęli więc
stosować lekarze w stosunku do pacjentów odczuwających dokuczliwe zawroty
głowy i wstępne obserwacje wskazują, że
terapia przynosi nadspodziewanie dobre
efekty.
Inne badania dowiodły, że mózg osób
tańczących pracuje wydajniej i jest bardziej odporny na uszkodzenia. Tancerze
lepiej radzą sobie z zadaniami związanymi z koordynacją ruchową, łatwiej im się
skupić i trudniej ich rozproszyć. Terapie
tańcem lekarze zalecają osobom, które
nie są w stanie wykonać dwóch czynności jednocześnie, na przykład nie potrafią rozmawiać podczas chodzenia, czy
oglądać telewizji podczas jedzenia.
Taniec dla małych i dużych.
Każdy tańczący młody człowiek dostaje niezłą szkołę życia, bo w odróżnieniu
od rówieśników musi sprostać większej
ilości zadań i podjąć trudniejsze wyzwania. Znaczną część swojego wolnego
czasu poświęca na taneczne treningi,
bierze udział w koncertach, konkursach.
Narasta w nim wola walki i odporność
na stres.
O wpływie tańca na rozwój dzieci
i młodzieży powiedziano i napisano już
chyba wszystko. Wiadomo, że taniec
uczy nie tylko dyscypliny, ale też szeroko rozumianej otwartości, a otwartość w
tańcu wyzwala wiele pozytywnych uczuć

i jest doskonałą formą zabawy. Jeżeli
kilkuletnia dziewczynka uczęszcza na
zajęcia taneczne, to takie trenowanie
w dzieciństwie z pewnością wpłynie na
jej przyszłe życie, a także na elegancję i
estetykę ruchu.
Nauka tańca to nie tylko kroki i figury.
Także – a może przede wszystkim – samodyscyplina, kontrola nad własnym
ciałem, poznawanie swoich słabości
i walka z nimi, oraz kształtowanie charakteru. Zajęcia taneczne rozwijają w
dzieciach potrzebę wspólnego działania,
zwiększają poczucie odpowiedzialności,
uczą dyscypliny w grupie i dyscypliny
indywidualnie. Poprzez taniec, dzieci
rozwijają swoje zdolności, uczą się podejmowania decyzji, są bardziej aktywne i
samodzielne. Oprócz tego konieczność
zapamiętania następujących po sobie w
tańcu kroków, zmusza dzieci do uwagi,
szybkiej orientacji w przestrzeni. Zajęcia
taneczne pomagają pokonać wewnętrzne psychiczne opory i stwarzają wiele
okazji do uaktywnienia się dzieci bardziej nieśmiałych. Tancerze rozbudzają
swoje pasje i dostają sporą dawkę zdrowego, fizycznego wysiłku. Uwrażliwiają
się na muzykę, która jak wiadomo „łagodzi obyczaje”. Mają swój magiczny świat
pełen kolegów i przyjaciół.

Na koniec kilka słów do
potencjalnych tancerzy:
Nauka tańca niesie ze sobą wiele korzyści, jak choćby i taką, że jest to najlepszy sposób zawierania znajomości
i nawiązywania kontaktów. Wzmacnia
ciało, daje radość życia, pozwala czuć się
młodo, rozwija pewność i wiarę w siebie
i zapewnia dobrą sylwetkę bez względu
na wiek. Tańczyć można w wieku pięciu
lat i cieszyć się nim mając 85 lat. To lekarstwo na wiele dolegliwości, bowiem
„ciało nigdy nie kłamie i zawsze wiernie
wyraża emocje”. To dobry sposób na
zachowanie młodości i sprawności intelektualnej, możliwość odreagowania
stresu i wyładowania nagromadzonego
napięcia.
Tańczyć może każdy. I ten szczupły
i ten z kilkoma zbędnymi kilogramami.
Bez limitu wiekowego i bez kompleksów. Paulo Coehlo powiedział kiedyś: „w
tańcu możesz sobie pozwolić na luksus
bycia sobą”. Zwłaszcza, że taniec jest na
wyciągnięcie ręki. Dla każdego.
Hanna Korcz
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Porady z szuflady
Kuchnia bez tajemnic
Porady z szuflady, to sprawdzone
sposoby ułatwiające życie w każdej
dziedzinie. W tym cyklu podpowiemy
jak usuwać niezmywalne plamy, uratować przesoloną zupę, wyczyścić osad w
garnku, pozbyć się nieprzyjemnej woni
z lodówki, ekologicznie zrobić porządki
domowe i zadbać o przemoczone buty –
jednym słowem porady dla każdego.
Kuchnia bez tajemnic
Jak zapobiec psuciu się żywności i
odpowiednio przechowywać produkty
spożywcze aby w naszej kuchni nic się
nie zmarnowało? Poniższe sprawdzone
sposoby pozwolą nam na zaoszczędzenie zarówno czasu jak i pieniędzy.

Pieczywo – dobrym sposobem na
przedłużenie przydatności do spożycia
pieczywa jest przechowywanie go w
lodówce w szczelnie zamkniętym foliowym woreczku. Pieczywo trzymane w
drewnianym lub plastikowym chlebaku
najlepiej zawinąć w lnianą ściereczkę.
Nadmiar chleba czy bułek dobrze jest pokroić w kromeczki i zamrozić. Po wyjęciu skropić wodą i na chwilę wstawić do
nagrzanego piekarnika. Pieczywo można zamrażać i odmrażać tylko jeden raz.

Ryby – najlepiej spożywać od razu po
kupieniu, ponieważ zawierają dużo
wody i łatwo się psują. Jeżeli jednak ryba musi poleżeć trochę w lodówce, należy włożyć ją do foliowego woreczka,
szczelnie zamknąć i obłożyć lodem. Tak
zapakowana ryba może być spokojnie
przechowywana w lodówce kilka dni.
Należy jednak pamiętać aby zmieniać
lód codziennie. Jeżeli chcemy rybę zamrozić, najpierw trzeba ją umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem i dopiero
wtedy włożyć do foliowego woreczka. Po
rozmrożeniu, aby nie rozpadła się podczas smażenia czy gotowania, trzeba ją
koniecznie dokładnie odsączyć z wody.
Aby uniknąć specyficznego rybiego
zapachu podczas jej przyrządzania, najlepiej w trakcie smażenia położyć na
patelni połówkę jabłka, która wchłonie
nieprzyjemny zapach.
Sałata – może być przechowywana w
lodówce nawet przez tydzień pod warunkiem, że będzie odpowiednio zabezpieczona przed zepsuciem. Dobrym
sposobem na przedłużenie jej świeżości
jest szczelne owinięcie sałaty w folię aluminiową, zawinięcie w wilgotny papier
i umieszczenie jej w foliowej torebce na
dole lodówki. W przypadku gdy nasza sałata zwiędnie i straci kolor, aby nadać jej
pierwotny wygląd i smak wystarczy na
parę minut zanurzyć ją w ciepłej, osłodzonej kilkoma łyżkami cukru wodzie,
a po wyjęciu skropić sokiem z cytryny.

Pieczywo tostowe – przechowujemy w
lodówce w najniżej położonym pojemniku. Dotyczy to zarówno pieczywa w zamkniętym jak i otwartym opakowaniu.
Oliwa z oliwek – niezastąpiona w każdej
kuchni. Aby jak najdłużej była zdatna do
spożycia, nie wolno trzymać jej w miejscu w którym temperatura przekracza 16
stopni. Najlepsze do przechowywania są
zaciemnione, chłodne miejsca, bo oliwa
z oliwek światła nie lubi. Pod wpływem
światła traci zawarte w niej witaminy,
najlepiej więc trzymać ją w butelce z
ciemnego szkła. Nie wolno przechowywać jej w lodówce, ponieważ w temperaturze niższej niż 8 stopni C mętnieje. Po
otwarciu oliwa z oliwek musi być zużyta
najpóźniej w przeciągu trzech miesięcy.

Cytryny i limonki – to owoce które
można przechowywać bardzo długo
pod warunkiem, że będą leżeć w chłodnych miejscach. Nie wolno ich trzymać
w lodówce, bowiem mają zdolność do
absorbowania zapachów, przez co stają
się wysuszone i mało apetyczne.
Koncentrat pomidorowy – często nie zużywamy jednorazowo zawartości całego
słoika. Aby odpowiednio go przechować,
wystarczy pozostałość zalać odrobiną oliwy i wstawić słoik do lodówki.

Szparagi – najlepszym sposobem na
przedłużenie ich świeżości jest przechowywanie ich tak, jak kwiaty. Trzeba
przyciąć łodygi szparagów, tak przygotowane włożyć do wody, następnie przykryć plastikowym workiem i wstawić
do lodówki. W taki sposób zakonserwowane szparagi zachowają świeżość
przynajmniej przez tydzień. Powyższy
sposób doskonale sprawdza się także w
przypadku natki pietruszki.

Suszone grzyby – aby jak najdłużej były
zdatne do spożycia, najlepiej przechowywać je w zwykłych tekturowych pudełkach np. po butach. Z boków pudełka
trzeba zrobić kilka dziurek, na spodzie
położyć papier do pieczenia i wsypać
grzyby. Przykryć pudełko pokrywką i
postawić w suchym miejscu.
Cebula – nie lubi lodówki i ziemniaków,
które wydzielają wilgoć i gazy. Należy
trzymać ją w dziurkowanej siatce lub
pojemniku umożliwiającym cyrkulację
powietrza. Powinna leżeć w suchym
miejscu, a zachowa świeżość przez 2 – 3
miesiące. Jest jeszcze jeden sprawdzony sposób na przechowywanie cebuli.
Można włożyć ją z braku innej siateczki
do rajstop, pomiędzy jedną a drugą cebulą zawiązać supełki i powiesić w suchym
miejscu. Tak przygotowana zachowa
świeżość nawet do ośmiu miesięcy.
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Szczypiorek – zieloną cebulkę najlepiej
trzymać w plastikowej butelce. Trzeba
ją drobno posiekać, wsypać do butelki i
przechowywać w zamrażarce. Przed zamrożeniem należy się jednak upewnić,
że pokrojony szczypiorek jest suchy.
Sól – bardzo często robi się wilgotna i
jest utrapieniem niejednej gospodyni.
Nie należy jej przechowywać w wilgotnych miejscach, bo zacznie tworzyć się
kamień. Żeby zapobiec temu zjawisku,
dobrze jest na dno pojemnika w którym
przechowujemy sól wsypać ryż, który będzie pochłaniał wszelką wilgoć.

Na koniec jeszcze kilka sprawdzonych porad dotyczących zarówno ułożenia produktów w lodówce jak i dbania o ten niezbędny w każdej kuchni
sprzęt.
Właściwy sposób przechowywania artykułów spożywczych w lodówce będzie
miał ogromny wpływ na ich trwałość i
smak. W nowoczesnych urządzeniach
chłodniczych znajdują się oznaczenia
wskazujące na której półce czy w której
szufladzie trzymać dany produkt. Ale nie
wszystkie lodówki w takie ściągawki są
wyposażone.

Żółty ser – aby nie wysechł, najlepiej
posmarować go masłem. Jeśli ma być
w lodówce, dobrze mu zrobi owinięcie
woskowanym papierem i włożenie do
plastikowego woreczka. Trzeba przechowywać go w najcieplejszej części lodówki. Natomiast starty ser, aby jak najdłużej
zachował świeżość, przechowujemy w
hermetycznie zamkniętym pojemniku
z dodatkiem dwóch kostek cukru.

Masło – zbyt długo lub niewłaściwie
przechowywane, jełczeje. Aby dłużej
było świeże można je mrozić. Dobrym
sposobem jest także zanurzenie kostki
masła w przegotowanej wodzie z solą. Po
tym zabiegu na pewno nie zjełczeje, a co
najważniejsze, w każdej chwili będzie
nadawało się do smarowania. Masło nie
lubi światła słonecznego.

Gdzie i co przechowujemy
Na drzwiach lodówki trzymamy produkty które nie wymagają silnego schłodzenia, czyli wszelkiego typu napoje, majonez, musztardę, słoiki z przetworami,
chrzan, soki w kartonach czy jajka.
W znajdujących się na samym dole
szufladach i komorach najlepiej jest
przechowywać świeże warzywa i owoce. Mniej trwałe na przykład maliny czy
truskawki można dzień czy dwa trzymać
w lodówce bez mycia, a sałatę i szczypiorek nawet kilka dni. Do dolnych szuflad
warto też wkładać sery twarde w pojemnikach, gdzie wspaniale dojrzeją.
Na półkach położonych najwyżej
trzeba trzymać produkty które nie wymagają bardzo niskiej temperatury, albo
są szczelnie zamknięte. To miejsce jest
najlepsze do przechowywania dżemów,
gotowych ciast, mleka, białego sera,
serków i jogurtów. Jeżeli położymy te
produkty na niższych półkach gdzie jest
zimniej, zepsują się o wiele szybciej.
Na półkach środkowych – nieco
chłodniejszych, umieszczamy te produkty żywnościowe, które zamierzamy spożyć w pierwszej kolejności. Dodatkowo
trzymamy w tym miejscu wędliny, nabiał
(zwłaszcza sery i twarogi), gotowe potrawy i naczynia z obiadami. Poza tym pokrojone wędliny i wszystkie produkty
z krótkim terminem przydatności do
spożycia.
Dolne półki są najchłodniejszym miejscem w lodówce. Dlatego umieszczamy
na nich produkty wymagające najniższych temperatur, czyli surowe mięso
czy ryby. W przypadku mięsa możemy
je przechowywać nie dłużej niż dwa dni,
natomiast ryby – jeden dzień.
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O czym należy pamiętać
•Nie wszystkie produkty spożywcze
można przechowywać w lodówce. Nie służy
ona egzotycznym owocom, pomidorom,
ogórkom, cukinii i roślinom strączkowym.
•Surowego mięsa nigdy nie kładziemy
obok produktów gotowych, na przykład
zapiekanki czy ugotowanego makaronu.
•Produkty o silnym zapachu na przykład
te z dużą ilością czosnku, należy dokładnie
zawinąć w kuchenną folię aluminiową,
aby ich mocnym zapachem nie przesiąkły
inne produkty.
•Nie wolno wkładać do lodówki ciepłych,
a tym bardziej gorących potraw, ponieważ
podnoszą temperaturę w całej lodówce i
w konsekwencji mogą doprowadzić do jej
uszkodzenia.
•Produkty w lodówce trzeba układać
tak, aby zapewnić w niej ruch powietrza.
Jeżeli artykułów spożywczych będzie zbyt
dużo, w lodówce zaburzy się cyrkulacja
powietrza, co znacznie utrudni utrzymanie
w niej prawidłowej temperatury i nie będzie
prawidłowo pracować.
•Ważne jest ustawianie w lodówce
produktów według daty ich ważności. Te
najświeższe zawsze wkładamy do tyłu.
•Nie wolno zamrażać jedzenia dwukrotnie, może to spowodować ciężkie
zatrucie.
•Wszystkie produkty umieszczone w
lodówce powinny być szczelnie przykryte
lub zawinięte.
•Lodówka musi być regularnie odmrażana
(przynajmniej cztery razy w roku),w przeciwnym wypadku tworzący się w niej szron po-woduje znaczne zużycie energii.
Nierozmrażana lodówka nie będzie też
prawidłowo działać.
Świeżą żywność w lodówce możemy
trzymać bezpiecznie według
następujących zasad:
- masło od trzech do pięciu dni
- margaryna od dwóch do trzech miesięcy
- sery twarde maksymalnie do dwóch
tygodni
- sery miękkie do trzech tygodni
- jajka najwyżej do trzech tygodni
- surowe mięso tylko dwa dni
- surowe ryby jeden dzień
- warzywa od dwóch do trzech dni
- miękkie owoce tylko jeden dzień
Na co dzień, zabiegani i zaganiani, często zapominamy o wielu z pozoru drobnych, ale jednak ważnych sprawach.
Mam nadzieję, że porady z szuflady ułatwią nam wszystkim życie i uświadomią,
że stosując w praktyce chociaż część z
nich, naprawdę zaoszczędzimy swój bezcenny czas i ciężko zarobione pieniądze.
Marzena Dobrowolska
Źródła:
poradybabuni.pl, gotujmy.pl
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Jak się uczyć, żeby się nauczyć
Po udanych wakacjach i urlopach,
wszyscy młodzi i niektórzy mniej młodzi,
muszą lub chcą nabywać wiedzę. Czy to
szkoła czy jakikolwiek kurs, musimy nie
tylko się uczyć ale – co ważne – nauczyć
się. Zapamiętać informacje tak, aby je
później móc odtworzyć.
Małe dzieci uczą się „dla mamusi”, dorośli mają jasno sprecyzowany cel. Ale
młodzież nie ma łatwego życia. Świat ma
tyle do zaoferowania, że wystarcza czasu
akurat na to, żeby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w dziedzinie
kultury, czyli wiedzieć, która gwiazda
jest spadająca, a która właśnie wznosi się
na firmamencie sieci. Trzeba też śledzić
kolejne mutacje memów w internecie
no i koniecznie pogadać z nią lub z nim.
Bywa tak, że jeśli już młody człowiek
zabierze się za odrabianie lekcji, ślęczy z
niechęcią nad kartką, na której zamiast
znaków widzi wstrętne robaczki.
– Czego oni ode mnie chcą – myśli sobie, jednym okiem patrząc na telefon, a
drugim na komputer.
Wtręt
Pewnego dnia rodzic zadał dziewięciolatkowi pytanie: – w czym chciałbyś być
kiedyś najlepszy? Ten po dłuższym zastanowieniu odpowiedział: – chciałbym być
najlepszy w słuchaniu muzyki.
Rodzicowi opadła szczęka, wzrok
uciekł daleko w przestrzeń. Wyszedł
więc na spacer aby pójść po rozum do
głowy, bo odczuł kompletną pustkę pod
kopułką.
Każdy może to skomentować po swojemu i ja też spróbuję. Przy całym bezsensie powyższej odpowiedzi, nie da
się nie zauważyć tragizmu tej sytuacji.
Młody człowiek osaczony jest zewsząd
przez gotową papkę informacji, produktów pop kultury i „obowiązujących
trendów”, które są dla niego wyrocznią.
Konsumuje to wszystko biernie, bezkrytycznie i nie musi się wysilać, aby
samemu zorganizować sobie czas. Już

staje się pionkiem w wielkiej grze pod
tytułem „Życie”. Jeśli nie sięgnie czasami po intelektualną surową marchewkę,
ząbki jego umysłu przestaną być mu potrzebne, bo codziennie zajada tylko gotową papkę „bez konserwantów”. Już jest
umysłowym bezzębnym starcem, który
samodzielnie niczego nie pogryzie. A
gdzie dumne pojęcie Homo Sapiens –
Człowiek Myślący? Może zastąpić je pojęciem Człowiek Konsumujący?

Źródło: szybkanauka.pro

Motywacja
To najważniejszy element procesu
uczenia się. Teorii na temat sposobów
uczenia się, jest w sieci na tony. Wiele z
nich to kalki innych pomysłów, chociaż
trafiają się też naukowe opracowania lub
sensowne podpowiedzi. O tym potem.
Grunt to dobra motywacja.
Większość rodziców ciężko pracuje i
ma mało czasu na „pilnowanie” swojej
pociechy. Sporadyczne zmuszanie do
nauki najczęściej przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. Zbudowanie
przez rodzica systemu kar i nagród za
punkty w raporcie czasami skutkuje, ale
niechęć do nauki pozostaje. Może lepsze
będzie zadanie pytań: Czy ty „musisz
chcieć”, czy sam/sama chcesz się uczyć?

Czy chcesz tylko zaliczyć tę szkołę i jak
najszybciej iść do pracy aby wreszcie
być dorosłym i samodzielnym, czy raczej planujesz kształcić się potem dalej?
Ja ci pomogę, jak to tylko będzie możliwe. Ale 60 punktów na 100 w raporcie to
raczej droga do szybkiej samodzielności.
– Przemyśl to sobie i wybierz, aby nie
mieć kiedyś pretensji do całego świata.
Do rzeczy
Młody człowiek powinien się wyluzować przed przystąpieniem do nauki
i spojrzeć na samego siebie (można
też w lustro). Kogo ja tu widzę? – To ja.
Oto jestem. Młody Człowiek w starym
wszechświecie. Stanowię jego Centrum,
a wszystko kręci się wokół mnie. – Jak
to, nie? Przecież kiedy otwieram oczy,
jestem w centrum wszystkiego, co widzę. To nic, że nie widzę tego, co za horyzontem. Nikt nie może zobaczyć tego,
co jest za horyzontem. Ktoś ma szerokie
horyzonty? Hmm… A może życie to jedna wielka imprezka na którą mnie zaproszono? A stół aż ugina się od różnych
smakołyków. Wszystko takie kolorowe
(ten filmik na Youtube aż zwala z nóg)
i atrakcyjne (ostatnio ukazała się świetna gra komputerowa). Do tego jeszcze
pokazywanie pępka wychodzi z mody,
a tatuaż na plecach – no wiesz kogo –
wygląda do niczego. Tak… czasu jest stanowczo za mało na to wszystko.
Czy uczenie się jest moim wrogiem?
Można mieć najlepsze koleżanki i kolegów, a przyjaciel to wielkie słowo.
A może to wiedza jest moim najlepszym
przyjacielem? Takim na którego zawsze
można liczyć i w przyszłości mnie nie zawiedzie? Ale prawdziwą przyjaźń trzeba
sobie zbudować.

Moja cisza
Chodzi o ciszę w umyśle. Nie da się
wnieść nowych mebli do zagraconego pokoju. Podobnie jest z umysłem.
Jakiekolwiek emocje przed nauką nie
są wskazane. A jeśli już się pojawiły,
warto mieć swoje wewnętrzne nożyczki
i odciąć nimi wszystko to, co zaprząta
umysł. To co było, zostawiamy za sobą,
a to co będzie, zostawiamy na później.
Teraz mamy już wolną przestrzeń, którą
można zagospodarować nowymi wiadomościami.
Źródło: gabinetzdowia.net.pl
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Sposoby
Ze sposobem uczenia się jest tak, jak z
uśmiechem. – Każdy ma swój. Ale kilka
podpowiedzi może się przydać.
• Umysł zaczyna dekoncentrować się po
30 minutach, dlatego co pół godziny warto zrobić sobie krótką przerwę.
• Już od starożytności stosowane były
tak zwane mnemotechniki, polegające
na budowaniu skojarzeń, na przykład:
Kierunki świata North, East, South,
West, można po kolei (zgodnie z ruchem
wskazówek zegara) zapamiętać dzięki
zdaniu: Na Ekranie Stoi Wazon lub:
Nie Ekscytuj Się Wariacie. Skojarzenia
można budować dla całych zdań, pojęć

lub porcji materiału. Wszystko zależy od
wyobraźni. Można wyobrazić sobie na
przykład szufladki, w których „układać”
będziemy poszczególne tematy. Każdy
temat może być w osobnym „skoroszycie” i mieć namalowaną wisienkę, kota,
serduszko, – co się komu podoba. Można
je też zaznaczyć kolorem, skojarzeniem
dźwiękowym, smakiem albo zapachem.
• Jeśli ktoś lubi uczyć się przy muzyce,
najlepsza jest muzyka instrumentalna,
gdzie nie ma śpiewanego tekstu (nawet
po chińsku), który będzie nam wchodzić
do pamięci bez zaproszenia.
• Tylko dla odważnych. Można podejść
do „tego fajnego chłopaka za którym szaleją wszystkie dziewczyny” i powiedzieć.
„ Masz fajny, miły głos. Powinieneś kiedyś zostać aktorem. Mógłbyś nagrać mi
na dyktafon te wzory z fizyki? Kiedy będę tego słuchać, na pewno się nauczę”.
Sukcesu nie gwarantuję, ale jeśli chłopak pochwali się tym kolegom, będzie to
znaczyć, że jest „trafiony – zatopiony”. A
jeśli potraktuje cię niepoważnie, to niech
inne za nim szaleją bo nie jest wart ani
jednej twojej łzy...
• Plan porcji materiału z kwadracikami do odhaczania, pomoże się
zorganizować. Doskonale też motywuje, bo „to już zrobione, zostało tylko to i tamto”. Nie zawadzi własny
system nagród po każdym haczyku.

39

Proces uczenia się jest dla mózgu tym,
czym dla mięśni są ćwiczenia fizyczne.
W obu przypadkach ważna jest systematyczność. Z biegiem czasu wszystko
przychodzi łatwiej, a efekty – zachęcają…
Michał Nowacki

Źródło: wczesnaedukacja.wordpress.com
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Polska gra Wiedźmin
podbija świat
CZĘŚĆ II
Bohaterem gry jest postać wiedźmina
Geralta, stworzona przez znanego polskiego pisarza Andrzeja Sapkowskiego.
Pierwsze dwie części przygód
„Wiedźmina” sprzedały się w nakładzie
ponad 7 mln sztuk. Spółka CD Projekt
liczy, że trzecia część Wiedźmin 3: Dziki
Gon będzie większym hitem, a sprzedaż
może być nawet kilkakrotnie większa.
„Wiedźmin 3 ma szansę pod każdym
względem być tam, gdzie są najwięksi”
– powiedział Adam Kiciński, prezes CD
Projekt w rozmowie z „Newsweekiem”.
Innowacja
Twórcy gry w sposób unikatowy podeszli do tworzonej historii. Rzecz w tym,
że większość gier zawiera alternatywę.
Albo wciągająca, rozbudowana fabuła
z ograniczonym światem dostępnym
dla gracza, albo pełna swoboda w poruszaniu się po świecie przy ograniczonej
fabule.
Wiedźmin 3 połączy oba te warianty.
Zaproponuje wielką grę w otwartym
świecie z rozbudowaną, nieliniową fabułą. Akcja ma trwać około 100 godzin,
z czego połowa będzie poświęcona na
wydarzenia głównej linii fabularnej.
Elementy gry
Ponieważ gra bez wątpienia się ukaże,
jej elementy opiszemy w czasie teraźniejszym, aby uniknąć powtarzania słowa
„będzie”.

Źródło: czapskiblog.pl

Fabuła: Dziki Gon jest ostatnią częścią
przygód Geralta z Rivii. Obok wątków
głównych (poszukiwania ukochanej –
czarodziejki Yennefer, wyrównanie rachunków z tytułowym Dzikim Gonem,
wiele problemów stojących na przeszkodzie), są działania i aktywności poboczne (losowe wydarzenia, poszukiwania
unikatowego ekwipunku, oraz walki z
potworami). Wątki misji drugorzędnych
mają wpływ na przebieg głównej linii fabularnej.

pojawią się znane z pierwowzoru książki Sapkowskiego, piruety. Wiedźmin
może też używać do walki przedmiotów
z otoczenia.

Świat: Jest całkowicie otwarty i kilkakrotnie większy niż w poprzednich
częściach. Akcja toczy się w trzech różnych krainach, każda z osobną linią
fabularną. Twórcy zadbali o „wypełnienie świata atrakcjami i uczynienie go
autentycznym, żyjącym i dynamicznie
zmieniającym się miejscem. Nasze działania – lub ich brak – wpłyną na wygląd
poszczególnych lokacji”.

Magia: Geralt może używać mocy: Aard
– telekinetyczne pchnięcie, Igni – ognisty podmuch, czy Yrden – magiczna
pułapka. Nowością jest możliwość rozbicia działania każdego Znaku na dwa
rodzaje: mniej i bardziej zaawansowane.

Rozwój postaci: Gracz może wcielić się
tylko w postać tytułową. Geralt wyposażony jest w system rozwoju (trzy drzewka specjalizacji: szermierka, alchemia i
magia (Znaki). Jego sprawność będzie
też zależeć od zdobywanego ekwipunku.
Walka: Sposób poruszania się Geralta
podczas starć w „Dzikim Gonie” jest
inny niż w poprzednich wersjach gry.
Zamiast dotychczasowych koziołków,

Polowanie na potwory: Gra oferuje 80
rodzajów potworów, inspirowanych
głównie mitologią słowiańską. Zanim
nastąpi walka, Geralt może najpierw rozpoznać przeciwnika zbierając o nim wiedzę. Niektóre stwory są nie do pokonania bez znajomości ich słabego punktu.

Rzemiosło: Pozostaje nim warzenie
eliksirów, ale system ich produkowania
rozbudowano (poziomy oraz podział na
mutagenne i wspierające).
Przemieszczanie się: Geralt może skakać, wspinać się i pływać (wpław lub
pod wodą). Do dyspozycji ma jazdę konną, ale może też pływać łodziami. Wtedy
pojawią się morskie bestie, które musi
omijać. Gra nie przewiduje walk z nimi.
Poprawia się ulepszanie rynsztunku, co
wpływa na zmianę jego wyglądu.
Mini gry: Gerald może odpocząć od swoich rutynowych obowiązków. Powtarzają
się walki na pięści, kościany poker, w
ofercie są wyścigi konne czy rzucanie
nożami.
Dlaczego później?
Ponad 100 międzynarodowych nagród, zachęciło producentów gry do
podniesienia poprzeczki. CD Projekt
chce wejść do światowej pierwszej ligi,
pomiędzy takie hity jak „Call of Duty”,
„Black Ops 2” czy „Halo4”. Technologia
i oczekiwania konsumentów sprawiają,
że wyścig jest bardzo ostry, a nagrody są
wielkie. Idzie przecież o miliardy dolarów wpływów ze sprzedaży. Dlatego termin premiery trzeciej części Wiedźmina
został przeniesiony na 24 lutego 2015
roku, o czym CD Projekt S.A. poinformował w otwartym liście. Jako powód
podano „chęć dopracowania szczegółów oraz zapewnienie najwyższego poziomu jakości”. Dalej jest informacja:
„Grę mogliśmy wydać zgodnie z pierwotnym planem pod koniec tego roku, ale
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Źródło: gry-online.pl

uznaliśmy, że dodatkowe kilka miesięcy
umożliwi nam uzyskanie jakości, z której będziemy w pełni zadowoleni i jakiej
oczekują od nas gracze”.
Świat się zmienia
Do niedawna filmy Hollywood dzierżyły prymat na światowym rynku rozrywki. Producenci do perfekcji opanowali
sztukę skupiania uwagi widza na losach
bohaterów z którymi może się identyfikować, ale tylko jako bierny świadek wydarzeń toczących się na wielkim ekranie
w kinie, lub ekranie telewizora w domu.
Teraz widz – a raczej gracz – może
śledzić perypetie ulubionego bohatera
i mieć wpływ na jego losy. Gry komputerowe, wykorzystując najnowsze technologie powodują, że (cytat za Forbes):
„[…] wcielenie się w bohatera biegającego z komputerem wszytym w mundur i
elektrycznym karabinem podczas misji
w futurystycznej wojnie z Chinami staje

Źródło: gamezilla.komputerswiat.pl

się atrakcyjniejsze niż śledzenie przygód
mieszkańców Pandory czy Harry’ego
Pottera. Nawet, jeśli dzieje się to w 3D”.
Inny cytat: „Zgadzam się z twórcami
Wiedźmina, że następne pokolenia będą bardziej grały niż oglądały filmy” –
Waldemar Pawlak, minister gospodarki,
2012 r.
Wszystko więc wskazuje na to, że prymat nad fabryką snów zaczyna obejmować branża producentów gier video.
Polski sektor IT
IT (ang: Information Technology), czyli technologia informacyjna w Polsce ma
się coraz lepiej. Polscy producenci oprogramowania i właśnie gier, są coraz bardziej znani na świecie i odnoszą wiele
znaczących sukcesów. Na zachodzie i
za oceanem coraz lepiej sprzedają się
produkty małych i średnich firm informatycznych. Obok CD Red Project, największej polskiej fabryki gier, bardzo do-

brze działają m. in. Techland z grą „Dead
Island”, oraz warszawska firma People
Can Fly z grą Bulletstorm o budżecie ponad 60 mln złotych.
Wiedźmin 3 kosztował około 45
milionów złotych. Na kampanię marketingową przeznaczono 25 milionów dolarów. Obecnie pracuje przy nim około
200 osób. Po pewnym czasie od ukazania
się gry, fani mogą spodziewać się dużych
rozszerzeń z nowymi przygodami, które
najprawdopodobniej będą płatne. Pojawi
się też nowa wersja narzędzi REDkit, służących do modyfikowania gry.
Wiedźmin 3: Dziki Gon ukaże się równocześnie w wersjach na konsole Xbox
One, PLAYSTATION 4, – oraz oczywiście
na komputer PC.
Michał Nowacki
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Klimaty nie z tej ziemi.
Czas na El Nino?
Niespotykane mrozy, wysokie upały,
lawiny błotne, powodzie, susze, tornada,
burze i opady, w których zamiast kropli
deszczu na ziemię spada grad wielkości
piłek golfowych. Mieszkańców Ziemi coraz częściej nękają pogodowe anomalia.
W ciągu ostatnich stu lat średnia temperatura na naszym globie wzrosła o kilka
stopni, co spowodowało niespotykane
dotąd pogodowe zawirowania.
Pogoda zwariowała
Najpierw było parno, duszo i gorąco.
Po upałach nadeszły gwałtowne burze a
wraz z nimi ulewy i podtopienia. W ciągu zaledwie sześciu godzin, w niektórych
rejonach naszego kontynentu spadło na
ziemię blisko 300 mm deszczu. Burze z
piorunami oprócz obfitych opadów
przyniosły ze sobą także gradobicia i porywisty wiatr zrywający z domów dachy
i przewracający drzewa, które przygniatały samochody, a nawet ludzi. Rzeki
występowały z brzegów podtapiając niżej
położone tereny, a woda wdzierała się na
pola i do domów.
Nad Belgią nastąpiło prawdziwe oberwanie chmury. Miasta, miasteczka i
wsie zamieniły się w bajora i błotniska.
W Szwajcarii z powodu wyjątkowo
dużych opadów nieprzejezdnych było
tysiące kilometrów dróg i torów kolejowych. W Szwecji, na północy kraju, odnotowano ogromne upały, a w okolicach
koła podbiegunowego temperatura przekroczyła 32 stopnie w cieniu. Szwedzki
Instytut Meteorologii po raz pierwszy w
historii ostrzegał mieszkańców przed
upałem. Polskę nawiedziły ulewy, opady gradu i bardzo silny wiatr. Nastąpiły
miejscowe podtopienia, całe rodziny
straciły dach nad głową i dorobek życia. Tak samo było w Wielkiej Brytanii
i w Niemczech. Ulewy nawiedziły także
Katalonię (Hiszpania), gdzie w ciągu godziny spadło 40 litrów deszczu na metr
kwadratowy. W Rumunii i Bułgarii sytuacja wyglądała jeszcze bardziej dramatycznie, biorąc pod uwagę fatalny stan
infrastruktury drogowej i ignorancję
miejscowych władz. W Indiach spadły
lawiny błotne i nie obyło się bez ofiar
śmiertelnych. Chiny nawiedziły niewyobrażalne susze, w wyniku których dwieście tysięcy ludzi zostało bez wody. Tak
wyglądał czerwiec, lipiec i sierpień tego
roku.
Zmiany zachodzące w środowisku naturalnym mają bezpośredni wpływ na
klimat. Odczuwamy to poprzez nieprzewidywalną pogodę, która z roku na rok
coraz bardziej drastycznie się zmienia.
Konsekwencją topienia się arktycznych

lodowców jest nie tylko rosnący poziom
wód, ale również i to, że Ziemia pochłania coraz więcej promieniowania słonecznego. Lód pomaga odbijać promieniowanie, ale gdy ilość jego pokrywy
się zmniejsza, wzrasta temperatura na
Ziemi, co dodatkowo wpływa na topnienie lodowców. – Błędne koło.

Źródło: wroclawski.blog-ogrodniczy.pl

El Nino
Nazwa El Nino (z hiszpańskiego
chłopiec, dzieciątko), wywodzi się od
peruwiańskich rybaków, a związana
jest z okresem Bożego Narodzenia i
Dzieciątkiem Jezus. El Nino powoduje,
że chłodne wody oceanu wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej co pewien czas
stają się cieplejsze, osiągając najwyższą
temperaturę właśnie w okresie Świąt
Bożego Narodzenia. Ta anomalia pogodowa, która spędza sen z powiek milionom ludzi na całym świecie, polega na
utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody
w strefie równikowej Pacyfiku. Powstaje
ona w momencie osłabnięcia wschodnich wiatrów, kiedy woda w równikowej
części oceanu ogrzewa się, co ma ogromny wpływ na temperaturę i opady na całej kuli ziemskiej. Kiedy u zachodnich
wybrzeży Ameryki Południowej przestają wiać pasaty, rozpoczyna się pompowanie zimnych wód z dna oceanu ku górze,
co powoduje zmianę kierunku przepływu morskich prądów. Jedne masy powietrza wpływają na drugie i na całym
świecie zaczyna się zmieniać pogoda.
El Nino to zjawisko cykliczne, występujące między wybrzeżem Ameryki
Południowej a Indonezją co kilka lat,
powodujące ogromne straty ekonomiczne. Niekorzystnie wpływa na pogodę zarówno w Ameryce Południowej jak i w
innych rejonach Ziemi, o czym świadczą
różnego rodzaju kataklizmy występujące
i odczuwalne także w Europie, Azji czy
Australii. W wyniku działań El Nino następują susze, pożary, huragany, tajfuny,
burze, ale też mrozy i śnieżyce.

W latach 1997/98, kiedy miało miejsce
wyjątkowo silne El Nino, temperatura
wody w Pacyfiku wzrosła o około 5 stopni Celsjusza. Skutkiem tego były duże
opady które spowodowały powodzie w
wielu krajach na całym świecie. To w
tym czasie, fala wezbraniowa w Peru
utworzyła drugie co do wielkości jezioro
w tym kraju, a w Polsce mieliśmy powódź stulecia.
Wprawdzie El Nino jest najbardziej
odczuwalny w innych rejonach świata
niż Europa, ale to nie oznacza, że możemy spać spokojnie. Jeszcze w tym roku
El Nino da o sobie znać także na Starym
Kontynencie.
Jaka będzie jesień i zima?
Według meteorologów, po gorącym
i dusznym sierpniu, kiedy termometry
wariowały pokazując często wyjątkowo
wysokie temperatury, upalne dni przeplatały się z chłodnymi, a całości dopełniały gwałtowne burze z ulewnym deszczem, pierwsze dni września przywitają
nas ciepło. Utrzymają się podwyższone
temperatury, ale coś za coś. Więcej będzie wilgoci, dni deszczowych i mokrych.
Jesienna szaruga zacznie się wcześniej
niż zazwyczaj i będzie w tym roku wyjątkowo długa i dokuczliwa. Według niektórych prognoz, pierwszy śnieg pojawi
się w Europie już w październiku. Ale
nie wszystkie prognozy pogody i czarne
scenariusze zawsze muszą się spełniać.
Listopad będzie okresem przejściowym
pomiędzy chłodnym i nieprzyjemnym
październikiem, a ciepłym grudniem.
Okresy chłodu i ciepła będą się wzajemnie przeplatać i nie można wykluczyć, że
także listopad zaskoczy nas śniegiem.
Natomiast grudzień ma być łagodny jak
na tę porę roku, w miarę pogodny i ciepły. Jaka pogoda nas czeka przekonamy
się niebawem, ale jeżeli tegoroczna zima
rzeczywiście zależna będzie od El-Nino,
to naprawdę trudno dzisiaj opracować
dokładną prognozę na nadchodzące
miesiące.
Meteorolodzy mówią, że przepowiadanie pogody jest jak wróżenie z fusów.
Część z nich powołując się na statystyki
uważa, że prawdopodobieństwo pojawienia się ciężkiej zimy jest raczej niemożliwe. Inni zaś prognozują, że zima
2014/2015 to będzie prawdziwa epoka
lodowcowa. Pozostaje nam więc obserwować pogodę i mieć nadzieję, że El
Nino obejdzie się z nami w tym roku wyjątkowo łagodnie.
Barbara Kamińska
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Ciekawostki
Piłkarska depresja
Brytyjski psychoterapeuta Steve Pope,
w swoim ośrodku w północnej Anglii pomaga fanom piłki nożnej wyjść z depresji. Twierdzi, że oglądanie piłkarskich
rozgrywek i rozpamiętywanie porażek
ulubionej drużyny bardzo niekorzystnie
wpływa na zdrowie psychiczne kibiców.
Będąc stale pod presją ewentualnej przegranej swoich ulubieńców, nie potrafią
normalnie funkcjonować, są zdruzgotani, nie chodzą do pracy, całymi dniami nie wstają z łóżka i niczego nie są w
stanie przełknąć. Za to bez przerwy analizują zaistniałe na boisku sytuacje nie
mogąc znieść myśli, że kibice przeciwnej
drużyny cieszą się ze zwycięstwa a oni zapadają w głęboki smutek.
Steve Pope na co dzień nie narzeka na
brak pacjentów, jednak po odpadnięciu
angielskiej drużyny z ostatniego mundialu w Brazylii, ilość podopiecznych w
jego ośrodku znacznie się zwiększyła.
Czego to ludzie nie wymyślą
Pomysłowość ludzka nie zna granic.
Amerykanie wymyślili nową sportową
dyscyplinę, na punkcie której świat
oszalał. To połączenie futbolu amerykańskiego, piłki nożnej i sportów walki.
Jedyne czego w tej grze nie wolno robić,
to uderzać przeciwnika leżącego na ziemi. Poza tym zastrzeżeniem obowiązuje
„wolna amerykanka”. Uczestnicy meczu
zakładają na siebie dmuchane, gumowe
bańki, wykonują widowiskowe przewroty, machają nogami wystającymi z wielkich bąbli i zderzają się ze sobą. Jeżeli
komuś przez przypadek uda się kopnąć
piłkę, to już jest sukces. A strzelenie gola
to już pełnia szczęścia.
Deszcz pieniędzy
Na mieszkańców hiszpańskiego
miasta Vigo spadł niedawno deszcz
banknotów. Wszystko zaczęło się od
opieszałości złodziei i w konsekwencji
nieudanego napadu na miejscowy bank.
Zanim włamywacze opuścili budynek
banku, zostali otoczeni przez policję.
Chcąc pozbyć się dowodów przestępstwa pobiegli na najwyższe piętro budynku i zaczęli wyrzucać banknoty przez
okna. Świadkowie zdarzenia opowiadali,
że pieniądze spadające z nieba robiły naprawdę niesamowite wrażenie.
Przechodnie natychmiast zaczęli zbierać banknoty napychając sobie nimi
kieszenie, torby, reklamówki, a nawet
koszyki przymocowane do rowerów.
Praworządni obywatele zebrane pieniądze natychmiast oddali stróżom prawa,
a ci troszeczkę mniej praworządni uzbierali w międzyczasie niezłą sumkę i poszli
do domu aby tam zastanawiać się, co z

tym zrobić. Niefortunni złodzieje zostali
aresztowani.
Sposób na komórkę
Do czego służą telefony komórkowe,
wiemy wszyscy. Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że popularne
komórki mogą być także doskonałym
narzędziem do podsłuchiwania naszych
rozmów. Jak temu zaradzić? Władze niemieckiej Nadrenii znalazły taki oto sposób. Najlepiej przechowywać telefon w
metalowej puszce na ciastka (wcześniej ciastka powinny zostać jedzone).
Wybierając się na przykład do restauracji, należy schować komórkę do puszki i
zamknąć wieczko. Puszka wytłumia fale
elektromagnetyczne i komórka nie może przekazywać zainteresowanym tego
o czym rozmawiamy (bo normalnie niestety może).
Niemieccy specjaliści podpowiadają także, że dla uniknięcia podsłuchu
nie wystarczy wyjąć z komórki baterii.
Takie kroki mogą zmniejszyć ryzyko
podsłuchu ale go nie eliminują. Dlatego
dla własnego bezpieczeństwa lepiej na
ważne spotkania telefonu komórkowego
po prostu nie zabierać.

Dobry interes
Na sprzedaży starego telefonu komórkowego można zarobić niezłe pieniądze.
Za niektóre modele jak Nokia, Motorola
czy Ericsson, pasjonaci są gotowi zapłacić od kilku do kilkunastu tysięcy
złotych. Te urządzenia produkowane w
latach dziewięćdziesiątych przeżywają
obecnie drugą młodość. Są atrakcyjne
przede wszystkim ze względu na długą
żywotność baterii, łatwość obsługi i nietypowy wygląd co jest o tyle istotne, że
wielu użytkownikom kształt obecnie
dostępnych na rynku smartfonów już
się znudził.
Zguba odnaleziona po latach
Trzydzieści trzy lata potrzebowali
funkcjonariusze amerykańskiej policji,
aby odnaleźć skradziony samochód.
Mieszkaniec Detroit, właściciel sportowej corvetty, przez wiele lat czekał na
odzyskanie swojego ulubionego auta.
Kiedy stracił już nadzieję, do drzwi jego

domu zapukali stróże prawa i poinformowali go, że samochód został odnaleziony w stanie Missisipi. Ku radości
właściciela auto było całkowicie sprawne, a na liczniku miało przebieg zaledwie 75 tysięcy kilometrów.
Każdy wiek ma swoje prawa
Tę maksymę starą jak świat potwierdzili eksperci z Harvard School of Public
Health w Bostonie. Naukowcy przebadali zachowanie prawie 10 tysięcy młodych
ludzi w wieku od 9 do 14 lat i stwierdzili,
że ich próby upodabniania się do dorosłych zwiększają ryzyko zachorowania
na chorobę nowotworową.
Chłopcy, którzy na siłę starali się dorównać mężczyznom, żuli tytoń, palili
papierosy czy popijali piwo; dziewczynki
korzystające z solarium i nieuprawiające
sportu, są w znacznie większym stopniu
narażeni na zachorowanie na raka niż
ich stosownie do wieku zachowujący
się rówieśnicy.
Nastrojowe wino
Charles Spence – profesor psychologii
eksperymentalnej z Oksfordu, po przebadaniu około trzech tysięcy osób uzyskał
wreszcie odpowiedź na nurtujące go od
dawna pytanie: Dlaczego to samo wino
lepiej smakuje na wakacjach niż po powrocie do domu? Naukowiec uznał, że
wszystko zależy od okoliczności w jakich
to wino będzie spożyte. Podpowiada, że
każdy z nas, kto chce odnaleźć zapamiętany z wakacji smak wina, powinien
odtworzyć wakacyjną scenerię i tamten
klimat.
Pasjonatom wina radzi też, że aby zachować jego niepowtarzalny smak, najlepiej jest delektować się tym napojem w
pomieszczeniach oświetlonych kolorem
czerwonym i przy akompaniamencie
muzyki Mozarta lub Czajkowskiego.
Składak XXI wieku
Taka nazwę zyskał rower GI Bike, który można złożyć w rekordowym czasie
trzech sekund, a po złożeniu można go
holować jak bagaż na kółkach. To rowerowe cudo ma napęd elektryczny, pozwalający mu pędzić z prędkością do 25
kilometrów na godzinę. W wersji bez silnika waży 12 kilogramów, a z silnikiem
o 5 kg więcej. GI Bike można dodatkowo
połączyć bezprzewodowo ze smartfonem. Jeżeli z telefonem w kieszeni odejdziemy choćby na kilka kroków, rower
natychmiast włączy blokadę hamulców
tarczowych i nie pozwoli się odholować.
Cena jeszcze nie jest znana.
Opracowała: Karolina Tomczak
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Kącik absurdu
W archeologii jak w życiu. Prestiż,
sława, uznanie, pieniądze. I to właśnie
żądza sławy i zysku wyzwoliła w niektórych naukowcach i pseudouczonych
drzemiące dotąd w uśpieniu pokłady cynizmu. Na ich fałszerstwa dali się nabrać
nie tylko zwykli ludzie ale przede wszystkim naukowe autorytety Oczywiście poniżej podane przykłady nie wyczerpują
całości tego tematu, ale historie archeologicznych oszustw są naprawdę podszyte dużą ilością absurdu.
• Któregoś dnia na farmie Williama
Newella pracownicy odkryli zakopaną w
ziemi olbrzymią ludzką stopę, a następnie wydobyli skamieniałe ciało trzymetrowego olbrzyma. Rzecz miała miejsce
w 1869 roku w Cardiff w Nowym Jorku.
Część naukowców była zdania, że trzymetrowy gigant pochodzi z czasów biblijnych, inni uważali, że są to pozostałości
po rdzennych Amerykanach. Byli i tacy –
a była to niemała grupa, – którzy od razu
po dokonaniu odkrycia stwierdzili, iż jest
to oszustwo. Ale ludzie, zwłaszcza gorliwi katolicy, chcieli oglądać „człowieka z
Cardiff” i żadne logiczne argumenty do
nich nie docierały. Przedsiębiorczy właściciel znaleziska ustawił nad wykopaliskiem namiot i zaczął pobierać opłaty w
wysokości 25 centów od każdego kto na
własne oczy chciał zobaczyć biblijnego
wielkoluda. Zainteresowanie było tak
duże, że wkrótce cena wynosiła już 50
centów.

Źródło: www.presentationsunplugged.com

A jak było naprawdę? Pomysłodawcą
całej mistyfikacji był Georg Hull, zdeklarowany ateista, który pewnego dnia
pokłócił się z zagorzałym katolikiem
o zapis w Piśmie Świętym mówiący o
olbrzymach zamieszkujących kiedyś
ziemię. Hull, nie mogąc dowieść swojej
racji, postanowił zrobić adwersarzowi
kawał i zlecił niemieckiemu artyście
wykonanie trzymetrowej rzeźby, za co zapłacił 2,5 tysiąca dolarów. Gotowe dzieło
zostało przewiezione na farmę Williama
Newella, który z Hullem był skoligaco-

ny. Kiedy prawda wyszła na jaw, Hull
przyznał się do popełnionego oszustwa
i stwierdził, że uczynił to żeby zakpić z
człowieka który uparcie głosił, że niegdyś Ziemia była zamieszkiwana przez
wielkoludów. Rzeźba została sprzedana
za 37,5 tysięcy dolarów i znalazła się na
wystawie w muzeum w Nowym Jorku.
W 1896 roku dyrekcja Luwru zakupiła
złote nakrycie głowy pochodzące z trzeciego wieku p.n.e., należące ponoć do
scytyjskiego władcy Sajtafernesa. Za to
archeologiczne cudeńko Francuzi zapłacili zawrotną kwotę 200 tysięcy złotych
franków, na co wcześniej dyrektor muzeum musiał uzyskać zgodę parlamentu
Francji.
Jak się można domyślać, zabytkowa
tiara nie była oryginałem. W rzeczywistości wykonał ją rok wcześniej odesski
złotnik Izrael Ruchomowski i otrzymał
za nią tylko 1 800 rubli. Odbiorcami tiary byli bracia Hoffman, w przeszłości
zajmujący się handlem artykułami kolonialnymi, którzy w pewnym momencie
swojej handlowej kariery podjęli decyzję
o „wejściu w archeologię”. Jednak finansowane przez nich wykopaliska nie przynosiły zysków, postanowili więc zdobyć
pieniądze w inny sposób.
Pierwszą osobą mającą wątpliwości
co do autentyczności „znaleziska” był
wybitny znawca starożytności, niemiecki archeolog Adolf Furwangler który
zauważył, że część fragmentów dekoracji tiary to kopie różnych ogólnodostępnych dzieł sztuki. Jednak dyrekcja
Luwru dalej utrzymywała, że zakupiła
autentyk. Cała historia stała się na tyle
głośna, że wieść o niej dotarła do Odessy.
Izrael Ruchomowski zdziwił się niepomiernie, gdy w zabytku liczącym sobie
rzekomo dwa tysiące lat rozpoznał własne dzieło. Przybył do Paryża przywożąc
ze sobą swoje rysunki i przed specjalną
komisją parlamentarną oświadczył, że
może w każdej chwili z pamięci odtworzyć dowolny fragment tiary. Uniknął
kary za fałszerstwo, gdyż był tylko „rzemieślnikiem działającym na zlecenie
oszustów”. Wspólnie z rodziną zamieszkał w Paryżu a wykonaną przez niego
tiarę można oglądać w Luwrze w Sali
Podróbek.
• Kolejna historia wydarzyła się w czasach bardziej współczesnych. W 1971 filipiński minister Manuel Elizalde ogłosił
całemu światu, że lokalny myśliwy przez
przypadek odnalazł plemię Tasaday będące „żywą skamieliną z epoki kamiennej”. Rozgorączkowany polityk rozpowiadał wszem i wobec, że odnalezione
plemię (26 osób) mieszka w jaskiniach

zaszytych głęboko w tropikalnych lasach deszczowych, posługuje się narzędziami wykonanymi z kamienia, zakłada
na siebie przepaski z liści, a żywi się tym
co znajdzie w lesie.
Minister, jako człowiek rzutki, energiczny i ze smykałką do robienia interesów, zaczął organizować wyprawy za
które pobierał wyjątkowo wysokie opła-
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ty. Celebryci, politycy, dziennikarze i filmowcy pielgrzymowali do tropikalnej
dżungli aby na własne oczy zobaczyć
ten zaginiony ludzki gatunek. O tym,
w jaki sposób dotrzeć do jaskiniowców
wiedział tylko Elizalde, a każda wyprawa
na tereny zamieszkałe przez unikalne
plemię wyglądała jak z sensacyjnego
filmu. Przed wejściem do samolotu podróżnym zakładano na oczy przepaski,
a pilot wykonywał w powietrzu mnóstwo
dziwnych zwrotów, aby nikt nie zorientował się w jakim kierunku zmierzają.
Oficjalnie chodziło o to, aby „zachować
nienaruszalność terenu plemienia”, w
rzeczywistości zaś o to, aby nikt postronny sam do tego miejsca nie trafił.
Prasa na całym świecie oszalała z zachwytu, nawet takie medialne tuzy jak
„National Geographic” uznały powyższe
odkrycie za przełomowe. Powstał także
film dokumentujący życie plemienia,
który wyemitowały telewizje na całym
świecie.
Starannie wyselekcjonowani przez
ministra naukowcy ostrzegali, że odwiedzanie plemienia przez turystów może
doprowadzić do zbyt szybkich zmian w
ich środowisku i w nich samych. Dlatego
w kwietniu 1972 roku zapadła decyzja o
stworzeniu na tym terenie rezerwatu,
a zapobiegawczy polityk natychmiast
powołał do życia fundację, której celem
było pozyskiwanie funduszy na rzecz
przetrwania plemienia Tasaday. Kilka
miesięcy później dostęp do jaskiniowców stał się całkowicie niemożliwy.
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W roku 1986, po czternastu latach
trwania wielkiej mistyfikacji, bańka
mydlana prysła, a plemię Tasaday znów
powróciło na pierwsze strony gazet.
Tym razem już zupełnie w innej roli –
oszustów. Pewnemu szwajcarskiemu
dziennikarzowi udało się przedostać w
okolice zamieszkiwane przez Tasaday.
Odnalazł ich mieszkających sobie spokojnie w normalnych domach, ubranych
w zachodnią odzież i uprawiających rolę.
Okazało się, że jaskiniowe plemię to jedno wielkie oszustwo, a ludzie rzekomo
będący członkami plemienia byli w rzeczywistości farmerami mieszkającymi w
niedalekiej wiosce. Kamienne narzędzia
były na pokaz, a liściaste przepaski farmerzy zakładali na polecenie Elizalde.
Przedsiębiorczy minister już kilka lat
wcześniej uciekł z Filipin zabierając ze
sobą kilka milionów dolarów i co ciekawe – powrócił na Filipiny w 1987 roku i
aż do śmierci bronił autentyczności plemienia Tasaday.
W 2000 roku na terenie Pakistanu
odnaleziono zmumifikowane ciało
perskiej księżniczki. O znalezisku najpierw dowiedziała się lokalna policja
i w krótkim czasie dotarła do domu
plemiennego przywódcy niejakiego
Reekiego, który opowiedział funkcjonariuszom przedziwną historię.
Zmumifikowane ciało otrzymał on od
Irańczyka nazwiskiem Bakhi, a ten odnalazł je po trzęsieniu ziemi w Kwecie.
Obaj mieli zamiar to bezcenne znalezisko sprzedać na czarnym rynku za kwotę przynajmniej 6 milionów dolarów
(niektóre źródła wspominają nawet o 30
mln). Panowie trafili za kratki, a mumia
ocalała.

Po niedługim czasie, na specjalnie
zwołanej konferencji prasowej, pakistański archeolog dr Ahmad Hasan
Dani ogłosił, że mumia jest najprawdopodobniej ciałem kobiety z królewskiego rodu, pochodzącym z około 600 roku
p.n.e. Inni koledzy po fachu poszli jeszcze dalej twierdząc, iż ta kobieta mogła
być egipską księżniczką, którą poślubił
perski książę.
Wszystko przemawiało za autentycznością znaleziska tym bardziej, że zwłoki
były zabalsamowane w sposób charakterystyczny dla starożytnego Egiptu.
Mumia spoczywała na warstwie mieszaniny wosku i miodu, a na jej skroniach
widniała złota korona.
Po ogłoszeniu tych naukowych rewelacji władze Pakistanu i Iranu rozpoczęły spór o to, do kogo znalezisko prawnie
należy. Do dyskusji przyłączyli się nawet
afgańscy Talibowie. Ostatecznie mumia
została wystawiona na widok publiczny
w Muzeum Narodowym w Pakistanie w
listopadzie 2000 roku.
Znalazł się jednak pewien dociekliwy amerykański archeolog, który miał
sporo wątpliwości co do autentyczności
znaleziska. Za jego namową pakistańscy uczeni jeszcze raz przeprowadzili
badania, ale tym razem bardzo dokładne i okazało się, że trumna liczy sobie
zaledwie pięć lat, a mumifikacja w sposób zasadniczy różniła się jednak od tej
przeprowadzanej w czasach starożytnych. W rezultacie perska księżniczka
okazała się współcześnie zmarłą mniej
więcej dwudziestoletnią kobietą. Policja
rozpoczęła śledztwo w wyniku którego
zatrzymano wielu podejrzanych, a odnalezionej mumii wyprawiono odpowiednią ceremonię pogrzebową.
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Na zakończenie historia o pewnym
wyjątkowo przedsiębiorczym człowieku, który przez lata kpił z wielce szanownych uczonych przyprawiając ich o
zawał serca.
Shinichi Fujimura, pochodzący z
Japonii archeolog amator, od wielu lat
miał niesamowite szczęście do odnajdywania wyjątkowo cennych, kamiennych
skarbów z okresu paleolitu. Brał udział
w 180 archeologicznych wyprawach i za
każdym razem to właśnie on odnajdywał
stare głazy i prehistoryczne kamienie,
czym wzbudzał coraz większą zazdrość
wśród uczonych archeologów.
W 2000 roku, pewnemu fotoreporterowi udało się nie tylko wyśledzić poczynania Japończyka, ale również zrobić mu
serię wyjątkowych zdjęć. Przedstawiały
one badacza kopiącego niewielkie dołki w piasku i umieszczającego w nich
przedmioty, które następnego dnia
dziwnym trafem wydobywał z ziemi
ogłaszając kolejne epokowe znalezisko.
Oszustwo wyszło na jaw. Fujimura przyznał, że większość jego odkryć to archeologiczny przekręt, a zagrzebywane i
odkopywane przez niego kamienie on
sam wcześniej kupował.
Z powyższych przykładów wynika, że
czasami oszustwo jest doskonałym sposobem na zyskanie sławy i pieniędzy.
Na jak długo, to zależy od pomysłowości
oszustów, naiwności naukowców lub ich
zwykłej niestaranności w pracy. Ziemia
z pewnością kryje jeszcze wiele autentycznych tajemnic, ale pomysłowość
oszustów też nie jest do końca zbadana.
Opr.: Malwina Komysz
Źródła: portalwiedzy.onet.pl, wazji.pl
joemonster.org, eioba.pl
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Słowo o byle czym
Co zaproponować Osobie Zmęczonej,
która po pracy czyta niniejsze słowa szukając ukojenia dla zszarganych nerwów
i wyeksploatowanego ciała? – Proponuję
coś na ustabilizowanie ciśnienia i wyrównanie tętna.
Kiedy lato się kończy, bylejakość wypoczęta po gorących szaleństwach, dalej
bytuje w wymiarach rzadko będących
przedmiotem naszego zainteresowania,
gdyż nie mamy na to czasu. Ona jednak
czasu nie liczy i kpi z naszych prób jego
okiełznania. Wyobraźnia – niepokorny
sługa umysłu naszego jest jedynym miejscem, gdzie możemy szukać siedliska
bylejakości, która robi co i kiedy chce. A
hasło „niezapłacony rachunek” to dopiero dla niej gratka. List z zaproszeniem do
zapłacenia może być przez nią potraktowany jak jesienny liść, który spadł z drzewa codziennego borykania się i wściekle
miota nim wiatr zniecierpliwienia Osoby
Obdarzonej Rachunkiem. Sprawy to jednak nie załatwia, gdyż listek ów, przez
krew pot i łzy nasze cały mokry, chlapnięty o ścianę bezsilności wisi na niej i
uwolnić się od niego trudno. Kiedy jednak list z rachunkiem położymy na sam
spód Spraw Ważnych, jazda dopiero się
zaczyna, ponieważ wkrótce zjawi się
nieco zmodyfikowany klon rachunku.
I wtedy wiatr naszego zniecierpliwienia
może się przeobrazić w trąbę powietrzną
z gradobiciem, a przecież mebli i zastawy
stołowej szkoda.
Najlepszym wyjściem dla Osoby
Obdarzonej Rachunkiem, będzie więc
przywołanie uśmiechu na usta i nonszalanckie uiszczenie wymienionej tam
kwoty.
Bylejakość do zapłacenia Wymienionej Kwoty się nie miesza. Za to lubi
sobie pohasać przy szeleszczącej i brzęczącej muzyce Aktu Płacenia. Jeśli płacimy przelewem lub w inny cyfrowy sposób, to pół biedy. Nie widzimy bowiem
drukowanego czy też bitego ekwiwalentu naszego znoju i wyobraźnia nie szuka
w mózgu połączeń pomiędzy Aktem
Pracy a faktem płacy.
Jeśli natomiast po pokornym odstaniu swojej kolejki płacimy gotówką,
sprawa się komplikuje, gdyż ręka Osoby
Płacącej może zadrżeć. Wystarczy, że na
synapsach dokona się przekierunkowanie przepływu informacji i skojarzymy
sobie staromodne, „jaka praca, taka
płaca”, bylejakość może upomnieć się o
swoje, bezczelnie sugerując, że logiczny
związek w powiedzonku, istnieje. – Jakże
to?
Przecież w znoju dnia powszedniego
staramy się polepszyć nasze bytowanie. Grabimy naszymi grabiami – tak

jak stoi napisane w instrukcji – do siebie. Ale kiedy już uzbiera się mniejsza
czy większa stertka, Władca Wiatru
Rzeczywistości nadyma policzki, na
horyzoncie niebo marzeń ciemnieje, a
w ciężkim powietrzu milkną skowronki
naszego ukontentowania. Oto nadchodzi Akt Płacenia.
– Zaraz, zaraz – śmie rzec Osoba
Płacąca Rachunek. „Jaka praca taka płaca”, czy „Jaka płaca, taka praca”? Tutaj
znowu w całym swoim majestacie wkracza Bylejakość i rzecze: – Przecież literki się zgadzają, tylko dwie sobie fiknęły.
Któżby się tym przejmował. Jeśli jednak
ktoś chce, proszę uprzejmie. Ja, nie będę.
Padło tutaj słowo „czas”. Cóż to w ogóle jest czas?
Czy to odległość pomiędzy wskazówkami zegara, obserwowana po kolejnych
zdarzeniach? A jeśli zegar jest cyfrowy –
i też „chodzi” – to może jest to matematyczna różnica pomiędzy danymi odwzorowanymi na wyświetlaczu „przed i po”?
A może to tylko świadomość istnienia
kolejności poszczególnych zdarzeń, że
jest pierwsze, po nim następują kolejne i
wreszcie ostatnie? To ciekawy temat nie
tylko dla fizyków, ale mamy świadomość
upływu czasu i na co dzień to zwykle wystarcza.
Kiedyś czytałem ciekawą wypowiedź
Osoby Mającej Czas Na Pisanie Na Temat
Czasu. Chylę przed nią czoło, a sam tak
daleko tutaj się nie zapuszczam. Sens był
(i jest) mniej więcej następujący.
– Czas jest największym darem, jaki
wraz z życiem otrzymuje człowiek. Czas
jest przez nas wypełniany działaniem,
jest konsumowany. Rzecz w tym, aby był
konsumowany godnie i spokojnie. Jak
chleb. Czasem należy się delektować, a
nie obżerać (pardon – objadać) się nim
na chybcika, czy też dopadać go jak
wściekła hiena padlinę.
– I masz babo placek. Cóż powiedzieć
ma Osoba Płacąca Rachunek? Trudno
się zdziwić, jeśli powie lub pomyśli np.:
„spadaj z moich synapsów, bo nie mam
czasu na takie dyrdymały”. Mogę tylko
uprzejmie zwrócić uwagę, że nie jestem
osobą mającą czas na pisanie na temat
czasu. A że Bylejakość lubi sobie pogadać nie mówiąc nic, lub opowiadać
mieszkające pod cieknącym zlewem
dyrdymały, to już taka jej przypadłość.
Nawiasem mówiąc, pomiędzy jednym
rachunkiem a kolejnym, wpadła do
mnie kiedyś bylejakość, (jako spersonifikowany byt), z awanturą, że piszę ją z
małej litery: – Od wielkiej poproszę. Od
Wielkiej Litery! Bo tak z tobą zatańczę,
że nie połapiesz się, którą nóżkę akurat
masz z tyłu. – I cóż człek maluczki jak ja,
ma począć?

(Zawieszenie akcji). – Chwila odprężenia dla skołatanych nerwów, czyli fiu-fiu-fiu we własnej interpretacji, szumiący
czajnik w tle, gorąca herbata. Dyskretne
siorbnięcie. – Pycha! (Wznowienie akcji):
Jak szacowne ciśnienie Szanownej
Osoby Czytającej? Bez zmian? – To
dobrze. Tętno b/z? – Też dobrze. Jeśli
podczas czytania drgnął chociaż jeden
mięsień twarzy, – to bardzo dobrze. Ale
zarzekam się z ręką na śledzionie, że ani
mi w głowie dworowanie sobie z Aktu
Płacenia. A tym bardziej z Aktu Pracy.
Faktu Płacy się nie czepiam, bo to motyw osobistych refleksji i materia wielce
delikatna.
(Nieoczekiwany zwrot akcji):
Powiedzmy, że codziennie kupuję świeży chleb. Ale ponieważ wczorajszy jeszcze się nie skończył, nie wyrzucam go.
Jem więc wczorajszy, a świeży schnie
sobie do jutra. W ten sposób zawsze jem
stary chleb, chociaż codziennie kupuję
świeży.
Jeśli Osoba Czytająca w tym momencie mnie „podsumuje” i powie o tym co
właśnie usłyszała komuś innemu, ten
ktoś może mnie natychmiast osądzić i
wydać wyrok.: „On postępuje bez sensu
i ma problem błędnego koła”. Jeśli jednak „Ktoś Inny” dowie się bezpośrednio
ode mnie, że wolę jeść wczorajszy chleb
bo uważam, iż lekko podsuszony, jest
zdrowszy od świeżego, rzecz ma się zupełnie inaczej. Lub.
Wiesz, on (czyli ja) powiedział, że nie
lubi słuchać eskimoskiej muzyki. – W
ten sposób u Eskimosa mogę mieć
„przechlapane”. Ale ja przecież potem
dodałem, że …podczas joggingu, bo wolę
słuchać muzyki w skupieniu. – Nie ma
to, jak informacja u źródła.
Coś może być przedwczesne, na czas,
poniewczasie. Można coś odłożyć na
jutro, wrócić myślami do wspomnień.
Można chcieć zatrzymać lub pogonić
czas. Powstało wiele sentencji, np.: „Nie
mam na to czasu, aby trwonić czas” –
Tadeusz Kotarbiński. Lub „Czas to pieniądz” – Benjamin Franklin.
Upływ czasu pobudza do refleksji,
przeraża, daje nadzieję. Jakkolwiek go
traktować, on tylko beznamiętnie tyka:
– tik, tak…
Michał Nowacki
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Autobus do Polski
Otworzył się piórnik w żabki złote. I
rozsypały się kredki kolorowe, długopisy, flamastry, ołówki, ekierki, linijki i
cyrkle. A kto by pamiętał, jak się podróżowało po szkolnych korytarzach podstawówki w mundurkach. Ktoś kogoś
popchnął, zepchnął, to nogę podstawił.
kurtkę z szatni dla żartu zabrał. Jeżdżąc
naszym autobusem zastanawiam się z
czego wyrastamy, a co nam zostaje na
długie lata naszej dorosłości. Odpalamy
silnik i ruszamy. Gdzie? W siną dal!
Spakowaliśmy już wszystko. Choć zawsze jest wrażenie, że czegoś zapomnieliśmy. Wychodzimy z domu, upewniamy
się milion razy czy wszystko zostało zgaszone, zakręcone dokręcone i przekręcone. Plecak ciężki na barkach naszej,
dojrzałej zresztą, dorosłości. Czekając na
odjazd widzimy matki, żony i kochanki
z dziećmi, dzieciakami, i dzieciuszkami.
Wracają z wakacji. Przybory szkolne kupione, dresy i trampki na wychowanie fizyczne przygniecione gdzieś na spodach
walizek, innymi pamiątkami z pobytu za
granicą.
Pierwszy dzwonek i ah! Zwłaszcza,
rodzice się cieszą, przecież nie od dziś
wiadomo, a jeśli nie wiadomo to w tajemnicy trzymać nie będziemy, że taka
długa lekcja dnia codziennego jest jak
utrapienie, a przerwa jak zbawienie.
Jak to dzieci. Usiedli w autobusie i
harmider wielki, cuda na kiju. Oglądają,
przeglądają swoje plecaki, chwalą się,
uśmiechają bo przecież tego nikt nam
nie broni - ani w szkolnych ławkach
ani w dorosłości. Siedzą, lecz pomieścić się nie mogą. Młody panicz, zresztą
mój imiennik okazało się, wyciągnął
budzik wielki i czerwony. Świetny! Ale
pomyślałem, gdybyś Adamie wiedział,
że i tak spóźniać się będziesz bo mimo,

że świetny, piękny, wielki i cudowny ten
Twój budzik, to i tak dzwonić będzie kiedy będziesz spał. Niestety Adamie.
Jedzie autobus wielce zaaferowany na
wrześniowe szkolne pierwsze dni. Każdy
plan lekcji sobie układa. Młody Adam liczy ile chemii razy w tygodniu mieć będzie, czy ostatnimi lekcjami będzie, już
wyżej wspomniane, wychowanie fizyczne, bo przecież wtedy padają zaczarowane pomysły - hokus pokus nie ma szkoły
są wagary! Młoda panna z piórnikiem w
złote żabki, nadmuchując wielkiego balona z gumy i tak sobie myśli i marzy ilu
tego roku się w niej zakocha zbrojarzy,
betoniarzy i husarzy.
Wszyscy jadą zadowoleni, uśmiechnięci i prawie wypoczęci. Babcia Kasia duma nad harmonogramem swojego dnia
powszedniego - taki dzienny plan lekcji

sobie układa, bo przecież dwa słoneczne miesiące przerwy z rytmu ją wybiły
totalnie. Biedna moja babciu Kasiu! Na
jednym przystanku śniadanie zrobić,
na drugim dzieci do szkoły za rączkę
poprowadzić, na trzecim postoju krzyżówek kilka kartek, na kolejnym obiadek.
Później już tylko z górki: dzieci odebrać,
zadania im dopilnować, coś jeszcze ugotować, kolejny przystanek to trochę obiecanek, i wreszcie! Chwila relaksu przed
dobrym serialem!
I tak jedzie Polska nasza cała.
Jutro dzień kolejny. Kolejny plan lekcji
małego i dużego człowieka szkolnego.
Bądź gotowy do drogi!

Miejsce na

Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803

Adam Snarski
www.adamsnarski.cba.pl
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Chętnie pomogę w nauce języka niderlandzkiego w zamian za pomoc w lekkiej
pracy domowej, gsm: 0484 85 68 64
Pokój do wynajęcia (Antwerpen-Kiel) tel.0483-363-727

Dodaj bezpłatnie

Szukam garażu lub magazynu z pomieszem socjalnym 50-150 metrów gwadratowych, w Antwerpii, tel.: 0465-913-767

swoje ogłoszenie drobne

Mechanik, blacharz, lakiernik, szuka pracy. Tel.: 0465-913-767

wysyłając e-mail na adres

antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości
proszę wpisać
„ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią ogłoszenia na nr
0489823803

ODSPRZEDAM–STAN bardzo dobry!
1) Łóżeczko turystyczne, 120x60, cena: 40 €
2) Materackokos/pianka/kokos, 120x60x9, cena: 20 €
3) Wypełnienie antyalergiczne (kołdra + poduszka), cena: 10 €
- poduszka 40x60, kołdra 90x120
4) Pościele 2 elementy100 % bawełna (komplet do wkładu), 60x120,
Owieczki ecru, cena: 8 €, misie zielona, cena: 8 €, poszewka poduszka 40x60,
poszewka kołdra 90x120
5) Prześcieradła 100% bawełna na gumce, 60x120 (komplet do materaca)
brzoskwiniowe cena: 5 €, zielone cena: 5 €, niebieskie cena: 5 €
6) Kocyki80x100
zielony serduszka cena: 5 €, niebieski żyrafa cena: 5 €
Wartość na sztuki: 111 €
KOMPLET: 100 € !!!
Kontakt: mk.denalecz@gmail.com
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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

Szpitale oraz kliniki
Strona internetowa poświęcona szpitalom
w Belgii: www.hospitals.be

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

Dentyści dyżurni
tel. 0903 99 591
tel. 0903 39 969
(weekendy i święta w godz. 9:00-18:00)
www.tandarts.be

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.szkolapolska.be

Lekarze dyżurni
tel. 0900 10 512, www.hwpantwerpen.be

Apteki dyżurne
tel. 0900/10500 (w ciągu dnia),
tel. 0900/10512 (22:00-9:00)
www.apotheek.be
na umówione spotkanie
Lekarze domowi
Martin Rosenblum tel.03/218 77 07
Jana Vavrova tel. 0475/831 435
Przyjmują na Mechelsesteenweg 217
na umówione spotkanie
Henri Jakubowicz tel. 03/239 18 19
Belgielei 124

Polski kościół
Msze święte:
środa godz. 19:00,
sobota godz. 18:30
niedziela godz. 9:00 i 13:00
Pierwszy piątek miesiąca godz. 19:00
Spowiedź pół godziny przed każdą mszą.
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
Msze święte:
niedziela godz. 9:30, 12:15 i 17:00
Adres:
Antwerpia, Ossenmarkt 14
www.kapucyni-antwerpia.be

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.
Wszystkie informacje dot. spraw konsularnych załatwianych w urzędzie znajdują się na stronie internetowej
Ambasady RP w Brukseli: http://www.bruksela.msz.gov.pl/.

