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Mamy Oscara!!!
Po raz pierwszy w historii naszej kinematografii, polski film „Ida” otrzymał Oscara w kategorii najlepszy
film nieanglojęzyczny. Reżyserowi
Pawłowi Pawlikowskiemu udało
się to, o czym od lat marzyli jego
poprzednicy. Oscara nie zdobył
Roman Polański za kultowy „Nóż
w wodzie”, Jerzy Kawalerowicz za
„Faraona” i „Potop”. Nie udało się
to także Andrzejowi Wajdzie, który
co prawda w 2000 roku otrzymał
od Akademii Oscara za całokształt
twórczości, ale żaden z jego filmów – „Kanał”, „Ziemia obiecana”,
Człowiek z żelaza”, czy „Katyń”, nie
dostał statuetki w żadnej z kategorii.
Nie oznacza to, że do tej pory nasi twórcy nie zostali dostrzeżeni i
docenieni. Najbardziej znanym i
utytułowanym polskim filmowcem
w Hollywood jest operator Janusz
Kamiński, dwukrotnie nagrodzony
Oscarem za zdjęcia do filmów „Lista
Schindlera” i „Szeregowiec Ryan”.
Ewa Braun i Allan Starski otrzymali
statuetkę za scenografię i dekorację
wnętrz do „Listy Schindlera”, a Jan
A.P. Kaczmarek za muzykę do filmu „Marzyciel”. Na krótkiej liście
polskich zdobywców Oscara znajdują się jeszcze nazwiska Leopolda

Stokowskiego, Bronisława Kapera,
Stefana Kudelskiego, czy Zbigniewa
Rybczyńskiego, ale do tej pory żaden polski film (pomimo kilku nominacji), nie otrzymał nagrody w
kategorii filmu nieanglojęzycznego.
Droga „Idy” na szczyt wiodła przez
cały świat. Najpierw została dostrzeżona w Toronto zdobywając nagrodę
FIPRESCI i od tej pory wzięła udział
w ponad 60 festiwalach na całym
globie, zdobywając wiele nagród,
w tym pięć Europejskich Nagród
Filmowych. Polski film trafił od razu
do normalnej dystrybucji; najpierw
w USA, później w ponad 65 krajach
całego świata. O walorach „Idy” wypowiedzieli się wszyscy liczący się
filmowcy i nobliści, nie szczędząc
filmowi pochwał.
Ten czarno-biały
obraz o zwyczajnych ludziach,
poplątanych życiorysach, niewybaczalnych grzechach
na sumieniu, z
Holocaustem w tle,
nawołujący do wyciszenia, kontemplacji i spojrzenia
na życie człowieka
z dystansu, od chwili powstania był faworytem wielu festiwali. I chociaż na
początku odrzucony przez organizatorów festiwali filmowych w Wenecji i
Cannes, jako obraz
mało ważny i nie
festiwalowy, jednak
potem sięgnął po
najwyższe trofeum
– Oscara.
Akcja „Idy” ma
miejsce w latach
sześćdziesiątych
ubiegłego wieku.
Bohaterką jest
Anna (wielka rola

Agaty Trzebuchowskiej), młoda
osierocona siostra zakonna, odizolowana od świata, która przed
złożeniem ślubów zakonnych na
prośbę matki przełożonej poznaje
jedyną swoją żyjącą krewną Wandę
Gruz (rewelacyjna kreacja Agaty
Kuleszy). Od ciotki Anna dowiaduje się, że naprawdę nazywa się Ida
Lebenstein, jest Żydówką, a jej rodzice w czasie wojny zostali prawdopodobnie zamordowani przez polskich sąsiadów. Anna – Ida i ciotka
– stalinowska prokurator, wyruszają w podróż. Połączone żydowskim
pochodzeniem i tragiczną historią
rodzinną, razem odkrywają prawdę,
kim naprawdę są.
Film, doceniany i nagradzany na
całym świecie, podzielił polskie
społeczeństwo. Chociaż przesłanie
„Idy” zostało doskonale zrozumiane za granicą, w kraju mamy z tym
problem. Jednak bez względu na
polityczne przekonania, podziały i
spory, czy zarzuty o fałszowanie historii, warto obejrzeć „Idę”, bo jak
powiedziała Wisława Szymborska
„Nic dwa razy się nie zdarza i nie
zdarzy”.
Takiego filmu w polskim kinie jeszcze nie było.
Najważniejsze tegoroczne Oscary:
Najlepszy film: „Birdman”
Najlepsza reżyseria: Alejandro
Gonzalez Inarritu („Birdman”)
Najlepszy aktor pierwszoplanowy:
Eddie Redmayne („Teoria wszystkiego”)
Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Julianne Moore („Motyl Still
Alice”)
Najlepszy film nieanglojęzyczny:
„Ida”
„Ida trwa tylko 80 minut, ale […]
każda z nich jest ważna” (The
Hollywood Reporter”).
Sylwia Jaworska
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Poznajemy Flandrię

Belgijskie wybrzeże - część III
Zapraszam na spacer po belgijskim
wybrzeżu.
Odwiedzimy Nieuwpoort, Middelkerke i Oostende.
Nieuwpoort
Kolejnym przystankiem na trasie
Kusttram jest portowe miasteczko
Nieuwpoort, dawna osada rybacka z
początków XII wieku, znana kiedyś
jako „Isera Portus”.
Nieuwpoort zasłynęło z bitwy rozegranej 2 lipca 1600 roku, która
choć krwawa, była tylko epizodem
w bardzo długiej wojnie, którą toczyli Holendrzy aby zrzucić zwierzchnictwo króla Hiszpanii. Armia
niderlandzka pod dowództwem
Maurycego Orańskiego pokonała
wojska namiestnika hiszpańskich
Niderlandów, arcyksięcia Albrechta.
Pomimo poniesionej klęski Hiszpanie przystąpili do oblężenia
Ostendy, które trwało 4 lata i po obu
stronach kosztowało życie 70 tysięcy
ludzi.
Bitwa pod Nieuwpoort, znana także
jako „Bitwa na wydmach”, przeszła
do historii pod nazwą wojny osiemdziesięcioletniej.
Największe pasmo nieszczęść spadło na Nieuwpoort w czasie I wojny
światowej. W 1914 roku Niemcy dotarli do rzeki Izery, zanim Belgowie
otworzyli śluzy wzdłuż kanału

Noordervaart na północ od miasta. Wprawdzie woda zatrzymała
najeźdźców i oddzieliła obie armie,
spowodowała jednak, że Nieuwpoort
aż do końca wojny pozostawało na
linii frontu. Każdego dnia ochotnicy opuszczali bezpieczne schronienie w bunkrach, aby obsługiwać
pierścień śluz dookoła centrum. W
przeciwnym wypadku woda zalałaby belgijskie okopy. Przez cztery
lata nieustannego ostrzału, Niemcy
obrócili Nieuwpoort w całkowitą
ruinę. Obecny kształt miasta jest
wynikiem żmudnej, trwającej wiele
lat odbudowy.

Nieuwpoort znane jest także z parady czarownic – Jeanne Panne
Heksenfestival. W 2012 roku, ówczesny burmistrz miasta, w świetle
kamer przeprosił obywateli za spalenie na stosie 17 osób oskarżonych o
czary. Wprawdzie miało to miejsce
prawie 400 lat temu, ale jak powiedział burmistrz „potomkowie tych
ofiar wciąż żyją tutaj w Nieuwpoort.
Są to bardzo szanowane rodziny.
Uważaliśmy więc, że trzeba zrobić
taki gest rehabilitacji ze względu na
te rodziny”. Najsłynniejszą czarownicą z Nieuwpoort jest Jeanne Penne,
córka piekarza (także oskarżonego
o czary), matka 11 dzieci, z których
przeżyło tylko jedno. Dowodem na jej
rzekome kontakty z diabłem miało
być czerwone znamię pod okiem. Po
aresztowaniu kobieta była torturowana, a później spalona na stosie. Po
prawie 400 latach, władze miasteczka przywróciły dobre imię zarówno
jej, jak i 14 innym „czarownicom” i 2
„czarownikom”. Historyczne rekonstrukcje tych dramatycznych wydarzeń organizowane są w Nieuwpoort
co dwa lata. „Oczywiście jest to spektakl, jest także jarmark i zabawa, ale
w momencie gdy płonie stos zapada
śmiertelna cisza” – dodaje burmistrz.

Dzisiejsze Nieuwpoort to jedna z największych przystani jachtowych tej
części Europy, port handlowy i rybacki, zakłady przemysłu spożywczego
(głównie rybnego), ośrodek hodowli
ostryg i kąpielisko morskie. Składa
się z dwóch części: NieuwpoortStad i Nieuwpoort-Bad. Do gminy
Nieuwpoort należą także miejscowości Sint-Joris i Ramskapelle.
Spacerując po miasteczku, warto zatrzymać się przy Onze Lieve
Vrouwekerk, zobaczyć neorenesansowy ratusz, halę przy Marktplein
i pomnik króla Alberta I. Turystów
przyciąga tętniąca życiem plaża, nadmorski pejzaż oraz park krajobrazo- Middelkerke
wy Ijzermonding, idealne miejsce na Przez to miejsce przebiega najbardziej urokliwy i malowniczy odcinek
piesze wędrówki.
Kusttram. Zasadą jest, że przejeżdżając przez Middelkerke, motorniczy
prowadzi swój pojazd bardzo wolno,
aby podróżni mogli nasycić oczy
wyjątkowym widokiem. Z jednej
strony widać linię brzegową i statki na horyzoncie blisko kanału La
Manche, z drugiej zaś – od strony
lądu, fragment Wału Atlantyckiego
– linię umocowań nadbrzeżnych.
Szyny biegną po wąskim pasie ziemi pomiędzy wydmami. Linia De
Kusttram została w tym miejscu
wytyczona dosłownie na morskim
brzegu, a fale rozbijają się o kilka
metrów od wagonów.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o Middelkerke opisuje miejscowość jako dawną osadę rolniczą
założoną w 1218 roku. Dziś jest to
jedno z najbardziej popularnych
miejsc na belgijskim wybrzeżu, oferujące turystom i wczasowiczom
wiele atrakcji. Jedną z nich jest bez
wątpienia zwiedzanie miasteczka
i okolicy pojazdami Tuk Tuk. Te
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rodem z Tajlandii autoriksze są jedynymi takimi pojazdami w Belgii.
Produkowane w Holandii, spełniają wszystkie kryteria europejskiego
bezpieczeństwa. Trójkołowe Tuk
Tuki, w kolorach białym i niebieskim, zabierają turystów w niezapomnianą podróż, która rozpoczyna się
od Cassino Middelkerke i prowadzi
wzdłuż nadmorskiego falochronu.
Także w Middelkerke można zobaczyć jedyne w swoim rodzaju, pływające na pełnym morzu reklamy.
Widoczne z lądu, kołyszące się w
rytm fal bilbordy sprawiają niesamowite wrażenie. Ciekawostką jest, że
taką reklamę może zamówić sobie
nie tylko firma, ale i osoba prywatna.
Turyści, spragnieni architektonicznych wrażeń, z pewnością zatrzymają się przy Grand Hotel Bellevue
– popularnej rotundzie, miejscami
nawiązującej do włoskiej architektury renesansowej. Grand Hotel,
zbudowany w 1909 roku, zaprojektowany został przez znanego architekta Octave van Rysselberghe i jest
jedynym budynkiem w Middelkerke
powstałym przed pierwszą wojną
światową. Niedaleko rotundy, na
otwartej przestrzeni, można podziwiać niecodzienne dzieła stworzone przez belgijskich artystów. Są to
skierowane w stronę morza dużych
rozmiarów tuby, przypominające
stare gramofony. Można wokół nich
chodzić, dotykać ich i odczuwać głęboki artystyczny przekaz.
Wart obejrzenia jest także kościół
św. Willibroda wyróżniający się
dwiema wieżami zbudowanymi z
zupełnie innego materiału i w innym stylu niż cała reszta kościoła.
Wieża z białego kamienia wzniesiona została w XVII wieku, następnie
w 1848 dobudowano ceglany kościół
w stylu gotyckim. Wnętrze świątyni
charakteryzuje się barwnymi freskami w stylu neo-bizantyjskim. To bardzo ciekawy obiekt dla miłośników
starej architektury.
Każdego roku, w Middelkerke gości
festiwal figur filmowych bohaterów.
Można je znaleźć w różnych częściach wybrzeża. Tradycja festiwalu w
Greefplein Middelkerke, który trwa
do pierwszej niedzieli sierpnia, rozpoczęła się w roku 1997 od pierwszej
postaci – Jommeke.
Oostende
Na początku XX wieku, Oostende
nazywana była „jednym z najmodniejszych i najbardziej kosmopolitycznych kąpielisk w Europie”.
Dzisiaj jest to jeden z największych
belgijskich portów i przystań dla promów płynących w kierunku Wielkiej
Brytanii.

W XIII wieku Oostende istniała jako
osada rybacka, położona na wschodnim krańcu wyspy zwanej Testerep.
Stąd też wywodzi się jej nazwa: Oost
(wschód) i einde (koniec). Kiedy
poziom morza opadł, wyspa przyłączyła się do lądu i tak Oostende
stało się jednym z miast wybrzeża.
Głównym źródłem utrzymania ówczesnej ludności było rybołówstwo.
Status miasta Oostende uzyskało w
1265 roku i stało się najważniejszym
portem handlowym nad kanałem
La Manche. Nie było spokojnym
miejscem do życia. Niestabilna linia brzegowa Morza Północnego
niejednokrotnie powodowała zalewanie domostw, dlatego mieszkańcy, aby ochronić swoje domy przed
morskim żywiołem, postanowili w
1395 roku wybudować dalej od morza nowe Oostende, przyglądające
się falom zza dużych wałów ochronnych.
Miasto zyskało na znaczeniu w 1722
roku, kiedy Holendrzy zamknęli wejście do portu w Antwerpii, a cesarz
Karol VI Habsburg zagwarantował
mieszkańcom monopol na handel
z Afryką i Dalekim Wschodem.
Powstało Towarzystwo Handlowe
Ostendy (Oostendse Compagnie),
które miało pozwolenie na zakładanie kolonii zamorskich. Jednak w
roku 1727 Towarzystwo zmuszone
zostało do zaprzestania działalności z powodu nacisków ze strony
Holendrów i Brytyjczyków, którzy
nie chcieli konkurencji w handlu

międzynarodowym, uważając ten
sektor gospodarki za swoje przywileje. W 1838 roku miasto uzyskało
połączenie kolejowe z Brukselą, a w
1846 roku wypłynął pierwszy prom
z Oostende do Dover.
Swój rozkwit miasto zawdzięcza
dwóm pierwszym królom Belgii:
Leopoldowi I oraz Leopoldowi II,
którzy przekonani o leczniczych
właściwościach morskiego klimatu, zamienili Oostende w modny
i bogaty kurort. Zburzono dawne
mury miejskie, a na ich miejscu, na
obrzeżach, wzniesiono pełne przepychu domy. Promenadą spacerowały
damy z parasolkami, a w termach
kuracjusze zażywali kąpieli. Komu
nie wystarczały atrakcje w postaci
solanki, wody i promenady, mógł
wolny czas spędzać w kasynie.
Ze średniowiecznych zabudowań
miasta nie zostało prawie nic. Wart
obejrzenia jest neogotycki kościół
św. Piotra i Pawła (Sint-Petrus en
Pauluskerk). Główna ulica handlowa
– Kapellestraat, prowadzi na najbardziej znany plac Wapenplein, gdzie
w ogromnym narożnym gmachu
mieści się Muzeum Sztuk Pięknych
(Museum voor Schone Kunsten), ze
stałą ciekawą ekspozycją i wieloma
czasowymi wystawami. Dumą muzeum są płótna pochodzącego z
Oostende Leona Spilliaerta, którego fascynowały krajobrazy miasta
i któremu poświęcił wiele swoich
obrazów.
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Turystów przyciąga także Dom
Jamesa Ensora (James Ensorhuis)
przy Vlaanderenstraat. Można tam
zobaczyć prawie wszystkie dzieła
tego sławnego wywodzącego się z
Oostende malarza. Na zachód od
Domu Ensora znajduje się największe w Europie Casino Kursaal o powierzchni jednego hektara. Jest to
nieciekawy budynek z 1950 roku,
znajdujący się na miejscu pierwszego kasyna pochodzącego z 1852 roku. Stąd już blisko do Leopoldparku
– jeziorek, miniaturowych mostków
i sztucznych grot.
Spacerując po Oostende, nie
sposób ominąć Muzeum Wału
Atlantyckiego (Het Atlantische
Museum van de Muur). Włodarze
miasta wyłączyli spod zabudowy
fragment wydm, na których znajdują
się fortyfikacje i stworzyli muzeum
prezentujące historię fortyfikacji
nadbrzeżnych podczas obu wojen
światowych. Cały teren objęty jest
ochroną konserwatora zabytków.
Jest jeszcze jedno miejsce w
Oostende, przypominające o militarnym znaczeniu miasta w historii.
To Fort Napoleona – imponująca
budowla na wydmach, powstała w
1811 roku. Napoleon, obawiając się
ataku na port w Oostende ze strony
Anglików, wydał rozkaz zbudowania
potężnych fortyfikacji obronnych. W
czasie dwóch wojen światowych służyły one armii niemieckiej, potem
krótko jako muzeum i plac zabaw,
aż wreszcie zaczęły popadać w ruinę.
W 2000 roku zakończyły się prace
konserwatorskie i Fort Napoleona,
jako pomnik i muzeum, rozpoczął
nowe życie.
Inną atrakcją Ostendy jest pas piaszczystej plaży, rozciągający się od portu na wschodzie do De Panne na zachodzie. To jedna z najładniejszych
plaż w Europie, długa i wyjątkowo
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szeroka. Każdego roku tysiące ludzi
przyjeżdża tu aby zażywać kąpieli
słonecznych i morskich, a także spacerować po biegnącej wzdłuż morza
promenadzie. Zbudowana częściowo dla ochrony przed falami, częściowo z powodu królewskiego kaprysu, była niegdyś głównym szlakiem
wiodącym z centrum miasta na oddalony o dwa kilometry na zachód
tor wyścigowy Wellington. Pełna
przepychu, została zaprojektowana
dla zaspokojenia pretensjonalnych
gustów Leopolda II, którego statua
stoi w połowie długiego szeregu kamiennych kolumn. Dobudowany w
latach trzydziestych pobliski hotel
Thermae Palace – dawny królewski
pałac z widokiem na morze – jest
teraz do ogólnego użytku. Przed
budowlą, na płycie promenady połyskują wbite w chodnik gwiazdy z
nazwiskami aktorów belgijskich. –
W Oostende odbywa się coroczny
Filmfestival.
Kierując się promenadą Alberta I
na wschód od kasyna, dochodzi się
do Visserskaai, gdzie warto zwiedzić
akwarium (Noordzeeaquarium).
Zbudowano je w miejscu, w którym
niegdyś handlowano krewetkami.
W licznych gablotach umieszczono
różne wodne okazy: ryb, skorupiaki
oraz roślin z Morza Północnego. Idąc
dalej, można dojść do zakotwiczonego przy nabrzeżu żaglowca Mercator
– starego statku szkoleniowego
belgijskiej marynarki handlowej,
zamienionego w muzeum marynistyczne zawierające ogromną kolekcję przedmiotów zgromadzonych w
czasie rejsów po całym świecie.
Przy końcu Westkaai, w położonym
poniżej poziomu ulicy ogrodzie,
znajduje się dziób HMS Vindictive.
Krążownik został samozatopiony
w 1918 roku w celu zablokowania kanału portowego, do którego

miałyby zawijać niemieckie łodzie
podwodne. Przewodnik Pascala podaje, że „załoga statku składała się
wyłącznie z ochotników […] Akcja
zatopienia HMS Vindictive spowodowana została nieprawdziwymi
doniesieniami wywiadu, bowiem
niemieckie łodzie podwodne prawie
nigdy nie wpływały do przystani w
Oostende”. Wrak został podniesiony
w 1920 roku i zezłomowany. Sekcja
dziobowa została zachowana i stoi
jako pomnik poległych marynarzy
w ostendzkim porcie.
Każdego roku, marzec w Oostende
rozpoczyna się Balem Martwego
Szczura (Bal Rat Mort). Ta cykliczna trzydniowa impreza cieszy się
ogromną popularnością zarówno
wśród mieszkańców miasta jak i turystów. Impreza, w iście belgijskim
stylu, rozpoczyna się od wędrówki
po barach i spalenia Tjannie Carbon.
Następnie odbywa się konkurs rzucania drewnianymi butami (sabotami), a przez miasto przechodzi parada przebierańców. Ich pomysłowość
nie zna granic i co roku ogłaszany
jest konkurs na najbardziej oryginalny strój i najpiękniejszą maskę.
Wieczorem, tłum ludzi gromadzi się
w nabrzeżnym kasynie i bawi przy
muzyce grających na żywo zespołów. Bal Rat Mort w Oostende przypomina karnawał w Rio. Co roku
bierze w nim udział około trzech
tysięcy osób, w tym znaczna część
cudzoziemców.
Przewodnik Baedekera z 1900
roku określił Oostende jako „jedno z najmodniejszych i najbardziej
kosmopolitycznych kąpielisk w
Europie”. Dzisiaj miasto należy do
największych belgijskich portów,
jest główną przystanią dla promów
płynących w kierunku południowego wybrzeża Anglii i stanowi główny
węzeł regionalnej sieci transportu
publicznego.
Anna Janicka
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Bezrobotni ukarani
W 2014 roku, belgijskie ONEM ukarało prawie 4 tysiące bezrobotnych,
którzy pobierali zasiłek, przebywając jednocześnie poza granicami tego kraju. Według obowiązującego
prawa, każdy zarejestrowany jako
bezrobotny i pobierający zasiłek,
musi przebywać w Belgii, być dyspozycyjny, gotowy do podjęcia pracy
lub stawienia się na wezwanie urzędu w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Jedynym odstępstwem od normy są wakacje, które
dla osób bezrobotnych mogą trwać
maksymalnie 24 dni w ciągu roku,
lub udokumentowane poszukiwanie pracy poza terytorium Belgii.
Kary nakładane na bezrobotnych z
prawem do zasiłku są coraz częstsze. Mówi się także o planach jego
zmniejszenia. Według badań przeprowadzonych przez kilka belgijskich urzędów pracy, mnożą się sytuacje, kiedy bezrobotni odmawiają
przyjęcia proponowanej im przez
urząd pracy i nie korzystają z możliwości przekwalifikowania swoich
umiejętności.
deredactie.be

Belgowie „polubili” chorobowe
W ubiegłym roku zanotowano najwyższy w historii odsetek pracowników na zwolnieniach chorobowych
– informuje dziennik „Le Soir”.
Średnio, każdego dnia, na chorobowym przebywało 5,12% zatrudnionych. Znacznie też zwiększyła
się liczba pracowników będących
na zwolnieniu lekarskim dłużej niż
jeden miesiąc.
Według ekspertów, głównym powodem takiego stanu rzeczy jest
późniejsze przechodzenie przez pracowników na emeryturę, co wiąże
się ze wzrostem liczby starszych i

chorowitych zatrudnionych. Drugą
przyczyną jest bez wątpienia stres
i wypalenie zawodowe. Obecnie,
statystyczny mieszkaniec Flandrii
przechodzi na emeryturę w wieku
59,6 lat, a jeszcze 15 lat wcześniej
było to 58,3 lat.
„Le Soir”
Coraz więcej ludzi choruje na raka
W zeszłym roku chorobę nowotworową zdiagnozowano aż u 65 269
mieszkańców Belgii. To dużo, ale
prognozy są jeszcze bardzie pesymistyczne. Szacuje się, że jeden na
trzech mężczyzn i jedna na cztery
kobiety do 75 roku życia, prawdopodobnie zachoruje na raka.
Najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn jest rak płuc, a
u kobiet rak piersi.
deredactie.be
Spada bezrobocie
Krajowy Urząd do Spraw Zatrudnienia podał szacunkowe dane
dotyczące poziomu bezrobocia w
Belgii w 2014 roku. Wynika z nich,
że w ubiegłym roku bezrobocie
spadło o 6,3%, w tym o 18,7% wśród
młodzieży do 25 roku życia. Spadek
dotyczy wszystkich regionów i jest
wynikiem lekkiego ożywienia gospodarczego.
WPHiI
Flandria na poziomie AA
Standard and Poor’s potwierdziła
długoterminowy rating dla Flandrii
na poziomie AA, zaś rating krótkoterminowy został oszacowany na
poziomie A1+. Taka ocena Flandrii
wynika z silnego zarządzania finansami, wzorowej płynności finansowej i bardzo silnej gospodarki
Flandrii.
Agencja uważa jednak, że istniejące
silne powiązania pomiędzy rządem
federalnym i władzami lokalnymi
nie gwarantują, że Flandria osiągnie
wyższy wynik niż cała Belgia. Rating
odzwierciedla fakt, że flamandzka
administracja jest stabilna i dojrzała, z dobrą równowagą pomiędzy
wydatkami i przychodami oraz charakteryzuje się niskim wskaźnikiem
zadłużenia.
WPHiI

Antwerpski diament pod presją
Antwerpska branża diamentów odnotowała w 2014 roku znaczne przychody. Mimo to, ponad 500 mniejszych firm może zostać zmuszonych
do zamknięcia swojej działalności.
Jest to efekt demontażu Antwerp
Diamond Bank (ADB). Branża bije
na alarm. W ubiegłym roku przychód ze sprzedaży wypolerowanych
diamentów wyniósł 58,8 miliardów
dolarów. ADB, zależny od grupy
KBC, był jedynym, który oferował
rozwiązania finansowe dla małych
graczy na antwerpskim rynku, stanowiących jedną trzecią branży.
deredactie.be
Lider Sharia4belgium skazany
Belgijski sąd skazał Fuada Belkacema – lidera islamistycznego
ugrupowania Sharia4Belgium na
12 lat więzienia za prowadzenie organizacji terrorystycznej. Zdaniem
sądu, Belkacem odpowiedzialny
jest także za „pranie mózgów” wielu młodych ludzi, którzy wyjechali
z Belgii na Bliski Wschód, by walczyć po stronie państwa islamskiego. Wprawdzie skazany sam nigdy
nie podróżował do Syrii czy Iraku i
nie walczył w żadnej organizacji terrorystycznej, ale sąd uznał, że jego
działalność jest w równym stopniu
zbrodnicza, jak działania zbrojne
podejmowane przez zamachowców.
W uzasadnieniu sędzia powiedział,
że „mężczyzna był kołem zamachowym organizacji Sharia4Belgium i
przygotowywał fizycznie i mentalnie
młodych ludzi do walki zbrojnej”.
Belkacem został skazany w dużym procesie, jaki prokuratura w
Antwerpii wytoczyła 45 osobom
związanym z tą organizacją i islamistami na Bliskim Wschodzie. Tylko
siedem innych osób usłyszało wyroki, każda z nich skazana została
na kilka lat więzienia. Całą resztę
oskarżonych osądzono zaocznie, ponieważ, jak podejrzewają belgijskie
władze, przebywają oni w tej chwili
w Syrii lub Iraku.
Reuters
Belg skarży Belgię za eutanazję
matki
Do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka wpłynęła skarga mieszkańca Belgii Toma Mortiera, który
podważa zgodę na eutanazję wydaną jego matce.
W kwietniu 2012 roku lekarze zgodzili się podać 64-letniej kobiecie
śmiercionośny zastrzyk uznawszy,
że cierpi ona na nieuleczalną depresję. Natomiast syn twierdzi, że
depresja matki była uleczalna, a
decyzja o eutanazji niezgodna z prawem. Jednym z dowodów potwier-
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dzających racje Toma Mortiera jest
zachowanie lekarza, który zajmował
się nią przez ostatnie 20 lat i który
odmówił przeprowadzenia eutanazji. Zabiegu jednak dokonano i nie
poinformowano o tym fakcie rodziny kobiety.
Wkrótce Trybunał w Strasburgu
ma podjąć decyzję, czy rozpatrywać
skargę Belga i czy jest ona prawnie
uzasadniona.
„De Standaard”
Przepisy podatkowe w Belgii na
cenzurowanym
Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Belgii za jej przepisy podatkowe, które umożliwiają
znaczne obniżanie kwoty płaconych
podatków. Konkretnie chodzi o ulgi,
jakie ten kraj oferuje niektórym firmom.
W Belgii obowiązują przepisy,
które pozwalają międzynarodowym firmom działającym w Belgii
zmniejszać wymiar podatków przez
stosowanie klauzuli „nadmiernego
zysku”. Zysk ten może być odpisany od podstawy opodatkowania,
co skutkuje tym, że niektóre firmy
sztucznie redukują zysk, od którego
powinien być płacony podatek.
Takie rozwiązania nie podobają się
Unii Europejskiej. Unijna komisarz
ds. konkurencji stwierdziła, że „preferencje dla zagranicznych firm nie
mają usprawiedliwienia w zasadach
podatkowych”.
deredactie.be
Skandal adopcyjny
Od lat 50-tych ubiegłego wieku,
tysiące niezamężnych ciężarnych
belgijskich kobiet zmuszono do
oddania swoich dzieci do adopcji.
Szacuje się, że przez ostatnie trzydzieści lat matkom pochodzącym
głównie z północy kraju, odebrano
siłą około 30 tysięcy noworodków.
Aby nie wywoływać skandalu obyczajowego, kobiety były ukrywane
w katolickich instytucjach. Teraz, po
latach, wiele rodzin walczy o prawdę
i sprawiedliwość.
Belgijski episkopat najpierw oświadczył, że Kościół nie poczuwa się do
winy. Następnie jednak zmienił stanowisko i oświadczył, że będzie próbował pomóc w wyjaśnieniu sprawy.
IAR
Nowe samochody dla belgijskiej
policji
„Kosmiczna” Skoda Octavia ma być
tajną bronią belgijskiej policji. Na pokładzie czarnej Skody Octavii RS zamontowano nie tylko wideoradary,
ale także system ANPR-Automatic
Number Plate Recognition. ANPR
wyposażony jest w cztery kamery,

które z powodzeniem funkcjonują
w nocy, gdy nie ma dobrego oświetlenia. Dzięki temu każdy skradziony
pojazd zostanie szybko rozpoznany
i zatrzymany.
Policyjna Skoda Octavia RS może
osiągnąć maksymalną prędkość 248
km/godz.
deredactie.be
Islamiści grożą Belgom
Redakcja „Het Laatste Nieuw” otrzymała list, w którym zawarte zostały groźby powtórki zamachu, jaki
miał miejsce w siedzibie tygodnika
„Charlie Hebdo” w Paryżu. Groźba
została skierowana do króla Belgii
Filipa oraz flamandzkiego polityka o
radykalnych poglądach, burmistrza
Antwerpii Barta de Wevera.
W liście, terroryści grożą rozmieszczeniem samochodów pułapek na
terenie belgijskich miast. „To, co
się stało we Francji, wydarzy się
ponownie w Belgii” – napisali odgrażający się dżihadyści dodając, iż
„W Belgii ISIS rozpocznie podbój
Europy”. Terroryści ostrzegają także przed zamachami bombowymi w
całym kraju. Ataki mają być odwetem za ściganie radykalnej organizacji Sharia4Belgim i postawienie
niektórych jej członków przed antwerpskim sądem.
List podpisali radykałowie z islamskiego państwa ISIS.
„Het Laatste Nieuw”
Europejscy Żydzi domagają się prawa posiadania broni
Europejskie Stowarzyszenie Żydów
wezwało Unię Europejską, aby zezwolono Żydom na posiadanie
broni. Oświadczenie wydał rabin
Menachem Margolin, który domaga
się, aby „natychmiast wprowadzono
odpowiednie prawo, które pozwoli
Żydom nosić broń, co w efekcie sprawi, że będą się czuli bezpieczniej na
tym kontynencie”.
Stowarzyszenie domaga się także od
Unii Europejskiej, aby Żydzi mogli
przejść przez specjalne szkolenia,
które pozwolą obronić się przed
atakiem terrorystów. Wezwano również, aby zwrócono uwagę na stale
rosnący antysemityzm, rasizm i nietolerancję.
PAP
Fałszywe alarmy bombowe są coraz częstsze
Belgijskie media podają, że ponad
70 procent przypadków fałszywych
alarmów bombowych w tym kraju
uchodzi ich autorom bezkarnie.
Od początku tego roku, w Belgii
odnotowano 40 fałszywych alarmów bombowych. Według prawa,
ich autorom grozi kara pozbawienia
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wolności od 3 miesięcy do 2 lat. Ale
tylko w teorii, ponieważ w praktyce,
w związku z trudnością zidentyfikowania sprawców, niewiele osób zostaje ukaranych i trafia do więzienia.
Poza tym, według obowiązującego
w Belgii prawa, autor alarmu może
uniknąć kary więzienia także wtedy,
gdy cierpi na chorobę psychiczną,
gdy pokryje koszty związane z interwencją policji lub kiedy władze
uznają, że nie miał on złych intencji
i myślał, że postępuje właściwie.
Liczba fałszywych alarmów w Belgii
znacznie wzrosła po zaostrzeniu
środków bezpieczeństwa w tym kraju w połowie stycznia.
W lutym ewakuowano między innymi 2,5 tysiąca uczestników jednej z
dużych imprez w Brukseli, około 500 pracowników Parlamentu
Europejskiego, siedzibę gazety „la
Libre” oraz 800 uczniów szkoły w
Charleroi.
IAR
Belgowie szykują spektakularne
obchody 200 rocznicy bitwy pod
Waterloo
W czerwcu 2015 roku, na polach
nieopodal miasteczka Waterloo,
ponownie rozegra się jedna z najważniejszych bitew, która 200 lat
temu przypieczętowała upadek
Napoleona. Bitwa miała miejsce 18
czerwca 1815 roku i wzięło w niej
udział 300 tysięcy żołnierzy z siedmiu narodów Europy.
Z okazji 200 rocznicy słynnej bitwy, pod Waterloo otwarte zostanie
nowoczesne multimedialne podziemne muzeum. Główną atrakcją
obchodów będzie historyczna rekonstrukcja bitwy sprzed dwóch
stuleci z udziałem aż pięciu tysięcy
statystów – największa na świecie
rekonstrukcja bitwy z czasów napoleońskich. Chęć udziału w niej zgłosiło już siedem tysięcy osób.
gva.be
Belgijski parlament wezwał do
uznania Palestyny
Belgijski parlament przyjął rezolucję
premiera Michela wzywającą rząd
do oficjalnego uznania państwowości Palestyny. Tekstu rezolucji nie
poparły jedynie partia lewicowa i
zieloni.
Wcześniej, symbolicznego poparcia
dla uznania Palestyny, dokonały parlamenty Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Francji, Irlandii i Portugalii, podczas
gdy rząd Szwecji oficjalnie uznał
państwo palestyńskie w grudniu
2014 roku.
imemc.org
Opracowała:
Karolina Morawska
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Kierowco przeczytaj!
Od listopada 2013 roku w większości krajów europejskich działa unijny system, dzięki któremu policja
może wymieniać się informacjami
dotyczącymi właścicieli pojazdów
i co za tym idzie skuteczniej karać
piratów drogowych.
Lepiej się zatrzymać i zapłacić
Rzadko zdarza się, że policja zatrzymuje niewinnych kierowców.
Jeżeli więc zobaczymy przed sobą
czerwony lizak, naprawdę lepiej się
zatrzymać i współpracować z drogówką. Co nie oznacza, że trzeba
potwierdzać zasadność zarzutów,
których się nie rozumie. Każdy zatrzymany kierowca może zapoznać
się z nagraniem pomiaru prędkości i
kwotą mandatu. Ale może też odmówić jego przyjęcia, jeżeli jest przekonany o swojej niewinności. Jednak
wtedy musi się liczyć z tym, że powyższa decyzja oznacza późniejsze
postępowanie sądowe. Jeżeli więc
kierowca nie przyjmie mandatu,
finalnie zapłaci więcej. Jego samochód może zostać zabezpieczony na
poczet kary, będzie musiał wynająć
prawnika (i tłumacza) do prowadzenia sprawy, a sąd może wymierzyć
karę o wiele wyższą niż pierwotnie
wystawiony mandat. Dlatego lepiej
dobrze się zastanowić, rozważyć
wszystkie za i przeciw, zanim podejmie się decyzję.
W wielu krajach Europy Zachodniej zakończenie postępowania
sądowego jest równoznaczne z natychmiastowym wyegzekwowaniem
orzeczenia, co dla oskarżonego kierowcy może skończyć się niezbyt
fortunnie. Na poczet zapłaty wymierzonej kary organy danego państwa
mogą dokonać zajęcia przedmiotów

będących w posiadaniu danego
kierowcy, w tym samego pojazdu.
Znane są również przypadki, kiedy
odmowa uregulowania grzywny zakończyła się karą aresztu.
Rekordziści
W ciągu 2014 roku policja z krajów Unii Europejskiej wysłała ponad
250 tysięcy zapytań o dane polskich
kierowców, którzy zostali zarejestrowani przez fotoradary na drogach
między innymi Niemiec, Belgii,
Holandii, Włoch czy Austrii. Dla
porównania, polska policja w tym
samym czasie poprosiła o dane zaledwie 13 tysięcy kierowców pochodzących z innych unijnych krajów.
Najwięcej zapytań o dane polskich
kierowców do Krajowego Punktu
Kontaktowego w Warszawie wysłała
policja austriacka, niemiecka, litewska, holenderska, belgijska, słowacka i węgierska.
Według ostatnich dostępnych statystyk, polscy kierowcy nagminnie
łamią przepisy na zagranicznych
drogach. Za przewinienia dostają
mandaty, których nie chcą płacić.
W Polsce taniej
Jeżeli któremuś z kierowców wydaje się, że mandaty w Polsce są
wysokie, to jest w błędzie. Krajowe
mandaty należą do jednych z najniższych w Europie. Przykładowo:
w Polsce za przekroczenie prędkości
można zapłacić maksimum 500 złotych (około 120 euro). W Niemczech,
na terenie niezabudowanym, za to
samo przewinienie kara wynosi aż
do 375 euro. Na Słowacji zbyt szybka jazda kosztuje już równowartość
2600 polskich złotych, natomiast na
austriackich drogach za tego typu

wykroczenie policja może ukarać
kierowcę mandatem w wysokości
nawet 2180 euro, czyli ponad 9 tysięcy złotych. Za rozmowę przez telefon
komórkowy w Holandii trzeba się liczyć z zapłatą w wysokości 220 euro,
czyli blisko 930 złotych. Niezapięte
pasy we Francji mogą się skończyć
dla kierowcy karą w wysokości 135
euro, czyli około 570 złotych.
Jak działa system?
W przypadku ścigania piratów
drogowych, europejskie granice nie
istnieją. W razie kontroli drogowej
urządzeń mobilnych, we wszystkich
krajach Unii Europejskiej obowiązują przepisy w myśl których zagraniczny kierowca płaci mandat
od razu na miejscu kontroli. Czyli
obcokrajowiec bez stałego miejsca
pobytu w danym kraju, musi od ręki opłacić nałożoną na niego karę.
Jeżeli nie posiada przy sobie gotówki, pod eskortą policji udaje się
do najbliższego bankomatu lub oddziału banku i reguluje należność.
Funkcjonariusze mogą go osadzić
w areszcie lub też zarekwirować
na poczet kary bagaże, zatrzymać
dokumenty lub zażądać zastawu w
postaci samochodu.
Jeżeli przewinienie zarejestrował fotoradar, procedura wygląda
następująco. Najpierw, w oparciu
o materiał zarejestrowany na stacjonarnym fotoradarze, ustala się
dane właściciela auta, którym popełniono wykroczenie drogowe.
Następnie drogówka zwraca się z
zapytaniem do Krajowego Punktu
Kontaktowego. Punkt Kontaktowy
w Polsce odpowiada na zagraniczne pytania dotyczące naszych kierowców i na zasadzie wzajemności
korzysta z zagranicznych ustaleń.
Policja z innego kraju występuje
o dane polskiego kierowcy, który
na przykład przekroczył prędkość.
Kiedy je otrzyma, wysyła wezwanie
do wskazania kierowcy. Jeżeli nie
otrzyma odpowiedzi, karze mandatem właściciela samochodu. Jeśli
kierowca nie zapłaci, zagraniczny
sąd orzeka grzywnę, a tę ściąga polski komornik i do mandatu dolicza
jeszcze koszty egzekucji. Pieniądze
trzeba wysłać na podane w korespondencji konto. Komornik może
zapukać do drzwi polskiego obywatela na przykład w sprawie niezapłaconego zagranicznego mandatu za
parkowanie, który został nałożony w
formie kary administracyjnej, a później należność z tego tytułu została
sprzedana jako zwykły dług firmie
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windykacyjnej.
Punkty kontaktowe udzielają
informacji o kierowcach popełniających wykroczenia takie jak: niedostosowanie się do ograniczenia
prędkości, prowadzenie pojazdu bez
zapiętych pasów, przewożenie dziecka bez fotelika, jazda po alkoholu
i narkotykach, niedostosowanie się
do znaków drogowych i sygnalizacji
czy korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego bez zestawu
głośnomówiącego.
Wysokie mandaty z zagranicy powodują, że zaledwie niecałe 30 procent ukaranych polskich kierowców
płaci je dobrowolnie.
Kto zapłaci?
W niektórych europejskich krajach, na przykład w Niemczech,
Włoszech, Francji czy na Słowacji,
odpowiedzialność za przekroczenie
prędkości ponosi osoba kierująca
pojazdem. Policja kraju w którym
miało miejsce przekroczenie prędkości, wysyła (w przypadku polskiego
kierowcy) zapytanie do Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców
z prośbą o dane właściciela samochodu o takich a takich numerach
rejestracyjnych. Po otrzymaniu odpowiedzi, pod podany adres wysyła
zaoczny mandat. Właściciel albo
płaci sam, albo wskazuje kierowcę,
który auto prowadził.
Wbrew pozorom, dla policji takie
sprawy nie są proste. Nawet jeżeli
uda się ustalić dane właściciela, to
jest to dopiero połowa sukcesu. W
wielu krajach, aby nałożyć karę, trzeba znaleźć winnego, czyli nie właściciela auta tylko kierowcę, który
właścicielem samochodu wcale być
nie musi.
Niektóre kary za granicą nakładane są w trybie administracyjnym.
Dotyczy to na przykład nieuiszczenia opłaty parkingowej, braku zapłaty za wjazd do centrum miasta czy
na płatną drogę. Ten rodzaj kary
może być egzekwowany również w
Polsce. Są firmy, które mają podpisane umowy na przykład ze strefami
płatnego parkowania i przejmują na
siebie sciąganie należności. Jedną
z nich jest Euro Parking Collection
(EPC), który podejmuje się spraw z
Belgii, Irlandii, Norwegii, Szwecji,
Węgier i Wielkiej Brytanii. Jeżeli
kierowca nie odpowie na wezwanie
EPC, sprawa może trafić do sądu w
Polsce, a następnie do komornika.
W taki sposób w niedługim czasie
będą ścigane wszystkie wykroczenia.
W najgorszej sytuacji znajdą się
kierowcy, mający na swoim koncie
wykroczenia drogowe w którymś
z unijnych krajów, którzy zostaną

zatrzymani do rutynowej kontroli
odwiedzając ten kraj po raz kolejny.
Wówczas niezapłaconą karę będzie
trzeba zapłacić kwotą wyższą niż ta
pierwotnie nałożona. Większość
unijnych służb drogowych przyjmuje zasadę: nie wypuścić z danego
kraju bez wyegzekwowania mandatu.
Uwaga! Nowość!
Komisja Europejska zamierza
skończyć z bezprawiem kierowców
łamiących przepisy poza granicami
swojego kraju, chce scalić system
punktów karnych i za przekroczenia popełnione na terenie któregoś
z unijnych krajów odbierać prawo
jazdy.
Obecnie, Polacy, którzy zostaną
złapani na przekroczeniu prędkości
lub popełnią inne drogowe wykroczenie, płacą mandat. Nie skutkuje
to jednak w żaden sposób na punkty
karne, bowiem nie wędrują one na
ich konto. Popełniając wykroczenia
drogowe poza granicami swojego
kraju wiedzą, że nie stracą dokumentu. Niestety do czasu.
Od 2016 roku, Komisja Europejska
planuje na terenie wszystkich krajów UE ujednolicić system przyznawania punktów karnych. W praktyce będzie to oznaczać, że popełniając
drogowe wykroczenie na zagranicznych drogach, kierowcy będą karani
nie tylko wysokimi mandatami, ale i
odpowiednio do popełnionego przewinienia, obciążani punktami karnymi. Powstanie centralny rejestr
unijnych kierowców, który pozwoli
egzekwować zarówno przyznawanie
mandatów, jak i obciążanie punktami karnymi.
W kolejce do uchwalenia czeka
także transgraniczna wymiana in-

formacji dotyczących przestępstw
lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jeżeli
Parlament Europejski tę ustawę
przyjmie, policje krajowe poszczególnych państw zyskają specjalne
uprawnienia. Będą mogły ścigać
piratów drogowych na terenie całej
Unii Europejskiej i do tego dochodzić sprawiedliwości również przed
sądami zagranicznymi. Jeżeli ktoś
z nas zaszaleje na przykład na włoskich, czy niemieckich autostradach, policja danego kraju znając
numery rejestracyjne naszego auta,
może wystąpić do polskich władz z
prośbą o udostępnienie naszych
danych personalnych włącznie z
adresem zamieszkania. I takie dane
otrzyma. My dostaniemy wezwanie
do zapłacenia kwoty przyznanego
nam mandatu.
Wielu kierowców bagatelizuje pismo z zagranicy informujące o nałożeniu na niego mandatu na przykład
za przekroczenie prędkości, złe parkowanie, czy rozmowę przez telefon
komórkowy w czasie kierowania
autem. Niesłusznie, ponieważ nie
uiszczając opłaty w wyznaczonym
terminie, każdy kierowca musi się
liczyć nie tylko z nieprzyjemnościami, ale i z dużymi kosztami. Nawet
w przypadku należności, które nie
są w prosty sposób ściągalne, niezapłacenie mandatu nie jest dobrym
pomysłem. Przy kolejnej wizycie w
kraju, w którym go wystawiono i
tak trzeba go będzie zapłacić, a rachunek okaże się wtedy znacznie
wyższy.
Sylwia Jaworska
Źródła:
rzeczpospolita, prawo, newsweek
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Księgowa radzi
Emerytury, podatki
Pracuję i mieszkam w Belgii.
Otrzymuję emeryturę w Polsce.
Czy muszę ją deklarować w rocznym rozliczeniu podatkowym?
Gdzie będzie ona opodatkowywana?
Dnia 14 kwietnia 2014 r. prezydent
RP podpisał zmiany do Konwencji
pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a
Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, z
dnia 20 sierpnia 2001.
Artykuł 18 tej konwencji dotyczy
emerytur otrzymywanych z sektorów prywatnych. W związku z dużą
ilością pytań na ten temat wyjaśniam, co następuje:
Osoby mieszkające w Belgii, mające obowiązek składania corocznych
deklaracji podatkowych, muszą w
swoich rozliczeniach podatkowych
deklarować otrzymywane emerytury w innym kraju, na przykład w
Polsce.
Na mocy obecnie obowiązującej
Konwencji, art. 18, emerytury podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji podatkowej odbiorcy tych
świadczeń (wyjątek stanowią emerytury pracowników państwowych,
art.19 ustęp 2). Każdy, kto mieszka i
ma meldunek na terenie Belgii, jest
z założenia rezydentem tego kraju.
Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, podatnik może udać się do
urzędu skarbowego w Belgii i poprosić o tak zwany certyfikat rezydencji,
który należy przedstawić w organie

wypłacającym emeryturę, na przykład w ZUS-ie. Wtedy nie będzie pobierany podatek od tej emerytury w
Polsce.
Można też poprosić w urzędzie
skarbowym o zmianę statusu z rezydenta na nie-rezydenta Belgii, jeżeli oczywiście podatnik jest w stanie
udokumentować, że centrum jego
życia rodzinnego i ekonomicznego
znajduje się w Polsce (mąż, żona,
dzieci na utrzymaniu, dom). W takiej sytuacji emerytura będzie opodatkowywana w Polsce, a podatnik
będzie traktowany jako zamieszkały
w Belgii na okres tymczasowy, tylko
i wyłącznie ze względu na pracę, bez
intencji pozostania na dłużej.
W przypadku, kiedy podatnik
otrzymuje emeryturę z zagranicy,
ma status rezydenta Belgii, czyli deklaruje i opodatkowuje emeryturę w
Belgii, a nie ma innych dochodów,
może być to dla niego sytuacja korzystna, ponieważ w Belgii kwota
wolna od podatku jest wyższa niż w
Polsce. W takiej sytuacji podatnik
w Polsce zostaje zwolniony z pobierania podatku, a według prawa belgijskiego, wysokość otrzymywanej
emerytury może jeszcze nie podlegać opodatkowaniu.
Gdy podatnik ma jeszcze inne
dochody niż emerytura z zagranicy,
na przykład pracuje w Belgii, wtedy wynik rozliczenia podatkowego
może być dla podatnika mniej korzystny. Emerytura podnosi bowiem

wysokość dochodów, czyli zwiększa
stopę procentową podatku i jest
dochodem, który wypełnia kwotę
zwolnioną z podatku (tak samo jakby podatnik otrzymywał emeryturę
wypłacaną z Belgii). Dlatego ważne
jest, aby w takiej sytuacji poinformować pracodawcę, iż posiada się
inne dochody, od których nie są
pobierane w Belgii zaliczki, a które
w tym kraju podlegają opodatkowaniu. Należy jednocześnie zgłosić w
swoim zakładzie pracy konieczność
pobierania większych zaliczek na
podatek dochodowy (istnieje możliwość dobrowolnego wpłacania
zaliczek).
W celu uzyskania dokładnych
informacji, należy się zwrócić do
urzędu skarbowego lub zasięgnąć
porady księgowej. Można je także
znaleźć na stronie: http://financien.
belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/voorafbetalingen/.
Czy muszę składać deklaracje podatkowe w Belgii, jeżeli dochody
osiągam tylko z przedsiębiorstwa
zagranicznego zarejestrowanego
w Polsce? Czy muszę uwzględniać
w nich moje dochody z polskiej firmy?
Czy deklarując dochody z działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce, będę musiał zapłacić
od nich podatek w Belgii?
Obowiązek składania deklaracji
podatkowej ma każda osoba zameldowana na terenie Belgii. Deklaruje
się dochody z całego świata, nawet
te, które są wolne od opodatkowania w Belgii. Jeśli podatnik osiągnął
dochody pracując ponad 183 dni w
ciągu 12 miesięcy na terenie Belgii,
to część dochodów osiągniętych z
pracy w tym kraju podlega opodatkowaniu w Belgii.
W przypadku firmy remontowo-budowlanej, dochód z firmy będzie
opodatkowany tam, gdzie jest położony zakład pracy tej firmy. Według
Konwencji, to nie miejsce rejestracji
firmy ma znaczenie przy ustalaniu
miejsca zakładu pracy.
Artykuł 5, podpunkt 3 Konwencji
mówi:
„Plac budowy lub prace montażowe stanowią zakład tylko wtedy,
jeżeli trwają dłużej niż dwanaście
miesięcy”.
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są to dochody z zagranicy i tym samym nie opodatkowywane w Belgii.
W większości przypadków urząd
skarbowy nie wnika w szczegóły.
Niestety, często przy szczegółowej
kontroli okazuje się jednak, że dochody z działalności gospodarczej
założonej w Polsce nie mogą zostać zwolnione z opodatkowania w
Belgii, ponieważ firma ta, według
konwencji, nie posiada zakładu
pracy w Polsce.

http://www.przepisy.gofin.pl/przep
isy,3,15,139,63,3656,20040429,art-6-21-opodatkowanie-dochodu.html

kimi przerwami wraca do Polski, ale
nie prowadził w państwie zarejestrowania (czyli w Polsce) prac dłużej niż
12 miesięcy, to według Konwencji
nie ma on w Polsce zakładu pracy.
Dlatego musi w Belgii zapłacić podatek od dochodów uzyskanych na
terenie tego kraju. Urząd Skarbowy
w Polsce oddaje/zwraca podatek zapłacony w Polsce od tej części dochodów (np. ryczałt), a Belgia opodatkowuje je według swojego prawa
podatkowego.

Jeżeli ktoś zakłada firmę jednoosobową, po dwóch miesiącach
przyjeżdża do pracy w Belgii, z krót-

Większość przedsiębiorców, deklarując dochody z działalności
polskiej, zaznacza w deklaracji, że

Artykuł 7
Zyski przedsiębiorstw
1.Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie,
chyba, że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się
Państwie działalność gospodarczą
poprzez położony tam zakład […].

Podsumowując:
• Osoba mająca meldunek w Belgii,
ma obowiązek deklaracji nawet dochodów zagranicznych.
• Jeśli dochody osiągane są z prowadzenia firmy remontowo-budowlanej, to podlegają one opodatkowaniu w kraju, w którym ta firma ma
swój zakład pracy (art.7).
Więcej informacji:
W Polsce: infolinia Krajowej Izby
Podatkowej – tel: 0048 22 330 03 30.
W Belgii: infolinia tel. 0257 257 57 lub
w najbliższym urzędzie skarbowym.
Barbara Salwin
www.bs-boekhouding.be
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Tanie kredyty mieszkaniowe
- szczegółowe informacje
W zeszłym roku aż 7 tysięcy nabywców nieruchomości w całej Flandrii
skorzystało z preferencyjnego kredytu zwanego sociale leening – pożyczka społeczna. Średnio każdy z
nich pożyczył około 170 tysięcy euro
na zakup swojego pierwszego mieszkania/domu. Niniejszy materiał będzie interesujący zarówno dla osób
skupiających swoje życie w Brukseli
jak i poza nią – we Flandrii. Poniżej
zapoznamy Państwa z faktami i przepisami dot. tej bardzo preferencyjnej
pożyczki.

Maatschappij voor Sociaal Wonen.
Obie instytucje oferują kandydatom
spełniającym warunki niskooprocentowane kredyt. Obie organizacje zaciągają w imieniu kupującego kredyt w banku komercyjnym i
odsprzedają go kupującemu na preferencyjnych zasadach. Różnicę w
kosztach pokrywa rząd flamandzki.

Wszyscy znamy powiedzenie, że każdy Belg urodzony jest z cegłą w brzuchu. Jest to podobno pierwsza cegła,
z której każdy z nich zbuduje swój
dom. W Belgii posiadanie domu to
rzecz tak oczywista, jak w Polsce to,
że górnik posiada wąsy.

1. Dochód za zeszły rok na poziomie
co najmniej 9.999 euro.
2. Dochód maksymalny nieprzekraczający maksimum obliczanego na
podstawie składu rodziny oraz położenia geograficznego mieszkania
lub apartamentu, na który chcemy
się zapożyczyć. Jeżeli apartament
lub dom nie znajduje się w następujących gminach: Aalst, Antwerpen,
Boom, Brugge, Dendermonde,
Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk,
Leuven, Mechelen, Oostende,
Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout,
Vilvoorde, Halle-Vilvoorde: Affligem,
Asse, Beersel, Bever, Dilbeek,
Drogenbos, Galmaarden, Gooik,
Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart,
Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos,
Kraainem, Lennik, Liedekerke,
Linkebeek, Londerzeel, Machelen,
Meise, Merchtem, Opwijk,
Overijse, Pepingen, Roosdaal,
Sint-Genesius-Rode, Sint-PietersLeeuw, Steenokkerzeel, Ternat,
Vilvoorde, Wemmel, WezembeekOppem, Zaventem, Zemst, Bertem,
Huldenberg, Kortenberg lub
Tervuren, wtedy maksimum dopuszczonego dochodu to:
- dla osoby samotnej/alleenstaande
bez dzieci ani innych osób zależnych
– 35.767 euro/rok.
- dla osoby niepełnosprawnej bez
dzieci ani innych osób zależnych –
39.338 euro/rok
- dla pozostałych osób 53.645 euro/
rok powiększone o 3.572 euro/rok
za każde dziecko lub osobę zależną.

Coraz więcej mieszkańców Flandrii
przy zakupie domu lub mieszkania
napotyka na trudności związane z
uzyskaniem kredytu. Od czasu krachu kredytowego w 2008 roku banki stały się bardziej wymagające to
odnośnie wymaganych dochodów
kredytobiorców, to do wkładu własnego, który często musi wynosić co
najmniej 20 procent wartości nieruchomości. Co więcej – terminy
spłat zostały skrócone z 30-40 lat do
maksymalnie 25 lat. Dla wielu tego
typu wymagania są nie do spełnienia. Jedna trzecia chętnych klientów
banków zostaje odesłana z przysłowiowym kwitkiem i zmuszona jest
odstąpić od przedwstępnej umowy
ze sprzedającym zwanej compromis.
W związku z rosnącymi wymaganiami banków co do kondycji finansowej kredytobiorców, coraz więcej
kupujących ucieka się po wsparcie
rządu. Dwie instytucje, gdzie można zaaplikować o preferencyjny
kredyt mieszkaniowy to: Vlaamse
Woningfonds oraz Vlaamse

Poniżej znajdziecie Państwo zbiór
zasad i reguł, które należy spełnić,
aby wniosek o kredyt preferencyjny
został pozytywnie rozpatrzony.

Jeżeli dom lub mieszkanie znajdują
się w jednej z powyższych gmin, wtedy progi kształtują się odpowiednio
na poziomie 37.470 euro/rok, 41.211
euro/rok, 56.198 euro/rok. Różnie
uwzględniają wyższe koszty zakupu
nieruchomości w dużych miastach i
w najbliższej okolicy Brukseli.

W przypadku, gdy dziecko lub osoba
zależna jest niepełnosprawna, kwota
dodatkowa (3.742 eur/rok) naliczana
jest dwukrotnie.
Podsumowując, uprzywilejowane są
rodziny z kilkorgiem dzieci (w tym
niepełnosprawnych) mieszkających
w dużych miastach Flandrii i okolicach Brukseli.
Pozostałe ograniczenia dotyczą samego mieszkania, które jest przedmiotem kredytu tj:
- mieszkanie lub dom musi znajdować się we Flandrii
- głównym jego zastosowaniem jest
zamieszkanie. W przypadku, gdy
nieruchomość jest przystosowana
do do celów handlowych, warunkiem uzyskania kredytu jest to aby
wartość części mieszkalnej przewyższała wartość części handlowej.
- należy spełnić wszystkie normy
bezpieczeństwa, zdrowotne i te dotyczące standardu życia w danym
lokalu
- podczas trwania kredytu należy
zamieszkiwać daną nieruchomość
i nie wolno jej wynajmować w części
lub w całości
Ponad stan cywilny, ilość podopiecznych i cel zakupu nieruchomości
oba fundusze ustanawiły warunki
dotyczące wartości nieruchomości:
W przypadku, gdy nieruchomość
znajduje się w poza wyżej wspomnianymi gminami maksymalna
wartość zakupu nieruchomości nie
może przekroczyć:
- 204.400 euro dla osób z maksymalnie 2-ką dzieci lub osób zależnych
- 214.700 euro dla osób z co najmniej
3-ką dzieci
- 225.000 euro dla osób z co najmniej
4-ką dzieci
- 235.300 euro dla osób z co najmniej
5-ką dzieci
- 245.600 euro dla osób z co najmniej
6-ką dzieci
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W przypadku, gdy nieruchomość
położona jest w jednej ze wspomnianych gmin, maksima cen zakupu
wynoszą odpowiednio: 224.900 euro,
236.200 euro, 247.500 euro, 258.800
euro i 270.100 euro. Maksima są
corocznie indeksowane w dniu 1
stycznia.
Dodatkowo dopuszczalne maksima
wzrastają o 10.300 euro dla gmin
spoza powyższej listy i o 11.300 euro dla gmin z listy, jeśli najmłodsze
z dzieci ma skończone co najwyżej
6 lat w momencie opłacania przez
kredytobiorcę kosztów administracyjnych, o których poniżej.
Powyższych wartości maksymalnych nie stosuje się w przypadku,
gdy umowa kredytowa ma dotyczyć
zakupu mieszkań socjalnych lub
w przypadku, gdy umowa zawarta
jest na odkupienie części wartości
nieruchomości w przypadku rozwodu lub rozwiązania tzw. związku
partnerskiego (kohabitacji) pod warunkiem, że nieruchomość została
uprzednio nabyta przez Vlaams

Woningsfonds.
Biorący pożyczkę, rzecz jasna musi
pozostać wypłacalny tj. musi posiadać dochody pozwalające na zagwarantowanie spłaty kredytu zgodnie
z warunkami umowy.
Niezbędne jest również przedstawienie wkładu własnego. Koszty
notarialne nie mogą być objęte kredytem.
Koszty otwarcia aplikacji wynoszą
100 euro i muszą zostać opłacone
w chwili złożenia wniosku. W przypadku późniejszej odmowy kredytu
koszty te zostaną zwrócone. Koszty
rejestracji zależne są od kwoty kredytu i stabelaryzowane zostały na
http://www.vlaamswoningfonds.be/
dl/provisies_leenaktekosten.pdf
Koszty notarialne to około 302.50
euro i są obniżane w przypadku
gdy nieruchomości przysługuje tzw.
Klein beschrijf i w przypadku gdy
pożyczamy co najmniej połowę ceny zakupu nieruchomości. Koszty
te obliczyć można na stronie http://
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www.notaris.be/rekenmodule_aankoop.php?source=content.
Dodatkowo naliczane są koszty
związane z różnego rodzaju ubezpieczeniami: kredytu (spłacalność,
wypłacalność), pożarowe, od bezrobocia.
Więcej informacji można uzyskać umawiając się na spotkanie
w jednym z centrów informacyjnych Vlaamse Woningfonds oraz
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen. Dane kontaktowe znajdziecie na http://www.vlaamswoningfonds.be/contact.
Mamy nadzieję, że dzięki temu artykułowi wielu z Państwa skorzyta z
naprawdę preferencyjnych warunków kredytowych na swoje pierwsze
M we Flandrii.

Antwerpia po polsku

marzec 2015

17

Praca w systemie interim
13 pytań i odpowiedzi
Praca tymczasowa w systemie interim to forma zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy strony: agencja
pracy tymczasowej (pracodawca),
pracownik oraz użytkownik (klient
agencji pracy tymczasowej). Chociaż
pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej to praktycznych instrukcji
dotyczących zakresu obowiązków
pracownika oraz sposobu wykonywania pracy udziela użytkownik.
1. Poszukiwanie pracy przez biura
interim
Osoba poszukująca pracy może zapisać się w kilku agencjach pracy tymczasowej (interim) jedenocześnie.
Agencja nie może żądać wynagrodzenia za zapisanie osoby poszukującej pracy ani za znalezienie pracy.
Poszukujący pracy zawsze może odmówić przyjęcia oferty pracy, która
mu nie odpowiada. Należy jednak
pamiętać, że odmowa przyjęcia oferty pracy przez osobę bezrobotną pobierającą zasiłek dla bezrobotnych,
może mieć wpływ na prawo do otrzymywania zasiłku.
2. Czy uczniowie i studenci mogą
pracować w systemie interim?
Osoby uczące się lub studiujące
mogą pracować w systemie interim.
Studenci i uczniowie przez 50 dni
w roku mają prawo do odprowadzania niższej składki na ubezpieczenie
społeczne, w związku z czym otrzymują wyższą płacę netto niż zwykli
pracownicy zatrudnieni w systemie
interim. Jeśli student lub uczeń przepracuje więcej niz 50 dni w roku, to
od 51. dnia pracy musi odprowadzać
taką samą składkę na ubezpieczenie
społeczne jak zwykły pracownik.
3. Czy powinienem podpisać umowę z agencją zatrudnienia?
Agencja interim musi podpisać z
pracownikiem umowę o pracę na
każdy okres zatrudnienia. Każda
agencja jest zobowiązana do stosowania wzoru umowy, który został
sporządzony wspólnie przez związki zawodowe i przez pracodawców.
Model umowy można znaleźć na
stronie w j. niderlandzkim www.acv-interim.be (zakładka contract en arbeidsduur) lub w j. francuskim www.
csc-interim.be (zakładka contcract et
durée de travail).
Pracownik musi otrzymać umowę
o pracę najpóźniej w ciągu dwóch

dni roboczych od momentu podjęcia pracy. Pracownicy zatrudnieni
przez biuro interim otrzymują dwa
regulaminy pracy: jeden ze swojej
agencji interim, drugi z przedsiębiorstwa w którym pracują, czyli
od użytkownika. Regulamin pracy
użytkownika zawiera informacje
dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz jej organizacji.
Pomimo iż faktycznym miejscem
wykonywania pracy jest firma użytkownika, to oficjalnym pracodawcą pozostaje agencja zatrudnienia.
Jednak to użytkownik wydaje polecenia oraz organizuje i kontroluje
pracę pracownika tymczasowego.
4. Na jaki okres mogę podpisać
umowę o pracę z agencją zatrudnienia?
Umowa z agencją pracy tymczasowej może trwać od jednego dnia do
kilku miesięcy. Najczęściej stosowane są umowy tygodniowe.
Przez pierwsze trzy dni pierwszej
umowy z agencją interim, które dotyczą tego samego rodzaju pracy, zarówno pracodawca (agencja pracy
tymczasowej / biuro interim) jak i
pracownik, mogą zakończyć umowę bez okresu wypowiedzenia i bez
odszkodowania.
Często stosuje się również umowy
jednodniowe. Takie praktyki są
jednak niezgodne z ustaleniami
pomiędzy pracodawcami z sektora pracy tymczasowej i związkami
zawodowymi. W związku z tym, od
września 2013, biura interim mogą
zawierać bezpośrednio następujące
po sobie jednodniowe kontrakty z
pracownikami tylko w przypadku,
gdy uprzednio miały miejsce konsultacje pracodawców (użytkowników)
z przedstawicielami związków zawodowych w przedsiębiorstwie, w wyniku których stwierdzono konieczność zatrudniania pracowników na
podstawie umów jednodniowych ze
względu na potrzebę elastycznego
czasu pracy. Jeśli jednak użytkownik nie jest w stanie udowodnić, iż w
jego przedsiębiorstwie zachodzi taka
potrzeba, wówczas biuro interim ma
obowiązek wypłacić pracownikowi
dwutygodniową płacę.
Od 2012 roku, staż pracy w systemie
interim jest zaliczany do stażu pracy
w danym sektorze. Oznacza to, że w
przypadku wypowiedzenia umowy

pracownikowi mającemu stałą umowę o pracę w danym sektorze, pracodawca musi zaliczyć okres pracy
w systemie interim (w tym samym
sektorze), co może mieć wpływ na
długość okresu wypowiedzenia (z
korzyścią dla pracownika).
5. Kiedy przedsiębiorstwo może
zatrudniać pracowników tymczasowych?
Obecnie zatrudnianie w systemie interim jest dozwolone w przypadku:
- zastępstwa stałego pracownika
- tymczasowego wzrostu zleceń, produkcji
- konieczności wykonania szczególnego rodzaju pracy (której przedsiębiorstwo stale nie wykonuje)
- „motywu napływu” pracowników
do przedsiębiorstwa
Przepis dotyczący „motywu napływu” wszedł w życie od września
2013. „Motyw napływu” ma na celu doprowadzenie pracowników
zatrudnionych w systemie interim do zatrudnienia ich na stałe w
przedsiębiorstwie użytkownika. W
związku z tym użytkownik ma obowiązek informowania pracownika o
wolnych miejscach pracy w przedsiębiorstwie. W ten sposób pracownicy zatrudnieni w systemie interim
mają szansę na stałą pracę. Ta formuła („motyw napływu”) zatrudnienia pracowników w systemie interim jest obwarowana dodatkowymi
zobowiązaniami ze strony agencji
pracy tymczasowej i użytkownika.
Najważniejsze z nich to:
- minimalny– i maksymalny okres
zatrudnienia przez biuro interim: od
1tygodnia do 6 miesięcy
- obowiązek zapewnienia innej pracy
lub wypłaty odszkodowania w przypadku przedwczesnego rozwiązania
stosunku pracy z pracownikiem (z
wyjątkiem zwolnienia dyscyplinarnego)
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nach www.acv-interim.be (zakładka vakantie-feestdagen) lub www.
csc-interim.be (zakładka vacances
et jours fériés).
10. Co w przypadku choroby lub w
razie wypadku?

- po okresie zatrudnienia pracownika w systemie interim w formule
„motyw napływu”, użytkownik ma
obowiązek zatrudnić go na czas
nieokreślony. Staż pracownika musi być wzięty pod uwagę przy obliczaniu jego płacy lub premii rocznej
- jeśli po okresie zatrudnienia w
systemie interim pracownik nie zostanie zatrudniony na czas nieokreślony w przedsiębiorstwie użytkownika, agencja pracy tymczasowej
musi podać dokładny powód takiej
sytuacji.
Przepisy sektora pracy tymczasowej
przewidują szereg dodatkowych zobowiązań i warunków zarówno dla
agencji pracy tymczasowej jak i dla
użytkowników.
6. Ile godzin w tygodniu muszę
pracować?
Informacja o wymiarze czasu pracy musi być zawarta w umowie o
pracę. Można być zatrudnionym w
pełnym lub w niepełnym wymiarze
czasu pracy (pełny lub niepełny
etat). Minimalny czas pracy w ciagu
dnia nie może wynosić mniej niż 3
godziny.
Tygodniowy czas pracy pracownika tymczasowego musi być taki
sam jak tygodniowy czas pracy stałych pracowników zatrudnionych
w przedsiębiorstie użytkownika.
Również zasady wynagrodzenia za
godziny nadliczbowe muszą być takie same jak dla stałych pracowników w przedsiębiorstwie.
7. Czy mam prawo do urlopu i do
wynagrodzenia za urlop?
Pracownik zatrudniony przez agencję interim ma takie samo prawo do
urlopu płatnego i do wynagrodzenia
za urlop jak pracownicy zatrudnieni
bezpośrednio w przedsiębiorstwie.
Liczba dni urlopu płatnego oraz wysokość wynagrodzenia za urlop zależą od liczby dni przepracowanych w
poprzednim roku kalendarzowym.
Aby wykorzystać swój urlop, należy
to uprzednio ustalić zarówno z agencją pracy, jak i z użytkownikiem, dla
którego pracujemy.

8. Czy mam prawo do wynagrodzenia za dni świąteczne?
Pracownicy zatrudnieni przez agencję mają prawo do wynagrodzenia
za dni świąteczne, które przypadają
w czasie ich umowy z agencją. Za
te dni należy się pracownikom wynagrodzenie, które wypłaca agencja
pracy czasowej (interim).
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 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.
9. Czy mam prawo do krótkiej nieobecności w pracy (klein verlet /
congé de circonstance)?
Tak samo jak inni pracownicy, pracownicy tymczasowi mają prawo
do krótkiej nieobecności w pracy z
powodu wydarzeń rodzinnych (ślub,
śmierć bliskiej osoby, bieżmowanie
itp.) lub ze względu na obowiązki
obywatelskie. Liczba dni takiego urlopu zależy od rodzaju wydarzenia.
Szczegóły można znaleźć na stro-

Jeśli pracownik tymczasowy zachoruje lub ulegnie wpadkowi, powinien natychmiast powiadomić
kasę chorych oraz swoją agencję
zatrudnienia i użytkownika. Należy
również dostarczyć do agencji zaświadczenie od lekarza.
W zależności od stażu pracy pracownika w agencji interim, od okresu,
który pozostał do końca umowy o
pracę oraz od statusu (pracownik,
pracownik-uczeń lub student), pracownikowi przysługuje prawo do
płacy gwarantowanej (od pierwszego dnia choroby), którą wypłaca
agencja zatrudnienia. Jeśli okres
choroby jest dłuższy, pracownikowi
przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych oraz – w
niektórych przypadkach – uzupełniające wynagrodzenie wypłacane
przez agencję.
Uczniowie i studenci pracujący na
zasadach pracy studenckiej (płacący
obniżoną składkę na ubezpieczenie
społeczne) nie mają prawa do zasiłku chorobowego wypłacanego przez
kasę chorych.
Jedynie w pierwszym miesiącu
pracy przez agencję interim, pracownik nie ma prawa do płacy gwarantowanej. W takiej sytuacji w ciągu 48 godzin należy powiadomić o
chorobie swoją kasę chorych. Kasa
chorych sprawdza czy pracownik
ma prawo do zasiłku chorobowego.
Osoby, które nie przepracowały odpowiedniej liczby dni lub godzin,
lub nie przepracowały w Belgii
sześciu miesięcy, mogą nie mieć
prawa do zasiłku chorobowego z
kasy chorych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają
kasy chorych.
Jeśli pracownik zachoruje w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu
umowy z agencją interim, to przez
pierwszy tydzień choroby, oprócz zasiłku z kasy chorych, ma prawo do
dodatku, który wypłaca agencja interim. Aby skorzystać z tego prawa,
w momencie wystąpienia choroby
należy wykazać minimum 65 dni zatrudnienia przez biuro interim i u
danego użytkownika. O chorobie należy natychmiast powiadomić swoją
kasę chorych oraz swoją agencję i
dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
W razie wypadku przy pracy nale-
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ży natychmiast powiadomić swoją
agencję i poprosić o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego do firmy ubezpieczeniowej. Trzeba też
dostarczyć wszystkie wymagane
dokumenty medyczne oraz formularze do firmy ubezpieczeniowej, z którą agencja współpracuje.
Koszty leczenia pokrywa agencja
lub jej towarzystwo ubezpieczeniowe. Agencja ma również obowiązek
wypłacenia płacy gwarantowanej do
dnia zakończenia umowy o pracę.
Jeśli po zakończeniu umowy o pracę
z agencją interim, pracownik nadal
jest niezdolny do pracy, to jeszcze
przez jakiś czas towarzystwo ubezpieczeniowe agencji wypłaca pracownikowi wynagrodzenie.
Szczegółowe informacje są dostępne
na stronach: www.acv-interim.be (zakładka ziekte en arbeidsongevallen)
lub www.csc-interim.be (zakładka
maladie et accidents de travail).
11. Jak wygląda moja płaca?
Pracownicy tymczasowi mają prawo do takiej samej pensji jak stali
pracownicy zatrudnieni w przesiębiorstwie użytkownika. Płaca zależy
od rodzaju wykonywanej pracy oraz
od sektora, w którym pracownik jest
zatrudniony.
Jeśli stali pracownicy otrzymują
dodatki do pensji w postaci bonów
żywnościowych, eko-czeków, dopłat
do kosztów podróży do pracy czy dodatki za pracę na zmiany, pracownicy tymczasowi również mają prawo
do takich dodatków.

Zarówno pensję, jak i ewentualne
dodatki wypłaca agencja interim.
Każdy pracownik ma obowiązek
odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Pracownikom zatrudnionym przez agencję, prawo
zezwala na potrącenia minimalnych
zaliczek na podatek dochodowy w
wysokości 11,11 proc. z płacy brutto. Dlatego pracownicy zatrudnieni
przez agencję interim otrzymują czasem wyższą płacę netto niż stali pracownicy w przedsiębiorstwie użytkownika. W takiej sytuacji może się
okazać, że pracownik tymczasowy
będzie musiał dopłacić sporą kwotę podatku. Z tego powodu niektóre
agencje interim stosują dla swoich
pracowników normalne stawki zaliczek na podatek dochodowy.
W zależności od sektora, osoby
pracujące przez agencję zatrudnienia mają prawo do premii przeznaczonej na dodatkową emeryturę.
Szczegóły można uzyskać w swojej
centrali branżowej ACV/CSC.
12. Czy mam prawo do zwrotu
kosztów za dojazdy do pracy?
Tak, według taryfy za dojazdy środkami transportu publicznego.
Jeśli w sektorze, w którym zatrudniony jest pracownik tymczasowy,
przewidziane są korzystniejsze warunki zwrotu kosztów, to pracownik tymczasowy również ma do
nich prawo. Należy pamiętać, aby
zawsze podawać do swojej agencji
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interim dokładną odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy.
13. Czy mam prawo do premii rocznej i premii związkowej?
Aby uzyskać prawo do premii rocznej, należy wykazać minimum 65
przepracowanych dni w okresie od
1 lipca roku poprzedniego do 30
czerwca roku bieżącego. Kwota premii rocznej wynosi 8,27% płacy brutto za okres od 1 lipca do 30 czerwca.
Członkowie ACV/CSC oprócz premii
rocznej otrzymują również premię
związkową, która od 2014 wynosi
100 euro i jest częściowym zwrotem
składek członkowskich.
W grudniu każdego roku fundusz
socjalny wysyła do pracowników dokumenty dotyczące premii rocznej
i premii związkowej. Dokumenty,
wraz z numerem konta, na które
mają być wypłacone premie, należy
dostarczyć do ACV/CSC.
Więcej informacji można uzyskać
w lokalnych oddziałach ACV/CSC
lub na stronach: www.acv-interim.
be, www.csc-interim.be.
Adresy i godziny otwarcia lokalnych
oddziałow ACV/CSC można znaleźć na stronach: www.acv-online.
be, www.csc-en-ligne.be lub http://
adressen.acv-online.be, http://adresses.csc-en-ligne.be wystarczy wpisać
swój kod pocztowy.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
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Jak obniżyć dopłatę do podatków
za rok 2015? część 1
Ubezpieczenia emerytalne z funkcją
oszczędzania
w fundusz emerytalny. Taka formuła niesie ze sobą większe ryzyko, ale
też szansę na większy zysk (zależnie
od giełdy i funduszy).
• Formuła łączona: to rozwiązanie
łączy w sobie zalety Formuł TAK21
i TAK23.
B) Banki
W tym przypadku inwestujesz w
fundusz, który został zawarty przez
bank specjalnie na okoliczność
oszczędności emerytalnych. Jest to
jednak polisa bezterminowa i dlatego też nie gwarantuje odsetek lub zabezpieczenia funduszu ochronnego.
C) Jakie są różnice między formułami?
Q: Na czym polega ubezpieczenie
emerytalne z funkcją oszczędzania?
Polisa ubezpieczenia pozwoli Ci
oszczędzić pieniądze na przyszłość
przy maksymalnym wykorzystaniu
przywilejów podatkowych.
Polisa taka zapewnia:
• Gwarantowaną wypłatę świadczeń
od momentu osiągnięcia wieku
emerytalnego.
• Roczny dochód z odsetek
• Przywileje podatkowe
• Bezpieczeństwo finansowe Twoich
bliskich (kapitał w przypadku śmierci).
Q: Który filar wybrać?
Istnieje kilka instrumentów prawnych, które pomogą Ci zbudować kapitał na Twoją emeryturę.
Nazywamy je „filarami emerytury”.
- I filar emerytury to ustawowa emerytura (państwowa).
- II filar emerytury to forma długoterminowego oszczędzania przez
pracodawcę lub samodzielnie, jako
przedsiębiorca
(więcej na ten temat już w kolejnym
numerze).
- III filar emerytury – indywidualne
oszczędzanie na dodatkową emery-

turę.
- IV filar emerytury – ogólne oszczędzanie bez przywilejów podatkowych.
Ubezpieczenie emerytalne z funkcją
oszczędzania podlega pod III filar.

Polisy zawierane w towarzystwie
przez brokera ubezpieczeń lub agenta, zabezpieczone są przez fundusz
ochronny kwotą maks. 100.000 €.
Z kolei fundusze emerytalne lub formuła TAK23 nie są chronione.

Q: Jakie formuły oferowane są na
rynku?

Opodatkowanie produktów bankowych jest o wiele wyższe niż u brokera i w towarzystwie ubezpieczeniowym. Oznacza to, że przy wypłacie
środków poniesiesz większe straty.
Formuła TAK23 pozwala jednak za
opłatą dodać gwarancję kapitału, co
z kolei nie jest możliwe w banku.

Na rynku istnieje kilka rodzajów
formuł ubezpieczeniowych.
Tworzone są przez:
A) Towarzystwa ubezpieczeniowe,
brokera ubezpieczeń lub przez
agenta.
W tym przypadku podpisujesz polisę na życie, która jest ubezpieczeniem emerytalnym z funkcją oszczędzania i możliwością skorzystania z
przywilejów podatkowych.
• Formuła TAK21: ta formuła zapewnia gwarantowane odsetki i dodatkowy zysk z wpłaconych środków
oraz kapitał zgromadzony przez
wszystkie lata.
Zapobiega to utracie środków wpłaconych przez cały okres składkowania.
• Formuła TAK23: w tym przypadku
nie inwestujesz w ubezpieczenie, ale
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Q: Dlaczego ubezpieczenie emerytalne?
Jest oczywistym, że państwowa
emerytura nie wystarczy na kontynuowanie obecnego standardu życia. Dodatkowo, czekają nas różne
wyzwania finansowe: dłuższy wiek
życia, choroby, potrzeba opieki itd.
Państwo belgijskie stymuluje obywateli poprzez przywileje podatkowe i zachęca ich do indywidualnego
oszczędzania na emeryturę.
Q: Kto kwalifikuje się do ubezpieczenia emerytalnego?
Do ubezpieczenia emerytalnego ze
strony państwa belgijskiego kwalifikuje się każda osoba, która:
- posiada obywatelstwo belgijskie
lub kartę pobytu,
- jest w wieku 18-64 lata,
- podlega pod belgijski urząd podatkowy.
Q: Jakie warunki trzeba spełnić,
aby ubezpieczenie emerytalne zostało uznane?
- Należy regularnie opłacać składki
miesięczne lub roczne.
- Polisa powinna być zawarta na

okres nie krótszy niż 10 lat.
- Istotnym warunkiem jest posiadanie tylko jednej polisy z przywilejami podatkowymi (większa liczba
polis jest dostępna tylko poprzez IV
filar).
- Beneficjentem polisy w wieku
emerytalnym jest tylko i wyłącznie
ubezpieczony, który na wypadek
własnej śmierci może wyznaczyć
innego beneficjenta polisy.
Q: Jakie przywileje podatkowe?
Państwo belgijskie pozwala na
oszczędzanie emerytalne z maksymalną składką 940 € (w roku 2015).
Przywilej podatkowy wynosi 30%
od zapłaconej składki podniesionej o wysokość opłat lokalnych tj.
podatek gminny lub miasta, w którym zameldowany jest beneficjent.
10-procentowemu opodatkowaniu
podlega tylko wpłacona składka i
uzbierane odsetki.

Pomyśl o swojej emeryturze
i oszczędź na dopłacie w kolejnych
latach!
Skontaktuj się z nami już dziś.
Antwerpia
Plantin & Moretuslei 128-130
B-2018 Antwerpen
Tel. 03/216.85.20
info@save-insurance.eu
Bruksela
7, Avenue de la Chevalerie
B-1040 Etterbeek
Tel. 02/216.85.20
iza@save-insurance.eu
Biuro Save Insurance w Antwerpii
oferuje usługi księgowe oraz pomoc w rozliczaniu podatku.
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Przegląd
prasy
polskiej
Patriotyzm po polsku
Mniej niż połowa Polaków byłaby
gotowa walczyć za Ojczyznę gdyby
zaczęła się wojna. Tak wynika z
globalnego sondażu End of Year.
Najmniej ludzi skorych do zaangażowania się w walkę o swój kraj
jest w Europie Zachodniej. Tylko
25 proc. badanych odpowiedziało
twierdząco, co stanowi wyraźny
kontrast z Azją (71 proc.), czy państwami Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej (77 proc.).
Polacy (47 proc.) są wprawdzie
bardziej skłonni do walki za swój
kraj niż Niemcy (18 proc.), Czesi
(23 proc.), czy Brytyjczycy (27 proc.),
ale daleko nam do Finów (74 proc.),
Ukraińców (62 proc.), czy Rosjan (59
proc.).
Największy odsetek gotowych do
walki Polaków zanotowano wśród
najmłodszych badanych. Aż 59 proc.
respondentów w wieku od 18 do 24
lat i 54 proc. badanych poniżej 18 roku życia, byłoby skłonnych walczyć
o Polskę.
„Newsweek”

Najbardziej wpływowi Polacy
Tygodni „Wprost” stworzył listę
najbardziej wpływowych Polaków
w 2014 roku. Pierwsze miejsce zajęła premier Ewa Kopacz, tuż za nią
uplasował się prezydent Bronisław
Komorowski. Dużym zaskoczeniem
okazała się trzecia lokata. Znalazł
się na niej Łukasz N., były kelner z
restauracji Sowa i Przyjaciele, który nagrywał rozmowy prowadzone
przez najważniejszych polskich polityków w trakcie kolacji.
Kolejne miejsca zajęli: lider
największej partii opozycyjnej
Jarosław Kaczyński, Donald Tusk,
minister obrony narodowej Tomasz
Siemoniak i dziennikarka stacji
TVN Ewa Drzyzga prowadząca program „Rozmowy w toku”.
Ósma lokata przypadła dziennikarce – Elżbiecie Jaworowicz. Na

dziewiątym miejscu znalazł się szef
MSZ Grzegorz Schetyna, a pierwszą
dziesiątkę rankingu zamyka biznesmen Jan Kulczyk.
„Wprost”
Drogie związki zawodowe
Powstał raport o kosztach funkcjonowania związków zawodowych.
Informacje uzyskano od 1217 instytucji publicznych. Można uznać, że
związki zawodowe kosztują obywateli od 250 do 300 milionów złotych
rocznie. Dla przykładu PGNiG na
działania związków wydaje rocznie 10 mln zł, a w urzędzie miasta
w Złotoryi na jednego związkowca
przypada rocznie 34 tysiące złotych.
Autorzy raportu uważają, że zarówno „Solidarność”, OPZZ, Forum
Związków Zawodowych, jak i strona rządowa, powinni rozpocząć rozmowy o funkcjonowaniu związków
zawodowych w Polsce, zastanowić
się, w jaki sposób zmniejszyć koszty
utrzymania związków w zakładach
pracy.
„Gazeta Wyborcza”
Coraz trudniej o etat
Jak wynika z najnowszych danych ZUS, do których dotarła
„Rzeczpospolita”, pod koniec 2014
roku liczba samozatrudnionych
Polaków wzrosła do blisko 1,37 mln
osób.
W ocenie ekspertów jest to wynik niechęci firm do zatrudniania
pracowników na umowę o pracę.
Firmy wolą korzystać z umów cywilnoprawnych, czy umów o pracę
na czas określony.
„Rzeczpospolita”
Polska coraz atrakcyjniejsza dla
cudzoziemców
„Puls Biznesu” donosi, że liczba
obcokrajowców w Polsce sukcesywnie rośnie. Wkrótce więcej osób
może przyjeżdżać do naszego kraju
za chlebem, niż emigrować. Po wejściu do Unii Europejskiej i strefy
Schengen, Polacy zaczęli wyjeżdżać
z kraju, ale również do nas przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców poszukujących pracy.
Najnowsze dane Urzędu do Spraw
Cudzoziemców wykazują, że liczba
obcokrajowców w Polsce wzrosła z

77 tysięcy w 2008 roku, do ponad 120
tysięcy w roku 2013, kiedy pobyt na
terenie Polski zarejestrowało 60 tysięcy obywateli Unii Europejskiej.
Najwięcej mieszkańców Polski z
ważnymi dokumentami pochodzi z
Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej
Brytanii, Bułgarii i Hiszpanii.
Zdaniem ekspertów, w ciągu ostatnich kilkunastu lat, Polska stała się
atrakcyjnym miejscem do osiedlania, co jest efektem stabilności politycznej i ekonomicznej”.
„Puls Biznesu”
NFZ zwróci pacjentom pieniądze
za leczenie za granicą
Narodowy Fundusz Zdrowia odda
polskim pacjentom 1,8 mln złotych
za leczenie poza granicami kraju.
Pieniądze otrzymają ci, którzy zdecydowali się na zabiegi w innych
krajach UE przed wprowadzonymi
przez resort zdrowia ograniczeniami.
Około 70 procent wniosków dotyczy wyjazdów na leczenie zaćmy.
Najpopularniejszym kierunkiem są
Czechy, ponieważ tamtejsze kliniki
zakładają w sieci polskojęzyczne
strony i oferują darmowy dojazd
oraz powrót.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Rośnie ilość przestępstw gospodarczych
„Rzeczpospolita” ujawnia, że tak
zwane „białe kołnierzyki” częściej
oszukują. Niepokojąco zwiększyła
się przede wszystkim liczba oszustw
gospodarczych, których w zeszłym
roku było ponad 71 tysięcy, czyli o
9,5 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
Gospodarcze nadużycia przynoszą
sprawcom nieporównanie większe
zyski niż te z napadów i kradzieży.
Odchodzą więc od przestępstw kryminalnych (w zeszłym roku było ich
o 77 tys. mniej) i przestawiają się na
gospodarcze.
„Rzeczpospolita”
Raport na temat zarobków lekarzy
Raport sporządzony przez
Ministerstwo Zdrowia za 2014 rok
obejmuje zarobki lekarzy z 637 szpitali w całej Polsce. Wynika z niego,
że najwyższe pensje otrzymują ordynatorzy w szpitalach w Wielkopolsce
zarabiając miesięcznie 16 tysięcy złotych brutto. W woj. opolskim są to
odpowiednio kwoty 12,5 tysiąca, w
mazowieckim 12 tysięcy. Najniższe
pensje w kwocie około 9,8 tys. zł.
dostają ordynatorzy w szpitalach w
województwach łódzkim i małopolskim.
Lekarze z II stopniem specjalizacji
najlepiej zarabiają w Wielkopolsce
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(10,1 tys.), a najmniej w kujawsko-pomorskim 6,2 tys. Lekarz z I stopniem specjalizacji w województwie
świętokrzyskim zarabia 4 tysiące
złotych brutto.
Największe wynagrodzenia otrzymują lekarze w deficytowych specjalnościach. Endokrynolog, czy
anestezjolog, może sobie w szpitalu
wynegocjować kontrakt wart nawet
30 tysięcy złotych miesięcznie.
„Rzeczpospolita”
Pielęgniarki uciekają z Polski
Jak pisze krakowski „Dziennik
Polski”, na tysiąc osób zamieszkałych w Małopolsce przypada zaledwie 5 pielęgniarek. Podobnie
jest w całej Polsce. Tymczasem w
Czechach ten wskaźnik wynosi
13, w Anglii – 12. Gazeta alarmuje,
że sytuacja będzie się pogarszać.
Wszystko dlatego, że chętnych do
studiowania pielęgniarstwa nie ma,
bo praca jest ciężka a zarobki marne (średnia pensja w tym zawodzie
to około 2200 brutto). Na dodatek,
starsze pielęgniarki odchodzą z zawodu, a młodzi absolwenci uciekają
na Zachód, gdzie zarabiają trzy razy
więcej niż w Polsce.
„Dziennik Polski”
Coraz więcej wydanych zielonych
kart dla chorych na raka
Od stycznia, pacjenci z chorobą
nowotworową otrzymali prawo dostępu do szybkiej ścieżki diagnostycznej. Aby skorzystać z nowego
prawa, muszą posiadać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.
Tak zwaną zieloną kartę mogą pacjentom wystawiać lekarze rodzinni w momencie podejrzeń choroby
nowotworowej. Gdy rak jest potwierdzony, zieloną kartę może też przygotować lekarz specjalista ze szpitala bądź poradni.
Liczba tych dokumentów rośnie.
W drugim tygodniu stycznia wystawionych było 3 tysiące zaświadczeń,
zaś w ostatnich dniach stycznia ich
liczba wzrosła do ponad 16 tysięcy.
„Rzeczpospolita”
Przepracowani polscy gimnazjaliści
Według „Gazety Wyborczej”, nasi
gimnazjaliści poświęcają na odrabianie prac domowych znacznie więcej
czasu niż ich rówieśnicy z innych
krajów.
Gazeta powołuje się na badania
przeprowadzone w 38 państwach w
różnych regionach świata. Wynika
z nich, że średnia dla najbardziej
rozwiniętych państw to pięć godzin
tygodniowo. W Polsce aż siedem.
Najwięcej czasu na prace domowe

poświęcają Chińczycy – aż 14 godzin, natomiast najmniej uczniowie z Finlandii i Korei Południowej
– poniżej 3 godzin. Przy czym należy
wziąć pod uwagę, że oba te kraje mają systemy edukacyjne, które uchodzą za jedne z najskuteczniejszych
na świecie.
„Gazeta Wyborcza”
Kwitnie dziecięcy rynek farmaceutyczny
W aptekach jest coraz więcej preparatów dla maluchów na wszelkie
możliwe dolegliwości: brak apetytu, objadanie się słodyczami, niski
wzrost, czy bolące zęby.
Dziennik „Metro” informuje, że
na reklamy suplementów diety producenci wydają kilkaset milionów
złotych rocznie. Stać ich, bo ten
sektor rynku wart jest już 3 miliardy złotych. Do tej pory dominowały
na nim preparaty dla dorosłych:
wszelkiego rodzaju tabletki i mikstury odchudzające, wzmacniające
odporność, potencję i inne.
Współcześni rodzice już od kołyski faszerują dzieci różnego rodzaju
suplementami. Zapominają jednak
o tym, że brakujących dzieciom witamin i składników mineralnych
powinni dostarczać w zbilansowanej diecie, a nie w tabletkach. Nie
pamiętają również, że składniki zawarte w suplementach wchłaniają
się znacznie słabiej niż te zawarte
w żywności.
„Metro”

Brakuje leków
Według Polskiego Stowarzyszenia
Farmaceutów, w aptekach brakuje
około 200 różnego rodzaju leków.
Aptekarze nie kryją, że sytuacja jest
dramatyczna, albowiem pacjenci
muszą czekać na zamówione leki,
a w przypadkach wielu chorób czas
odgrywa bardzo istotną rolę.
Według „Gazety Polskiej Codziennie” w Polsce coraz częściej
dochodzi do wywozu specyfików
(głównie zagranicznych) na Zachód.
W naszym kraju spora część medykamentów jest o wiele tańsza
niż w bogatszych krajach Unii
Europejskiej. W praktyce ceny leków są niezależne od kosztów produkcji. Koncerny farmaceutyczne,
ustalając ceny lekarstw dla danego
kraju, biorą bowiem pod uwagę jego zamożność, system i wysokość
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refundacji, a także opłaty związane
z rejestracją specyfików i wpisaniem
ich na listy refundacyjne.
„Gazeta Polska Codziennie”
Likwidacja szkół
W tym roku z mapy Polski może zniknąć nawet kilkaset szkół.
Niezadowoleni rodzice, uczniowie
i nauczyciele protestują, ale ich
szanse na wygranie tego sporu są
marne. Samorządowcy, jako główną
przyczynę likwidacji podają niż demograficzny. Mała liczba uczniów,
to zazwyczaj znacznie wyższe koszty
utrzymania szkoły. Lokalni włodarze
przekonują, że w zamian za utrzymywanie nierentownych szkół, bardziej
opłaca się budować drogi, czy kanalizacje.
„Gazeta Wyborcza”
Zdrowsi mundurowi
Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, od
czasu zmniejszenia wynagrodzenia
za chorobowe, mundurowi prawie
nie chorują. Ustawa zmniejszająca
wynagrodzenie mundurowych na
chorobowym do 80 procent pensji,
weszła w życie w połowie ubiegłego
roku. Przez pierwsze trzy miesiące
liczba funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich spadła o jedną
trzecią. We wrześniu 2014, w porównaniu z tym samym miesiącem rok
wcześniej, nastąpił spadek zwolnień
prawie o 50 procent. W październiku z kolei spadek przekroczył 53
procent.
„Gazeta Wyborcza”
Policja nie wie, czy nie chce wiedzieć?
Według „Gazety Wyborczej”, polska policja wykazuje się wyjątkową
niewiedzą w sprawach gwałtów. W
wyniku nowelizacji przepisów, od
stycznia 2014 roku gwałt jest ścigany z urzędu, a nie na wniosek osoby
pokrzywdzonej. Okazuje się, że spora grupa policjantów nie ma zielonego pojęcia o tej zmianie przepisów.
W 22 procentach przypadków policjanci żądają od ofiar gwałtu, by
składały wniosek o ściganie, chociaż
zgodnie z nowymi przepisami, nie
muszą tego robić. W 17 procentach
spraw zakończono postępowanie,
uzasadniając to niechęcią pokrzywdzonej osoby do udziału w dochodzeniu – ofiary odmawiały udziału
w postępowaniu lub składania zeznań. Zgodnie z nowymi przepisami,
dochodzenie powinno być kontynuowane niezależnie od zainteresowania osoby pokrzywdzonej.
„Gazeta Wyborcza”
Opr. Katarzyna Frankowska

26

Antwerpia po polsku

marzec 2015

Okruszyna chleba
Cyprian Kamil Norwid

Jorku i z powrotem. Żaglowiec woził
więc ludzi, pocztę i niewielkie ładunki, a teraz miał zabrać w drogę kolejnych stu sześćdziesięciu ryzykantów, którzy czekali już na nabrzeżu
i kulili się z zimna.

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883).
Grafika z książki „Dzieła” C. Norwida

Mimo zimowej pory, w podlondyńskim porcie Gravesend nie było
mowy o przestojach. Od rana trwał
załadunek towarów na zacumowane przy nabrzeżu klipry, szkunery
i statki parowe. Ciężkie skrzynie i
inne pakunki niknęły kolejno w ładowniach. Statki, na których ukończono już załadunek, przystępowały
do przyjmowania pasażerów. Mimo
perspektywy niewygodnej podróży,
trwającej kilka tygodni, chętnych
na wyprawę za ocean nie brakowało. Bezrobotni cieśle, początkujący
dziennikarze, rodziny bez środków
do życia czy wreszcie powstańcy z
krajów zajętych przez agresywnych
sąsiadów nie widzieli dla siebie przyszłości w dotkniętej biedą, niespokojnej Europie połowy XIX wieku.
Wielu z nich poświęciło ostatnie
oszczędności, byle tylko dostać się
do Ameryki i liczyć tam na uśmiech
losu.
Wśród statków wyruszających w
daleki rejs znajdował się trójmasztowy żaglowiec „Margaret Evans”.
Nietypowa to była jednostka.
Zbudowana w Nowym Jorku przed
sześciu laty, według projektu konstruktorów miała służyć do przewozu bawełny. Ale w międzyczasie
zmieniono jej przeznaczenie. Ze
względu na dużą szybkość, statek
zaczęto wykorzystywać do regularnych rejsów z Londynu do Nowego

Kapitan statku Isaiah Pratt zwlekał
z decyzją o wypłynięciu. Humor popsuły mu wczorajsze wiadomości,
że w najbliższym czasie nie będzie
miał co liczyć na pomyślne wiatry.
Dla żaglowca oznaczało to, że kilkutygodniowa podróż do Ameryki
znacznie się przedłuży. Z drugiej jednak strony, trudno było oczekiwać
w grudniu na znaczącą poprawę
pogody.
– Bosmanie – zawołał wysokiego
mężczyznę, doglądającego pracy
marynarzy. – Jak postawicie żagle,
proszę wpuścić pasażerów na pokład. Jeszcze ktoś przemarznie z
zimna, i będziemy mieli kłopot.
Bosman potwierdził rozkaz i chwilę później na pokładzie rozległy
się energiczne komendy wydawane marynarzom. Pratt tymczasem
wrócił do kabiny i pochylił się nad
mapami. Wybór optymalnego kursu
mimo niesprzyjających wiatrów, nie
należał do łatwych zadań.

– Hmm… tak czy inaczej, zajmiesz
kajutę na dziobie, wraz z jakimś
Belgiem, Francuzem i paroma
Irlandczykami – sprawdził na liście.
– Dyżurny marynarz cię zaprowadzi.
Norwid powoli zszedł pod pokład i
odnalazł wyznaczoną kajutę. Było
to dosyć ciasne i mało wygodne
pomieszczenie. Nie mógł jednak
spodziewać się luksusów za niewielkie pieniądze, jakie zapłacił.
Jego towarzysze podróży wyglądali
na równie ubogich, jak on sam, zatem trudne warunki życia były dla
wszystkich codziennością. Norwid
znalazł wolną pryczę w kącie na dole. Swój skromny dobytek wepchnął
pod spód i zaczął się przysłuchiwać
rozmowie dwóch Irlandczyków. Byli
z zawodu cieślami i wybierali się do
Ameryki szukać pracy przy budowie
nowych domów.
– A ty czym się zajmujesz? – usłyszał pytanie od towarzysza podróży
z sąsiedniej pryczy.
– Trochę piszę, rysuję i maluję – odpowiedział. – Ale w Paryżu trudno
mi było się z tego utrzymać.
– Jak dopłyniemy do Nowego Jorku,
zatrudnij się w gazecie – poradził

*****
Jednym z ostatnich
wchodzących na pokład pasażerów był
pewien młody, trzydziestoletni może
człowiek. Miał dość
niewesoły wyraz
twarzy, a cały jego
bagaż stanowiły stary kuferek oraz jeszcze jeden większy
pakunek. Bosman,
kontrolujący listę
pasażerów, zapytał
go o nazwisko.
– Mam na imię
Cyprian Norwid –
przedstawił się. –
Tydzień temu przyjechałem z Paryża.
– Jesteś Francuzem?
– Nie, pochodzę z
Polski.
– Polska? Wydaje mi
się, że takiego kraju
nie ma na mapie!
– Kiedyś był… i mocno wierzę, że jeszcze
powróci na swoje Urna z brązu, zawierająca ziemię z grobu Norwida
(Montmorency pod Paryżem).
miejsce.
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zimowego płaszcza
po nieodłączny kajet
i ołówek.
– Co robisz?
Nie odpowiedział
Francuzowi, tylko
mocniej uchwycił
ołówek w zziębnięte
palce. Przed oczyma
wyobraźni stanęły
mu zarysy jego rodzinnego domu na
Mazowszu, a potem
obraz wypiekanego
na wsi chleba, pachnącego ojczyzną.
– Do kraju tego... –
zaczął zapisywać z
przejęciem – gdzie
okruszynę chleba
podnoszą... z ziemi
przez uszanowanie... dla niebieskich
darów... tęskno mi
Panie!
Na dalsze robienie
notatek było zbyt
zimno. Norwid zamknął kajet z głębokim postanowieTablica pamiątkowa z pobytu Norwida w Rzymie w latach
niem, że w Ameryce
1847-48. Fot. o. Franciszek Czarnowski
stworzy na ten temat
mu sąsiad. – Ja będę znowu szukał cały wiersz. Powolnym krokiem
pracy w fabryce. Może amerykański wrócił do kajuty.
właściciel nie będzie takim oszu- – Często tak piszesz?
stem, jak ten u którego pracowałem – Zależy. Wiosną napisałem dla pewdo niedawna. Kiedy zażądałem za- nego księdza wiersz-litanię o Matce
płaty za ostatni okres, wyrzucił mnie Bożej. Taki mój dowód wdzięczności
z pracy. Może to i dobrze, że nie za- za pomoc, jaką mi okazał we Francji.
łożyłem jeszcze rodziny, bo z czego – Ja tam zbyt religijny nie jestem, ale
byśmy żyli?
Matkę Bożą szanuję – odpowiedział
Łagodne szarpnięcie przerwało ich
dalszą rozmowę. Zatrzeszczały żagle i „Margaret Evans” lekko pochyliła się na burtę. Odpływali.
Norwid i francuski robotnik wyszli
na pokład i obserwowali, jak sprawnie manewrował ich statek, wypływając z szerokiego ujścia Tamizy.
Kapitan Pratt znał się na swoim fachu i nie pierwszy raz przemierzał
tę trasę.
– Jesteś głodny? – zagadnął Norwida
Francuz. I nie czekając na odpowiedź, wyciągnął wielką pajdę chleba, przełamał i połowę dał Polakowi.
Wkrótce po chlebie nie zostało ani
śladu, jeśli nie liczyć kilku większych okruchów, które upadły na
pokład. Dostrzegł to bosman.
– Ledwie weszli na statek, a już brudzą... – mruknął z niechęcią.
Okruchy chleba wylądowały za burtą. Norwid patrzył z żalem, jak drobne kawałki pieczywa kołysały się na
fali, póki nie zniknęły mu z oczu.
Sięgnął do wewnętrznej kieszeni
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Francuz. – W zeszłym roku byłem w
Notre Dame w Paryżu. I przyznam,
że kościół zrobił na mnie wielkie
wrażenie.
Norwid uśmiechnął się i ułożył
na niewygodnej pryczy, przykrywając się zimowym płaszczem.
Dopiero teraz poczuł, jak odpływa
od niego całe psychiczne zmęczenie, spowodowane wydarzeniami
z ostatnich lat. Było tego całkiem
sporo – przyjaźń z Zygmuntem
Krasińskim, rozwój twórczości literackiej i graficznej, działalność na
rzecz stronnictw emigracyjnych,
znajomość z Juliuszem Słowackim
i Fryderykiem Chopinem. Ale jednocześnie coraz większe niezrozumienie jego postępowania, pogarszająca
się sytuacja zdrowotna i materialna,
pomoc okazana mu ze strony księży zmartwychwstańców. Co zatem
przyniesie podróż na amerykański,
nieznany mu kontynent? Jeden Bóg
raczy to wiedzieć.
Ogarnął go spokojny, pokrzepiający sen. Nad głową wirowały mu
klucze bocianów, kierując się ku
swoim gniazdom, a gałęzie wierzb i
grusz łagodnym kołysaniem żegnały
emigranta. I znowu poczuł zapach
świeżo upieczonego chleba.
Tymczasem statek „Margaret
Evans” obrał kurs na północną trasę
atlantycką, a z oczu podróżujących
powoli znikał w oddali zamglony,
angielski brzeg.
o. Franciszek Czarnowski
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ - SPK IM. GEN. ST MACZKA
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2015/2016
SZANOWNI PAŃSTWO,
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD DNIA 01 MARCA 2015 R. I TRWAJĄ DO 30
MAJA 2015 r. ZGŁASZANI UCZNIOWIE MUSZĄ MIEĆ DO 30 CZERWCA 2015 R. UKOŃCZONY MINIMUM
SZÓSTY ROK ŻYCIA. DZIECI, KTÓRE UKOŃCZĄ SZEŚĆ LAT POMIĘDZY LIPCEM A GRUDNIEM 2015 R.
BĘDĄ PRZYJMOWANE PO 30 MAJA, JEŚLI POZOSTANĄ WOLNE MIEJCA.
DZIECKO NALEŻY ZGŁOSIĆ DO SZKOŁY POPRZEZ WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO
NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY www.szkolapolska.be (zakładka zapisy uczniów)
W CIĄGU DWÓCH TYGODNI PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNEGO OTRZYMACIE PAŃSTWO
POTWIERDZENIE REJESTRACJI UCZNIA ORAZ INFORMACJĘ O DACIE ZEBRANIA Z RODZICAMI.
DODATKOWE WYJAŚNIENIENIA MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 0475 96 51 58 LUB
MAILOWO PISZĄC NA ADRES spk.antwerpia@gmail.com
z poważaniem
Monika Pruska
Kierownik SPK

Twórczość naszych uczniów
„Konewkosłoń”

Alicja Nazarewicz, klasa IV C
U mnie w domu uschły kwiaty
czas je podlać zamiast taty.
Tam już stoi ma konewka,
na której jest słonia brewka.
Bardzo lubi chlapać wodą
w mieście jest to wielką modą.
Zawsze pomoże mi z kwiatami
i ma paszczę wypełnioną zębami.

„Pączkowy potwór”

Julia Kuszaj klasa IV c
W czwartek w naszym domu był
nieproszony gość, którego nazwaliśmy „Pączkowym potworem”. Po
południu z mamą upiekłyśmy pączki
i zostawiłyśmy je w kuchni. Potem
usiadłyśmy na kanapie i zaczęłyśmy
oglądać film. Nagle usłyszałyśmy
dziwny odgłos mlaskania dochodzący z kuchni. Zaniepokojone poszłyśmy zobaczyć, kto to i zobaczyłyśmy włochatego, małego potworka
z dużym brzuszkiem. Przestraszone
zaczęłyśmy krzyczeć i uciekać.
Pobiegłyśmy po pomoc do taty, a kiedy wróciliśmy do kuchni potworka
już nie było. Pomyśleliśmy, że lubi
nasze pączki, bo nie zostawił nam
nawet jednego.

„Gremlin psotnik”

Alicja Nazarewicz, klasa IV C
W moim domu zamieszkał gremlin – Pawełek. Pawełek jest ubrany w niebieski sweterek, białe skarpetki do kostek i błękitne ciapki w białe kropeczki.
Jego skóra jest zielona.
Pewnego dnia ja, moja mama i mój tato mieliśmy pojechać na ryby, lecz
kiedy się obudziłam Pawełek tańczył „Macarenę” pod moim biurkiem. Kiedy
powiedziałam żeby przestał, nagle krzyknął „Bongo-bongosy” i ku mojemu
zdziwieniu wybiegł na balkon.
Wstałam z łóżka, przyszykowałam się, a następnie wyszłam na balkon, ale
stworka już na nim nie było. Biegałam za nim po mieszkaniu piętnaście
minut i w końcu go dorwałam! Poprosiłam Pawełka żeby się uspokoił,
a on oczywiście odparł, że mam włączyć telewizor, bo on chce obejrzeć
„Dzień dobry TVN”. Kiedy zrobiłam, o co prosił z kuchni krzyknął tato.
Chciał żebym przyniosła mu wędki. Niestety, nie mogłam ich znaleźć.
Nagle usłyszałam śmiech z salonu, „Muahahahaha ”, to właśnie słyszałam. Podsłuchałam też, jak stworek szeptał do siebie: „Nikt nie wie, gdzie
schowałem wędki”. Podbiegłam do niego i pytałam: „Gdzie są wędki?!”.
Na szczęście wiedziałam też, że Pawełek boi się cebuli. Więc przysunęłam
do jego twarzy kawałek cebuli, a on wszystko mi wyśpiewał. Powiedział:
„W…wędki są p…p…pod kanapą”.
Znalazłam wędki i w ten oto sposób wybraliśmy się z rodzicami na ryby.
I tylko naburmuszony Pawełek został w domu sam.

Polskie groby w Arnhem
W mglistą niedzielę 22 lutego
2015 r. odwiedziliśmy cmentarz wojskowy w Arnhem
(Holandia),
gdzie spoczywają
polscy bohaterowie.
CZEŚĆ ICH
PAMIĘCI !
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FC Nieuw Polonia
Dla wszystkich drużyn FC Nieuw Polonia, luty był udanym miesiącem. Rozegrano dobre spotkania, zdobywając upragnione punkty.
Puppileni (rocznik 2006-2007) na własnym boisku pokonali Benkenrode 3:2, a na wyjeździe, tydzień później,
zwyciężyli zespół Helderhoek 6:5.
Drużyna Minimen (2003-2004) po zaciętym meczu zremisowała 4:4 z Groenenhoek. Przebieg spotkania był
fascynujący. Do przerwy Polonia prowadziła 2:1, ale
już po kilku minutach drugiej połowy przegrywała 2:4.
Chłopcy jednak się nie poddali i pod koniec meczu
doprowadzili do remisu. BRAWO!!
Kadeci wygrali oba lutowe spotkania. Najpierw uporali się z OLVAC pokonując rywala 3:1. Kolejny mecz,
rozegrany z O.S.S.M, z pewnością na długo pozostanie
w pamięci naszych piłkarzy, trenerów i kibiców. Od
pierwszego gwizdka sędzia sprzyjał drużynie gospodarzy. Kiedy przy wyniku 4:4 w doliczonym czasie gry
podyktował rzut karny dla naszych przeciwników, wydawało się, że już jest „po meczu”. Jednak karny został
niewykorzystany, a po chwili nasi chłopcy cieszyli się
z gola i ostatecznej wygranej 5:4!
Seniorzy, po bardzo zaciętym meczu, pokonali dotychczasowego wicelidera ALL KOER 1:0, potem wygrali
kolejne spotkanie z DE KNUDDEBOYS 3:0.
Te zwycięstwa dały POLONII awans na drugie miejsce
w tabeli, ze stratą trzech punktów do lidera.
Następny mecz zostanie rozegrany na wyjeździe, a rywalem Seniorów będzie ALBERTA SCHILDE. Mamy
nadzieję, że spotkanie lidera z wiceliderem będzie pasjonującym wydarzeniem sportowym.

Przypominamy, że 2 maja odbędzie się druga edycja POLONIADY!
W turnieju wezmą udział drużyny dzieci i dorosłych z Belgii, Holandii i Polski.
Kibice, oprócz sportowych emocji, będą mogli też w atmosferze dobrej muzyki doznać niepowtarzalnych wrażeń kulinarnych konsumując tradycyjne polskie specjały.
Serdecznie zapraszamy!
FC Nieuw POLONIA
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Portrety Polaków w Leuven
Dr Bartłomiej Pawlak
Miasto, widziane oczami ojca, naukowca i podróżnika z zamiłowania,
zmienia się z małego, hałaśliwego
miasteczka studenckiego w przyjazne i ciekawe miejsce na ziemi,
emanujące spokojem i pozytywną
energią.
Która z ról życiowych jest najważniejsza w Pana życiu: ojca,
naukowca, czy może podróżnika?
Niewątpliwie najbardziej cenię sobie rolę ojca i to ona wyznacza azymut wielu podejmowanym przeze
mnie decyzjom. Cotygodniowe piłkarskie treningi syna oraz zajęcia
taneczne córki, są dla mnie bardzo
cennymi momentami spędzonymi
wspólnie z dziećmi. Między innymi dlatego zdecydowałem się pozostać tutaj w Leuven, gdzie dzieci
mają możliwość rozwijania swoich
umiejętności i realizowania marzeń
w przyjaznym środowisku, gdzie
wszędzie można dojechać rowerem.
Jednak jest to miasto, które przede
wszystkim pozwala rozwijać się naukowo.
Powszechnie panuje przekonanie,
że życie naukowca to dużo autonomii, ale również niepewności. Jak
udało się Panu znaleźć równowagę pomiędzy pracą zawodową a
życiem prywatnym?
Kiedy patrzę z perspektywy czasu,
wydaje mi się, że udało się to dzięki miejscu w którym pracuję. Do
Belgii przyjechałem z Amsterdamu,
gdzie skończyłem studia doktoranckie. Pierwszą pracę otrzymałem
od Philipsa w Leuven, w IMECu
(międzyuniwersyteckim centrum
mikroelektroniki), który oferuje
duże możliwości realizacji własnych
pomysłów z zakresu technologii
półprzewodników, a jednocześnie
sprzyjające warunki dla rodziców
z ruchomym czasem pracy. Wciąż
prowadzę badania w dziedzinie układów scalonych, między innymi dla
baterii słonecznych. Z częstych wyjazdów służbowych chętnie wracam
do życia w Leuven, do miasteczka,
gdzie z jednej strony panuje spokój,
a z drugiej, można wybrać z szeregu atrakcji typowych dla wielkich
aglomeracji. Szczególnie w okresie
letnim odbywa się tu wiele imprez
kulturalnych i koncertów muzycznych, które przyciągają liczne rzesze
turystów.

Zatem znalazł Pan pracę idealną?
Uwielbiam swoją pracę w IMECu.
Środowisko naukowców w którym
pracuję, jest bardzo otwarte na wymianę doświadczeń, z których można wiele się nauczyć. Mimo wielu
różnic światopoglądowych znajdujemy porozumienie na wspólnych
płaszczyznach, jakimi są nauka i
technologia. Mam możliwość
prowadzenia pracy badawczej i
dalszego poszukiwania oraz zastosowania najnowszej technologii
do urządzeń codziennego użytku.
Jestem zafascynowany globalnym
rozwojem nauki służącej ludziom.
Najbardziej niesamowita według
mnie, jest umiejętność wykorzystywania osiągnięć naukowych w życiu
codziennym. Technologie, jakie rozwijałem w latach 2005-2006, dzisiaj
służą do produkcji smart-fonów i
tabletów. Technologie nad którymi
pracuję dzisiaj, znajdą zastosowanie,
które jeszcze teraz trudno sobie wyobrazić. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co za 10 lat będzie przydatne lub inspirujące nowe pokolenia.
Gdzie podróżnik z zamiłowania
realizuje swoją pasję poznawania?
Poprzez obcowanie z różnorodnymi kulturami, czemu niewątpliwie
sprzyja życie w międzynarodowym
środowisku. Częste wyjazdy na konferencje lub w podróże biznesowe
umożliwiły mi poznanie odległych
krajów, które zachęciły mnie do

prywatnych podróży po Europie.
Uwielbiam poznawać nowe miejsca, szczególnie w basenie Morza
Śródziemnego, ale także w Polsce,
która jest mi bardzo bliska. W belgijskich miastach lubię porządek
i ład, a najciekawsze są dla mnie
starówki i ich charakterystyczne zabudowania. W trakcie jednodniowej
wycieczki po Leuven należy zwiedzić piękną starówkę z bogato rzeźbionym, najpiękniejszym ratuszem
Europy. Warto także skosztować
znanego na całym świecie piwa z
miejscowej browarni Stella Artois.
Jasne pełne. Polecam! Prócz tego,
leśna i pagórkowata okolica Leuven
zachęca wszystkich podróżników do
wycieczek rowerowych.
Czy powiedzenie, że podróże
kształcą naprawdę się potwierdza?
Po wielu latach podróży dalekich
i bliższych doświadczyłem, iż dzięki
nim nabiera się dystansu do swojego obecnego życia, wszystkiego co
nas otacza, a tym samym do samych
siebie, do ludzi, oraz rzeczywistości
w jakiej żyjemy. Podróże pokazują
nam niejednokrotnie, że na wszystkich kontynentach, w różnych strefach czasowych i kulturowych, ludzie borykają się z podobnymi do
naszych problemami. Podróżowanie
to jakby przenoszenie się między tymi światami, które istnieją równolegle, a jedynie w niewielkim stopniu
się przenikają. Starałem się wyrobić
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w sobie takie podejście do życia, aby
czerpać z niego to, co mi przyniesie i
odbierać te wydarzenia w pozytywny
dla siebie sposób. Znalazłem nawet
niezwykle radosny sposób na relaks
– koszenie trawy w ogrodzie! Przy
pracy na świeżym powietrzu dobrze
odpoczywam i czerpię z tego sporo
przyjemności.
Przy tak interesującym i intensywnym trybie życia, pozostaje Panu
jeszcze miejsce na inne hobby?
Moja pasja, kreatywność, która
wykracza poza życie prywatne i zawodowe, znajduje upust w pisaniu.
Kilka lat temu postanowiłem zrealizować swoje kolejne marzenie
i zdecydowałem się napisać oraz
wydać książkę. To bardzo uwalniające uczucie! Moimi pierwszymi
recenzentami byli bliscy, rodzina i
znajomi, których zaskoczyłem tym
faktem, a potem mnie dopingowali
aż do wydania książki. Dzięki nim i
swoim doświadczeniom życiowym
wiem, że zawsze w życiu należy
próbować do skutku, oczywiście
w umiejętny sposób. Mój debiutancki kryminał pt. „SPLOT” jest
już w sprzedaży w księgarniach w
Polsce. Teraz kończę pisać drugą
książkę, będąc bogatszym o kilka lat
życia i o opinie moich czytelników.

Poruszam w niej tematy związane z
przejęciem umysłu i tożsamości na
początku XXI wieku. Książka powinna być dostępna w tym roku w księgarniach. Założyłem jednocześnie
swoją stronę autorską www.adrianvictorsky.eu, gdzie prezentuję kilka
nowych rozdziałów. Przypuszczam,
że dalej będę rozwijał się pisarsko,
co umożliwi mi przedstawienie wyimaginowanych historii z moich
podróży, ze świata w jakim rządzi
nauka, a także będę mógł poruszać
tematy, które uważam za współcześnie inspirujące.

Rozmawiała
Katarzyna Radomska

Dr Bartłomiej Pawlak
Absolwent Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego,
obronił doktorat w instytucie Van Der Waals-Zeeman w
Amsterdamie, obecnie naukowiec i menadżer w IMEC High
Tech Campus w Leuven dla
międzynarodowej korporacji
Globalfoundries.
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Szkoda życia na sen
Adam Snarski – prawnik, założyciel oraz redaktor naczelny Portalu
Informacyjnego www.ipsa24 dla
Polonii w Belgii, inicjator projektów dla Polonii, Przedstawiciel
Europejskiej Wyższej Szkoły
Prawa i Administracji, Dyrektor
Domu Polskiego przy EWSPA w
Brukseli.
,,Najlepszym poznaniem problemów i potrzeb drugiego człowieka jest doświadczenie ich samemu.
Nie sposób żyjąc na emigracji ich
nie doznać”
Z Adamem Snarskim rozmawiała
Anna Szymborska.
Od jak dawna przebywa Pan w
Belgii? Co skłoniło Pana do wyjazdu z Polski?
Do Belgii przyjechałem właściwie
z zaskoczenia, niespodziewanie. W
2009 roku zaistniała potrzeba aby
pomóc bardzo bliskim mi osobom
przebywającym w Brukseli, aby
wesprzeć ich w trudnym momencie.
Spadło to na mnie niespodziewanie, ale nie wahałem się ani chwili.
Powywracałem swoje dotychczasowe życie, powywracałem także
wszystkie swoje plany, marzenia,
idee i przyjechałem. Początki nie
były łatwe. Nie mówię tu tylko o
zaklimatyzowaniu się w całkowicie
nowych przestrzeniach. Zaczynałem
tu swoje życie pracując na budowie
oraz rozdając ulotki. Dziś, z perspektywy tych ładnych już kilku lat wiem
jedno, absolutnie swej decyzji nie żałuję. Bruksela wiele mnie nauczyła
poprzez różnorodne, naprawdę różnorodne doświadczenia, o których
nie czas i miejsce aby rozmawiać,
ale... tak miało być! (dopowiedziane z przekonaniem). Dzięki temu
jestem na takim a nie innym etapie
życia. Poza tym ciężka praca nauczyła mnie pokory do tego co robię w
chwili obecnej.
Dziś mogę powiedzieć, że Bruksela
dała się polubić – i ja ją polubiłem,
chyba zaakceptowała mnie i ja
ją zaakceptowałem. Być może razem tworzymy nawet niezły team!
(śmiech).
Dom Polski w Brukseli to nie tylko budynek. To dusza Polonii w
Belgii. Co Pana zdaniem powoduje magiczny klimat tego obiektu?
Zawsze wychodziłem i wychodzę z
założenia, że klimat miejsc tworzą
ludzie a nie ściany. Na pewno po
pierwsze musiał zaistnieć ktoś, kto

widział, czuł jak wielka jest potrzeba spotkań, rozmów, integracji na
obczyźnie. Potrzeba było kogoś, kto
miał świadomość tego, jak bardzo
istotne jest dowartościowanie każdego człowieka na emigracji, który
wyjechał z Polski – w większości
przypadków wieszając gdzieś w zaciszu dom, na haku swój dyplom i
przyjechał, aby wykonywać często
wcale nie łatwe zawody.
– Myślę, że tym obserwatorem w/w
potrzeb byłem właśnie ja. Wśród
tych ludzi jest bardzo dużo takich,
którzy chcą pokazywać swoje pasje, służyć innym, próbują przebić
się w tym całkowicie obcym na początek świecie. Moją główną misją,
zadaniem, jakie na siebie wziąłem
realizując pomysł powstania Domu
Polskiego, to stworzenie zespołu ludzi chcących dzielić się swoją twórczością, pomysłami z Polonią. I myślę, że ten cel udało mi się osiągnąć.
Dom Polski przy EWSPA to dzisiaj
miejsce z ogromnym potencjałem
kulturalnym, naukowym, biznesowym etc. Dociera do różnych grup
społecznych w różnym wieku. Tak,
ma Pani rację – dzisiaj to miejsce
magiczne – mogę nawet zaryzykować i powiedzieć, – że jedyne takie
miejsce w Brukseli dla Polonii...
Kiedyś usłyszałem bardzo mądre
motto „Podstawowym obszarem
działań lidera są ludzie, ponieważ w
nich właśnie tkwi siła organizacji”.
Tak, to zespół ludzi, który skupiłem
wokół różnych działań, zbudował
ten klimat, a nie ja sam.

Od kwietnia 2013 r. Jest Pan dyrektorem Domu Polskiego. Jakie były
Pana cele i założenia na początku
sprawowania tej funkcji? Czy teraz, po czasie, czuje Pan satysfakcję, czy może niedosyt?
Na pierwszą część Pani pytania
poniekąd już odpowiedziałem
wcześniej. Jednak muszę dodać, że
ogromnie ważnym czynnikiem przy
budowaniu koncepcji pracy Domu
Polskiego była przychylność i zaufanie władz Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji, jakim
zostałem obdarzony. To także uczelnia zauważyła potrzebę integracji
środowisk Polonijnych i zechciała
wyjść na przeciw oczekiwaniom
Polonii.
Oczywiście, obszar działań Domu
Polskiego po ponad dwóch latach,
a na początku – to dwa różne światy.
Wtedy, wszystko wychodziło z mojej głowy i najbliższych współpracowników. Dziś, to wielu Polaków
podpowiada, sugeruje, chce działać
i włącza się. Oczywiście, że jest to
ogromna satysfakcja, lecz niedosyt
będzie zawsze i sądzę, że to chyba
dobry objaw. Bo najgorszy moment
jakiejkolwiek działalności jest wtedy, gdy myślimy, że uczyniliśmy już
wszystko.
Jest Pan pełnomocnikiem
Europejskiej Wyższej Szkoły
Prawa i Administracji. Co sprawiło, że prawnik tak bardzo zaangażował się w szeroko pojętą kulturę
i filantropię?
Czy jest coś, czego Pani o mnie nie
wie i nie planuje zapytać? (Śmiech).
Tak, sam jestem, oprócz tego, że
prawnikiem, to i także człowiekiem
kultury. – tak więc koszula zawsze
będzie bardzo bliska ciału. A filantropia? Pewnie tak mam rodzinnie,
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że jeśli mogę, to pomagam ludziom.
A jeśli nie mam takiej siły sprawczej,
to przynajmniej wysłucham, a to
chyba jest wielka pomoc bliźniemu.
To jest po prostu moja wewnętrzna
– myślę ludzka potrzeba niesienia
pomocy potrzebującemu.
Jest Pan dość mocno zaangażowany w różne przedsięwzięcia
charytatywne. Postrzega Pan tę
działalność jako obowiązek, pasję
czy może potrzebę serca?
Zdecydowanie potrzeba serca przekładająca się na wewnętrzny obowiązek.
Co przyciąga Polonię, a głównie młodzież i dzieci, do Domu
Polskiego?
Myślę, że naszą siłą jest kreatywność, wielka pomysłowość i otwartość na każdego naszego domownika – bo tak wyrażamy się o naszych
gościach. – Robimy więc wszystko,
aby z momentem przekroczenia naszych progów, czuł się jak u siebie.
I to od niego zależy, co jest dla niego domem. My chcemy aby się po
prostu odnalazł, aby pobył, porozmawiał, przeżył, doświadczył... i uczynił
to u nas i z nami.
Jeśli chodzi natomiast o dzieci,
to po prostu, stwarzamy im świat
edukacji przez zabawę, szczerość
wypowiedzi, a jednocześnie bardzo
poważne traktowanie ich prawa do
bycia dzieckiem z pełnymi tego konsekwencjami.
Jest Pan założycielem i redaktorem naczelnym portalu informacyjnego www.ipsa24.eu Co skłoniło Pana do założenia tej strony
internetowej?
Po pierwsze, to pewnie moja pasja
tworzenia ciekawych propozycji
internetowych, ale to chyba mniej
istotny szczegół. Ale drugi, a właściwie pierwszorzędny, to obserwacja Polonii belgijskiej, jak często
borykają się z wydawałoby się tak
przyziemnymi i prostymi sprawami. Jednak proszę mi wierzyć, na
emigracji wszystko jest inne niż w
swoim kraju. Czasami, bardzo prozaiczne sprawy, urastają niejednokrotnie do rangi wielkich problemów.
Stąd też chociażby myślę, że bardzo
nowatorskim jest pomysł w ipsa24,
jakim są konsultacje na żywo z fachowcami z różnych dziedzin.
Jak Pan godzi ze sobą te dwie profesje? Dyrektor i redaktor naczelny. Właściwie to trzy, bo przede
wszystkim jest Pan prawnikiem?
A ja powiem, że nawet cztery albo i
pięć. To jednak wszystkiego o Panu
nie wiem (śmiech).

Powrócę tu do „człowieka kultury”.
Jestem też aktorem, reżyserem, autorem scenariuszy spektakli. Jestem
także, jak już wspominałem, pełnomocnikiem uczelni polskiej na terenie Belgii, co pochłania większość
mojego czasu. Tworzę kampanie
reklamowe, zajmuję się PR-em
firm i osób fizycznych, staram się
wspierać młodych przedsiębiorców
na rynku pracy tworząc, pomagając
odszukać projekty, które mogłyby
im pomóc. I wiele innych działalności… Naprawdę dużo tego!…
Współtworzyłem i współprowadzę
wraz z Grażyną Kaznowską autorski
teatr –Teatr w drodze AGRADA. Nie
powinienem też zapomnieć o moim
członkostwie w dwóch stowarzyszeniach – literackim i prawniczym. Jak
więc to wszystko godzę? Powiem, że
nie zastanawiam się nad tym. Fakt,
niejednokrotnie mój teatr cierpi na
tym. Sam nie wiem, jak doczekał się
w tym roku pięciolecia istnienia. Ale
jeśli przetrwał różne zakręty to znaczy, że ma bardzo mocne korzenie.
A tak parafrazując, to przecież doba
ma aż 24 godziny, a na sen szkoda
życia.
Co w najbliższym czasie będzie
organizowane w Domu Polskim?
Jakie wydarzenia szczególnie poleciłby Pan Polonii?
Zapraszam do nas choć na jedno
nasze wydarzenie, a na pewno zostaniecie naszymi stałymi domownikami – będziecie do nas powracać.
Oferta jest zmienna, cały czas uaktualniana, dopracowywana. Najlepiej
będzie, gdy każdy odszuka sobie coś
dla siebie na naszej stronie dompolski.be
Wracając do Pana zawodu prawnika. Jak Pan postrzega Polaków
i ich problemy na emigracji? Czy
dobrze znane są Panu ich potrzeby,
niekoniecznie prawne? Czy widzi
Pan możliwości pomocy nowoprzybyłym jak i od dawna
osiadłym emigrantom?
Najlepszym poznaniem
problemów i potrzeb
drugiego człowieka jest
doświadczenie ich samemu. Nie sposób żyjąc na
emigracji ich nie doznać.
Z jednej strony, może na
początku było mi trochę
łatwiej, bezpieczniej, bo
miałem przy sobie część
rodziny. Miałem więc
wsparcie i pewnie dzięki
temu rozpocząłem także
studia. Jednak proszę
mi wierzyć i ja odczułem
na swojej własnej skórze
czym jest oszukanie ro-
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daka, wykorzystanie, a nawet upokorzenie. A że pewnie mam coś
takiego w sobie, że ludzie mi ufają,
zwierzają się, opowiadają, tak więc
łącząc razem i doświadczenie, i
zdobytą wiedzę, i pewne predyspozycje, umiejętności jak też potrzebę
pomocy innym, niejednokrotnie
mam okazję pomagać komuś bez
względu na jego wiek, przekonania
czy sposób myślenia. Żyję zgodnie z
zasadą, że wszystko do nas powraca.
Nie tęskni Pan za krajem?
Byłbym bardzo nieszczery gdybym
od razu powiedział, że nie. Bo pochodzę z pięknego miejsca z bramy
Bieszczadów a moim rodzinnym
miasteczkiem jest Lesko. Marzy mi
się, aby przekonać młodych ludzi do
pozostania tam i budowania swej
przyszłości. Widzę tam potencjał,
perspektywy rozwoju. Nawet ostatnio zaangażowałem się w szukanie
i publikowanie na swojej stronie
internetowej pomysłów, które mogłyby temu pomóc. Jednocześnie też
doskonale zdaję sobie sprawę z tego,
że to właśnie pobyt w Belgii spowodował moją zmianę sposobu myślenia, otwartość na nowe inicjatywy
w moim mieście – ale te oscylujące
wokół poprawy życia mieszkańców.
Wiem, że można to zrobić i właśnie
chcę się choć trochę do tego przyczynić. Tak jak mówię, mój pobyt w
Brukseli zbudował przekonanie, że
chcieć to móc. Tak więc Brukselo,
dziękuję Ci za to!
Czego mam Panu życzyć w imieniu swoim i redakcji Antwerpii po
Polsku?
Pewnie ciągłej mobilizacji, wytrwałości... i pewnie wielu życzliwych
ludzi dookoła mnie.
Dziękuję za rozmowę i życzę Panu
dalszych sukcesów, jak również
tyle życzliwości ile zdoła Pan
udźwignąć…
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Przestawiamy zegarki na wiosnę
Czy zmiana czasu z zimowego na
letni ma sens? Czy przynosi oszczędności, czy to przysłowiowa strata
czasu? Co zyskujemy, a co tracimy?
W tym roku przestawimy zegarki
w nocy z soboty 28 marca, na niedzielę 29 marca, z godziny 2:00 na
3:00. Przejście z czasu zimowego na
letni skutkuje skróceniem naszego
snu o godzinę, dlatego dla złagodzenia negatywnych efektów z tym
związanych warto położyć się spać
w sobotę 28 marca nieco wcześniej
niż zwykle.
Trochę faktów
Podstawowy czas, to czas zimowy, czas letni to tylko czas przejściowy. Stosowanie czasu letniego dostosowuje czas pokazywany
przez zegary do pozornego ruchu
Słońca po niebie.
Czas letni wprowadzany jest wiosną, aby maksymalnie wykorzystać
światło słoneczne. W związku z
tym, że najwięcej aktywności wykazujemy pomiędzy godziną 6:00 a
20:00, przesunięcie czasu daje nam
dodatkową godzinę, a dzień wydaje się dłuższy. Pionierem pomysłu
zmiany czasu był amerykański
prezydent Benjamin Franklin, według którego ludzie, którzy wstają
wcześniej i kładą się spać późno, są
znacznie zdrowsi. Franklin – polityk,
dyplomata, ale i wynalazca, obliczył
sobie tylko wiadomym sposobem, że
gdyby przesuwać czas na wiosnę do
przodu, a na zimę do tyłu, tylko w
samym Paryżu można by zaoszczędzić około 30 milionów kilogramów
bezcennego wosku, z którego w tamtych czasach wyrabiano świece.
Pomysł amerykańskiego prezydenta urzeczywistniono po latach.
Dokonali tego Niemcy w czasie trudnych wojennych czasów, kiedy świat
borykał się z kryzysem i brakami w
dostawach energii, co powodowało
między innymi przestoje w fabrykach zbrojeniowych. 30 kwietnia
1916 roku, po raz pierwszy „czas został cofnięty w czasie”. Przesunięto
wtedy wskazówki zegarów o godzinę do przodu, a 1 października tego samego roku o godzinę do tyłu.
Stopniowo zmianę czasu zaczęły
wprowadzać inne kraje, najpierw
Anglicy, później Amerykanie. W
Polsce po raz pierwszy miało to miejsce podczas okupacji hitlerowskiej,
potem kolejne władze wycofywały
się z tego pomysłu, bądź go przywracały. Nieprzerwanie, zmiana na czas
letni obowiązuje w naszym kraju od
1977 roku.

Jedna utracona godzina
W efekcie przesunięcia czasu o godzinę, następujący po tym dzień (w
tym roku niedziela 29 marca), będzie
trwać 23 godziny. Zabranie nam tej
jednej godziny, to nie tylko krótszy
sen, ale i zamieszanie w niektórych
sektorach życia.
Dziennikarze portalu 20minutos.
es sprawdzili, co tracimy przez tę
jedną zabraną godzinę. Tego dnia
kalendarzowego urodzi się o około
9 tysięcy dzieci mniej niż średnio,
nasze serce uderzy o 4 tysiące razy
mniej i przez godzinę „nie będą nam
rosły” włosy i paznokcie. Dobra wiadomość jest taka, że tego dnia, naszej planety nie nawiedzi 11 tysięcy
trzęsień ziemi o różnym natężeniu,
bo tyle tego typu zjawisk rejestruje
się w ciągu godziny.
Przez 60 minut sporo dzieje się
także w internecie. Na Facebooku
pojawia się w tym czasie około 108
milionów lajków, na Twittera „wpada” prawie 17 mln postów. Jedna godzina to także 13 mln zdjęć na instagramie i wiele wysłanych e-maili.
Zmiana czasu to również duże
koszty związane z przestawieniem
urządzeń elektronicznych, systemów informatycznych, zmiany rozkładów jazdy oraz lotów, a także
koszty zmniejszenia produkcyjności pracowników oraz zwiększenia
liczby wypadków przy pracy związanych z potrzebą zaadaptowania
organizmu do nowego czasu.
Stracona godzina oznacza również
problemy w transporcie. To widać
szczególnie w przypadku nocnych
pociągów i kursów autokarowych,
czyli godzina opóźnienia przy identycznym czasie podróży.
Co zyskujemy, co tracimy
Przesunięcia czasu obowiązują
niemal od stu lat, więc muszą być
wymierne korzyści płynące z przesuwania wskazówek zegarków. Są,
czy ich nie ma?
Dane o oszczędnościach, jakie
wynikają ze zmiany czasu, nie są
jednoznaczne. Można pokusić się o
stwierdzenie, że tezy jednych autorytetów podważają inni naukowcy.

Na pewno przesunięcie czasu na
zegarkach powoduje maksymalne
wykorzystanie promieni słonecznych, które mają zbawienny wpływ
na nasz organizm, a co za tym idzie
na naszą aktywność.
Bezdyskusyjnym zyskiem ze zmiany czasu jest bezpieczeństwo na drogach. Dzięki temu, że po południu
i pod wieczór dłużej jest jasno, w
czasie powrotów z pracy zdarza się
mniej wypadków. Szczególnie, jak
twierdzą drogowcy, tych z udziałem
pieszych. Kierowcy muszą jednak
uważać. Według brytyjskich statystyk, w poniedziałek po zmianie
czasu jest o 23 proc. więcej wypadków niż w poniedziałek tydzień
wcześniej. Brak jednej godziny snu
powoduje, że organizm musi przyzwyczaić się do zmienionych godzin
odpoczynku. Zmęczenie powoduje
spadek koncentracji, sprawia, że
potrzeba więcej czasu na reakcje.
Niewypoczęty kierowca skupia się
głównie na samej jeździe bez odpowiedniego analizowania i reagowania na znaki drogowe lub sygnalizację świetlną. Najbardziej narażeni
na udział w wypadkach spowodowanych sennością są mężczyźni w
wieku do 29 lat, osoby pracujące w
systemie zmianowym oraz cierpiące
na zaburzenia snu.
Zalety zmiany czasu z zimowego na letni ceni sobie branża turystyczna i rozrywkowa. Dzięki temu,
że dłużej jest jasno, ludzie chętniej
i częściej uprawiają sport, spędzają
czas na świeżym powietrzu biorąc
udział w różnego rodzaju masowych
imprezach. Wydają też więcej pieniędzy na swoje hobby.
Dalej nie jest już tak jednoznacznie. W niektórych opracowaniach
można przeczytać, że zmiana czasu powoduje oszczędność energii elektrycznej, ponieważ więcej
naturalnego światła wieczorami
oznacza mniejsze zapotrzebowanie
na energię, której trzeba by było
użyć na potrzeby oświetlenia. Ale
część ekonomistów twierdzi inaczej. Uważają oni, że każdego roku
rośnie zapotrzebowanie na energię
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elektryczną, a więc zmiany godziny mogą wpływać na oszczędności
energii, ale tylko tej, którą zużywa
się na oświetlenie pomieszczeń (i
to nie wszystkich). Pozostaje kwestia sprzętu AGD. Czajniki, tostery,
pralki czy zmywarki, niezależnie od
godziny, zużywają tyle samo energii.
Do tego dochodzą komputery i tablety. Kolejna kwestia to oświetlenie
ulic, które działa w określonych
godzinach od zmierzchu do świtu,
niezależnie od tego, o której godzinie świt się zaczyna. Koszty tego
oświetlenia są naprawdę bardzo wysokie. Jeżeli chodzi o zużycie prądu
w pomieszczeniach prywatnych, to
chociaż generalnie prądu zużywamy
coraz więcej, na oświetlenie mieszkań i domów potrzebujemy go coraz
mniej. Wszystko przez wyższy standard życia, klimatyzatory, energooszczędne lodówki, energooszczędne
żarówki i tak dalej. Najwięcej prądu
potrzebują fabryki, zakłady przemysłowe, wszelkiego rodzaju transport
i niezależnie od wskazywanej przez
zegarki godziny, nic się pod tym
względem nie zmienia.
Ekonomiści twierdzą również, że
zmiana czasu z zimowego na letni
skutkuje spadkiem produktywności
pracowników w najbliższych dniach
roboczych po niej następujących.
Wynika to z faktu, że ludzie przyzwyczajeni są do funkcjonowania
zgodnie z 24-godzinnym cyklem
dobowym. W wyniku zmiany czasu
synchronizacja pomiędzy biologicznym cyklem dobowym, a rzeczywistym zegarem zostaje zakłócona.
Utracona w wyniku zmiany czasu
godzina wiąże się ze skróceniem
długości snu średnio o 40 minut w
stosunku do dnia poprzedzającego
zmianę. Naturalnym skutkiem tego
faktu jest spadek koncentracji pracowników w kolejnych dniach.
U niektórych z nas zmiana czasu
może wywoływać stres i większe
obciążenie dla serca. Lekarze coraz
częściej alarmują, że przestawienie
zegarków o godzinę do przodu w
marcu wiąże się ze zwiększonym
aż o 10 procent ryzykiem wystąpienia zawałów serca w poniedziałek
i we wtorek po nim następujących.
Godzina snu mniej, skraca czas na
regenerację organizmu i zwiększa
poziom stresu. Niby to tylko godzina, ale potrafi wprowadzić człowieka w zły nastrój już od samego
rana. Przez pierwszych kilka dni
po przesunięciu wskazówek zegara,
częściej bywamy senni, rozdrażnieni i niespokojni. Zdaniem lekarzy,
osoby pozbawione godziny snu mają
problemy z koncentracją i pamięcią, co prowadzi do przemęczenia i
przysypiania w pracy oraz do kilku-
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obszary, które nie korzystają z czasu letniego
obszary, które kiedyś przyjęły czas letni, ale obecnie z niego nie korzystają
obszary, na których nigdy nie wprowadzono czasu letniego
źródło: wikipedia.org

dniowego spadku produktywności
i zwiększa ilość wypadków w pracy.
Ostrzegają też, że te problemy mogą
trwać nawet do kilku tygodni.
Jest i dobra wiadomość. Zdaniem
badaczy z Londyńskiej Szkoły
Higieny i Medycyny Tropikalnej
oraz Kolegium Uniwersyteckiego
w Londynie, przesunięcie wiosną wskazówek zegara o godzinę
do przodu sprzyja zdrowiu dzieci.
Słońce zachodzi później i maluchy
mogą aktywnie spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. To zaś, jak
przekonują naukowcy, może pomóc
w walce z epidemią otyłości wśród
najmłodszych.
Ciekawostki
• W 2014 roku zmiana czasu objęła
79 krajów, przy czym w niektórych z
nich tylko wybranych ich części, na
przykład w Stanach Zjednoczonych.
• Łącznie dotyczą one ponad miliarda ludzi na całym świecie.
• Znacznie więcej, bo aż 159 krajów,
nie stosuje w ogóle zmiany czasu, w
tym Chiny oraz Indie.
• W Europie, zmiany czasu dotyczą większości państw z wyjątkiem
Islandii oraz Rosji.
• Zmiana październikowa (przejście
z czasu letniego na zimowy) ma na
organizm człowieka lepszy wpływ.
Dłuższy sen wynikający z dodatkowej godziny zmniejsza ryzyko wystąpienia zawałów serca.
• W sobotę i niedzielę (przed i po
zmianie czasu z zimowego na letni)
lekarze zalecają wcześniejszą pobudkę niż wynikałoby to z naszego
typowego planu dnia. W ten sposób
biologiczny zegar ma więcej czasu
na przestawienie się, co powoduje

mniejszy dyskomfort odczuwany w
poniedziałek rano.
•Pomyłka związana ze stosowaniem
zmian czasu doprowadziła w 1999
roku do udaremnienia zamachu w
Izraelu. We wrześniu, kiedy planowany był zamach, na Zachodnim
Brzegu Jordanu panował jeszcze
czas letni, podczas gdy w Izraelu
już czas standardowy (zimowy).
Zamachowcy na Zachodnim Brzegu
Jordanu przygotowali ładunek wybuchowy, ale ustawili zapalniki czasowe według swoich zegarków, co
spowodowało, że ładunki eksplodowały o godzinę za wcześnie (według
czasu izraelskiego), zabijając przy
tym terrorystów.
• W latach 50-tych XX wieku w
Stanach Zjednoczonych daty przejścia na czas letni i z powrotem były
ustalane według uznania lokalnych
władz. Jednego roku doprowadziło
to do sytuacji, że w różnych obszarach stanu Iowa obowiązywały łącznie 23 różne daty zmian czasu. To
prowadziło do kuriozalnych sytuacji,
w których pasażerowie dalekobieżnych linii autobusowych musieli
podczas jednej podróży przestawiać
zegarki nawet siedmiokrotnie.
Stosowanie zmian czasu od lat
budzi spore kontrowersje. Raz po
raz wysuwane są argumenty zwolenników i przeciwników przesuwania wskazówek zegara. Ale zmiana
czasu i tak nastąpi. Najszybciej poradzimy sobie z nią, gdy po prostu
przyjmiemy ten fakt do wiadomości
i nie będziemy się nim przejmować.
To „tylko” jedna godzina.
Barbara Kamińska
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Przelew na zły numer
Stało się. Wysłany przelew bankowy został nadany na zły numer.
Mijają kolejne dni, a odbiorca dalej
nie otrzymał pieniędzy. Co zrobić w
sytuacji, kiedy przelew trafił na konto, na które nie powinien? Przede
wszystkim działać szybko żeby nie
płacić dwa razy za to samo. Jeżeli
trafimy na uczciwego odbiorcę naszego błędnego przelewu, poinformuje on swój bank o tym, że na jego
konto wpłynęły pieniądze, których
nie powinien był otrzymać. A jeżeli
szczęście nam nie dopisze? Bank
bez naszej reklamacji może nie podjąć żadnych działań.
Pomyłka
Banki dokonują przelewów wyłącznie na podstawie wskazanego
przez nadawcę numeru rachunku.
Pomimo tego, warto jednak wypełniać także pozostałe pola, ponieważ
dodatkowo chroni to nadawcę w
przypadku popełnienia błędu.
Najczęściej popełniane błędy:
• Nieprawidłowe dane odbiorcy –
złe wpisanie imienia lub nazwiska,
adresu, kodu, nazwy ulicy czy miejscowości. W takiej sytuacji bank zrealizuje przelew, a pieniądze trafią na
konto klienta o podanym przez nas
numerze nawet, jeśli nie będą się
zgadzać dane jego właściciela.
• Nieprawidłowy numer rachunku
– przestawienie cyfr w numerze ra-

chunku odbiorcy lub inna pomyłka
przy wpisywaniu numeru. Środki
trafią na niewłaściwe konto do przypadkowego odbiorcy, lub zostaną
odrzucone przez bank z powodu
nieodnalezienia podanego numeru
w rejestrach.
Dzięki specjalnej konstrukcji 26-cyfrowego numeru rachunku, pomyłka w numerze może zostać wykryta
jeszcze przed realizacją przelewu.
Błędne wpisanie cyfr sprawia, że
nie zgadza się suma kontrolna całego numeru i przelew nie zostanie
zrealizowany. Bank informuje o tym
nadawcę przelewu, zanim przyjmie
przelew do realizacji.
• Wpisanie błędnej kwoty przelewu
– np. postawienie przecinka w złym
miejscu lub nieświadome przestawienie cyfr. Przelew zostanie wykonany i wysłany na podany rachunek
odbiorcy z niepoprawną kwotą,
gdyż bank nie jest w stanie odczytać prawidłowych intencji klienta
i samodzielnie skorygować kwoty.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy błędnie podana kwota przekracza saldo
konta klienta. Wówczas oczywiście
przelew nie zostanie zrealizowany,
a bank powiadamia o tym nadawcę.
Natychmiastowe działanie
Procedury dokonywania przelewów drogą elektroniczną są proste, a
przede wszystkim bardzo wygodne.
Nie trzeba stać w długich kolejkach

i transakcję można wykonać nie
wychodząc z domu. Aby pieniądze
znalazły się na koncie odbiorcy, wystarczy podać imię i nazwisko adresata, a także numer jego rachunku
bankowego. Tak uproszczone procedury sprawiają, że środki mogą
zasilić konto niewłaściwej osoby.
Minusem internetowych przelewów jest bez wątpienia możliwość
zaistnienia pomyłki przy wypisywaniu numeru rachunku bankowego odbiorcy. Wpisanie chociaż
jednej błędnej cyfry skutkuje przesłaniem naszych pieniędzy w ręce
obcego człowieka. Dlatego trzeba
jak najszybciej skontaktować się z
bankiem. Od statusu zlecenia płatniczego zależy bowiem możliwość
jego cofnięcia lub anulowania.
Jeżeli przelew dokonany był elektronicznie, a transakcja nie została
jeszcze zatwierdzona przez bank i
oczekuje na realizację, należy ponownie zalogować się do systemu
i anulować poprzednią decyzję,
jednym słowem dokonać korekty.
Taka opcja jest możliwa tylko wtedy,
kiedy wystawione przez nas zlecenie
nie zostało jeszcze dokonane, czyli
jest w fazie oczekiwania na transfer.
Jeżeli przelew z naszego konta jednak już „wyszedł”, trzeba bezzwłocznie skontaktować się z bankiem, w
którym płatność została dokonana.
W takiej sytuacji istotną rolę odgrywa czas. Jeżeli bowiem transfer miał
miejsce w godzinach popołudniowych, istnieje możliwość, że bank
nie dokonał jeszcze przelewu.
Jeżeli jednak nasze pieniądze „wyszły” już z banku i znalazły się nie na
tym koncie na którym powinny, konieczne będzie zgłoszenie reklamacji, która musi zostać złożona na piśmie w dwóch egzemplarzach. Tylko
w oparciu o takie pismo nasz bank
może skontaktować się z bankiem,
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do którego trafił błędnie wysłany
przelew, jak również z właścicielem rachunku, na którym znalazły
się nasze pieniądze. Takie pismo (w
porozumieniu z bankiem) powinno
być wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz zawierać
kwotę podlegającą zwrotowi, termin
zwrotu i numer rachunku, na który
należy dokonać zwrotu.
Określenie terminu dokonania
przelewu zwrotnego jest istotne, ponieważ od tej daty można naliczać
odsetki za nieterminowy zwrot pieniędzy.
W świetle prawa
Zgodnie z literą prawa, odbiorca
błędnie przelanych środków zobowiązany jest do ich zwrotu. Jaka jest
w tym rola banku? Nie jest do końca
prawdą, że bank, który zrealizował
nieprawidłowy transfer, jest odpowiedzialny za powstały błąd i że ponosi winę na równi z klientem który
dokonał nieprawidłowego przelewu.
Bank nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, zobligowany
jest natomiast do tego, aby w miarę
swoich możliwości pomóc klientowi w uzyskaniu zwrotu środków
finansowych, które znalazly się na
niewłaściwym koncie.

Osoba, która dokonała błędnego
przelewu, może wystosować wezwanie do zapłaty, wysłane za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w którym
zostanie określona kwota jaką powinien otrzymać, dokładny termin do
którego ma nastąpić zwrot pieniędzy, a także rachunek bankowy, na
który powinien być dokonany przelew. Określenie daty, do której ma
nastąpić zwrot pieniędzy, jest bardzo ważnym elementem, ponieważ
od tej daty będą naliczane odsetki
za nieterminowy zwrot pieniędzy.
Banki zobowiązane są do nieujawniania danych klientów. Dlatego też,
po dokonaniu błędnego przelewu,
to bank dokona wszystkich formalności w imieniu zgłaszającego. W
przypadku, gdy osoba na której koncie pomyłkowo znalazly się środki
finansowe, nie zechce oddać pieniędzy, można wystąpić do sądu z
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powództwem o zapłatę. Praktyka
pokazuje jednak, że większość
osób pomyłkowo wzbogaconych,
bez zastrzeżeń dokonuje zwrotu,
więc sprawa rozwiązuje się szybko
i polubownie.
Odzyskanie pieniędzy być może
będzie nas kosztować trochę nerwów, ale prawo jest po naszej stronie. Osoba lub instytucja, na której
koncie pomyłkowo znalazły się pieniądze, zobowiązana jest do ich oddania. Jeżeli to my otrzymaliśmy na
konto nieprzysługujące nam środki
finansowe, pamiętajmy, że prędzej
czy później ktoś się po te pieniądze
zgłosi i trzeba będzie je zwrócić prawowitemu właścicielowi.
Ewa Janik
Źródła: money.pl, comperia.
pl,amadeus.biz.pl
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Mama i dziecko

Karmienie piersią w chuście na kółkach
Głodne niemowlę nie lubi długo
czekać na posiłek. Kiedy dziecko
się niecierpliwi, mama często nie
ma czasu na zbyt wiele dodatkowych gestów i czynności, których
wymaga na przykład użycie chusty
wiązanej, tkanej czy elastycznej. Z
pewnością warto poświęcić chwilę
na prawidłowe przystawienie dziecka do piersi, skontrolowanie jego
pozycji i sposobu przysysania się.
Kiedy dziecko niecierpliwie szuka
piersi lub zaczyna płakać, szkoda
czasu na inne sprawy.
Chusta na kółkach jest bardzo
szybka w użyciu.
Uprzednio zapięta, wymaga jedynie przełożenia szybkim ruchem na
ukos przez tors i odpowiedniego ułożenia dziecka. Mama może to zrobić
w pozycji siedzącej. Niezbędnego dociągnięcia brzegów i napięcia materiału chusty można dokonać już na
spokojnie, w momencie, kiedy dziecko rozpocznie ssanie. Otrzymawszy
wreszcie upragniony posiłek, maluch uspokaja się i rozluźnia. To
dobry moment na to, aby przenieść
ciężar ciała dziecka ze swoich rąk
na materiał chusty, odpowiednio
go napinając i dociągając tak, aby
pozycja maluszka przy piersi była
wygodna i stabilna.
Łatwość obsługi
Do przełożenia zapiętej chusty
kółkowej przez tors oraz do wyregulowania jej długości wystarczy mamie jedna ręka. Drugą tymczasem
możesz trzymać maluszka. Równie
łatwo możesz zdjąć chustę, kiedy
nie jest potrzebna. Do powiększenia
obwodu wystarczy jedna dłoń – po
uniesieniu dolnego kółka, asekurowany wolną ręką ciężar dziecka
naciąga materiał powiększając obwód chusty i umożliwiając wygodne
zdjęcie jej z ramienia przez głowę.
Raz zapiętą chustę na kółkach
można używać wielokrotnie, bez konieczności każdorazowego przewlekania materiału przez kółka. Warto
jednak sprawdzić przed każdym użyciem, czy materiał nie skręcił się i
czy na wierzchu lub po bokach zapięcia wyraźnie widoczne są dłuższe
krawędzie chusty. Jeżeli nie, trzeba
poświęcić chwilę na ich prawidłowe
ułożenie tak, aby po włożeniu dziecka do chusty mieć należytą kontrolę nad napięciem materiału.
Wygoda karmienia w chuście na
kółkach zależy właśnie od odpowied-

niego naprężenia całej szerokości
materiału wokół ciała dziecka. Sam
proces dociągania chusty polega na
przeciąganiu poszczególnych partii
materiału nieco dalej przez kółka,
co łatwo można zrobić jedną ręką.
Precyzja
Chusty na kółkach, dzięki zastosowaniu prostego w obsłudze samozaciskowego zapięcia z dwóch kółek,
pozwalają na błyskawiczną, płynną regulację obwodu. Umożliwia
to podparcie ciała dziecka i umiejscowienie jego główki na wysokości idealnie odpowiadającej potrzebom karmiącej mamy. Rozmiar
biustu, szczególnie w okresie tuż po
porodzie, ulega znacznym dobowym
wahaniom: nawet o dwa rozmiary
różnicy, porównując stan przed i po
nakarmieniu dziecka. Chusty bez regulacji obwodu (równie szybkie w
użyciu chusty-kieszonki), w których
kluczowe dla wygody użytkowania
jest dokładne dobranie odpowiedniego rozmiaru, w warunkach tak
gwałtownych i dużych zmian, mogą
być trudniejsze w użyciu niż chusty
na kółkach.
Precyzyjne dopasowanie długości
jest istotne dla zachowania prawidłowej techniki przystawiania dziecka do piersi. Podczas zbliżania się
do piersi nos dziecka powinien znajdować się na wysokości brodawki
sutkowej. Zachęca to dziecko do odpowiednio szerokiego otwarcia ust,
które jest warunkiem prawidłowego
przyssania się dziecka. Aby mieć
należytą kontrolę nad położeniem
główki dziecka, pamiętaj, aby ułożyć
ją dość blisko zewnętrznej krawędzi
chusty. Odpowiednio przeciągając
właściwe partie materiału przez
kółka, precyzyjnie wyregulujesz
położenie główki maluszka, dosto-

sowując je do aktualnego kształtu
i wielkości piersi. Ostatecznego dociągnięcia chusty tak, aby stabilnie
podpierała całe ciało, w tym również
główkę maluszka, dokonaj wtedy,
kiedy dziecko już prawidłowo się
przyssie.
Małe rozmiary
W porównaniu do innych chust,
chusty kółkowe mają dość małe rozmiary. Są również nieporównywalnie mniejsze niż specjalne poduszki
do karmienia niemowląt. Zwinięta
chusta z łatwością zmieści się w
damskiej torebce. Mając chustę zawsze pod ręką, wygodnie nakarmisz
maluszka w dowolnym miejscu: na
spacerze, u znajomych, w urzędzie,
w sklepie… Chusta na kółkach
jest bardziej praktyczna niż fotel
do karmienia, bo możesz zabrać
ją ze sobą wszędzie. Co więcej, jeżeli nie chcesz, nie musisz wcale
siedzieć karmiąc maluszka. Po ułożeniu dziecka w chuście możesz bez
przeszkód kontynuować spacer lub
karmić na stojąco.
Dyskrecja
Choć może się to wydawać dziwne, niektórych razi widok karmiącej matki. Nie ma absolutnie nic
niewłaściwego czy gorszącego w
podawaniu głodnemu niemowlęciu najlepszego dla niego pokarmu,
czyli mleka mamy. Jednak mama,
która uczy się karmienia małego
niemowlęcia, nie powinna być narażona na krzywe spojrzenia czy niemiłe komentarze osób negatywnie
nastawionych do niemowląt i ich
potrzeb. Zdarza się nawet, że osoby
te sugerują młodej matce karmienie
dziecka w zamkniętej kabinie publicznej toalety.
Tego typu sugestie są bardzo przykre dla matki, pozbawione zdrowego
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rozsądku (kto bowiem chciałby spożywać posiłek wśród toaletowych zarazków i odbierających apetyt odgłosów i zapachów?), a wręcz sprzeczne
z zaleceniami Unii Europejskiej, w
myśl których matki karmiące piersią powinny być chronione prawem
przed jakąkolwiek dyskryminacją
społeczną:
„Karmienie piersią powinno być
zharmonizowane z życiem i obowiązkami kobiety w nowoczesnym społeczeństwie. Oznacza to, że kobieta
powinna być wspierana i zachęcana
do karmienia piersią, kiedykolwiek
i gdziekolwiek takie wsparcie i zachęta są potrzebne i tak długo jak
matka i dziecko chcą kontynuować
karmienie. W krajach, w których
karmienie piersią w miejscach publicznych może nie być powszechnie
akceptowane, powinny istnieć
przepisy prawne chroniące karmiące matki przed dyskryminacją i
złym traktowaniem w miejscach publicznych (np. kinach, restauracjach,
teatrach, parkach, centrach handlowych itd.) .” /„Żywienie niemowląt i
małych dzieci: standardy postępowania dla Unii Europejskiej”, rozdz.9.
ust. 2./
Dzięki chuście na kółkach możesz
dyskretnie i bez skrępowania karmić nawet w najbardziej nieprzyjaznym otoczeniu. Jeżeli trzeba, ogon
chusty może służyć do osłonięcia dekoltu karmiącej mamy. Taka osłona
pozwala także odseparować nieco
dziecko od rozpraszającego otoczenia.
Elegancja
Nie do przecenienia są także walory estetyczne karmienia w chuście
na kółkach.
Mama karmiąca dziecko w chuście, przy odrobinie uwagi w doborze stroju i kolorystyki chusty, może
wyglądać naprawdę pięknie. Często
zdarza się, że osoby postronne ciepło komentują uroczy obrazek dziecka wtulonego ufnie w mamę, nie
zauważając wcale przyczyny tego
wtulania, (czyli odbywającego się
na ich oczach karmienia piersią).
Poinformowani o tym, że dziecko
przytula się właśnie w ten sposób
dlatego, że akurat je, zazwyczaj reagują pozytywnym zdziwieniem (zachwytami, że „nic nie widać!”) i dalszymi komplementami dla mamy.
Komentarze dotyczą zazwyczaj nie
tylko eleganckiego wyglądu mamy z
dzieckiem przy piersi w chuście, ale
także jej godnego podziwu sprytu i
wspaniałego opanowania wszelkich
zawiłości opieki nad niemowlęciem.
Najwyraźniej z jakiegoś powodu
mama karmiąca w chuście robi
wrażenie świetnie przygotowanej

na absolutnie każdą ewentualność.
Trzeba przyznać, że takie reakcje
otoczenia są jak balsam dla duszy
młodej mamy szczególnie, jeżeli jest
to jej pierwsze dziecko.
W moim osobistym odczuciu
chusta na kółkach to typ chusty,
który sprawia najbardziej eleganckie wrażenie. Oczywiście zależy to
od faktury i deseniu użytej tkaniny,
jednak to właśnie ten rodzaj chusty
widziałabym jako funkcjonalny dodatek np. do stroju wieczorowego.
Dzięki chuście mama może przecież uczestniczyć w wielu ważnych
wydarzeniach towarzyskich wraz
z niemowlęciem, które będąc blisko niej i mając łatwy dostęp do jej
pokarmu, najczęściej zadziwia otoczenie swoim spokojnym zachowaniem.
Łatwe usypianie
Dzieciom bardzo często zdarza się
usnąć przy karmieniu. Ciepło ciała
mamy, miarowe bicie jej serca, kołysanie w rytm jej oddechu lub kroków, w połączeniu ze smakiem ciepłego, słodkiego mleka, działają na
dziecko odprężająco i uspokajająco.
Maluch zasypia w poczuciu całkowitego bezpieczeństwa. Czasem jest
to tylko kilkuminutowa drzemka,
potrzebna do szybkiego zregenerowania sił. Często jednak ssanie piersi jest ostatnią czynnością dziecka
przed dłuższym snem.
Możliwość łatwego odłożenia
malucha do łóżeczka tak, aby się
nie obudził, to kolejna zaleta chusty kółkowej. Podczas kiedy mama
rozluźnia zapięcie chusty, przekłada
ją ponad głową i odkłada dziecko do
łóżeczka, całe ciało malucha jest
wciąż otulone i stabilnie podparte
materiałem chusty. Dziecko odłożone do snu w pozycji na boku, zachowuje wciąż takie samo ułożenie
ciała, jakie miało podczas noszenia.
Chusta przechowuje zapach i ciepło
ciała mamy, zapewniając śpiącemu
dziecku ciągłość odczuć i nie dając
mu powodów do obudzenia się.
Możliwość szybkiego wyjęcia dziecka
Karmiąc niemowlę, zawsze trzeba brać pod uwagę możliwość
zachłyśnięcia się mlekiem przez
maluszka. To dlatego producenci
butelek i odżywek niemowlęcych,
na opakowaniach swoich produktów umieszczają ostrzeżenie, aby nigdy nie zostawiać dziecka samego z
butelką. W przypadku naturalnego
karmienia również trzeba zachować
ostrożność. Szczególnie w przypadku obfitej laktacji, maluchowi może
się zdarzyć, że zakrztusi się pokar-
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mem.
W takiej sytuacji należy zapewnić
dziecku jak najszybciej możliwość
swobodnego oddychania. Chusta
na kółkach jest bezpieczna, ponieważ daje możliwość błyskawicznego wyswobodzenia dziecka.
Rozluźniany chustę jednym ruchem
ręki i jednocześnie unosimy plecki
dziecka drugą dłonią. W większości
przypadków już ten ruch, umożliwiający lekkie odgięcie głowy i lepszy przepływ powietrza przez górne
drogi oddechowe wystarczy, aby
dziecko zaczerpnęło tchu i mocno
odkaszlnęło.
W przypadku silnego zachłyśnięcia należy jednym szybkim ruchem
zdjąć chustę przez głowę i odwrócić
niemowlę twarzą w dół, kładąc je
sobie na kolanach tak, aby główka
znalazła się niżej niż tułów.
Wygodne karmienie dużego malucha
Według zaleceń Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), dzieci
powinny być karmione wyłącznie
mlekiem matki do końca 6. miesiąca życia. W trosce o prawidłowy
rozwój dziecka, WHO zaleca także
kontynuowanie karmienia piersią
do drugiego roku życia lub dłużej
(w tym okresie oczywiście dieta dziecka jest już uzupełniana lokalnymi
produktami).
Chusta na kółkach pomaga mamom zastosować się do tych zaleceń ułatwiając wplecenie karmienia
piersią w aktywny tryb życia. Ten typ
chusty umożliwia ułożenie w pozycji
do karmienia (leżącej) oraz wygodne i dyskretne karmienie bez pomocy rąk, nawet w pozycji stojącej,
nie tylko zupełnie małego niemowlęcia, ale także większego dziecka.
Nawet maluch o wzroście np. 80 – 92
cm (zależnie od szerokości ramion
mamy) bez trudu zmieści się w chuście ułożony przy piersi mamy (patrz
„pozycja odwrotna”).
Kinga Cherek
www.chusta.pl
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Teściowe powracają
Ponad 40 procent młodych
Polaków w przedziale wiekowym
od 25 do 34 lat i ponad 27 procent
małżeństw, nie ma własnego mieszkania. Coraz więcej młodych ludzi
mieszka wspólnie z rodzicami lub
teściami. Wspólne zamieszkiwanie
rodzi napięcia na linii synowa – teściowa, zięć – teściowa, które coraz
trudniej rozładować.
Z ostatniego spisu powszechnego
wynika, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat drastycznie spadła w Polsce
liczba młodych małżeństw mających samodzielne mieszkania. Przez
ostatnią dekadę, liczba ludzi przed
trzydziestką dysponująca własnym
lokum, zmniejszyła się o ponad 200
tysięcy. Co jest powodem, że młodzi
małżonkowie mają tak trudny start?
Z pewnością kryzys, stagnacja gospodarcza, wysokie bezrobocie, brak
pracy, a wreszcie ceny mieszkań,
które w polskich realiach są astronomicznie wysokie. W naszym kraju
młodzi ludzie odbierają wypłaty w
złotówkach, a za metr kwadratowy
mieszkania muszą zapłacić tyle, co
ich zachodni rówieśnicy zarabiający w euro. W Warszawie, Krakowie,
Gdańsku, ceny mieszkań należą do
najwyższych w Europie. W bogatszych krajach europejskich, poza
oczywiście Włochami, gdzie tradycja „wiecznych dzieci”, zdaje się nie
przemijać, młode małżeństwa znacznie częściej mają własne mieszkania
i są samodzielne.
Młodzi Polacy mają trudniej i muszą zamieszkać wspólnie z rodzicami albo teściami. Tylko jak się z nimi dogadać? Zwłaszcza z teściową?
Twarde realia
Kryzys ograniczył możliwości
mieszkaniowe młodych ludzi.
Większości z nich nie stać na zakup
własnego „M”, lepiej sytuowani wynajmują mieszkania. Pozostają Ci,
którzy nie należą ani do pierwszej,
ani do drugiej grupy. Socjologowie
z Polskiej Akademii Nauk zwracają
uwagę, że tradycja wielopokoleniowych rodzin jest bardziej widoczna
na wsi niż w mieście. Młodzi małżonkowie mieszkający wspólnie z
teściami czy rodzicami na wsi, decydują się na takie rozwiązanie często
w związku z dziedziczeniem ziemi,
poza tym ich domy są większe niż
lokale w mieście.
„Miastowi” często mają trudniejszą sytuację ekonomiczną niż ich
rówieśnicy ze wsi. Nie mogą znaleźć pracy, a jeżeli już ją mają, to i
tak zarobki nie pozwalają na wyna-

jęcie osobnego lokum, nie mówiąc
już o zakupie mieszkania. Stopa
bezrobocia wśród młodych ludzi w
miastach wynosi ponad 10% i jest
wyższa niż średnia krajowa. Przy
niskich zarobkach młode małżeństwa nie mają zdolności kredytowej,
a ci którzy ewentualnie mogą liczyć
na pożyczkę z banku, nie są pewni
czy w przyszłości stać ich będzie na
spłatę kredytu.
Lista zarzutów
Wspólne zamieszkanie młodego małżeństwa z teściami nie jest
wymarzonym startem życiowym
dla tych pierwszych. Taka konieczność powoduje u nich stres i brak
prywatności. Według raportu Desk
Research, ponad połowa polskich
teściowych nie jest zadowolona ze
swoich synowych. Lista zarzutów
jest długa. Młode żony ich synów
są niekompetentne, nieodpowiedzialne, mało zaradne, mało opiekuńcze itd. Teściowe uważają, że
synowe nie potrafią zadbać o męża,
nie mają pojęcia o macierzyństwie
i nie sprawdzają się w roli matki.
Zarzuty sprowadzają się do jednego.
Żadna z synowych nie jest dostatecznie dobra dla ukochanego syna i nie
zaopiekuje się nim tak jak mamusia.
Synowe też mają swoją listę.
Twierdzą, że teściowe są wścibskie,
podsłuchują pod drzwiami, piorą
synkowi skarpetki, prasują koszule,
podtykają obiadki. Pod nieobecność
młodych zaglądają do ich pokoju i

oczywiście sprzątają tak, jak tylko
one potrafią. Krytykują każde działanie swoich synowych i robią wszystko, aby żona ich syna żyła w ciągłym
poczuciu winy. Synowe uważają, że
teściowym brakuje tolerancji, zrozumienia dla drugiego człowieka, że
przekraczają granice własne i granice młodych. Nie widzą, nie słyszą,
nie rozumieją. Stosują moralny i
emocjonalny szantaż. Widzą tylko
swojego synka. I tu dochodzimy do
sedna sprawy, czyli ukochanego
synka mamusi.
Teściowa kontra synowa
Ukochany synek mamusi.
Najlepszy, najmądrzejszy, najprzystojniejszy. Uczuciowo bardzo związany z matką. Hołubiony i chroniony, odsuwany przez mamusię od
wszelkich trosk tego świata. Kiedy w
jego życiu pojawia się druga kobieta,
rozpoczyna się rywalizacja.
Silniejszą pozycję wyjściową mają teściowe. Są starsze, bardziej doświadczone życiowo i zahartowane
w bojach. Przeżyły stan wojenny,
puste półki w PRL-u i nie pozwolą
sobie w kaszę dmuchać. W młodości nie zaznały dobrobytu, musiały
walczyć o swoje, przez co uodporniły się na wiele życiowych niedogodności. Teraz się starzeją. Nie zawsze
atrakcyjnie, bo mało którą z nich
stać na dbanie o siebie. Są już na
emeryturze, nie chodzą na spotkania z przyjaciółkami, nie oglądają
wspólnie z nimi kinowych seansów,
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nie uczestniczą w kursach tanecznych. Nie korzystają z internetu, nie
podróżują, mają niechęć do różnego rodzaju instytucji państwowych
i nie chcą korzystać z ich pomocy.
Dla nich najważniejsza jest rodzina,
a przede wszystkim ukochany syn.
Synowe startują z drugiej pozycji
i mają małe szanse na wygraną.
Chyba, że trafi się taka wyjątkowo
ambitna, mająca ducha walki. Ale
o tym za chwilę. Współczesne synowe, nie są już takie młode jak kiedyś.
Teraz kobiety coraz częściej wstępują w związek małżeński po 25-tym
roku życia, są więc bardziej dojrzałe.
Również emocjonalnie. Rodzina jest
dla nich ważna, ale nie najważniejsza. Liczy się także praca zawodowa,
niezależność finansowa i samodzielność. Mają konto w banku, znają języki obce i chcą być traktowane po
partnersku. Właśnie tego oczekują
od swojego męża. Nie podają mu
kapci po powrocie z pracy i nie stoją nad nim z kubkiem herbatki. Nie
chcą mu matkować, tylko partnerować. Nie pozwalają sobą dyrygować
i coraz częściej walczą o swoje.
Trudno o kompromis, bo w polskiej mentalności dalej funkcjonuje
stereotyp Matki Polki. Cierpiącej i
poświęcającej się.
Teściowa kontra zięć
Spór przebiega na linii młody
ojciec – babcia. Współcześni tatusiowie różnią się od swoich ojców
w sposób zasadniczy. Są bardziej
świadomi ojcostwa i chcą uczestniczyć w życiu dziecka. Nie odpowiada
im rola, jaką znają ze swojej przeszłości, czyli niedzielnego taty, faceta od
płacenia rachunków i wymierzania
klapsów. Mają żal do swoich ojców
i nie chcą, aby ich dzieci miały takie
same dzieciństwo. Nie chcą być traktowani jak bankomat.
Ale teściowa, przyzwyczajona do
roli męża w domu jako pana i władcy, ma na ten temat swoje zdanie.
Zaczyna się konflikt. Mąż ma pretensje do żony, że słucha tylko mamusi,
że wszystko konsultuje z nią a nie z
nim, a jego powiadamia o podjętych
z mamusią decyzjach. Bo to jej mamusia najlepiej wie kiedy przewinąć
dziecko, jak je karmić, jak ubierać, w
co ubierać, kiedy ubierać, jak kłaść
spać, o jakiej porze kłaść spać itd.
Według najnowszych badań przeprowadzonych przez
Instytut Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego, młodzi ojcowie
bawią się z dzieckiem (86 proc.),
opiekują się nim w czasie choroby
(68 proc.), pielęgnują niemowlę (53
proc.) i przygotowują posiłki dla
dziecka (55 proc.). Ponad 90 procent
z nich jest zdania, że w przypadku

starszych dzieci powyżej 1 roku życia, opieka i wychowanie powinny
być dzielone pomiędzy mamę a tatę.
Niestety, teściowe na ogół uważają, że mężczyzna nie potrafi zająć
się dzieckiem tak dobrze jak one i
robią wszystko, żeby ojców od dzieci
odsunąć. A oni albo zostają po godzinach w pracy, albo spotykają się z
kolegami. Nie zawsze wiedzą jak powinni zachować się w sytuacji, kiedy dziecko za karę (nałożoną przez
tatę) nie ogląda telewizji, a babcia
podchodzi i telewizor wnusi/wnusiowi włącza. Albo kiedy latorośl ma
szlaban na kieszonkowe, a babcia
i tak je dofinansuje. Tata dba o to,
żeby jego pociecha nie objadała
się słodyczami, a babcia podsuwa
czekoladki i ciasteczka. Ojciec chce
wychowywać dziecko na rozsądnego, samodzielnego człowieka, natomiast babcia jest nadopiekuńcza i
wyręcza „maleństwo” w czym tylko
może. A socjologowie alarmują, że
dzieci zasypywane nadopiekuńczością, w dorosłym życiu mają „pod
górkę”. Później się usamodzielniają,
boją się życia i świata, bo nikt już ich
nie chroni. Ale teściowa nie wierzy
w kompetencje i dobre chęci zięcia,
tylko robi swoje.
On kontra ona
Mąż i żona. On broni swojej mamusi, ona swojej. On twierdzi, że
skoro mamusia
tyle zajmuje się naszym dzieckiem,
nie można jej przecież krytykować.
Ona odpowiada,
że najlepiej by było, żeby mamusia
tyle dzieckiem się
nie zajmowała. On
na to, że mamusia
wie najlepiej. Ona
twierdzi, że nie.
Wszyscy znamy
takie rozmowy.
Panowie nie zdają
sobie sprawy z tego, że w potyczkach
synowej z teściową
nie mogą pozostawiać żony samej
sobie. A niestety na
ogół stają po stronie matki i zapominają, że rodzice
muszą mieć wspólne zdanie, wspólny
front. Oboje powinni powiedzieć: przepraszamy, ale to
nasze życie, nasze
dziecko. Ogromnie
mamusi dziękujemy za pomoc, ale
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damy sobie radę. Oczywiście nie
można teściowej odstawić od dziecka w ogóle, bo babcia to jednak
babcia.
Niestety, w 70 procentach panowie w takich sytuacjach siedzą cicho jak mysz pod miotłą. Chowają
głowę w piasek, tak jak przez całe
życie robili to ich ojcowie i dziadkowie. A teściowe robią swoje i
często doprowadzają do sytuacji,
że albo młodzi uciekają od nich
gdzie pieprz rośnie, albo teściowa
wygrywa i małżeństwo się rozpada.
– I znów jest najważniejszą osobą w
życiu swojego syna.
Nie można uogólniać i wszystkich
teściowych wrzucać do jednego worka. Powyższy artykuł jest odzwierciedleniem danych GUS i badań socjologicznych prowadzonych przez
kilka niezależnych pracowni. W
świetle tych badań, takie są realia.
Proszę więc o wybaczenie wszystkie
dogadujące się teściowe i synowe
oraz teściowe i zięciów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że napięcia na
linii synowa – teściowa, zięć – teściowa będą tym bardziej iskrzyć,
im ciężej będzie młodym ludziom
stanąć na własne nogi, im większe
będzie bezrobocie, pogłębiający się
kryzys i obustronna frustracja.
Sylwia Jaworska
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Ty tu rządzisz
Naprawdę. Tylko Ci się wydaje, że
nie masz nic do powiedzenia. Mylisz
się twierdząc, że nic nie znaczysz, że
nikt się z Tobą nie liczy, że nikt Cię
nie zauważa. Że wszyscy traktują
Cię jak zaprogramowanego robota
wykonującego polecenia: „podaj,
przynieś, odnieś, zrób”. Naprawdę
– uwierz mi – tak nie jest. To jest twój
czas, Twoje miejsce i Ty tu rządzisz.
Jesteś kobietą, żoną, matką i kochanką. Dźwigasz na swoich kobiecych
barkach losy całego świata, bo to Ty
rodzisz dzieci, Ty je wychowujesz, Ty
się nimi opiekujesz, Ty uczysz je jak
żyć, pokazujesz im, co jest dobre, co
złe. A w wolnych chwilach – oczywiście w ramach relaksu – sprzątasz,
gotujesz, pierzesz, prasujesz i przy
okazji pracujesz zawodowo. To Ty
znosisz humory swoich domowników, przeżywasz ich sukcesy, porażki, wzloty i upadki. A przy okazji, czy
też w chwili wytchnienia, zbierasz
z podłogi porozrzucane wczorajsze
albo przedwczorajsze skarpetki,
opakowania po chipsach i puszki po coli lub piwie. A kiedy masz
wolny czas – bo przecież masz go
wyjątkowo dużo – wysłuchujesz żalów i pretensji do całego świata, a
przede wszystkim do Ciebie, bo to Ty
za wszystko odpowiadasz i zawsze
jesteś pod ręką.
Nie jesteś bałaganiarą ani zapominalską. Po prostu czasami nie
dajesz rady sama ogarnąć tego
wszystkiego. Po skończonej pracy i
zrobionych w biegu zakupach, ledwie stajesz w drzwiach mieszkania
a już słyszysz: gdzie jest mój sweter,
gdzie moje czyste skarpetki, kiedy
będzie obiad, dlaczego moja koszula
jest niewyprasowana, dlaczego, dlaczego, dlaczego… Zasypiasz z głową
pełną rzeczy do zrobienia na wczoraj, z nieogarniętym bałaganem w
mieszkaniu, niezałatwionymi sprawami. Nie, nie zapomniałaś o nich.
Po prostu nie zdążyłaś.
Nie jesteś zaniedbana, chociaż wyglądasz gorzej niż niepracująca sąsiadka z parteru – twoja rówieśniczka, która też ma na głowie mnóstwo
spraw, ale na jej szczęście – a Twoje
nieszczęście, są to sprawy o wiele
mniejszego kalibru. Zastanawiasz
się jak ona to robi. Wypoczęta, zadbana. Nawet wtedy, kiedy wychodzi
rano na spacer z psem, wygląda tak
jakby przed chwilą wyszła z salonu
piękności. Nie wiesz jednak o tym,
że ona jest w swoim związku na eta-

pie początkowym, to znaczy takim,
kiedy jeszcze starają się obie strony,
nie tylko jedna.
Nie jesteś rozrzutna. Wbrew pozorom nie wydajesz dużo na swoje
ubrania, a kosmetyczkę odwiedzasz
raz do roku albo i wcale. Nie ulegasz
słabości do mody, nie jesteś od niej
uzależniona. Nie masz na to czasu,
często ochoty, jeszcze częściej możliwości finansowych. Wieczorami,
jeśli złapiesz kilka minut oddechu,
rozmarzonym wzrokiem wpatrujesz
się w telewizyjne reklamy, gdzie Ona
i On w pięknym domu, otoczeni pięknymi dziećmi wiodą bajkowy żywot.
Wzdychasz i myślisz, – „dlaczego to
nie jestem ja”. Dlatego Kochana, że
życie to nie jest telewizyjna bajka.
Jest brutalne, rządzi nim kasa, tupet
i bezczelność, a TY bez rozpychania
się łokciami niczego nie zwojujesz.
Pytasz sama siebie, czy istnieje przepis na udane, szczęśliwe życie. I sama sobie odpowiadasz, że nie wiesz.
Podpowiem Ci. Psychologowie
twierdzą, że żeby być szczęśliwym,
trzeba sobie na szczęście zasłużyć.
Ciężką pracą wydrzeć życiu ten kawałek szczęścia tylko dla siebie. Ty,
to swoje budujesz małymi kroczkami. Ale czy druga strona Ci pomaga, czy na pewno chce żeby Wasze
szczęście było wspólne? A może
tylko buduje własne, w którym dla
Ciebie nie ma miejsca?
Kto tak naprawdę Ciebie rozumie: Mąż? Dzieci? Teściowie?
Niezamężna przyjaciółka? Koleżanka z pracy? – Nikt. Tylko Ty
możesz zrozumieć sama siebie, rozpoznać swoje potrzeby i przywołać
ukryte marzenia. Kto cię doceni?
Tylko ty sama. Dlatego nie czekaj
aż zrobi to ktoś inny. Jak mantrę
powtarzaj sobie bez przerwy „Ja tu
rządzę, Ja tu rządzę”, aż wreszcie w
to uwierzysz i zaczniesz wymagać,
egzekwować, żądać, a przede wszystkim wierzyć.
W siebie.
Świat się zmienił. Czasy, kiedy
mężczyzna był w związku panem i
władcą dawno minęły. Nie obowiązują już rodzinne schematy powielane przez nasze babcie i mamy.
Mężczyźni już nie dominują i coraz
częściej zdają sobie z tego sprawę.
Twój również. On to widzi i dlatego to On ma kompleksy, nie Ty.
Bo Ty jesteś zaradna, inteligentna,
samowystarczalna, pewna siebie i
swojej własnej wartości. Dlaczego

więc coraz częściej masz poczucie
niespełnienia? Odpowiem Ci. Bo
chociaż jesteś niezastąpiona, jesteś
też niedoceniona. I tu leży problem.
Tylko to nie jest Twój problem. Ty
nie możesz odpowiadać za to, że ktoś
Ci najbliższy ze swoimi problemami, (jakie by one nie były), sobie nie
radzi. Twój mężczyzna jest już duży,
niech więc ze swoimi problemami
radzi sobie sam. Owszem, możecie
to „przegadać”, ale decyzje musi
podjąć On. Tylko On.
Musisz znać swoją wartość i pamiętać, że nie da się jej zamienić na kasę, ani inne materialne rzeczy. Jeżeli
jesteś w cieniu męża, partnera, czy
kochanka, to dlatego, że sama sobie
na to pozwalasz. Rozumiesz, na
czym polega problem? Sama przyczyniłaś się do sytuacji, która Ciebie
przytłacza.
Nauczyłaś się ulegać czyimś zachciankom, podtykać komuś wszystko pod nos, podawać, wyręczać. A
teraz Twój mężczyzna robi wszystko,
żeby Ci nie było za nudno na tym
świecie. Odpowiedz mi proszę na
jedno pytanie: w czym On jest lepszy
od Ciebie? Też ma kości, ręce, nogi,
oczy i głowę. Jest silniejszy fizycznie
– to prawda, ale z psychiką już gorzej. Czuje się od ciebie lepszy?
OK, ale na jakiej podstawie?
Pamiętaj, że dajesz innym dużo,
dlatego dużo od innych wymagaj.
Musisz walczyć o swoje, bo życie
to walka i obowiązuje w nim tylko
jedno prawo – prawo dżungli. Jesteś
matką, która dała życie drugiej istocie i już za samo to,
powinnaś być noszona na rękach.
Pamiętaj także i o tym, że nie powtórzy się już żadna sekunda, minuta i
godzina Twojego życia. Nie możesz
więc marnować następnych.
Ty tu rządzisz!
Anna Janicka
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Ciekawostki
Najszybszy samochód świata
Samochód Bloodhound rozpędzi
się w tym roku do rekordowych 1290
km/godz. Żeby pojazd osiągnął taką
prędkość, brytyjscy naukowcy wyposażyli go w dwa silniki odrzutowe o mocy 135 tysięcy koni mechanicznych. Bloodhound SSC (Super
Sinic Car – samochód naddźwiękowy), waży sześć ton i porusza się na
kołach z kutego aluminium (żadna
opona nie wytrzyma ponad 19 tysięcy obrotów na minutę). W czerwcu
zeszłego roku koła pomyślnie przeszły testy, obracając się 174 razy w
ciągu sekundy. W czasie jazdy próbnej samochód poprowadzi pilot RAF
Andy Green – pierwszy człowiek,
który przekroczył na lądzie barierę dźwięku w samochodzie Thrust
SSC. Jego rekord prędkości z 1997
roku wynoszący prawie 1228 km/
godz. do dziś pozostaje niepobity.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z
planem, w 2016 roku Bloodhound
zaatakuje barierę tysiąca mil na godzinę.
Najstarsza użytkowniczka
Facebooka
Pierwszy komputer kupiła mając
95 lat. Od tamtej pory korzysta z internetu i portalu społecznościowego
oraz tworzy kolaże w Photoshopie.
Edythe Kirchmaier ma obecnie 107
lat i doskonale radzi sobie z nowymi technologiami. Mimo sędziwego
wieku, jest fanką serwisu społecznościowego Facebook i jego najstarszą zarejestrowaną użytkowniczką.
Swój profil uzupełnia na bieżąco,
regularnie zamieszcza najświeższe
informacje i kontaktuje się ze swoimi fanami, a ma ich blisko 60 tysięcy. Dzięki internetowi pani Edythe
rozmawia też z przyjaciółmi, rodziną
i wysyła maile.

Najpopularniejsze hasła
Firma SplashData opublikowała
raport 25 najpopularniejszych haseł,
które wyciekły do sieci na przestrzeni ostatniego roku.
Według opublikowanego w 2014 roku raportu, liczba cyberataków wzrosła na świecie o 48 proc. Oznacza
to przeszło 117 tysięcy naruszeń
bezpieczeństwa dziennie. W pierwszej trójce sklasyfikowano hasła:
„123456”, „password”, oraz „12345”.
Popularne są również takie hasła
jak: 1234, 12345678, 123123, 111111,

696969, baseball, dragon, monkey,
abc123, superman, michael, trustno1 czy batman. Niestety, użytkownicy internetu nadal nie zabezpieczają odpowiednio swoich kont.
Kara za nieobecność na urodzinach
Pięcioletni Alex otrzymał od koleżanki zaproszenie na przyjęcie
urodzinowe, a rodzice potwierdzili
jego obecność. Okazało się jednak,
że w tym samym czasie malec został
zaproszony do dziadków i ostatecznie nie poszedł na urodziny, a ten
czas spędził w towarzystwie babci
i dziadka. Kilka tygodni później
chłopiec przyniósł do domu brązową kopertę a w niej wystawioną
przez rodziców koleżanki fakturę na
kwotę 15,99 funtów tytułem zwrotu
kosztów poniesionych na przygotowanie przyjęcia.
Obie mamy wdały się w gorącą
dyskusję na Facebooku. Mama
Alexa udowadniała, że chciała poinformować, iż chłopiec nie przyjdzie
na urodziny, ale nie miała jak się
skontaktować z rodzicami dziewczynki. Z kolei mama solenizantki
twierdziła, że wszystkie dane kontaktowe znalazły się na zaproszeniu, a zapłata za nieobecność ma
być nauczką dla rodziców chłopca,
który nie po raz pierwszy nie pojawił
się na przyjęciu, na które był zaproszony. Rodzice Alexa odmówili uregulowania faktury i sprawa trafiła
do sądu. Wyrok jeszcze nie zapadł,
ale póki co, zdarzenie komentują internauci. Jedni twierdzą, że rodzice
dziewczynki są śmieszni, bo zaproszenia na urodziny nie można uznać
za wiążącą umowę, inni zaś uważają,
że rodzicom Alexa przyda się lekcja
dobrych manier.
Znikająca plaża
Do niezwykłego zjawiska doszło
w angielskiej Kornwalii, gdzie plaża
Porthleven została zmyta przez olbrzymi przypływ, a następnie wróciła na swoje miejsce. Ostatnie zawirowania pogodowe sprawiły, że całe
wybrzeże pokryte złotym piaskiem
przemieniło się w postrzępione skały pokryte wodorostami i algami.
Schody zwyczajowo prowadzące na
plażę zostały urwane tuż nad skalistym podłożem. Jedna z mieszkanek
miasteczka powiedziała dziennikarzom, że „nigdy nie widziała plaży
tak ogołoconej z piasku”. Jednak
kilka godzin później Matka Natura
przywróciła wszystko do pierwotnego porządku.

Zaskakujące badania
Brytyjski ośrodek badania opinii
publicznej YouGov opublikował raport, z którego wynika, że najmłodsze dziecko w rodzinie ma największe poczucie humoru, najstarsze
zaś jest najbardziej odpowiedzialne
i poukładane. Pierworodni są lepiej
zorganizowani i mają sztywno ustalone priorytety w życiu. Młodsi natomiast charakteryzują się większym
poczuciem humoru i są bardziej
zrelaksowani.
Starsze dzieci działają skuteczniej i lepiej radzą sobie w życiu niż
młodsze rodzeństwo. Wynika to z
większego bagażu doświadczeń,
ponieważ po narodzinach nowego
członka rodziny cała uwaga przenosi się na niego. Starsi wtedy stają
się bardziej samodzielni, a z czasem
pomagają w opiece nad juniorem.
Jak pokazują badania, młodsze rodzeństwo jest częściej faworyzowane
przez rodziców.
Chcesz schudnąć?
Przykręć ogrzewanie
Naukowcy przekonują, że kiedy w
pomieszczeniach obniżymy temperaturę do 18-19 stopni Celsjusza, spalimy zbędny tłuszcz. Potrzeba zwiększonej produkcji ciepła i utrzymania
prawidłowej temperatury wewnętrznej, może istotnie zredukować poziom zmagazynowanego tłuszczu w
organizmie, jednocześnie zmniejszając otyłość. Uczeni twierdzą, że obniżona temperatura otoczenia może
być skutecznym sposobem na walkę
z nadwagą i cukrzycą typu 2.
Jedna trzecia populacji świata ma
nadwagę lub jest otyła, a globalny
koszt leczenia otyłości sięga 2 trylionów dolarów rocznie.
Przebieralnia „neutralna płciowo”
Na publicznym basenie w miejscowości Sundbyberg koło Sztokholmu,
oprócz przebieralni dla pań i panów,
dobudowano trzecią „neutralną
płciowo”. Ten szwedzki basen jest
oficjalnie przyjazny dla lesbijek,
gejów, osób biseksualnych i transseksualnych. Nowa przebieralnia
została zaprojektowana tak, aby
jednorazowo mogła z niej korzystać
jedna osoba. Jest to także oferta dla
osób niepełnosprawnych oraz dla
tych, którzy chcą się przebierać
prywatnie ze względu na swe przekonania religijne.
Opracowała:
Karolina Tomczak
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Kącik absurdu
Najdziwniejsze pozwy sądowe
Oskarżyć można każdego człowieka, firmę czy instytucję: szpitale,
gwiazdy filmu, sportu, bary szybkiej
obsługi, stacje telewizyjne itd. Prym
w tej dziedzinie wiodą mieszkańcy
USA. To właśnie w amerykańskich
sądach najczęściej rozpatrywane są
najdziwniejsze pozwy, a poszkodowanym przyznawane zostają czasem
bardzo wysokie odszkodowania.
Oto przykłady niezwykłych, czasami absurdalnych pozwów, jakie
złożono w różnych sądach.
Uwaga, gorące!
W 1994 roku, 79-letnia Stella
Liebeck przez swoją nieostrożność
wylała na siebie kawę zakupioną
w jednej z restauracji McDonald’s i
oskarżyła sieć o to, że napój był zbyt
gorący, co spowodowało oparzenia
na jej nogach. Amerykanka walczyła
przed sądem o ponad 2 miliony dolarów, dostała 250 tysięcy. Restauracja
otrzymała także nakaz umieszczania na kubkach napisów „Uwaga
gorące”. Panuje opinia, że właśnie
ten konkretny przypadek wywołał
falę kolejnych pozwów, w których
poszkodowani zaczęli domagać się
gigantycznych odszkodowań.

Dziecko „@”
Młody tata wystąpił do sądu z prośbą o wydanie pozwolenia na nazwanie swojego dziecka „@”. Wysoki sąd
odmówił, a w uzasadnieniu podał,
że według chińskiego prawa imiona nadawane dzieciom muszą mieć
swoje odpowiedniki w języku mandaryńskim. Jak więc po mandaryńsku jest „@”?

Amerykanin kontra bułki do hot-dogów
Pewien mieszkaniec USA oskarżył producenta bułek do hot-dogów
o to, że pakuje je w paczkach po 10
sztuk. W złożonym do sądu pozwie
uzasadniał swoje racje twierdząc, iż
bułki powinny być pakowane po 8
sztuk w paczce, tak samo jak parówki do hot-dogów. Żądał odszkodowania za każde dwie zmarnowane
bułki z pakietu 10 sztuk. Sąd pozew
odrzucił.

Antykwariusz kontra bezdomny
Właściciel sklepu na Manhattanie
w Nowym Jorku pozwał do sądu
bezdomnego włóczęgę, który jako
miejsce do życia upodobał sobie
chodnik przed witryną jego sklepu. Antykwariusz domagał się od
bezdomnego odszkodowania w wysokości jednego miliona dolarów
twierdząc, że jego ciągła obecność
odstrasza potencjalnych klientów.
Dodatkowo żądał wydania sądowego zakazu przebywania w odległości mniejszej niż 30 metrów od jego
sklepu. Pozew na wokandę nie trafił.
Kosztowne rozstanie
Amerykanin zerwał zaręczyny ze
swoją dziewczyną. Zdarza się. Ale
niedoszła panna młoda postanowiła
dać nauczkę byłemu narzeczonemu
i złożyła pozew do sądu o odszkodowanie. Otrzymała 93 tysiące dolarów
za „ból i cierpienie”, 60 tys. dolarów
za „załamanie nerwowe”, które było przyczyną niemożności podjęcia
przez nią pracy zarobkowej, oraz 25
tys. dolarów na pokrycie kosztów
psychoterapii. Zerwanie zaręczyn
kosztowało młodego człowieka 178
tysięcy dolarów.

Zmiana orientacji
Do szczęśliwców, którym udało
się uzyskać odszkodowanie, należy również mężczyzna z Michigan,
który twierdził, że po wypadku samochodowym, którego padł ofiarą,
zmieniła się jego orientacja seksualna. Po kolizji przestał odczuwać
pociąg seksualny do żony, musiał
przeprowadzić sprawę rozwodową
i został gejem. Od kierowcy ciężarówki, z którą owego feralnego dnia
zderzył się jego samochód, żądał odszkodowania w kwocie miliona dolarów. Otrzymał zadośćuczynienie w
wysokości 200 tysięcy dolarów.
Telewidz kontra prognoza pogody
Sprawę w sądzie wygrała także
kobieta, która pozwała stację telewizyjną za wyemitowanie błędnej
prognozy pogody. Według TV miało
być ciepło i pogodnie, a w rzeczywistości lało jak z cebra. Kobieta, która
po obejrzeniu prognozy dostosowała
swój ubiór do telewizyjnej przepowiedni meteorologicznej, przeziębiła się i zachorowała. Przed sądem
stwierdziła, że żąda odszkodowania,
ponieważ straciła pieniądze na wizytę u lekarza i wykupienie leków, a w
związku z chorobą nie mogła pójść
do pracy. Wysoki sąd przyznał jej
rekompensatę w wysokości tysiąca
dolarów.
Burmistrz kontra Batman
Burmistrz tureckiego miasteczka
Batman złożył pozew sądowy przeciwko wytwórni Warner Brothers
żądając przyznania odszkodowania
za użycie nazwy Batman bez zgody
władz miasta. Jak twierdził: „na świecie może być tylko jeden Batman”.
Pozew oddalono, a sędzia stwierdził,
iż dziwne jest, że skarga złożona została pod koniec lat 90-tych, a nazwa
Batman pojawiła się po raz pierwszy
już w 1939 roku, gdy wydano pierwszy komiks z tym bohaterem.
Zainspirowany napad
Do domu pewnej amerykańskiej
rodziny włamała się dwójka złoczyńców. Doszło do strzelaniny, w
wyniku której pani domu została
postrzelona i sparaliżowana od
pasa w dół. Wkrótce do sądu wpłynął pozew przeciwko reżyserowi
Olivierowi Stone’owi i wytwórni
Warner Brothers, w którym poszkodowana kobieta zażądała zarówno
od reżysera jak i od wytwórni ogrom-
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nego odszkodowania. Według pani
X do napadu doszło dlatego, że parę włamywaczy zainspirował film
„Urodzeni mordercy”, którego twórcą był Stone i wyżej wymieniona
wytwórnia. Pozew został oddalony,
gdyż sąd nie dopatrzył się winy reżysera ani studia Warner Brothers.
Wybuchowy papieros
Pochodzącemu z Indonezji mężczyźnie przyznano odszkodowanie
za to, iż jeden z palonych przez niego papierosów wybuchł mu w ustach w wyniku czego stracił sześć
zębów. Do pechowego zdarzenia
doszło, kiedy 31-letni Andi Susanto
podróżował swoim motocyklem do
pracy. Niestety, nie udało się ustalić, co było bezpośrednim powodem wybuchu. Sprawa zakończyła
się ugodą, gdyż pechowy palacz
zaakceptował odszkodowanie stanowiące równowartość ok. 1500 zł
oraz zwrot wszystkich medycznych
kosztów, które zaoferowała mu firma Nojorno Tobacco, produkująca
„wybuchowe” papierosy.
Straszny film
W 2000 roku niejaka Cleanthi
Peters brała udział w filmowym przeglądzie horrorów w dniu Halloween.
Po jakimś czasie oskarżyła studio
filmowe Universal o to, że podczas
projekcji i tuż po nich towarzyszył
jej niewyobrażalny wręcz strach,
emocjonalne wyczerpanie i potworne katusze natury umysłowej.
Amerykanka zażądała od studia 15
tysięcy dolarów odszkodowania.
Pieniędzy nie otrzymała.
Sobowtór Michaela Jordana
Amerykanin Allen Heckard złożył
w 2006 r. pozew przeciwko słynnemu koszykarzowi – byłej gwieździe
NBA – Michaelowi Jordanowi oraz
znanej na świecie firmie produkującej obuwie sportowe. Mężczyzna
przyznał, że cierpi z powodu zniesławienia oraz bólu emocjonalnego, który jest efektem tego, że wiele
osób na ulicy myli go ze słynnym
sportowcem. Heckard zażądał aż
832 miliony dolarów, ale dał jednocześnie do zrozumienia, że nie jest to
kwota wygórowana, ponieważ zmiany, które z powodu niefortunnych
pomyłek nastąpiły w jego psychice
są nieodwracalne. Zanim sąd zdążył
zająć się tą sprawą, Heckard wycofał
pozew.
Miniaturowy renault Clio
W 2001 r. jeden z sądów w Wielkiej
Brytanii nakazał wypłatę 8 tysięcy
funtów odszkodowania mieszkance Derby. Cathy McGowan złożyła
pozew do sądu przeciwko organi-

zatorowi konkursu, w którym wzięła udział. Kobieta wystartowała w
quizie zorganizowanym przez rozgłośnię radiową, a nagrodą za zwycięstwo miał być samochód Renault
Clio. Kiedy triumfatorka zgłosiła się
po odbiór nagrody, wręczono jej replikę auta. Brytyjka poskarżyła się
w sądzie, a ten uznał, że organizator
konkursu musi wypłacić jej pieniądze na zakup prawdziwego samochodu.
300 tysięcy dolarów za utratę męskości
Sąd w Waszyngtonie nakazał wypłatę odszkodowania w wysokości
300 tysięcy dolarów mężczyźnie,
który poważnie ucierpiał podczas
pobytu w więzieniu. W wyniku fatalnej pomyłki, Charlie Manning
został zarażony infekcją, która zaatakowała jego męskość i spowodowała uszkodzenie penisa i jednego
jądra. Lekarz diagnozujący zmiany
skórne u mężczyzny orzekł, że cierpi on na alergię wywołaną przez
lekarstwa. Wkrótce okazało się jednak, że został on zaatakowany przez
Necrotizing fasciitis – infekcję, którą
w Stanach Zjednoczonych potocznie
nazywa się „bakterią mięsożerną”.
„Zaburzenie równowagi wszechświata”
Badaczka kosmosu, Marina Bai,
oskarżyła amerykańską agencję
kosmiczną o „zaburzenie równowagi wszechświata”. Rosjanka stwierdziła, że stało się to w czasie misji,
w której udział wzięła sonda kosmiczna Deep Impact. W lipcu 2005
r. naukowcy z NASA doprowadzili
bowiem do celowego zderzenia jednego z elementów sondy z kometą.
Marina Bai, domagając się odszkodowania w wysokości 165 milionów
dolarów twierdziła, że NASA dopuściła się aktu terrorystycznego.
Pozew przeciwko Szatanowi
W 1971 roku, mieszkaniec Stanów
Zjednoczonych złożył w amerykańskim sądzie pozew przeciwko
Szatanowi i jego pomocnikom.
Gerald Mayo uznał, że wszystkie
krzywdy jakich doświadczył w swoim dotychczasowym życiu, spowodowane są przez Szatana, który doprowadził go do ruiny finansowej i
wielokrotnie sprowadzał na niego

śmiertelne zagrożenie. Mayo stwierdził, że w gestii sądu leży rozpatrzenie sprawy, ponieważ diabelskie siły
odbierając mu radość życia, łamią
jego konstytucyjne prawa. Sędzia
z Pensylwanii uznał, że ilość przeszkód prawnych oraz brak uprawnień do rozstrzygnięcia sprawy,
uniemożliwiają przeprowadzenie
przewodu sądowego i pozew odrzucił.
Pozew przeciwko Bogu
W 2008 r. amerykański sąd odrzucił pozew złożony przeciw Bogu
stwierdzając, że sprawa nie może
zostać rozpatrzona z powodu niemożliwości doręczenia Bogu wezwania, albowiem adres Najwyższego
nie widnieje w żadnych rejestrach.
Pozywającym był senator Ernie
Chambers, reprezentujący stan
Nebraska. Wśród wielu oskarżeń,
które znalazły się w pozwie, były
m.in. te obwiniające Pana o stwarzanie zagrożenia terrorystycznego, występowanie powodzi, trzęsień
ziemi, huraganów oraz szerzenia się
głodu. Poza tym senator przypisał
Bogu odpowiedzialność za sianie
grozy spowodowanej przez wszechobecną śmierć, liczne zniszczenia
oraz terroryzowanie milionów ludzi.
Wart odnotowania jest jeszcze jeden pozew przeciwko Bogu. W 2007
roku, rumuński więzień odsiadujący
20-letni wyrok za morderstwo, pozwał Najwyższego za zerwanie umowy. Twierdził, że zawarł z Bogiem
umowę w myśl której w zamian za
wierność i modlitwę, Bóg miał go
trzymać z dala od kłopotów. Rumun
oskarżył Boga o zdradę, korupcję i
złamanie zaufania. Sąd oddalił pozew.
Pozwy sądowe mogą być niezwykłe, zabawne, dowcipne, żenujące,
uzasadnione lub nie, czy po prostu
absurdalne. Szkoda tylko, że zapracowani sędziowie muszą tracić czas
i pieniądze podatników na często
nieuzasadnione pretensje i do tego
w majestacie powagi urzędu przedstawiać powody ich oddalenia.
Źródła: niewiarygodne.pl,
skarbiec.bis, onet.pl
Malwina Komysz
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Słowo o byle czym
Bez tego można żyć
Zanim Newtonowi jabłko spadło
na głowę, nikt nie pomyślał, aby
przyczynę spadania nazwać. Ludzie
żyli swoim życiem a grawitacja (nazwana, czy nie) i tak robiła swoje bez
znajomości przez człowieka prawa
powszechnego ciążenia. Bez słowa
„grawitacja” można żyć, ale bez działania grawitacji – nie.
Okno
Człowiek wielkimi teleskopami i na różne sposoby, „zagląda
Panu Bogu w okno”. Jak to okno
rozumieć? Czym jest teoria Big
Bang, sięgająca do początku Aktu
Stworzenia? Czym jest wyznaczenie
granic wszechświata odległością w
miliardach lat? Jeżeli jest napisane
„Jam jest Alfa i Omega – Początek
i Koniec”, to czy w kontekście tych
słów, nauka już do rzeczonego okna puka? Ale świat materialny (ten
który widać, słychać i czuć, tudzież
obejmujemy go rozumem), jest tylko
częścią tego co istnieje. Wygląda na
to, że „okno” nie tylko jest daleko,
ale też bardzo blisko. (Dociekliwego
fizyka proszę o zaakceptowanie słowa „blisko”).
Oto kilka słów na temat fizyki
kwantowej, która ma już ponad sto
lat i robi wiele zamieszania nie tylko
w nauce.
Człowiek XXI wieku
Fizyka czy mechanika kwantowa
– to brzmi wielce naukowo (absolutnie zasadnie), ale choć blade pojęcie na ten temat mieć można. Atom
składa się z mniejszych elementów,
a te mniejsze – z jeszcze mniejszych.
Bardzo małe cząstki zachowują
się „dziwnie”, inaczej niż większe
obiekty, które podlegają prawom
„zwyczajnej” (Newtonowskiej) fizyki.
Tymi małymi cząstkami zajmuje się
fizyka kwantowa, której osiągnięcia
już mają zastosowanie (np. w telefonach komórkowych, ekranach LCD,
medycynie itd.).
Kwant
– Jest to najmniejsza porcja, o jaką może się zmienić dana wielkość
fizyczna w pojedynczym zdarzeniu.
Np. kwant energii, lub najmniejsza
ilość czasu – kwant czasu, są to najmniejsze obiekty badań.
Przykład z makroświata: bankomat wydaje pieniądze tylko w wielokrotności 10 euro. W tej sytuacji
10 euro jest kwantem pieniądza,
a środki pieniężne w bankomacie
są skwantowane. Kwanty w fizyce

są umownymi pojęciami, służą do
celów badawczych i teoretycznych
rozważań.
„Doświadczenie z dwiema szczelinami zawiera w sobie całą tajemnicę
mechaniki kwantowej”. – Richard
Feynman
Materia, czy fala?
Jeśli światło przepuścić przez jedną szczelinę, zachowuje się zwyczajnie, czyli na ekranie za szczeliną powstanie jeden ślad światła. Ale kiedy
światło napotka dwie szczeliny, na
ekranie ukażą się nie dwa ślady, lecz
więcej. Najprościej mówiąc, w pierwszym przypadku światło zachowało
się jak materia, w drugim – jak fala,
czyli nie jak materia. Cząstki mają
masę (ważą). Fala nie ma masy, jest
„tylko” częstotliwością lub też informacją o częstotliwości (np. 100 Hz),
z jaką drga.
Naukowcy byli jeszcze bardziej dociekliwi i zamiast wiązki światła,
przepuszczali przez szczeliny pojedyncze fotony. Ku ich zdumieniu,
pojedynczy foton skierowany na
dwie szczeliny, też zachował się jak
fala, czyli oddziaływał sam na siebie
(interferował).
Kiedy np. wrzucimy do wody dwa
kamienie, powstaną od nich koliste fale, które po spotkaniu będą
się w pewnych punktach nakładać,
w innych znosić. Takie wzajemne
oddziaływanie fal nazywa się interferencją.
Skąd pojedynczy foton „wiedział”,
że najpierw był przepuszczony przez
jedną szczelinę (zachował się jak
cząstka), a potem przez dwie i zachował się jak fala?
W drugim przypadku pojedynczy
foton przechodzi jednocześnie (!)
przez dwie szczeliny i interferuje
sam ze sobą.
O co tu chodzi? Czy światło jest
materią czy falą? – Światło może
się zachowywać na dwa powyższe
sposoby. Jest to tzw. dualizm korpuskularno-falowy (cząstki = dawniej
korpuskuły).
Obserwator
Oto wkracza człowiek ze swoim
umysłem (świadomością). Jeżeli
spróbujemy zaobserwować, którą
szparą przeleciał kwant (foton czy
elektron), wzór interferencyjny (natura falowa) znika, a kwant przelatuje tylko przez jedną szczelinę.
Kwant „widzi”, że jest obserwowany
z zewnątrz i natychmiast zachowuje się jak cząstka (materia). Jeśli go

nie obserwować, znowu zachowuje
się jak fala. Sformułowanie „kwant
widzi /wie”, jest uproszczeniem, ale
rzecz w tym, iż sam proces obserwacji zaburza stan kwantów. To kluczowy moment: – obserwator, faktem
obserwowania, oddziałuje na stan
kwantowy, oraz na materię…
To, że jeden kwant przechodzi
przez obie szpary jednocześnie, już
jest „nie do przyjęcia” dla naszego
skołatanego umysłu. Wg. fizyki
kwantowej, kwant wystrzelony w
kierunku szczelin, zanim dotrze do
ekranu, przebywa (jednocześnie!) z
nieskończenie małymi prawdopodobieństwami wszystkie możliwe drogi: jedną przez sąsiedni pokój, drugą
przez Marsa, trzecią przez sąsiednią
galaktykę, itd. Dopiero próba dokonania pomiaru położenia kwantu,
powoduje kolaps (załamanie) funkcji falowej i cząstka „decyduje się”,
w którym miejscu obecnie jest.
Innymi słowy cząstka jest „tu i
tam – wszędzie i nigdzie”, dopiero
w momencie obserwacji/pomiaru,
wiemy gdzie ona jest. Obserwator,
czyli człowiek, „wymusza” na cząstce jej zachowanie.
Zachęcam do wpisania w wyszukiwarce np. hasła „kot Schrödingera”,
aby dowiedzieć się, jak kot może być
jednocześnie żywy i martwy. Hasło
„fizyka kwantowa” otworzy zainteresowanym zaczarowany świat –
nawet bez wzorów i obliczeń, – w
którym rzeczywistość przenika się
z najśmielszą fantazją i niejeden film
akcji przy tym wysiada.
I co z tego?
Dla niezainteresowanych – nic, dla
zainteresowanych – wiele. Jesteśmy
ciągle „bombardowani” milionami
mikrocząstek i fal, ale żadna z nich
guza nam nie nabije, gdyż nas przenikają. Dlatego jeżeli matka czuje/
wie, bez względu na odległość, że jej
dziecku dzieje się krzywda, to raczej
nie będzie się zastanawiać, czy właśnie działa splątanie kwantowe.
Bez fizyki kwantowej (nauki) można żyć, ale bez mechaniki kwantowej (procesów w mikroświecie) –
nie. W nim „dzieje się” nasze życie:
działanie genów, naszego mózgu, a
nawet scenariusze naszego losu.
„Nic nie jest stałe i absolutne, z
wyjątkiem pewnej stałości i konsekwencji w świecie myśli: rzeczywistość jest zawsze taka, jak ją każdy
z nas postrzega”.
Michał Nowacki
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Dodaj bezpłatnie
swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail
na adres

antwerpiapopolsku
@gmail.com

(w temacie wiadomości
proszę wpisać
„ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią ogłoszenia
na nr

0489.823.803

luty 2015

Szukam pracy w okolicach Kortrijk 8520. Mam 36 lat wykształcenie średnie. Bardzo dobrze znam język niderlandzki,
angielski. Posiadam doświadczenie na kuchni jako pomocnik kucharza, przy zbieraniu pieczarek oraz sprzątaniu. Tel.:
0488 23 90 72
Mężczyzna poszukuje pracy przy remontach. Tel.: 0491 504
943, Paweł
Sprzedam bardzo tanio książki ezoteryczne - głównie - z
Gnozy - Rożanego Krzyża. Jak nowe. Tel.: 0484 85 68 64
Opiekunka do dziecka, osoby starszej lub niepełnosprawnej.Kompetentna i dyspozycyjna, z wieloletnim doświadczeniem. Potrafię organizować przyjęcia okolicznościowe
od strony kulinarnej, szyć na maszynie drobne przeróbki,
zajmować się ogrodem, sprzątać. Tel.: 0466 304 362 , e-mail:
appanaci@o2.pl
Chętnie pomogę w nauce języka niderlandzkiego w zamian
za pomoc w pracy domowej lub w zamian za lekcje na komputerze.
Tel.: 0484 85 68 64
Usługi krawieckie: dopasowywanie, wymiana zamków, skracanie, obszywanie firan i zasłon. Tel.: 0487308879

Antwerpia po polsku

marzec 2015

55

Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii

Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200
Tel. +32 (0) 2 7390 101
Fax +32 (0) 2 736 18 31
www.bruksela.msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii

Rue des Francs 28. 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405
po godzinach pracy urzędu, wyłącznie w sprawach pilnych takich jak
nagłe zgony, wypadki, zagrożenia
życia
Fax +32 (0)12 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl
Szkolny Punkt Konsultacyjny

im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
Tel. 03 2269212, gsm 0475965159
mail: pruska@skynet.be

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

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

tel. 0903 99 591
tel. 0903 39 969
(weekendy i święta w godz. 9:0018:00)
www.tandarts.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

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

TELEFONY AWARYJNE W BELGII
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna......................................................................................................................................100
Policja........................................................................................................................................................................................................101
Europejski numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia...............................................112
Telefon zaufania dla dorosłych....................................................................................................................................................107
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna wobec dziecka „Child focus”..............................................................110
Pomoc drogowa...........................................................................................................................................................................0703 44
De blauwe lijn (kradzież samochodu, zastawiony wjazd/wyjazd, odholowano samochód itd.)
e-mail: deblauwelijn@politie.antwerpen.be...............................................................................................................0800 123 12
Antigiftcentrum - pomoc w przypadku kontaktu np. dziecka ze środkami chemicznymi,
gdy potrzebujemy natychmiastowej porady, www.poisoncentre.be..............................................................070 245 245
Card stop - w przypadku zgubienia karty bankowej ...........................................................................................070 344 344

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/.

