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Listopadowa zaduma
Znowu dzień się rozpłakał deszczową szarugą,
W alei wiatr harcował, goniąc zeschłe liście.
Już listopad nakrywał miasto nocą długą,
Dokoła było pusto, ponuro i mgliście.
Przystanął starszy człowiek na cmentarza krańcach,
Zapalił skromną świeczkę na grobie swej żony,
Odmierzył pół godziny ziarnami różańca
I odszedł – choć płaczący, jednak umocniony.
Powiązał kraj umarłych z modlitwami żywych
Ognisty sznur światełek jak łańcuch cierpienia.
I rzekł z marmuru anioł, lecz głos miał prawdziwy:
„To życie się nie kończy – ono się przemienia”.
o. Franciszek
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Śmierć, trudny temat do rozmowy z
dzieckiem
Każda śmierć jest tragedią, na
którą nie jesteśmy przygotowani.
Każda żałoba potrzebuje czasu. Nie
umiemy nagle przejść do porządku
dziennego nad tym, że bliskiej nam
osoby już nie ma i nie będzie. W jednej chwili nasz świat się zmienia,
przewartościowuje, tracimy poczucie bezpieczeństwa i spokój. Każdy
z nas idzie przez życie trudną, wyboistą i pełną przeszkód drogą, na
końcu której czeka nas śmierć. Ale
wszystko co dzieje się w naszym życiu ma jakiś sens.
Temat tabu
Nie umiemy rozmawiać o śmierci,
chociaż wiemy, że śmierć w naszym
życiu nadejdzie. Dotknie naszych
bliskich, przyjaciół, znajomych, aż
wreszcie nas samych. Śmierć tworzy w życiu pustkę, której niczym nie
da się wypełnić. Im bardziej stajemy
się tego świadomi, tym bardziej się
boimy.
Staramy się o śmierci nie myśleć, ba,
robimy wszystko, aby nie dopuścić
jej istnienia do naszej świadomości.
Chowamy ten fakt w najskrytszych
zakamarkach duszy. Nie potrafimy
go zaakceptować, nie dopuszczamy
do siebie myśli, że nadejdzie, że to
tylko kwestia czasu. Tymczasem rozmawianie o śmierci jest koniecznością i świadczy o naszej dojrzałości;
obojętnie czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy nie. Rzecz nie w tym, żeby bać się śmierci, ale żeby potrafić
o niej mówić.
Są takie uczucia, które można wyrazić nie tylko łzami, ale też słowami.
Słowami, które mogą zaboleć, ale
też oczyszczać i uspokajać. To trud-
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ne rozmowy, ale nie niemożliwe.
Całe nasze życie to przygotowywanie się na śmierć, której tak bardzo
się lękamy. Budzi ona niepewność,
brak poczucia bezpieczeństwa. Nie
można jednak udawać, że nas nie
dotyczy, że się jej nie boimy. Boimy
się, i to bardzo. Ale rozmowa o niej
pomaga.
Dawniej ludzie lepiej radzili sobie
ze śmiercią najbliższych. Przeżywali
czas żałoby, która wpisana była w
ich codzienne życie. Dzisiaj o śmierci nie chcemy rozmawiać i nie potrafimy rozmawiać, jesteśmy wobec
niej bardziej bezbronni niż nasi
przodkowie. Czy to znak naszych
czasów?
Jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem
o śmierci?
Dzieci nie da się oszukać, są doskonałymi obserwatorami i potrafią wyczuć, że w ich dotąd stabilne
życie, wkradły się łzy, smutek i żal.
Tak samo jak dorośli cierpią i przeżywają stratę. A ponieważ są jeszcze
małe i nie rozumieją wielu spraw, w
tych trudnych momentach wymagają szczególnej troski i opieki.
Jakiej odpowiedzi udzielić dziecku
na pytanie dlaczego nie ma już babci? Jak mu wytłumaczyć, że ciocia
więcej go nie odwiedzi? Jak powiedzieć, że ktoś kogo kocha już go nie
przytuli? Najlepiej w sposób prosty,
jasny, nieskomplikowany i zgodny
z prawdą.
Potrafimy wytłumaczyć dzieciom
skąd się bierze początek życia, ale
nie umiemy z nimi rozmawiać o
końcu życia. Boimy się śmierci i
rozmowy o niej. Jednak dzieci są w
stanie przyjąć
fakt umierania
bardziej naturalnie. Dlatego
nie wolno
im mówić, że
śmierć to kolejny brzydki
wyraz, którego
nie powinny
mieć w swoim
słowniku. Nie
należy im wmawiać, że ktoś
im bliski nagle
zaginął, bo one
będą czekać aż
się odnajdzie.
Trzeba rozmawiać z nimi
o śmierci nie

używając określeń zastępczych.
Prawdziwie, konkretnie i zrozumiale.
Nie można określić wieku dziecka, w
którym takie rozmowy powinny się
rozpocząć. Z pewnością najlepszym
momentem jest ten, kiedy dziecko
samo się tym tematem zainteresuje
i da nam o tym znać. Do tego czasu, lepiej nie rozmawiać z młodym
człowiekiem o śmierci, nie narzucać
mu jej tylko dlatego, iż uważamy, że
nadszedł odpowiedni moment.
Dzieci wiedzą, że śmierć jest naturalną częścią życia, ale wiedzą to po
swojemu. Widzą martwego owada,
czy śmierć domowego chomika. I
to są najczęstsze sytuacje kiedy zaczynają zadawać pytania. Niestety,
rodzice uciekają wtedy przed powiedzeniem dziecku: tak, chomik
umarł. Na ogół kupują mu drugiego
chomika i tłumaczą, że poprzedni
uciekł, albo że ten jest dokładnie
tym, który zawsze był, tylko trochę
się zmniejszył.
Problem polega na tym, że to my
dorośli mamy problem z tematem
śmierci, a nie dzieci. Dlatego nie
przekazujmy im swoich lęków i
niepokojów. Bo śmierć nie jest powodem, żeby dziecko straszyć.
Co wolno, a czego nie wolno mówić?
Najczęstszym błędem rodziców jest
mówienie dziecku, że Bóg ukochał
babcię i zabrał ją do siebie. Dla dziecka Bóg jest miłością i takie tłumaczenie może wywołać u niego negatywne skojarzenia i niewłaściwe
odczucia. Tłumaczenie dziecku, że
Bóg zabrał do siebie babcię bo ją
kocha, może wywołać u niego szok
– ostrzegają psychologowie.
Nie wolno także serwować dziecku
opowiastek w stylu: ciocia nie umarła, tylko zamiast w domu, mieszka
teraz na cmentarzu. Proszę sobie wyobrazić co się stanie, jeśli dziecko
zechce odwiedzić ciocię i zobaczyć
jej nowe mieszkanie.
Kolejnym błędem jest opowiadanie,
że ktoś kto umarł, wcale nie umarł,
tylko wyjechał gdzieś daleko i kiedyś wróci. Dokładnie nie wiadomo
kiedy, ale wróci. Takie kłamstwo
nigdy nie będzie mogło być „odkręcone”.
Nie można też mówić, że ktoś umarł,
bo dziecko było niegrzeczne, że
śmierć jest karą za złe zachowanie.
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Nie wolno utwierdzać dzieci w przekonaniu, że umierają tylko ludzie
starsi. Trzeba im wytłumaczyć, że
może ona dotknąć każdego.
Przede wszystkim trzeba mówić
prawdę. Spojrzeć dziecku w oczy i
powiedzieć, że ktoś umarł i nigdy już
z nami fizycznie nie będzie. Jest to
bardzo istotne w przypadku dzieci,
które oglądając w telewizji kreskówki miały do czynienia z powtórnym
narodzeniem rycerza, czy królewny
przywróconej do życia przez pocałunek księcia. Dla nich śmierć może
być czymś nierealnym, zjawiskiem
na niby. Tak jak sen, z którego ktoś
się zawsze budzi. Dzieci muszą wiedzieć, że są w życiu sny, z których
już nie można się obudzić.
Jeżeli dziecko zada pytanie, musi
być wysłuchane i uzyskać na nie
odpowiedź. To, że jest od nas młodsze nie oznacza, że niczego nie zrozumie. Wie i widzi o wiele więcej niż
nam się wydaje. Na pytanie „czy ty
też umrzesz?” trzeba odpowiedzieć
„tak, ja też kiedyś umrę”.
Cmentarz
Czy dzieci powinny brać udział w
pogrzebie? W tej kwestii psychologowie są zgodni. Małe dzieci nie
powinny uczestniczyć w takich uro-

czystościach. Przede wszystkim dlatego, że dorośli nie są do tego odpowiednio przygotowani i demonstrują
niedojrzałą postawę. Atmosfera
panująca w czasie pogrzebu bywa
często histeryczna, przepełniona
żalem, czasami pogrzeb traktowany
jest jako miejsce spotkań towarzyskich. Takie emocje są dziecku niepotrzebne, wręcz szkodliwe. Nawet
te najmłodsze powinny traktować
śmierć jako nieodłączną część życia,
ale nie może się ona kojarzyć z histerycznymi zachowaniami dorosłych i
brakiem odpowiedzialności.
Dzieci, nawet te małe, często zadają
pytania związane z cmentarzem. Jest
to doskonała okazja, żeby rozpocząć
z nimi rozmowę na temat śmierci.
Odwiedzając groby bliskich można
szczerze i uczciwie opowiedzieć, co
się stało z babcią lub dziadkiem pamiętając, że odpowiedzi muszą być
dostosowane do wieku dziecka.
Dlatego nie wolno opowiadać o zamkniętych trumnach przysypanych
ziemią. Raczej powiedzieć, że jest
to miejsce, w którym wspominamy
kogoś nam bliskiego, bez epatowania szczegółami. Dziecko po takiej
rozmowie zapamięta, że cmentarz
i groby najbliższych związane są z
miłością i pamięcią.
Zabierając dziecko na cmentarz na-
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leży uświadomić mu, że chociaż jest
to miejsce szczególne, nie wszyscy
odwiedzający je ludzie będą zachowywać się właściwie. Taka wizyta
powinna być dostosowana do możliwości dziecka. Wystarczy 15-20
minut, by uprzątnąć grób i zapalić
świeczkę. Dobrze jest zaangażować
dziecko w różne czynności, takie jak
pomoc w sprzątaniu, czy podlewaniu kwiatów, to ułatwi oswojenie z
tym miejscem.
Odejście bliskiej nam osoby jest
ogromną zmianą w życiu naszym,
jak i naszego dziecka, które próbuje
radzić sobie z trudną sytuacją tak
jak umie. Zdarza się, że zaczyna być
agresywne wobec innych, przestaje
się uczyć, zamyka się w sobie, jest
podrażnione. Swoim zachowaniem
stara się nam pokazać, że sobie nie
radzi. Otwartą rozmową na temat
śmierci i związanych z nią rytuałów
pomagamy dziecku nie tylko poradzić sobie z aktualną stratą, ale również wykształcamy w nim mechanizmy radzenia sobie w przyszłości.
Warto też zastanowić się nad tym,
czy duchy, potwory i wampiry, tak
chętnie oglądane przez nasze dzieci
w telewizji, nie wprowadzają do tematu śmierci niepotrzebnego lęku
i strachu.
Anna Janicka
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Poznajemy Flandrię

Miasta i miasteczka - Gent część I
Miasto w północno-zachodniej części Belgii, stolica prowincji Flandria
Wschodnia. Leży przy ujściu rzeki
Leie do Scheldy. Liczy około 250
tysięcy mieszkańców. Dawniej siedziba hrabiów Flandrii i największe
miasto zachodniej Europy XIII i XIV
wieku.
Początki
Nazwa Gent pochodzi prawdopodobnie od celtyckiego słowa „ganda” oznaczającego miejsce zbiegu
dwóch rzek, w tym przypadku chodzi o Leie i Schelde.
Z historią miasta jest ściśle związany francuski zakonnik Amandus
(Amando), którego misją było nawrócenie mieszkańców tych terenów na
chrześcijaństwo. Legenda głosi, że
mnich płynął rzeką, ale kiedy chciał
zejść na brzeg, poganie wrzucili go z
powrotem do wody. Amandus popłynął więc dalej i w miejscu w którym
się zatrzymał i bezpiecznie postawił
stopę na brzegu, powstał później
klasztor św. Piotra (Sint-Pieters),
gdzie przez lata zakonnik mieszkał
i modlił się o nawrócenie pogan.
Ciężko było przekonać mieszkańców Gent do nowej wiary. Omijali
mnicha szerokim łukiem nie wykazując żadnego zainteresowania
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chrześcijaństwem. Pewnego dnia,
kiedy miała miejsce jedna z wielu w tamtych czasach egzekucji,
Amandus zdjął ciało wisielca z szubienicy, zabrał do swojego klasztoru
i tam przywrócił go do życia. Znana
jest także opowieść o tym, jak zakonnik dał drugie życie kobiecie, która
popełniła samobójstwo wieszając
się na własnym welonie. „Cuda”
czynione przez mnicha przekonały
pogan do nowej wiary i zaczęli oni
masowo przechodzić na chrześcijaństwo. Zarówno klasztor Sint-Pieters,
jak i założony później Sint-Baafs (św.
Bawona), odegrały w historii miasta
ogromną rolę, stając się z biegiem
lat najważniejszymi ośrodkami tego
typu we Flandrii.
W IX wieku Gent przeżyło inwazję
Wikingów, którzy doszczętnie złupili
oba klasztory i zrujnowali osadę. W
881 roku zbiegli zakonnicy powrócili
z misją odbudowy miasta. Przed rokiem 1000 zniszczone klasztory odzyskały swoją świetność, powstał też
rynek (dzisiejszy Grote Markt) wokół którego koncentrowało się życie
mieszkańców. W XI wieku istniały
już pierwsze świątynie, na miejscu
których dzisiaj znajdują się: kościół
św. Jakuba, kościół św. Mikołaja i
katedra św. Bawona. Miasto zyskiwało na znaczeniu.

Rozkwit
Kiedy Gent otrzymało prawa miejskie około 1100 roku, rozpoczął się
jego rozwój i gospodarczy rozkwit.
Mieszkańcy zyskali niezależność i
przywileje, z których najważniejszy
nakazywał każdemu kupcowi przepływającemu ze zbożem przez Gent,
do przeznaczenia jednej czwartej
części swojego ładunku do sprzedaży na pobliskim targu zbożowym
(Korenmarkt). Wybudowano mury
obronne otaczające miasto, a wjechać do grodu można było tylko
przez cztery miejskie bramy. W 1180
roku ówczesny hrabia Flandrii Filip
van de Elzas wybudował twierdzę
Gravensteen – siedzibę hrabiów
Flandrii, powstałą z dawnej warowni.
Od XII wieku największe gospodarcze zyski przynosiła produkcja i
handel suknem. Zyski z tego czerpała połowa najbogatszych rodzin w
mieście i to oni de facto sprawowali władzę. Dysponowali ogromnymi
majątkami, a ich przedstawiciele
zasiadali w radzie miejskiej i podejmowali najważniejsze decyzje, nie
zapominając oczywiście o swoich
interesach. Dopiero na początku XIV
wieku cechy rzemieślnicze otrzymały prawo do zasiadania w radzie
miejskiej co oznaczało, że ich przedstawiciele mogli także uczestniczyć
w obradach. Miasto zamieszkiwało
w tym okresie około 60 tysięcy ludzi.
W czasach wojny stuletniej Gent –
chociaż do tej pory neutralne – opowiedziało się po stronie Anglii, która
dostarczała wełnę do produkcji sukna. Ówczesny przywódca miejskiej
rady Jacob van Artevelde, przeciwstawił się hrabiemu Flandrii popierającemu króla Francji, i w 1340
roku na Vrijdagmarkt w Gent koronował angielskiego władcę Edwarda
III na króla Francji. Dziś na placu
stoi pomnik van Artevelde.
Szalony Karol V
Pod koniec XIV wieku, Gent powoli
traciło swoją niezachwianą dotąd
pozycję lidera w przemyśle tekstylnym na rzecz innych flamandzkich
miast, a także Holandii i Anglii.
Mieszkańcy Gent byli coraz bardziej niechętnie nastawieni do klas
rządzących i zaczęły się rodzić konflikty. Nie bez znaczenia był także
podział językowy czyli francuski
przeciw niderlandzkiemu.
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Do upadku miasta przyczynił się
przede wszystkim Karol V, który w
1537 roku nałożył na miasto tak astronomicznie wysokie podatki, że doprowadziło to do licznych strajków.
Mieszkańcy nie zgodzili się z decyzją
władcy i wkrótce doszło do rebelii.
Karol V wysłał 5000 żołnierzy, aby
wyegzekwować nałożone prawo i
zaprowadzić w mieście porządek.
Oprócz tego kapryśny władca odebrał miastu przywileje, które pozwalały mu na niezależność. Oskarżył
mieszkańców o nieposłuszeństwo,
bunt i zdradę. Nakazał konfiskatę
majątków, zapłacenie bardzo wysokiej kary, odebrał radzie miejskiej
prawa do sprawowania władzy nad
terenami poza murami miejskimi a
także nakazał ściągnięcie z dzwonnicy symbolu niezależności miasta,
czyli dzwonu Roeland.
Chcąc do reszty upokorzyć mieszkańców zbuntowanego miasta, 3
maja 1540 roku 30 najznamienitszych mieszkańców, 318 członków
mniejszych cechów i 50 przedstawicieli cechu tkaczy, musiało przemaszerować boso przez miasto odziani
jedynie w koszule. „Pochód hańby”
zamykało 50 „Creesers”, ze stryczkami na szyi, którzy musieli uklęknąć przed Karolem i błagać go o
wybaczenie. Do dnia dzisiejszego
mieszkańcy Gent bywają nazywani
„stropdragers”, czyli ci którzy noszą
stryczek. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku w czasie Gentse Feesten
przez centrum miasta przechodzi
pochód stroppendragers, złożony z
członków miejskiej Gildii, a w historii miasta to wydarzenie zapisało się
jako symbol nieugiętości i nieprzejednania jego mieszkańców.

Gandawska” („Pacificatie van Gent”)
wprowadzając pokój religijny pomiędzy protestantami i katolikami, jednocząc wszystkich w walce przeciwko Hiszpanom. W latach 1577–1584
Gent stało się kalwinistyczną republiką pod wodzą Jana van Hembyze i
Françoisa van Ryhove. W 1584 roku
rozpoczęły się prześladowania kalwinistów, które doprowadziły do tego, że około czterech tysięcy z nich
opuściło miasto. Niektóre źródła
podają, że wyjechało wtedy około
15 tys. mieszkańców i to nie tylko
protestantów.
Trochę później…
Na początku XVII wieku rozpoczęto
odbudowę zniszczonych kościołów,
klasztorów i kaplic, powstało kilkanaście nowych zakonów, m.in. jezuitów. Życie powoli powracało do
normy. Kiedy wybudowano kanał
wodny łączący Gent z Brugią, który potem przedłużono do portów w
Ostendzie i Dunkierce, wydawało
się, że najgorsze czasy Gent ma już
za sobą. Jednak od końca XVI wieku do połowy XVIII wieku miasto
przeżywało ekonomiczny upadek.
W 1650 roku było tu już tylko około
31 tys. mieszkańców. Na dodatek
po zawartym w 1648 roku pokoju w
Munsterze, Gent utraciło łatwy dostęp do morza. Wprawdzie dzięki
kanałowi do Brugii, udało się miastu chociaż częściowo przezwyciężyć
trudności, jednak Gent dalej traciło
na ekonomicznym i gospodarczym
znaczeniu.
Dopiero w połowie XVIII wieku, pod
rządami cesarzowej Marii Teresy,
miasto zaczęło powracać do świetności. Powstały cukrownie, fabryki niezwiązane z sukiennictwem i
najróżniejsze zakłady przemysłowe.
Ich właściciele pomnażali swoje majątki i stać ich było na kupowanie
sobie szlacheckich tytułów, zawieranie małżeństw z przedstawicielami
arystokratycznych rodzin i budowanie wspaniałych rezydencji. W 1737
roku otwarta została, ufundowana
przez przemysłowców, nowa opera
przy placu Kouter.

Od XVI wieku Gent stało się ważnym
ośrodkiem kulturalnym i naukowym na mapie ówczesnej Flandrii.
Mieszkali tu i pracowali najznakomitsi w owych czasach artyści i
uczeni. Sam Erazm z Rotterdamu
był pod wrażeniem wysokiego poziomu nauki i sztuki. Powstały ośrodki,
w których można było pobierać naukę. W mieście było kilku aptekarzy
z uniwersyteckimi dyplomami, istniały towarzystwa teatralne i kluby Gent było także pierwszym miastem
dla mieszczan. W tym czasie Gent w Europie gdzie dotarła rewolucja
słynęło także ze sztuki drukarskiej. przemysłowa, a to dzięki niejakiemu
Lievenowi Bauwensowi, który zmeDla Europy były to czasy przemian chanizował przemysł tekstylny, przei konfliktów religijnych, które nie mycając z Anglii projekt maszyny
ominęły także Gent. Swoje rządy przędzalniczej – „Przędącej Jenny”
rozpoczęła inkwizycja. Zapłonęły sto- („Mule Jenny”). Miasto odzyskiwasy, ginęli heretycy. Prawie w każdym ło dawny blask, stało się ośrodkiem
kościele i klasztorze w mieście doszło uniwersyteckim, a dzięki wybudowado zniszczeń. W 1576 roku, podczas niu kanału Gent – Terneuzen, rówwojny osiemdziesięcioletniej, zosta- nież portem morskim. Przybywało
ła zawarta tak zwana „Pacyfikacja robotników – w 1930 roku pracowa-
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ło ich w mieście 35 tys. (na ok. 175
tys.mieszkancow) w 1200 różnych
fabrykach i zakładach. To w Gent
powstały pierwsze w Belgii nowoczesne związki zawodowe.
W 1837 roku przyjechał do Gent
pociąg parowy, dziesięć lat później
jeździły już tramwaje. W 1899 roku
działało dziewięć linii, na początku
tramwaje konne, a od 1905 roku
elektryczne.
W 1913 roku, kiedy Gent zostało
gospodarzem Światowej Wystawy
(EXPO), wybudowano na tę okazję specjalny kompleks. Powstał
dworzec Sint-Pieters i pobliski hotel Flandria Palace oraz odrestaurowano wiele z zabytków miasta.
Planowano też otwarcie jednego z
najsłynniejszych budynków miasta
Vooruit, jednak z powodu strajków
do otwarcia przed wystawą EXPO
nie doszło.
Po I wojnie światowej rozpoczęto
organizację m.in. Geentse Feesten,
który ma miejsce co roku do chwili
obecnej. Otwarto Capitole – największe kino w kraju, gdzie wyświetlano
filmy dźwiękowe. Od połowy lat
trzydziestych działała radiostacja,
a Uniwersytet Gandawski stał się
pierwszą szkołą wyższą w kraju z wykładowym językiem niderlandzkim.
W najnowszej historii miasta jest wyraźny polski akcent. Choć zarówno w
czasie I jak i II wojny światowej Gent
nie ucierpiało szczególnie wskutek
niemieckich bombardowań, to końcowa faza II wojny światowej przyniosła ciężkie walki o wyzwolenie
miasta. W walkach w dniach 11–14
września 1944, brała udział polska
Pierwsza Dywizja Pancerna generała
Stanisława Maczka. 1 stycznia 1945
roku, nad lotniskiem Sint-Denijs
Westrem, miała miejsce jedna z
największych bitew powietrznych
końca II wojny światowej zwana
„Bitwą nad Gandawą”, w której wzięły udział polskie dywizjony lotnicze
302, 308 i 317.
Dzisiejsze Gent to miasto dumne, dostojne, świadome swojej historycznej
przeszłości, raj dla miłośników piwa, stylowych pubów i kulinarnych
rozkoszy. Miasto, które kiedyś było
największym po Paryżu miastem na
północ od Alp, wielu turystów omija. Niesłusznie. Jest ono wyjątkowe,
jedyne w swoim rodzaju i naprawdę
warto usiąść nad brzegiem kanału i
zadumać się nad historią Gent.
Anna Janicka
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Co słychać w Antwerpii?
W co się ubrać?
W tak różnorodnym kulturowo
mieście jak Antwerpia nietrudno
o konflikty. Doskonałym odzwierciedleniem sytuacji, jakie mogą w
związku z tym zaistnieć, są narastające konflikty na antwerpskich basenach. Wszystko za sprawą społeczności muzułmańskiej, a dokładniej
kobiet, którym przeszkadzają stroje
bikini, w jakich na pływalniach ubrane są, nazwijmy to, zachodnie kobiety. Muzułmanki twierdzą, że skąpe
stroje kąpielowe obrażają ich uczucia religijne, w związku z czym, jako
społeczność muzułmańska, złożyły
skargę w Centrum Równych Szans
i Zwalczania Rasizmu.
Z jednej strony, jak podpowiadają
niektórzy, może dobrym wyjściem z
sytuacji byłoby otwarcie w Antwerpii
nowych basenów tylko dla muzułmanów. Od razu jednak nasuwa się
pytanie, czy z pewnością jest to dobre rozwiązanie. Pomijając kwestie
higieny, kąpania się w ogólnodostępnym basenie w ubraniu, nierozwiązana pozostaje sprawa nieintegrowania się społeczności muzułmańskiej
z mieszkańcami miasta oraz nieszanowanie flandryjskich tradycji, zwyczajów i praw.
Antwerpczycy są oburzeni i coraz
częściej wyrażają swoją dezaprobatę w stosunku do muzułmanów,
którzy za nic mają przestrzeganie
obowiązujących praw i coraz głośniej domagają się wprowadzenia w
życie zasad, które w Belgii nie obowiązują. Nasilają się ruchy rasistowskie (o czym głośno się nie mówi),
a mieszkańcy niechętnie patrzą na
imigrantów wyznających islam.
Czy w kwestii basenowego sporu jakikolwiek kompromis jest możliwy?
Nietypowy eksperyment
Silke Raats, studentka Karel de
Grote College w Antwerpii, zdecy-

Źródło: www.vlaamsbelangschoten.org

dowała się na przeprowadzenie ciekawego eksperymentu.
Postanowiła, że na
okres jednego miesiąca stanie się muzułmanką i sprawdzi,
jak zareagują na to jej
przyjaciele i znajomi.
Rozpoczynając swój
eksperyment Silke
chciała nagrać film
pokazujący jej przemianę i udowodnić,
że przejście na islam
nie jest tożsame z przystąpieniem
do radykalnych ugrupowań islamskich.
Chwilowa zmiana trybu życia nie
była dla niej dużym problemem,
ponieważ jest wegetarianką i nie
pije alkoholu. Do swojego nowego
wizerunku dołożyła tylko chustę
na głowę i zaczęła odmawiać muzułmańskie modlitwy.
Efekty eksperymentu naprawdę ją
zaskoczyły. Chociaż spodziewała
się, że jej przemiana nie wzbudzi
zachwytu, nie przypuszczała jednak,
że będzie aż tak źle. Znajomi praktycznie z dnia na dzień zerwali z nią
kontakt, utożsamiając zmianę jej wyznania z jednoznacznym przystąpieniem do dżihadystów i wyjazdem na
wojnę do Syrii.
Na jej pocztę mailową przychodziło mnóstwo pytań związanych ze
zmianą wiary, ostrzeżeń, że nigdzie
nie znajdzie pracy i sygnałów, żeby
zerwała swoje kontakty z muzułmanami. Eksperyment nie przetrwał
miesiąca, a Silke po 10 dniach na
powrót stała się osobą, która była
wcześniej. Filmu nie nagrała.
Antwerpia centrum światowego
handlu kokainą
W tym roku, w antwerpskim porcie,
funkcjonariusze celni zarekwirowali
aż 14,5 tony kokainy. Tylko w
drugiej połowie
października
policjanci zlikwidowali dwie
grupy przestępcze trudniące
się przewozem
tego narkotyku.
Dla przemytników Antwerpia
jest miejscem
wprost wymarzonym. W
krótkim czasie
można z niej

Źródło: www.twitter.com

dojechać do Francji, Holandii, Luksemburga, czy Niemiec. Poza tym
antwerpski port jest otwarty i łatwo
do niego wjechać przez kilka wjazdowych dróg. Policja jest zdania, że
przemyt narkotyków w Antwerpii
będzie przybierał coraz większe
rozmiary, ponieważ wprowadzone
od pewnego czasu zabezpieczenia
portu w Rotterdamie, automatycznie
powodują, że to właśnie miasto nad
Scheldą stanie się dla narkotykowych gangów najlepszą alternatywą.
Sędzia Europy
Koen Lenaerts, 61-letni sędzia z
Antwerpii, został wybrany na prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. Zawodowa ścieżka
antwerpskiego prawnika jest doskonałym przykładem, że marzenia o
osiągnięciu najbardziej prestiżowej
posady w unijnym wymiarze sprawiedliwości są możliwe do spełnienia. Po ogłoszeniu nominacji
premier Flandrii Geert Bourgeois
powiedział, że sędzia Lenaerts jest
wyjątkowo zdolnym prawnikiem i
doświadczonym sędzią, który „słynie nie tylko z encyklopedycznej
wiedzy i przywiązania do szczegółów, ale także empatycznego zrozumienia”. Natomiast belgijski minister sprawiedliwości Koen Geens
podsumował krótko: „to po prostu
najlepsza osoba na to stanowisko”.
Milionerka chciała zabić swoje
dzieci
Sąd w Antwerpii zdecydował o przedłużeniu aresztu Mireille Gram.
48-letnia kobieta jest córką jednego
z najbogatszych Belgów – Tony’ego
Grama, którego majątek wynosi ponad 160 milionów euro. Adwokat kobiety domagał się przeniesienia swojej klientki do zamkniętego zakładu
psychiatrycznego, jednak oskarżona
nadal pozostanie w areszcie.
Pod koniec września kobieta weszła
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do sypialni swoich dwóch 14-letnich
córek bliźniaczek i poderżnęła gardło jednej z nich. Drugiej z dziewcząt
udało się jednak wezwać policję i razem z siostrą trafiła na pogotowie.
Ciężko ranną dziewczynkę udało się
na szczęście uratować.
Kobieta już wcześniej próbowała
swoje córki utopić, podejmowała
też kilkakrotnie nieudane próby samobójcze.
Mireille Gram od lat cierpi na problemy psychiczne i jest pod opieką
najlepszych i najdroższych specjalistów. Niedawno opuścił ją mąż pod
którego adresem rzucała publiczne
oskarżenia a zdradę i próbę wyłudzenia jej milionów. Prawdopodobnie
początkiem choroby psychicznej
Mireille była poporodowa depresja
po urodzeniu córek – piszą belgijskie media.
Opracowała:
Barbara Kamińska
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11 Listopada
Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości, to
najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez
Polskę niepodległości w 1918 roku.
Jesienią 1918 r. dobiegała końca I
wojna światowa, która przyniosła
klęskę wszystkim trzem zaborcom.
Rosja pogrążyła się w chaosie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro-węgierska
rozpadała się i chyliła ku upadkowi,
a Niemcy uginały się pod naporem
wojsk Ententy.
Dla Polaków była to niepowtarzalna
szansa, aby po 123 latach Ojczyzna
odzyskała niepodległość. Widząc
klęskę zaborców, Polacy zaczęli
przejmować władzę wojskową i
cywilną tworząc zręby przyszłego
państwa.
W dniu 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi
Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo
nad formującym się Wojskiem
Polskim, a trzy dni później przekazała mu całą władzę cywilną. Józef
Piłsudski powołał nowy, koalicyjny
rząd, który w dniu 21 listopada wydał
manifest zapowiadający reformę rol-

święto obchodzono tylko dwa razy
– w 1937 i 1938 roku.

ną i nacjonalizację niektórych gałęzi
przemysłu, uzależniając jednak ich
przeprowadzenie od postanowień
przyszłego Sejmu Ustawodawczego.
Jednocześnie Józef Piłsudski wprowadził bardzo korzystne dla robotników warunki pracy i zapowiedział
wybory parlamentarne.
W dniu 22 listopada Józef Piłsudski
ogłosił się Naczelnikiem Państwa i
razem z premierem podpisał dekret o tymczasowych władzach
Republiki Polskiej.
Dzień 11 listopada ustanowiono
świętem narodowym dopiero ustawą z 1927 roku, czyli prawie 20 lat
po odzyskaniu niepodległości. Do
czasu wybuchu II wojny światowej

W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły
dzień 22 lipca - datę podpisania
Manifestu PKWN, jako Narodowe
Święto Odrodzenia Polski.
W okresie PRL Święto Niepodległości
zostało zakazane i usunięte z kalendarza, ale nie z serc Polaków.
Środowiska niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11
listopada. Dopiero w 1989 roku Sejm
IX Kadencji przywrócił Polakom to
święto.
Narodowe Święto Niepodległości
obchodzone 11 listopada, jest najważniejszym świętem narodowym
Polski. Dzień ten jest dniem wolnym
od pracy.
Rocznicowe uroczystości mają miejsce w wielu polskich miastach, jednak największe obchody z udziałem
najwyższych władz państwowych
odbywają się w Warszawie na placu
Józefa Piłsudskiego, przed Grobem
Nieznanego Żołnierza. W samo południe odbywa się tam uroczysta
zmiana warty.

11 Listopada
w Belgii
W 1918 roku, tak jak Polska, niepodległość
uzyskała Belgia, która 11 listopada obchodzi
swoje święto narodowe – Święto Wyzwolenia,
znane także jako Dzień Rozejmu, upamiętniające podpisanie rozejmu w Compiegne,
kończącego I wojnę światową w 1918 roku.
Tego dnia członkowie rodziny królewskiej składają kwiaty przed Pomnikiem
Nieznanego Żołnierza w Brukseli.
Dla większości Belgów 11 listopada to dzień
wolny od pracy
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Belgijskie „Czerwone Diabły”
liderem rankingu FIFA
Jeszcze do niedawna mogłoby wydawać się to nierealne, absurdalne i
zupełnie nie do pomyślenia. Dlatego
uprzedzam, że nie jest to żart, ani
artykuł z naszego Kącika Absurdu,
chociaż tytuły w prasie mówią same
za siebie: „Absurd, Belgia zostanie
liderem rankingu FIFA, bo... ograła Andorę. „To całkiem zabawne”,
„Szokujący lider FIFA”.
Najnowszy ranking FIFA zostanie
opublikowany 5 listopada, ale już
wiadomo, że Belgowie po raz pierwszy w swojej historii będą na jego
czele. – Moim zdaniem to całkiem
zabawne. Trzeba jednak przyznać,
że trochę się ostatnio wydarzyło.
Holandia nie zakwalifikowała się
do mistrzostw, my będziemy numerem jeden na świecie. Podchodzę do
tego z humorem i dystansem, ale
nie chcę nikomu odbierać radości
– tak skomentował ten fakt Vincent
Kompany kapitan belgijskiej kadry.
– To fajna sprawa. Kiedyś każdy z
nas będzie mógł powiedzieć, że grał
w tym zespole. To będzie już w naszych CV – skomentował sprawę
liderowania w rankingu FIFA inny
reprezentant Belgii.
Pierwsze miejsce „Czerwonych
Diabłów” to dla drużyny Marka
Wilmotsa ogromne wyróżnienie, pomimo tego że wiele osób krytykuje
sposób oceny zespołów przez FIFA.
W poprzednim zestawieniu Belgia
znalazła się na trzecim miejscu.
Jednak w trakcie obecnych eliminacji do Euro 2016, Belgowie dzięki
wygranej z Andorą 4:1 i pokonaniu
drużyny Izraela 3:1, uzyskali ten
historyczny awans. Gdyby ostatni
mecz przegrali, znaleźliby się w
rankingu FIFA na czwartym miejscu. Belgom mocno pomogli rywale,
którzy w ostatnich meczach stracili
punkty – Niemcy przegrali z Irlandią,
Argentyna (wicemistrzowie świata)
z Ekwadorem, a z Paragwajem zremisowała. W ten sposób Belgowie
wygrali w grupie B eliminacji EURO
2016 we Francji.
Od momentu powstania rankingu FIFA, czyli od 1992 roku, na
czele znajdowało się jedynie kilka
państw takich jak Niemcy, Brazylia,
Włochy, Holandia, czy Argentyna,
czyli piłkarskie potęgi. Drużyny z
tych krajów, poza Holandią, mają na
swoim koncie chociaż jednokrotne
zdobycie mistrzostwa świata.

Podopieczni trenera Wilmotsa do
tego elitarnego grona dołączali powoli. Najlepszy rezultat osiągnęli
na Mundialu w 1986 roku zajmując
czwarte miejsce. Potem wprawdzie
zdobywali medale na mistrzostwach
Europy, ale były to zamierzchłe czasy. W 2007 roku „Czerwone Diabły”
zajmowały 71 pozycję, a w 2009 roku
66. W nowym, tegorocznym zestawieniu, będą mieli 1440 punktów,
Niemcy 1388, a Argentyna 1383.

Czołówka najnowszego rankingu
FIFA:
1. Belgia
2. Niemcy
3. Argentyna
4. Portugalia
5. Chile
6. Hiszpania
7. Kolumbia
8. Brazylia
9. Anglia
10. Austria
Gdzie w tym zestawieniu znajduje
się reprezentacja Polski? – Na 43
miejscu.
Ranking FIFA
Ranking FIFA jest zestawieniem
piłkarskich reprezentacji narodowych w piłce nożnej zrzeszonych w
międzynarodowej Federacji Piłki
Nożnej (FIFA). Celem rankingu
jest odzwierciedlenie układu sił
panujących w piłkarskim świecie.
W obowiązującym systemie punktowane są wszystkie oficjalne mecze
narodowych reprezentacji z krajów
zrzeszonych w FIFA z ostatnich czterech lat. Obecnie w rankingu zestawionych jest 208 drużyn piłkarskich
z całego świata.
W 2006 roku, po Mistrzostwach
Świata w Niemczech, został wprowadzony nowy algorytm obliczania
punktów do rankingu, który obowiązuje do dziś.

Ilość punktów, jakie zostaną przyznane za rozegrany mecz, zależy od
następujących czynników:
•Jakim wynikiem zakończył się
mecz? (Za zwycięstwo 3 punkty, za
remis 1 punkt, a za porażkę 0 punktów) – M
•Jak ważny był to mecz? (Od meczów towarzyskich po Mistrzostwa
Świata) – I
•Jak silny był przeciwnik? (Które
miejsce zajmuje w Rankingu FIFA)
–T
•Do jakiego kontynentu należy przeciwnik? (Np.: kraje europejskie są
ogólnie silniejsze od azjatyckich) – C
Wszystkie powyższe czynniki są
mnożone między sobą i otrzymujemy ilość punktów za dany mecz – P
P = M * I * T * C * 100
Całkowita ilość punktów dla danego
kraju jest średnią ilością punktów
wszystkich rozegranych meczów z
ostatnich 4 lat z premiowaniem meczów rozegranych niedawno. Mecze
rozegrane w przeciągu ostatnich 12
miesięcy mają wagę 100%, zaś te w
kolejnych latach odpowiednio wagę
50%, 30% i 20%.
FIFA prowadzi swój ranking od 1993
roku. Dotychczas pierwsze miejsce
miało tylko siedem reprezentacji
(Niemcy, Brazylia, Włochy, Francja,
Argentyna, Hiszpania i Holandia).
Belgia będzie tym samym ósmym
liderem w historii. Dlaczego drużyna, która nigdy nie była Mistrzem
Świata ani Mistrzem Europy, wyprzedza Hiszpanów, Niemców i
Brazylijczyków i według rankingu
FIFA jest najlepszą drużyną piłkarską świata? To przez równą formę
Belgów w ostatnich miesiącach oraz
wpadki topowych drużyn świata –
Niemców i Argentyńczyków.
Jakby na to nie patrzeć, od 5 listopada, po najbliższym notowaniu rankingu FIFA, Belgia będzie
miała najlepszą reprezentację piłkarską na świecie. – Kraj, który
zamieszkuje niewiele ponad 11
milionów ludzi, słynący z gofrów,
czekolady, Smerfów, komiksów,
animozji Flamandów i Walonów
oraz „Czerwonych Diabłów”. Tylko
pozazdrościć.
Paweł Neuman
Źródła:
kurierlubelski.pl, sport.pl
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Urlopy okolicznościowe
Urlop okolicznościowy to krótka
nieobecność w pracy ze względu
na niektóre wydarzenia rodzinne,
m.in. ślub, bierzmowanie, pogrzeb,
lub ze względu na niektóre obowiązki obywatelskie.

Przyczyna nieobecności

Liczba dni urlopu okolicznościowego

1. Ślub pracownika

Dwa dni robocze do wyboru przez
pracownika; w tygodniu, w którym ślub
ma miejsce lub w tygodniu następującym
po ślubie

Liczba dni urlopu okolicznościowego zależy od rodzaju wydarzenia oraz
od stopnia pokrewieństwa z osobą,
której wydarzenie dotyczy.
W czasie urlopu okolicznościowego
pracownik ma prawo do normalnej
płacy, pod warunkiem, że urlop przypada w dni, w których pracownik
normalnie pracuje. Kodeks pracy
zapewnia minimum, jakie przysługuje pracownikom. Niektóre branżowe lub zakładowe układy zbiorowe
pracy przewidują dodatkowe, korzystniejsze przepisy.
Urlop okolicznościowy przysługuje również ze względu na niektóre
obowiązki obywatelskie, jak np. konieczność stawienia się w sądzie w
charakterze świadka. Pracodawca
może zażądać dokumentów, które
potwierdzą wydarzenie rodzinne,
np. akt ślubu, akt zgonu, jak i innych
dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa z członkiem rodziny lub zamieszkanie niektórych
czlonków rodziny pod jednym dachem z pracownikem. W przypadku
ślubu członków rodziny może to być
np. zaproszenie, w przypadku bierzmowania, potwierdzenie z kościoła.
Jeśli pracownik nie dostarczy wymaganych przez pracodawcę dokumentów, może utracić prawo do wynagrodzenia za urlop okolicznościowy.
Więcej informacji na temat urlopów
okolicznościowych można uzyskać
w lokalnych oddziałach ACV/CSC.
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.

2. Ślub dziecka** pracownika Dzień ślubu
ślub dziecka partnera/męża/
żony pracownika,
Ślub brata, siostry, siostry/brata
partnera,szwagra, matki, ojca,
ojczyma, macochy, lub wnuka
pracownika

Aldona Kuczyńska-Naskręt
*za pierwsze trzy dni urlopu ojcowskiego płaci pracodawca. Za kolejne
siedem dni (w przypadku urlopu ojcowskiego) lub kolejne dni urlopu
związanego z adopcją dziecka płaci
kasa chorych w wysokości ok. 82%
dochodu pracownika.
**dziecko pracownika to zarówno
biologiczne dziecko uznane przez
rodzica (pracownika) jak i dziecko
adoptowane lub dziecko, którego
pracownik jest prawnym opiekunem.

3. Śmierć żony/męża pracownika, dziecka pracownika lub
śmierć dziecka partnera/żony/
męża pracownika, śmierć
matki, ojca, teściowej, teścia,
ojczyma, macochy pracownika

Dwa dni robocze do wyboru przez
pracownika; w tygodniu, w którym ślub
ma miejsce lub w tygodniu następującym
po ślubie

4.
Śmierć brata, siostry,
bratowej, szwagra, babci,
dziadka, prababci, pradziadka,
wnuka, prawnuka, zięcia,
synowej

Jeśli zmarły
mieszkał pod jednym dachem z pracownikiem

Dwa dni do wyboru
przez pracownika,
w okresie od dnia
śmierci do dnia
pogrzebu.

Jeśli zmarły nie Dzień pogrzebu
mieszkał
pod
jednym dachem z
pracownikiem
5. Poród żony pracownika, *Dziesięć dni do wyboru przez pracownika
narodziny dziecka pracownika w okresie czerech miesięcy od dnia
narodzin dziecka
6. Adopcja dziecka

*Max. sześć tygodni, jeśli w momencie
adopcji dziecko ma mniej niż trzy lata.
Max. cztery tygodnie, jeśli w monecie
adopcji dziecko ma trzy lub więcej
lat. Okres ten może być podwojony
(odpowiednio do 12 lub 8 miesięcy) jeśli
adoptowane dziecko jest upośledzone
fizycznie lub psychicznie.
Urlop należy rozpocząć w ciągu dwóch
miesięcy od momentu zapisania dziecka
jako członka rodziny.
Prawo do urlopu adopcyjnego wygasa z
chwilą ukończenia przez dziecko 8.roku
życia.

7. Bierzmowanie dziecka**
pracownika lub dziecka
partnera/żony/męża
pracownika

Dzień bierzmowania. Jeśli bierzmowanie
ma miejsce w dniu wolnym od pracy,
pracownik ma prawo do dnia wolnego
bezpośrednio poprzedzającego lub
bezpośrednio następującego po dniu
bierzmowania

Święcenia kapłańskie lub
Dzień święceń/wstąpienia do zakonu
wstąpienie do zakonu
- dziecka** pracownika lub
dziecka partnera/męża/żony
pracownika,
- siostry, brata siostry lub brata
przyrodniego pracownika
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Coraz mniej osób ma pracę
Flamandzki dziennik „De Standaard” powołując się na dane
Eurostatu donosi, że odsetek pracujących Belgów w wieku od 20 do 64
lat jest niższy niż w innych europejskich krajach. W drugim kwartale
tego roku pracę miało o 37.800 osób
mniej, niż w analogicznym okresie
roku ubiegłego.
Odsetek pracujących osób wynosi
w UE 69,9 proc., w Belgii spadł do
66,7 proc. Pod tym względem Belgię
wyprzedziły takie kraje jak Słowacja,
Irlandia czy Polska.
Jest to trend niepokojący, zwłaszcza
w kontekście działań prowadzonych
przez rząd, mających na celu zwiększenie zatrudnienia. Trzeba mieć nadzieję, że efekty obniżenia kosztów
pracy i innych rządowych działań
będą wkrótce widoczne – podsumowuje gazeta.
„De Standaard”
Dochodowy biznes
W Belgii dochodowym interesem
okazuje się być prostytucja. Tak
przynajmniej wynika z raportu opublikowanego przez Narodowy Bank
Belgii. Roczne obroty z tej branży
wynoszą około 870 milionów euro i
pochodzą głównie z sektora prywatnego oferującego droższe usługi. 17
proc. zysku z tej kwoty należy do tak
zwanych „pań z okna”, kolejne 10
proc. przynoszą domy publiczne,
różnego rodzaju kluby i gabinety
masażu, a 6 proc. prostytutki płci
męskiej.
Tegoroczne badania tej branży są
znacznie dokładniejsze niż te z lat
poprzednich. A wszystko dzięki
nowej metodzie obliczania obrotów opracowanej przez naukowców z Katolickiego Uniwersytetu w
Leuven, którzy odwiedzili domy publiczne w wielu belgijskich miastach
i doszacowali do tej pory zaniżane
prywatne usługi.
deredactie.be
Biedni mieszkańcy Brukseli
Według najnowszych opublikowanych danych, co trzeci mieszkaniec
Brukseli zarabia mniej, niż wynosi
minimalne miesięczne wynagrodzenie. Aż 1/3 z nich w ubiegłym roku

żyła poniżej progu ubóstwa, czyli
kwoty 1085 euro miesięcznie.
Zwiększa się także liczba osób pobierających w Brukseli świadczenia
socjalne. Ponad 1/5 społeczeństwa
stolicy w wieku produkcyjnym pobiera od miasta dodatkowy zasiłek.
Poziom zatrudnienia w poszczególnych miejscach Brukseli jest bardzo zróżnicowany. Na przykład w
Woluwe-Saint-Pierre wynosi 10,3
proc., a w Saint-Josse-ten-Noode już
30,1 proc.
deredactie.be
Belgia w czołówce najbardziej innowacyjnych krajów świata
Global Innovation Index (GII) oraz
Cornell University przeprowadziły
badania w 141 krajach, aby wyróżnić te najbardziej innowacyjne. W
zestawieniu Belgia znalazła się na
liście 25 najbardziej innowacyjnych
państw na świecie. W ocenie brane
były pod uwagę między innymi takie czynniki jak: ilość zgłaszanych
patentów, polityka rządu, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań,
czy ilość publikowanych artykułów.
ATV
Multi-kulti
Według Organisation for Economic
Co-operation and Development
(OECD) mieszkańcy Belgii to
prawdziwa wielonarodowościowa
mieszanka. Jeden z dziewięciu
mieszkańców tego kraju jest obcokrajowcem. Większość z nich pochodzi z Holandii, Francji i Włoch;
każdej z tych nacji jest w Belgii około 150 tysięcy.

Każdego roku ten niewielki kraj zamieszkuje coraz większa ilość ludzi.
Dla porównania w 2013 roku osiedliło się w nim prawie 120 tysięcy imi-

grantów, podczas kiedy w 2011 roku
zaledwie nieco ponad 13 tysięcy.
Powyższe dane nie obejmują osób
ubiegających się o status uchodźcy.
Największą liczbę z nowoprzybyłych
stanowią Francuzi (ponad 13 tys.),
Rumuni (10 tys.), Holendrzy (9 tys.),
oraz Polacy (7 500 tys.).
Jednocześnie spada liczba osób
uzyskujących obywatelstwo. W
2013 roku, kiedy weszło w życie
nowe, bardziej restrykcyjne prawo
dotyczące możliwości uzyskania
obywatelstwa, odnotowany został
spadek w porównaniu do roku
2012. „Nowi Belgowie” pochodzą
głównie z Maroka (6 000 ), Turcji (2
tys.), Włoch (2.tys.), Konga (1,5 tys)
i Rosji (1,5 tys ).
deredactie.be
Państwo Islamskie płaci pośrednikom werbującym bojowników
Państwo Islamskie płaci do 10 tys.
dolarów rekruterom, którzy dostarczają im ochotników chętnych
do wyjazdu do Syrii – mówili w
Brukseli eksperci ONZ, którzy przyjechali prowadzić dochodzenie w tej
sprawie w Belgii. Szacuje się, że 375
do 500 osób wyjechało z Belgii, by
dołączyć do szeregów dżihadystów
w Syrii lub Iraku. Jeśli porównać to
do liczby ludności, jest to najwyższy
odsetek w całej Unii Europejskiej,
dlatego kraj ten odwiedziła misja
ONZ.
Coraz częściej zdarzają się przypadki płacenia rekruterom od 2-3 do
10 tys. dolarów. To zależy od umiejętności zwerbowanej osoby. Jeśli
ktoś ma wyższe wykształcenie, jak
np. informatyk albo lekarz, to wtedy
zapłata jest większa.
Z doświadczeń ekspertów wynika,
że radykalizacja ochotnika szybciej
następuje w przypadku bezpośredniego kontaktu z rekruterem. Średni
wiek ochotników wynosi „23 albo
mniej lat”. Coraz częściej na wyjazd
do Syrii decydują się kobiety. Co do
motywacji wyjeżdżających, jest ona
najróżniejsza: od przekonań religijnych, przez pobudki humanitarne,
po żądzę przygód.
„De Standaard”
Obcokrajowcy częściej chorują
RIZIV podało, że wzrasta liczba obcokrajowców leczonych w belgijskich
szpitalach oraz tych korzystających z
wizyt i porad lekarskich. Największą,
ponad 50-cio procentową grupę,
stanowią Holendrzy, następni są
Francuzi i Luksemburczycy. W latach 2008 – 2012 wzrost wyniósł prawie 15 procent. W roku 2012 ponad
1/3 pacjentów belgijskich szpitali
stanowili obcokrajowcy nieposiadający zameldowania w Królestwie. Na

Antwerpia po polsku

listopad 2015

szpitalnych łóżkach spędzili prawie
52 tysiące dni, korzystali również z
porad lekarzy.
RIZIV
Łamane zakazy
Federalny Departament Zdrowia
podał, że pomimo zakazu palenia
w miejscach publicznych wprowadzonego w Belgii w 2011 roku, co
szósty lokal gastronomiczny łamie
powyższy zakaz.
Co roku na zlecenie Departamentu
Zdrowia przeprowadzanych jest
około 5 tysięcy kontroli mających
na celu stwierdzenie, czy powyższe
prawo jest respektowane czy nie.
Tegoroczne kontrole, a było ich już 3
tysiące, przeprowadzone od stycznia
do czerwca pokazują, że w ponad 16
proc. przepisy były łamane.
Okazuje się, że Belgia jest na
pierwszym, niechlubnym miejscu
w Europie, w którym zakaz palenia jest nagminnie lekceważony.
Właściciele lokali wolą zapłacić
niemałe grzywny (od 1600 do
5000 euro), niż stracić klientów.
Departament Zdrowia zapowiada
częstsze kontrole, surowe kary i ma
nadzieję, że w ten sposób przepisy
dotyczące zakazu palenia będą respektowane.
ATV
Cukrowy podatek
Profesor Lieven Annemans – ekonomista z Uniwersytetu w Gent
obawia się, że tzw. podatek cukrowy, jaki rząd Belgii ma wprowadzić
na słodzone napoje, nie przyniesie
żadnych pozytywnych skutków zdrowotnych wśród Belgów, a jego celem
są po prostu pieniądze.
– Wygląda na to, że jest to czysto
fiskalne rozwiązanie – powiedział
profesor. – Podatek taki musiałby
wynosić 10 albo 20 proc. i zostać
wprowadzony wspólnie z subsydiami na zdrową alternatywę takich
napojów oraz połączony z informowaniem ludzi, dlaczego picie słodzonych trunków nie jest zdrowe.
Mamy jednak do czynienia z podatkiem w okolicach 2%, który został
wprowadzony tylko z perspektywy
dochodów budżetowych. Nie jest on
w ogóle związany z celami zdrowotnymi – dodał.
metrotime.be
O jeden krok za daleko
68-letnia Belgijka, Francoise
Guillaume która wraz z mężem
była na urlopie w Chile, odwiedziła słynne na całym świecie ciepłe
źródła i gejzery. Tę piękną chwilę
postanowiła uwiecznić na zdjęciu.
Niestety straciła równowagę, zrobiła
o jeden krok za dużo i wpadła do

gorącej wody.
Belgijka zaczęła się gotować żywcem. Na ratunek ruszył mąż, który
wyciągnął ją z wody. Kobietę przewieziono do szpitala. Mimo wysiłku
nie udało się jej uratować.
Słynne gejzery Tatio znajdują się na
chilijskiej pustyni Atakama. Co roku
odwiedza je tysiące turystów. To wyjątkowo piękne, ale i zdradliwe miejsce. Nie ma tam bowiem żadnych
barierek ochronnych i trzeba zachować szczególną czujność. Buchające
w górę gejzery wypuszczają parę o
temperaturze do 85 stopni Celsjusza.
Jeden fałszywy krok może skończyć
się tragedią.
deredactie.be
Uber znika z Brukseli
Sąd w Brukseli zadecydował o zakończeniu działalności prywatnej
usługi taksówkarskiej UberPOP.
Firma dostała 21 dni na zamknięcie
swojej działalności, a jakiekolwiek
późniejsze działania będą karane
grzywną w wysokości 10 tysięcy
euro. Sąd podtrzymał tym samym
wydany wcześniej wyrok zakazujący
funkcjonowania aplikacji UberPOP,
która stanowi tańszy i mniej rozbudowany od Uber, serwis umożliwiający podróżowanie. Zakazem działalności nie będzie objęty droższy
serwis UberX, który zatrudnia kierowców z odpowiednimi licencjami.
eubusiness.com
Pomoc uchodźcom
Dzieci ze szkoły ‘t Veertje z miejscowości Hamme, zaangażowały się w
pomoc uchodźcom coraz liczniej
przybywającym do Belgii. Według
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dyrekcji szkoły był to pomysł uczniów, którzy nakręcili filmik i zamieścili go na Facebooku.
W krótkim odstępie czasu pod filmikiem pojawiły się groźby. „To
skandal. Wasza szkoła robi uczniom
pranie mózgu (…). Muzułmanie są
źli i ścinają ludziom głowy. Koniec
ze wspieraniem terrorystów i z dotacjami do tej islamskiej szkoły.
Postawimy was wszystkich pod
pręgierzem”.
Władze szkoły i niektórzy rodzice
powiadomili o tym fakcie policję.
„Het Laatste Nieuws”
Belgia czwartym najbogatszym
krajem świata
Takie dane podał najnowszy Raport
Zamożności (Wealth Report), stworzony przez niemiecką grupę ubezpieczeniową Allianz. Z raportu
wynika, że Belgia zajęła czwarte
miejsce w rankingu najbogatszych
krajów świata. Wyprzedziły ją:
Szwajcaria, Stany Zjednoczone i
Wielka Brytania.
W Belgii aktywa finansowe netto
na osobę wynoszą 84.771 euro. Dla
porównania w Polsce 6.194 euro, co
dało naszemu krajowi 39 miejsce
wyprzedzając na przykład Meksyk
i Bułgarię.
Aktywa finansowe netto są obliczane poprzez połączenie majątku prywatnego gospodarstw domowych,
w tym emerytur i rent, ale z wyłączeniem dzieł sztuki i samochodów,
a następnie wszystko jest dzielone
przez ludność.
PAP
Opracowała: Karolina Morawska
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Nie przegap
Nowe przepisy chroniące spadkobierców przed długami
spadkowymi w Polsce
18 października weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca zasadę dziedziczenia długów
tylko do wysokości odziedziczonego majątku, a nie w całości, co obowiązywało do tej pory. Nowelizacja chroni
spadkobierców przed długami, o których często nie mieli pojęcia.
Jak było
Do tej pory prawo stanowiło, że spadkobiercy są odpowiedzialni za długi zmarłego, o których wcześniej nie
wiedzieli. Jeżeli spadkobierca nie złożył w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia o odrzuceniu spadku albo innej
formie jego przyjęcia, to wraz z majątkiem przejmował pełną odpowiedzialność za długi spadkowe, także te, o
których nie miał pojęcia. Jest to tak zwane proste przejęcie spadku.
Jak jest
Według obowiązującej od 18 października nowelizacji kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego, spadkobierca zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami zmarłego, których niejednokrotnie nie jest świadom,
odpowiada za nie tylko do wysokości przejętego majątku. Czyli odpowiedzialność za długi będzie ograniczona
tylko do stanu czynnego spadku, czyli do wartości aktywów spadku. Jest tak zwana odpowiedzialność „z dobrodziejstwem inwentarza”. Jeżeli więc na przykład wartość spadku wynosi 50 tys. zł, a dług jest równy kwocie 100
tys. zł, to wierzyciel będzie mógł się domagać zapłaty jedynie 50 tys. zł.
Natomiast żeby przejąć spadek wprost albo go odrzucić, trzeba będzie złożyć oświadczenie.
W nowelizacji ustawy znajduje się także zapis dotyczący zmiany ustalania majątku spadkowego, co w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza ma kolosalne znaczenie. Do tej pory za ustalenie wartości
majątku odpowiadał komornik sądowy. Spisywał majątek zmarłego, co dla spadkobierców oznaczało niekiedy
nawet kilkutysięczne koszty, ponieważ komornik korzysta z usług rzeczoznawców.
Teraz spadkobiercy będą mogli sami składać w sądzie lub u notariusza wykaz inwentarza według wzoru ustalonego przez ministra sprawiedliwości. Formularze są dostępne w sądach rejonowych, okręgowych i ich wydziałach
zamiejscowych oraz na stronach internetowych tych sądów, a także u notariusza, który przygotuje protokół w
formie aktu notarialnego.
Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na formę wykazu inwentarza w postaci protokołu notarialnego, to notariusz
prześle ten protokół do sądu, który na stronie internetowej umieści ogłoszenie o złożeniu powyższego wniosku.
Za sporządzenie wykazu inwentarza notariusz pobierze wynagrodzenie w wysokości 200 złotych powiększone
o 23 proc. podatku VAT.
Ewa Janik
Źródła: tvn24bis.pl/prawo

Od 1 października wypłaty tylko w formie przelewu
bankowego
Od 1 października weszła w życie ustawa regulująca formę odbioru wypłat. Od teraz wypłaty pracowników
mogą być już tylko dokonywane w formie przelewu bankowego. Wypłaty w gotówce mogą być wypłacane tylko
w wyjątkowych przypadkach.
www.consultcenter.be

Od stycznia wzrasta maksymalna wartość
czeku żywnościowego
Od 1 stycznia 2016 podniesiona zostanie maksymalna wartość czeku żywnościowego z 7€ na 8€. Obowiązkowy
minimalny wkład własny pracownika nie wzrośnie i będzie wynosić jak dotychczas €1.09.
Data ważności czeków żywnościowych wynosi 12 miesięcy od daty ich przyznania.
Czeki żywnościowe są wolne od podatku i składek ZUS. Jest to dodatek do pensji. Nie są one jednak obowiązkowe, jest to dobra wola pracodawcy.
Coraz więcej pracodawców korzysta również z „maaltijdvergoeding” , czyli „dodatku na posiłek”. Jest to także dodatek do pensji, wolny od podatku i składek ZUS, natomiast przyznaje się go w formie gotówkowej, a nie czeków.
Wysokość tego dodatku zależy od komitetu parytarnego (komisja mieszana pracowników i pracodawców).
www.consultcenter.be
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Radykalne zmiany w kościelnej
procedurze unieważnienia
małżeństwa
Papież Franciszek, zgodnie z zapowiedziami, nakazał znaczne
uproszczenie procesu orzekania
nieważności małżeństwa i wprowadził zasadnicze zmiany. Jest to największa od 300 lat reforma dotycząca małżeństw kościelnych. Zmiany
wejdą w życie 8 grudnia w dniu
ogłoszonego przez papieża Roku
Miłosierdzia. Celem reformy nie jest
ułatwienie uzyskiwania orzeczenia
o nieważności małżeństwa, ale jak
powiedział papież, „aby z powodu
opóźniania wydawania orzeczenia
czekający na nie wierni nie byli gnębieni przez mroki wątpliwości”.
Zanim przejdę do meritum sprawy,
krótkie wyjaśnienie. Nie ma czegoś
takiego jak rozwód kościelny, albo
unieważnienie ślubu kościelnego.
Kościół nie pozwala bowiem na
rozwiązanie ważnie zawartego małżeństwa. Jedyną drogą prowadzącą
do uregulowania sytuacji prawnej
małżeństwa w Kościele jest przeprowadzenie procesu o stwierdzenie
nieważności małżeństwa kościelnego, czyli wykazanie, że małżeństwa
nigdy nie było. Że w momencie wypowiadania kościelnej przysięgi istniał powód, który sprawił, że ślub w
świetle kościelnego prawa nie został
ważnie zawarty. Tego dotyczy decyzja papieża Franciszka, a dokładniej
ułatwienia procesu unieważniania
takich związków. Dla kościoła sakrament małżeński w dalszym ciągu pozostaje „nienaruszony”. Papież
podkreślił, że jest świadomy tego, iż
przyspieszone postępowanie mogłoby zagrozić zasadzie nierozerwalności małżeństwa, dlatego polecił, aby
sędzią w takich sprawach był sam
biskup, który „mocą swego urzędu
duszpasterskiego daje większą gwarancję jedności katolickiej w wierze
i dyscyplinie”.
Analogiczny dokument papież wydał dla Kościołów Wschodnich,
które mają osobny kodeks prawa
kanonicznego.
Jak było do tej pory, jak będzie teraz.
Dotychczasowe zasady obowiązywały od trzech wieków, czyli od czasów
papieża Benedykta XIV. Do tej pory wiele par mocno krytykowało
istniejące procedury uznając je za
wyjątkowo uciążliwe, długotrwałe i
bardzo kosztowne. Koszty związane
z przeprowadzeniem nieważności

małżeństwa wynosiły około 2,5 tysiąca złotych za sam proces; jeżeli ktoś
korzystał z usług adwokata musiał
doliczyć drugie tyle. Obowiązkowe
było dwuinstancyjne postępowanie.
Po stwierdzeniu w pierwszej instancji, że dane małżeństwo uznane zostało za nieważne, akta przekazywane były do sądu drugiej instancji,
który musiał wyrok zatwierdzić.
Proces w dwóch instancjach trwał
od dwóch do trzech lat, a w wielu
przypadkach nawet dłużej i w tym
czasie osoby żyjące w powtórnym
związku nie mogły wziąć ślubu kościelnego. Poza tym strona powodowa ponosiła podwójne koszty sądowe poprzez rozpatrywanie spraw w
dwóch instancjach.
Papież uważa, że cała procedura
unieważniająca małżeństwo powinna być darmowa, a adwokaci
zasiadający w trybunale kościelnym
nie powinni pobierać opłat, „co zapewniłoby wszystkim wiernym
realny dostęp do sprawiedliwości
Kościoła”. Nakazał, że o ile jest to
możliwe, takie postępowania powinny być bezpłatne, a wynagrodzenie
dla pracowników trybunału powinno mieć miejsce tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.
Jedną z największych nowości jest
tak zwany szybki proces w sprawach, w których istnieją ewidentne
przesłanki do orzeczenia nieważności małżeństwa.
Są to:
•krótkie pożycie małżeńskie
•pozostawanie w związku pozamałżeńskim w chwili zawarcia małżeństwa lub zaraz potem
•zatajenie bezpłodności

Źródło: www.tvp.info

•zatajenie poważnej choroby zakaźnej bądź faktu posiadania dzieci zrodzonych z poprzedniego związku
•zatajenie pobytu w więzieniu
•przemoc fizyczna
•niepoczytalność potwierdzona
orzeczeniem lekarskim
We wszystkich tych przypadkach
od tej pory orzeczenie nieważności
małżeństwa będzie można uzyskać
w ciągu 45 dni. Małżonkowie dostaną 30 dni na dostarczenie dowodów,
następnie urzędnik sądowy zwany
„obrońcą węzła małżeńskiego” oraz
strony, będą miały 15 dni, by ustosunkować się do sprawy. Po tym
czasie sprawa trafi do biskupa, który
jednoosobowo wyda wyrok.
Zgodnie z decyzją papieża, dla
stwierdzenia nieważności małżeństwa nie będzie już wymagane orzeczenie sądów kościelnych dwóch
instancji. Zniesiony bowiem został
nakaz apelacji od pierwszego orzeczenia co oznacza, że będzie ono wystarczające. Czyli, jeżeli w pierwszej
instancji uzyska się wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa,
będzie można zawrzeć ponownie
nowe małżeństwo w kościele.
Ponadto papież postanowił, że w
przypadku gdy małżeństwo nie zostało skonsumowane, niepotrzebny
jest proces, by stwierdzić jego nieważność.
Nie mniej ważne od uproszczenia
procedur jest zalecenie papieża,
aby w każdej diecezji, a nawet w
niektórych parafiach, powstały komórki zajmujące się doradztwem
w sprawie uznawania małżeństw
za nieważne. Wszystkie informacje
na temat nieważności małżeństwa
mają być ogólnie dostępne.
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Procedurę należy rozpocząć od złożenia w sądzie kościelnym skargi
powodowej. Można to uczynić samodzielnie na podstawie wzorów
dostępnych w internecie. Można
także skorzystać z pomocy prawnika kanonisty. Wykaz adwokatów
kościelnych znajduje się na liście
zatwierdzonej przez biskupa danej
diecezji. Warto pamiętać, że reprezentować nas przed sądem kościelnym mogą tylko adwokaci kościelni,
natomiast pozostali prawnicy mogą
tylko doradzać i sporządzać pisma
procesowe.
Biskup Tadeusz Pieronek w rozmowie z Polską Agencją Prasową

powiedział: „Dawniej Kościół dmuchał raczej na zimne, starał się, żeby te zeznania były potwierdzone.
Kościół dzisiaj z tego rezygnuje,
wychodząc z założenia słusznego,
że jeśli ktoś chce uregulować swoje
sprawy małżeńskie wobec swojego
sumienia i Boga, to będzie mówił
prawdę, a dzięki temu proces ten
ulegnie skróceniu. A jeżeli kłamie,
to będzie ponosił odpowiedzialność
przed własnym sumieniem i przed
Bogiem”.
Życie pokaże, jak poszczególne diecezje poradzą sobie z „rewolucją rozwodową” papieża Franciszka.
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Źródło: www.recados.etc.br

Aleksandra Dobiecka
Źródła: KAI, tvp.info, „Wprost”

W świetle prawa
Praca w Belgii nie przekreśla meldunku na naszym
adresie w Polsce
Sytuacje bardzo różne zmuszają
Polaków do wyjazdu za granicę.
Czy to jest powód do wymeldowania
emigranta, który wyjeżdża z Polski
na zarobek do innego kraju? Ojciec
straszy, że wymelduje dzieci, które
wyjechały na saksy za granicę, mąż
grozi żonie, że jeśli szybko nie wróci
to ją wymelduje, babcia nie jest w
stanie zrozumieć braku patriotyzmu
wnuków i naciska na wymeldowanie „kolaborantów’’. Zdarza się, że
w próbę wymeldowania angażują
się urzędnicy miast i miasteczek.
Takich przypadków mógłbym mnożyć.
Panie Mecenasie! Czy emigranci
mogą się naprawdę obawiać wymeldowania, gdy opuszczają swoje
miejsce stałego zameldowania?
Droga Pani, sam fakt, że Polak czy
Polak przebywa czasowo poza granicami kraju w celach zarobkowych
nie może przesądzać o tym, że właśnie w to nowe miejsce przeniosła całe swoje centrum życiowe.
Jaśniej, proszę mi wytłumaczyć co
to „centrum życiowe’’?
W takim razie - dla jasności. Miejsce
zameldowania a miejsce naszego
ośrodka życiowego to dwa różne
pojęcia. Ośrodkiem życiowym jest
miejsce, w którym prowadzimy nasze podstawowe życiowe sprawy np.
rozliczamy się. Generalnie, miejsce
w którym żyjemy i łączą nas z tym
miejscem ‚’pewne więzi’’. Oceniając,
w którym z państw znajduje się nasze centrum życiowych i zawodowych interesów, należy wziąć pod
uwagę przede wszystkim związki
osobiste i ekonomiczne osoby fi-

zycznej z danym państwem, wśród
których istotne są więzi rodzinne,
towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna, kulturalna i wszelka inna działalność. Zatem pojęcie
centrum życiowego nie musi być
tożsame z miejscem naszego stałego
zameldowania. Aby uporządkować:
określając miejsce zamieszkania,
gdy bazujemy na przesłance „ośrodka interesów życiowych”, należy
zwrócić uwagę nie tylko na stosunki rodzinne i towarzyskie, ale i zatrudnienie, działalność polityczną,
kulturalną i wszelką inną. Niemniej
jednak wynik takich analiz zawsze
jest sprawą mogącą podlegać różnej
interpretacji. Centrum interesów życiowych jest kluczowym pojęciem
w przypisach prawa podatkowego,
określając w którym kraju powinniśmy się rozliczać.
Panie Mecenasie! Do tej pory
wszystko mniej więcej jasne. A co
z tym wymeldowaniem?
Należy zauważyć, że w ślad za
orzecznictwem, należy stwierdzić,
że: nawet długotrwałe opuszczenie
miejsca pobytu stałego, w związku
z wyjazdem za granicę Polski w celach zarobkowych, nie stanowi przeszkody do utrzymania dotychczasowego zameldowania stałego, jeżeli
okoliczności faktyczne związane z
opuszczeniem miejsca pobytu stałego w sposób nie budzący wątpliwości nie potwierdzają, że wyjazdowi
towarzyszył zamiar zmiany centrum
życiowego.
Czyli babcia np. jako współwłaściel
mieszkania, w którym mieszkam
nie wymelduje mnie tak łatwo?

Jeśli nie zostanie udowodnione, że
ulokowała Pani wszystkie swoje
sprawy życiowe trwale w Belgii,
tym samym wyzbywając się zamiaru
powrotu do Polski - to wymeldowanie, w omawianym kontekście, nie
będzie proste.
Panie Mecenasie! A jak można
udowodnić, że np. wyjechałam do
Belgii i lokuję tu swoje centrum
życiowe?
Takimi dowodami, że wyzbywa się
Pani zamiaru powrotu i o ulokowaniu Pani centrum życiowego na terenie Belgii (względnie innego kraju),
będzie np. zawarcie przez Panią długotrwałej umowy najmu mieszkania, lub zakupu takiego lokalu. Jeśli
chodzi o samą pracę jako dowód, to
najlepiej jest wskazać, że jest to praca dorywcza. Istnieją bowiem różne
interpretacje dot. samego stosunku
pracy w innym kraju jako dowodu
na umieszczanie swojego centrum
życiowego poza granicami kraju.
Panie Mecenasie, żeby mi się
wszystko utrwaliło i było dla mnie
jasne: sam fakt, że przebywam czasowo w Belgii, a cel jaki mi przyświeca to zarobek i w dalszym
ciągu utrzymuje więzi z Polską,
wracam co jakiś czas na dwa tygodnie, w żadnym wypadku nie
przesądza o przeniesieniu tu mojego centrum życiowego?
Dokładnie tak droga Pani!
Adam Snarski, prawnik
www.adamsnarski.cba.pl
E-mail:
kontakt@adamsnarski.cba.pl
Telefon: +32483597693
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Przegląd
prasy
polskiej
Wypożycz książkę na przystanku
autobusowym
Trzysta wypożyczalni darmowych
e-booków pojawiło się na ulicach
największych polskich miast. Dzięki
aplikacji mobilnej Czytaj PL!, będzie
można pobrać 12 popularnych książek i czytać je na swoim smartfonie
lub tablecie przez miesiąc.
W Krakowie, Katowicach, Gdańsku,
Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie,
nośniki reklamowe na przystankach
komunikacji miejskiej zostały zamienione w wypożyczalnie e-boków.
Aby wypożyczyć książkę wystarczy
pobrać aplikację mobilną Czytaj PL,
zeskanować przy jej pomocy kod QR
umieszczony na plakacie przy okładce danej książki.
tvp.info
Fachowcy nie chcą wracać
do kraju
Na obczyźnie jest już ponad 2,3
mln Polaków, najwięcej w Wielkiej
Brytanii. Oprócz tych wykonujących
proste prace, jest tam wielu fachowców pracujących w prestiżowych
zawodach. Jak czytamy w „Pulsie
Biznesu”, ponad 70 proc. świetnie
wyszkolonych profesjonalistów z
największych światowych korporacji chce zostać na Wyspach i tam
kontynuować karierę. Dziewięć na
dziesięć osób decyzji wyjazdu nie żałuje i twierdzi, że był to słuszny krok.
„Puls Biznesu”
Na wizytę u ginekologa kobieta w
ciąży czeka nawet... rok (?).
„Dziennik Gazeta Prawna” publikuje dane z raportu, w którym specjaliści wskazują na największe wady
opieki zdrowotnej nad kobietami w
ciąży. Wśród zarzutów pod adresem
NFZ pojawiają się bezprawne wymaganie ubezpieczenia oraz nawet
roczny czas oczekiwania na wizytę
u ginekologa.
Na pierwszą wizytę u ginekologa
w przychodni POZ, niezależnie od
tego, czy pacjentka jest w ciąży czy
nie, czeka się średnio 2,5 tygodnia
– wynika z najnowszego raportu
Fundacji Rodzić po Ludzku. W
prawie 25 proc. placówkach czas
oczekiwania przekraczał 4 tygodnie. W skrajnych przypadkach
było to 7 miesięcy, a nawet 385 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania występuje w centralnej części Polski.
Autorzy raportu wskazują również
na pewien paradoks: z jednej strony
otrzymanie becikowego wymusza na
kobietach dostarczenie w konkretnym czasie stosowanego zaświadczenia, z drugiej, służba zdrowia
nie ma żadnych wytycznych, które
pozwolą dostosować do wspomnianych wymogów terminy wizyt. Taka
sytuacja może spowodować groźbę,
że kobieta w ciąży utraci możliwość
otrzymania becikowego. Z raportu
wynika także, że 55 proc. publicznych poradni nie zna przepisów
obowiązującego prawa i błędnie informuje kobiety, że do skorzystania z
bezpłatnej opieki ginekologa i położnej w ciąży, niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. 15
proc. placówek przekazuje również
błędną informację o konieczności
przedstawienia także innych dokumentów, np. NIP-u pracodawcy.
– Każda kobieta w ciąży oraz w
okresie porodu i połogu, posiadająca obywatelstwo polskie lub prawo
stałego pobytu i zamieszkująca na
terenie Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Takie prawo
przysługuje również pacjentkom
nieubezpieczonym – przypomina
Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna
Barbara Kozłowska.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Oszuści zmieniają metody i wyłudzają ogromne sumy
Rekordowo wzrosła liczba oszustw:
do września było ich już ponad 92
tys., czyli ponad 15 tys. więcej niż w
tym samym czasie ubiegłego roku.
Chociaż przestępczość typowo kryminalna spada, to gwałtownie wzrasta liczba oszustw, a poszkodowani
tracą przez naciągaczy coraz większe
sumy. Zamiast oszustw na wnuczka
przestępcy masowo podszywają się
pod policjantów i kradną starszym
ludziom często oszczędności rzędu
kilkudziesięciu tysięcy złotych.
W tym roku naciągacze są jeszcze bardziej aktywni: miesięcznie
dopuszczają się średnio 12 tys.
oszustw, to o dwa tysiące więcej niż
jeszcze rok temu – wskazują dane
Komendy Głównej Policji.
„Rzeczpospolita”

Nauczyciele mają kłopoty z matematyką
Z raportu Pracowni Matematyki
Instytutu Badań Edukacyjnych, który sprawdził poziom wiedzy matematycznej 1139 nauczycieli wynika,
że co piąty nauczyciel nie ma podstawowej wiedzy matematycznej. 16
proc. z nich miało nawet problem ze
zwyczajnymi obliczeniami procentowymi.
„Nasi nauczyciele zabijają u dzieci zainteresowanie matematyką”
– mówi Marcin Karpiński, jeden z
autorów badania. Ponadto w szkołach uczy się myślenia schematycznego. „Uczeń nie ma szans stać się
odkrywcą rozwiązania. Jest jedynie
wykonawcą prostych instrukcji” –
alarmuje inny raport o stanie polskiej edukacji.
W badaniu brali udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, oraz
gimnazjów.
„Gazeta Wyborcza”
Dziecko przeszkodą dla kobiet?
Kobiety wychowujące dzieci do
szóstego roku życia przeważają w
rejestrach bezrobotnych – informuje
„Rzeczpospolita”.
Aż 200 tys. bezrobotnych kobiet
w Polsce to matki małych dzieci.
Ze statystyk Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej wynika, że stanowią one aż 81 proc. wszystkich tzw.
trudnych bezrobotnych. To oznacza,
że dziecko jest większą „przeszkodą”
w podjęciu pracy niż zaawansowany
wiek, brak doświadczenia zawodowego czy niepełnosprawność. Nie
ma większego znaczenia, że kobiety bardzo często mają wyższe kwalifikacje niż mężczyźni – wskazuje
gazeta. Według danych MPiPS największy odsetek kobiet bez pracy
odnotowano w powiecie sztumskim.
Stanowiły one aż 64,5 proc. wszystkich bezrobotnych. Z kolei najmniej
było ich w powiecie sejneńskim 37,7 proc.
„Rzeczpospolita”
Dodatkowe 30 mln na repatriantów
Rada Ministrów zdecydowała o
przeznaczeniu 30 mln zł w budżecie na 2016 rok na repatriantów z
Kazachstanu i innych azjatyckich
byłych republik sowieckich. Środki
będą pochodziły z rezerwy ogólnej
prezesa Rady Ministrów. W 2015
roku na repatriantów przeznaczono z budżetu państwa 14 mln zł.
Dziennik zauważa jednak, że główną
przeszkodą w pomocy dla repatriantów są przepisy prawne.
„Od 2008 do 2014 roku MSW zwróciło do budżetu państwa ponad 16
mln zł przeznaczonych na repatriantów. Razem z pieniędzmi, które nie
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zostaną wykorzystane w tym roku,
będzie to już blisko 20 mln. Nie było
komu pomagać, bo obecna ustawa
jest na tyle wadliwa, że repatriacja
praktycznie nie funkcjonuje.
„Rzeczpospolita”
Uchodźcę za darmo oddam
Rząd szuka miejsc dla uchodźców w gminach. Jednak nie dostaną one obiecanych tysięcy euro z Unii Europejskiej – donosi
„Rzeczpospolita”. Siedem tysięcy
uchodźców z Syrii i Erytrei, którzy
w ciągu dwóch lat trafią do Polski,
po okresie wstępnej adaptacji w
ośrodkach dla azylantów ma być rozesłanych po kraju. Trafią do gmin i

ośrodków, które zainteresowane są
ich przyjęciem.
Miejsc do zamieszkania, pracy i nauki języka poszukuje także Urząd ds.
Cudzoziemców.
Polski rząd ma otrzymać z Unii
Europejskiej po 10 tys. euro na
każdego uchodźcę przyjętego z
Bliskiego Wschodu i 6 tys. na
uchodźcę przebywającego już w
obozach na terenie UE. Okazuje
się jednak, że te fundusze nie pójdą za uchodźcą do samorządów,
które zdecydują się ich przyjąć, tylko pozostaną w gestii rządu. Resort
pracy rozesłał kolejną ankietę do samorządów dotyczącą przyjmowania
uchodźców. Nie ujawnia dotychczas
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otrzymanych odpowiedzi, każąc czekać do 30 października. Dopiero po
wyborach dowiemy się, czy gminy
zignorowały nagabywania rządu
szukającego miejsca dla uchodźców, do których przyjęcia zobowiązał się niedawno w Brukseli - pisze w
„Rzeczpospolitej” Izabela Kacprzak.
W 2009 roku na prawie 2,5 tys.
gmin tylko cztery (z województw
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego
i opolskiego) zgłosiły Ministerstwu
Pracy ewentualną możliwość przyjęcia uchodźców – czytamy.
„Rzeczpospolita”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska

XVII Konkurs Chopinowski zakończony
Jury XVII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina, przyznało pierwszą nagrodę pianiście z
Korei Południowej, Seong-Jin Cho.
Otrzymał on również nagrodę za
najlepsze wykonanie poloneza.
Drugie miejsce zdobył Kanadyjczyk
Charles Richard-Hamelin, trzecie
Amerykanka Kate Liu.
Tegoroczny laureat Konkursu
Chopinowskiego, pomimo młodego
wieku (21 lat) ma już w swym dorobku wiele pianistycznych osiągnięć:
zwycięstwo w Międzynarodowym
Konkursie Chopinowskim w
Moskwie w 2008 r. oraz w konkursie pianistycznym w Hamamatsu,
w Japonii, w roku 2009. Odbył już
wiele tournée koncertowych w
Europie, Azji i USA. Jest absolwentem Konserwatorium Paryskiego,
gdzie studiował pod kierunkiem
Michela Beroffa.
Jedynym Polakiem, który dotarł do
finału był Szymon Nehring. Nie zdobył wprawdzie żadnej z głównych
nagród, tylko wyróżnienie, ale w
internetowym głosowaniu został
laureatem Nagrody Publiczności.
Po ogłoszeniu w ubiegłym roku
naboru wniosków, do Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina zgłosiło się ponad 450 pianistów z całego
świata. Komisja kwalifikacyjna wyłoniła z nich 160 osób, które w kwietniu tego roku w Warszawie wzięły
udział w publicznych eliminacjach.
Ostatecznie w październikowym
konkursie wzięło udział 78 pianistów z 20 krajów, w tym 15 Polaków.
Jury nie miało łatwego zadania, albowiem według zgodnej opinii krytyków muzycznych, muzykologów,
dziennikarzy muzycznych polskich

i zagranicznych mediów „poziom
Konkursu Chopinowskiego” był
bardzo wysoki.
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina,
zwany potocznie Konkursem
Chopinowskim, jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych
konkursów pianistycznych na świecie. Odbywa się co 5 lat w Warszawie.
Jest jednym z niewielu na świecie, w
którym pianiści grają utwory tylko
jednego kompozytora. Wciągu 88
lat istnienia Konkurs Chopinowski
zyskał opinię jednego z czołowych
wydarzeń muzycznych na świecie,
otwierającego młodym pianistom
drogę na światowe estrady.
Zgodnie z konkursową tradycją,
podczas przesłuchań wykonywane są wyłącznie utwory Fryderyka
Chopina. Według regulaminu

uczestnicy nie mogą wykonywać
tych samych utworów na różnych
etapach konkursu. W finale konkursu pianiści wykonują z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej
Filharmonii Narodowej jeden z
dwóch koncertów fortepianowych:
e-moll lub f-moll.
Dotychczas, czterokrotnie zwycięzcami konkursu byli Polacy:
Halina Czerny-Stefańska, Adam
Harasiewicz, Krystian Zimerman
oraz Rafał Blechacz. Podczas każdej
z dotychczasowych edycji przewodniczącym jury był Polak.
Organizatorem XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego był Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina. Imprezę patronatem objął prezydent RP Andrzej
Duda.
Opracowała: Karolina Morawska

Źródło: www.simplicite.pl
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Grodzieński duszpasterz
Józef Melchior Fordon
Mieszkańcy Grodna byli świadomi
faktu, że ofensywa wschodnia
niemieckich armii powoli, ale
nieubłaganie
spycha Rosjan
z zajmowanych
przez nich pozycji.
Biorąc do niewoli
tysiące jeńców,
Niemcy już wcześniej zdobyli twierdze w Modlinie
i Brześciu, ważny węzeł komunikacyjny w
Białymstoku oraz
Grobowiec o. Józefa Melchiora Fordona w grodzieńskim kościele szereg mniejszych
franciszkanów. Fot. o. Franciszek Czarnowski
miejscowości.
– Panie kapitanie, Niemcy wznowili Teraz pociski ich armat dużego
ostrzał naszego fortu!
kalibru wgryzały się w umocnieGwizd nadlatujących pocisków nia forteczne broniące Grodna.
i seria wybuchów potwierdzi- Rozpaczliwe próby rosyjskich kontrły słowa młodego obserwatora. ataków załamywały się. W najwiękZaalarmowana załoga fortu IV szym forcie IV ponad sześciuset
sprawnie zajęła stanowiska, by po obrońców oddało życie, walcząc do
chwili odpowiedzieć skoncentro- końca. Inne umocnienia również
wanym ogniem. Rosjanie dobrze poniosły duże straty, zanim skapizdawali sobie sprawę, jak ważnego tulowały. Niedobitki carskich wojsk
odcinka bronią. Ich umocnienia otrzymały rozkaz opuszczenia miazlokalizowane były przy głównej sta.
drodze przelotowej oraz linii kolejowej Warszawa-Petersburg. Obecnie, Doświadczony w poprzednich bigdy mniejsze punkty oporu zostały twach wielkiej wojny niemiecki
już przez Niemców zdobyte bądź generał von Gallwitz nie zamierzał
zniszczone, fort IV stanowił jedyną ułatwiać Rosjanom zadania. W stropoważną barierę odpierającą ataki nę wycofujących się żołnierzy wronieprzyjaciela z kierunku południo- ga poleciały kolejne ciężkie pociwo-zachodniego.
ski. Odłamki raniły bądź pozbawiły
życia wielu ludzi, a wzniecone tu i
W odległym o kilkanaście kilome- ówdzie pożary zaczęły zagrażać miejtrów Grodnie mieszkańcy ze stra- skiej zabudowie. Przed klasztorem
chem nasłuchiwali odgłosów bitwy. franciszkanów zjawiła się kolejna
Opustoszały ulice, po których krą- grupa poszkodowanych i przerażożyły tylko nieliczne patrole. Każde nych cywilów, którzy właśnie stracipewne schronienie dla ludności li swe domy i mienie.
miasta było teraz na wagę złota. Do – Szybko, do środka! – ponaglał
klasztoru franciszkanów, położone- ostatnich nadchodzących ksiądz
go na lewym brzegu Niemna, trafiło Melchior.
kilkadziesiąt osób. Grube mury za- – Oby tylko Niemcy przestali wreszkonnego obiektu dawały znacznie cie strzelać... – westchnął ktoś.
pewniejszą ochronę przed ostrzałem
niż niewielkie drewniane domki, Mniej więcej po upływie godziny
stanowiące łatwy cel dla pocisków ostrzał rzeczywiście przerwano.
zapalających. Gospodarz obiektu, Chcąc zorientować się w ogólnej
ksiądz Melchior Fordon, wspierał sytuacji, niemiecki generał polewystraszonych ludzi i dodawał im cił wysłać do miasta kilka patroli.
otuchy. Ci, którzy potrzebowali mod- Żołnierze mieli zatrzymywać każdelitwy i duchowej pomocy, albo cho- go podejrzanego, zwłaszcza sabotaciaż chwili rozmowy, mogli liczyć na żystów i szpiegów na rzecz Rosjan.
jego duszpasterską posługę.
Zgodnie z rozkazem wyruszyli w te-

ren, kiedy nagle potężna eksplozja
rozdarła przedwieczorną ciszę.
– Co tam się stało?! – niemiecki dowódca nawet nie starał się ukrywać
irytacji. – Rosjanie zastawili na nas
pułapkę na pożegnanie, czy jak???
Jeden z pierwszych z patroli, wysłanych w kierunku rzeki, wrócił
pospiesznie z meldunkiem. Po minach żołnierzy widać było, że nie
przynoszą dobrych wiadomości.
– Poszliśmy sprawdzić, co to był
za wybuch i jak duże spowodował
zniszczenia – zaczął referować zakłopotany dowódca patrolu. – Po
dotarciu w okolice miejskiego mostu żelaznego przekonaliśmy się, że
Rosjanie zdążyli przeprawić się już
na drugą stronę. Zabrali rannych,
tabory i wszystko, co byli w stanie
unieść. Potem ich saperzy wysadzili
w powietrze oba przęsła mostu, przerywając główną trasę komunikacyjną na Wschód. Teraz nasz ciężki
sprzęt nie będzie mógł...
– Wystarczy! – przerwał generał. –
Całe Grodno musi być dokładnie
skontrolowane, a podejrzane osoby
aresztowane. Nie chcę, aby jakiś sabotażysta wysadził w powietrze nasz
skład amunicji albo zagroził sztabowi! Musimy zaprowadzić w mieście
spokój i porządek.
Następnego dnia ktoś energicznie
zastukał do drzwi klasztoru. Na zewnątrz stała jedna z miejscowych
parafianek.
– Czy jest tu ksiądz Fordon? – zapytała zdyszana. – Mam do niego
bardzo pilną sprawę!
– Dopiero co skończył spowiadać w
kościele – usłyszała w odpowiedzi.
– Proszę mu przekazać, że Niemcy
aresztowali naszych strażaków.
Chcą ich rozstrzelać!
– Gdzie oni są teraz? – w głosie
księdza, który właśnie się pojawił,
zabrzmiał niepokój.
– Zmierzają w naszą stronę! Cała
grupa aresztowana!
Duszpasterz postanowił nie tracić
ani chwili.
– Trzeba zrobić wszystko, aby ich
uratować. Idziemy! – powiedział
zdecydowanym głosem.
Skazanych na śmierć strażaków prowadził niewielki oddział niemiecki
pod dowództwem młodego, surowego oficera. Dowódca ów uznał, że
odpowiednim miejscem egzekucji
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ma rację?
Poza tym,
straż ogniowa w mieście może
jeszcze się
przydać.
– Dobrze,
wobec tego
wstrzymuję
egzekucję do
czasu wyjaśnienia sprawy. Miasto
jest w naszych rę kach, więc
aresztowani
Panorama prawobrzeżnej części Grodna (2014). Fot. o. F. Czarnowski
nie zdołają
nam uciec.
będzie zewnętrzny mur klasztorny. Mają szczęście, że ksiądz wstawił się
Na jego komendę żołnierze zaczęli za nimi. Jeśli rzeczywiście pilnują
ładować karabiny.
porządku i chronią zabudowania
– Panie oficerze, ci strażacy są nie- od pożarów, pracy im nie zabrakwinni – Melchior Fordon zamierzał nie. Ale jeśli kłamali… rozstrzelać
walczyć do końca o życie niesłusznie zawsze ich zdążymy – pogroził straskazanych. – Oni tylko wypatrywali żakom ręką.
pożarów na mieście!
Młody oficer ani myślał słuchać na- Szerokim zakolem asfaltowej drogi
tarczywego księdza. Roześmiał się ruszyli pod górę w stronę kościoła
złośliwie i dał rozkaz przygotowa- i klasztoru franciszkanów. Starszej,
nia się do salwy. Widząc to, ksiądz może osiemdziesięcioletniej kobieMelchior w błagalnym geście chwy- cie towarzyszył młody mężczyzna
cił go za ręce. Niemiec ze złością – jej wnuk. W połowie drogi koodepchnął i przewrócił proszącego. bieta zatrzymała się, kontynuując
Szpiegów w strażackich mundurach przerwane wcześniej
należało zlikwidować jeszcze dziś!
opowiadanie.
– Kiedy wybuchła
Pluton egzekucyjny był już gotowy, pierwsza wojna świaale komenda do salwy nie padła. towa, moja mama, a
Zamiast tego żołnierze zobaczyli twoja prababka, mianadchodzącego generała, który ła zaledwie szesnawraz z adiutantem oglądał zdobyte ście lat. Wspominała
miasto.
mi, jak bardzo się
– Kim są ci ludzie w dziwnych mun- bali ostrzału z armat,
durach, których chcecie rozstrzelać? pożarów, a potem
– zapytał. – Poruczniku, oni nie wy- wejścia niemieckich
glądają mi na Rosjan.
wojsk. Tu w klaszMłody oficer zasalutował dowódcy torze – pokazała
frontu.
skinieniem głowy –
– Schwytaliśmy szpiegów udających ksiądz Fordon zgrostrażaków, którzy przekazywali z madził i utrzymywał
wieży sygnały do Rosjan – pochwa- wówczas prawie sto
lił się z dumą. – Jest tutaj sześciu osób. Wielu z nich
Polaków, czterech Białorusinów i pewnie nie przeżytrzech Żydów… cały przekrój lud- łoby w swoich drewnościowy miasta.
nianych zabudowaKsiądz Melchior w jednej chwili zro- niach, które strawił
zumiał, że przybyły właśnie generał pożar.
może być ostatnią deską ratunku dla
skazanych ludzi.
– A jak się zakończyła historia ze stra– To nie są szpiedzy, ale nasi miej- żakami? – zapytał
scowi strażacy – zaczął tłumaczyć wnuk.
dowódcy frontu. – Patrolowali całe – Udało im się obroGrodno, gdyż chronią je od pożarów. nić przed zarzutem
Proszę mi uwierzyć, oni naprawdę o szpiegostwo, choć
nic złego nie zrobili!
nie było to łatwe.
Generał zastanowił się chwilę. Być Potem, w dowód
może ten uparty ksiądz naprawdę wdzięczności księ-
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dzu Fordonowi za wstawiennictwo
u Niemców, strażacy wybrali go swoim kapelanem i członkiem honorowym. Oprócz katolików byli wśród
nich również prawosławni i Żydzi,
toteż ksiądz Melchior za swój czyn
doczekał się wielkiego szacunku
wśród mieszkańców całego Grodna.
Ale o tym, że ich duszpasterz był zakonnikiem-franciszkaninem, ludzie
dowiedzieli się dopiero po wojnie...
Barokowy kościół franciszkanów
przywitał ich niewzruszonym spokojem. Weszli do środka.
– Tutaj, po prawej stronie przy
wejściu, ufundowano i poświęcono księdzu Fordonowi nagrobną
tablicę pamiątkową. Jak widzisz,
Polacy i Białorusini nadal pamiętają o zakonniku, który urodził się w
tym mieście, był człowiekiem wrażliwym na ludzką biedę, a kiedy zaszła
potrzeba, potrafił stanąć w obronie
skazanych na śmierć.
Kobieta podeszła bliżej i drżącą ręką
dotknęła marmurowej płyty. Obok
położyła małą wiązankę kwiatów
– skromny wyraz wdzięczności grodzieńskiemu duszpasterzowi o wielkim sercu. Wdzięczności, przechowywanej w ludzkiej pamięci mimo
upływu lat.
o. Franciszek Czarnowski
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Uroczystości ku czci polskich żołnierzy w Lommel
27 września 2015 r. w Lommel - największej polskiej nekropolii na terenie Królestwa Belgii - odbyły się uroczystości upamiętniające 71 rocznicę wyzwolenia tych ziem przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez
generała Stanisława Maczka.
W oficjalnej ceremonii ku czci Polaków walczących za wolność Belgii w latach II wojny światowej wzięli udział
także uczniowie naszej szkoły, bowiem, jak zauważył zastępca burmistrza Lommel, Kris Verduyckt:
Nasza obecność w tym miejscu, to hołd dla ludzi, którzy zasługują na nasz największy podziw i wdzięczność.
Ich zaangażowanie i ofiara, jaką złożyli, doprowadziły do trwałego pokoju w Europie.
Reprezentująca gimnazjalistów Aleksandra Lubińska wygłosiła w języku polskim przygotowane specjalnie na
tę uroczystość Orędzie pokojowe, natomiast uczennica liceum, Patrycja Herda, zaprezentowała je w języku niderlandzkim. Dziewczęta, w imieniu młodej Polonii, podziękowały weteranom za to, że ich ofiarna walka dała
młodzieży szansę na dorastanie w bezpiecznym kraju, na spokojną i dobrą przyszłość.
Ceremonię uświetnił dodatkowo występ muzyczny dwóch uczennic naszego gimnazjum. Eva Kordas przy akompaniamencie grającej na skrzypcach Wiktorii Krawczyk zaśpiewała wzruszający utwór pod tytułem Biały Krzyż.

DYSTRYBUCJA

POLSKICH ARTYKU ÓW

SPO YWCZYCH
DO NIEMIEC, BELGII I HOLANDII

Towar dostarczamy 2 razy w tygodniu,
Czas realizacji zamówie – do 48 godzin,
Du a ota aut wyposa onych w agregaty ch odnicze,
Posiadamy zezwolenia Sanepidu oraz
wdro ony system HACCP .

+48 600 09 05 05

www.polskiespecjaly.eu

OTWARCIE

Najstarszy POLSKI sklep w Antwerpii
po gruntownej modernizacji!

0,49€
0,8

1,99€

2€

RARYTAS
LANGE LEEMSTRAAT 109
2018 ANTWERPEN

1,33€

3,31€

0, 39

€

Oferujemy szeroki asortyment polskich w dlin,
da gotowych, nabia u, mro onek i wiele,
wiele innych produktów w „polskich cenach”
U nas znajdziesz, zarówno w dliny i produkty
którymi mo esz z czystym sumieniem, ywi ma e
dzieci, jak i produkty dla mniej wybrednych klientów.
Towar dostarczany prosto z Polski, kilkakrotnie
w tygodniu, co gwarantuje wie o i jako produktów.
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Najmłodsi czytają...
11 listopada
Czy wiecie drogie dzieci,
że przez 123 lata
Polski nie było na żadnej mapie świata?
Trzech zaborców jej wolność i ziemie skradło,
sobie przywłaszczyło,
a w osiemnastym wieku poprzedniego stulecia to było.
Cztery pokolenia narodu polskiego żyło w niewoli,
lecz nie zapomniało kraju swojego,
pamiętali o języku, kulturze polskiej
umiłowaniu wolności i oto..
Jest! Jest powód do radości.
Wolność! Niepodległość!
Koniec z zaborami!
Powstała Polska!
Teraz rządzić w niej będziemy sami.
A stało się to w listopada jedenastego
roku tysiąc dziewięćset osiemnastego.
Jolanta Maria Miklaszewska
„wróżka Jolanta”
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Aktywne Polki w Belgii
Jolanta Maria Miklaszewska
Urodzona w Łodzi, od 12 lat mieszkanka Brukseli. Założycielka brukselskiego Amatorskiego Teatru
Lalkowego dla dzieci „Złoty Jeż”
(czerwiec 2013 r.). Laureatka wielu
konkursów.
Z Jolantą Marią Miklaszewską
(JM) rozmawia Angelika Kret
(AK).
AK: Jolu, jesteś bardzo aktywną
kobietą, założyłaś teatr dla dzieci,
pomagasz innym stowarzyszeniom
podczas ich akcji dla dzieci. Skąd
czerpiesz na energię całą działalność?
JM: To dobre pytanie. Lubię pomagać. Angażuję się tylko w te projekty,
które jestem w stanie „udźwignąć”
czasowo. Natomiast teatr to zupełnie inna sprawa, jest moją pasją i
poświęcam mu każdą wolną chwilę,
czasami kosztem wypoczynku.
AK: Amatorski Teatr Lalkowy dla
Dzieci „Złoty Jeż” – tak brzmi pełna
nazwa twojego teatru. Skąd pomysł
na taką właśnie nazwę?
JM: „Złoty jeż” to tytuł mojego ulubionego wiersza z książeczki pani
Ewy Szelburg-Zarembiny pt. „Idzie
niebo ciemną nocką”. Jak tylko więc
wpadł mi do głowy pomysł założenia
teatru, od razu pomyślałam o tym
wierszu.
AK: A właśnie, skąd taki pomysł?
JM: Narodził się z obserwacji życia
tutejszej Polonii. Zauważyłam, że nasze polskie dzieci, w porównaniu z
dziećmi belgijskimi, mają mało możliwości obcowania z kulturą po polsku, postanowiłam wesprzeć szkoły
i zorganizować teatr, aby zmienić tę
sytuację. A przy okazji zachęcić rodziców do spędzenia popołudnia z
dziećmi.
AK: Zadbałaś o inne dzieci, bo twoje są dorosłe – zgadza się?
JM: Tak. Jestem mamą trójki dorosłych dzieci. Ja jednak zaangażowałam je do pomocy. Animują
kukiełki oraz pomagają w oprawie
muzycznej.
AK: Kto ci jeszcze pomaga?
JM: Mam małą grupę aktorów amatorów. Karol Kuczaba – najmłodszy z
zespołu, doskonały uczeń, należy do
kółka teatralnego w szkole francuskiej. Wspaniały głos i wielki talent.
Sylwia Kuczaba, prywatnie siostra
Karola. Miła, piękna dziewczyna.

Kocha taniec. Należy do zespołu tanecznego. Cecylia Kuczaba, mama
Karola i Sylwii. Pomaga w rozwijaniu pasji dzieci.
Adam Miklaszewski – grafik komputerowy, poeta. Miłośnik horrorów
(sam kręci krótkometrażowe filmy).
Pięknie rysuje. Twórca ukochanego
przez dzieci dwumetrowego czarnego smoka. Obecnie jest w trakcie
tworzenia trzech nowych smoków.
Agata Borkowska. Jej zainteresowania pokrywają się z kierunkiem studiów. Nauka języków to jej pasja. W
teatrze odkryła własne możliwości
głosowe. Ma za sobą pierwsze tłumaczenie bajki z języka polskiego
na francuski.
Wiola Chendoszka, utalentowana
młoda osoba. Piękny, sceniczny
głos. Duży talent. Ma na koncie
nakręcenie bardzo ciekawego
krótkometrażowego filmu. Łukasz
Chendoszka, dopiero odkrywa w sobie miłość do teatru. Ciekawy tembr
głosu.
Natalia Żyłkiewicz – nasz słowik,
bardzo piękny głos.
AK: Czy do spektakli wszystko
przygotowujesz sama?
JM: W zasadzie tak. Piszę scenariusze, robię kukiełki, scenografię,
wraz z moimi aktorami animuję
kukiełki. Czasami dostaję kukiełki
od zaprzyjaźnionych osób. Robią je
sami. Mam kilka takich prezentów.
AK: A skąd na
to wszystko bierzesz fundusze?
JM: Z własnego portfela. Od
czasu do czasu
dostaję dotację
na konkretny
cel. Tak było
podczas wystawiania przedstawień pt. „Bajki
Europy” w zeszłym roku. Ale
w większości
materiały kupuję za własne pieniądze.
AK: Czy oprócz
teatru masz
czas na inne
hobby?
JM: Coraz mniej.
Ale gdy go mam,
piszę nowe baj-

ki, wiersze dla dorosłych. Niestety
brakuje mi już czasu na malowanie
i wyszywanie.
AK: Tak wiele rzeczy cię interesuje. Tak wiele czasu poświęcasz dla
innych. Czy ty Jolu masz czas na
pracę zawodową?
JM: Oczywiście. Pracuję w pełnym
wymiarze godzin. Stąd bowiem
mam fundusze między innymi ma
mój teatrzyk.
AK: Jolu, czego ci życzyć. Czy jest
coś o czym marzysz?
JM: Jasne. Wygrana w totolotka.
Wówczas mogłabym kupić budynek, w którym mógłby działać teatr
i miałabym fundusze na coraz piękniejsze kukiełki.
AK: Sfera marzeń, ale kto wie. Kto
wie. W bajkach wszystko może się
zdarzyć. Dziękuję za rozmowę.
JM: Ja również dziękuję, a korzystając z okazji pragnę zaprosić dzieci
na bajkę pt. „Świąteczna awantura
z piratami”, której premiera odbędzie się 15 listopada o godzinie 17.00
w DOMU POLSKIM przy EWSPA,
Bruksela, Chaussee de Vleurgat 159.
Serdecznie zapraszam również do
słuchania , oglądania i czytania bajek na stronie Złotego Jeża, http://
sartystyczne.wix.com/zlotyjez.
W każdy piątek nowa bajka.
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Moje dziecko idzie do szkoły.
Co mam robić?
Od stycznia 2016 roku rozpoczynają się zapisy do szkół i przedszkoli.
Aby zainteresowanym przybliżyć
system szkolnictwa w Belgii, zamieszczamy poniżej broszurę przygotowaną przez miasto Antwerpia,
specjalnie dla polskich rodziców.
Jak zapisać dziecko do szkoły?
Każde dziecko począwszy od 2,5
do 5 roku może iść do przedszkola
(nieobowiązkowo). Od 1 września w
roku szkolnym, w którym dziecko
skończy 6 lat, musi obowiązkowo
rozpocząć naukę, która trwać będzie
do ukończenia 18 lat. Ten obowiązek dotyczy również dzieci nowoprzybyłych do Belgii, nieznających
języka niderlandzkiego. Mogą się
one uczyć jedynie w szkole, w której są wolne miejsca. Zapisy do tych
placówek trwają cały rok.
Szkoły w Belgii są koedukacyjne.
Aby zapisać dziecko do szkoły należy mieć ze sobą następujące dokumenty: paszport lub dowód tożsamości dziecka, SIS-kartę i świadectwo z
poprzedniej szkoły. Rodzic zapisujący dziecko, przyjmuje reguły w niej
obowiązujące i po zapoznaniu się
z regulaminem musi go podpisać
przy wyrażeniu „za zgodą” („voor
akkoord).

Źródło: www.dreamstime.com

Ile kosztuje szkoła?
Szkoła w Belgii jest bezpłatna i zapisując dziecko nie ponosi się żadnych kosztów. Istnieją jednak dodatkowe opłaty związane ze szkołą:
* jedzenie i napoje,
* nadzór w przerwie obiadowej,
* opieka nad dzieckiem przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkoły,
* wycieczki,
* pływanie itp.
Dodatkowe koszty są różne w zależności od szkoły, co trzeba wziąć
pod uwagę przy wyborze placówki.
Każda szkoła sporządza listę kosztów i w ten sposób rodzice wiedzą
ile wynoszą opłaty w danym roku
szkolnym. Przy zapisie dziecka można o taką listę poprosić.
Na ogół w każdej placówce jest
opieka dla dzieci przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu. Za
opiekę trzeba zapłacić, a poniesione
koszty można odpisać od podatków.
Szkoła wyda odpowiedni atest.
Czy dzieci mogą zostawać w szkole
na posiłki?
Jest to możliwe pod następującymi
warunkami:
* muszą przynieść swoje jedzenie.
* jedzą w szkolnej stołówce (refter).
* pozostają w trakcie posiłku na
terenie szkoły.
Tylko te dzieci,
które idą do domu na posiłki,
mogą opuścić
szkołę, jednak
rodzice muszą
udzielić na to
zezwolenia.
* przed, podczas i po jedzeniu istnieje
nadzór, w większości szkół jest
on płatny.
Agenda
Rodzice sprawdzają na bieżąco postępy
w nauce dziecka w dzienniczku ucznia
(Agenda), który otrzymują
wszystkie dzieci od pierwszej
klasy. Agendę
zabierają ze so-

bą każdego dnia do domu.
W agendzie znajdują się:
- wiadomości dla rodziców,
- lekcje, jakich dziecko musi się nauczyć,
- prace domowe do odrobienia.
Agenda codziennie musi być
sprawdzana i podpisywana przez
rodziców. W ten sposób nauczyciel
będzie wiedział, że dziecko jest pod
kontrolą. Rodzice zaś na bieżąco monitorują, czy dziecko ma zadaną pracę domową lub lekcje do przygotowania. Jeżeli mają jakąś wiadomość
dla nauczyciela, muszą ją napisać w
agendzie.
Raport.
Raport zawiera wyniki dziecka w
nauce oraz uwagi dotyczące jego
pracy na lekcjach i zachowania.
Każdy uczeń otrzymuje raport cztery
razy do roku: przed feriami jesiennymi, feriami świątecznymi (Boże
Narodzenie), feriami na Święta
Wielkanocne oraz przed letnimi wakacjami. W niektórych placówkach,
uczniowie mogą dostawać raporty
częściej.
Rodzice zobowiązani są do każdorazowego podpisania raportu i oddania go do szkoły. Końcowy raport
należy zatrzymać i dobrze przechowywać, bo jest dla dziecka świadectwem z danej klasy.
Kontakt z nauczycielem
Jeżeli rodzice chcą porozmawiać z
nauczycielem swojego dziecka lub
dyrektorem szkoły, powinni najpierw umówić się na spotkanie. Jeśli
taka propozycja wyjdzie ze strony
szkoły rodzice otrzymają stosowne
powiadomienie w formie listu, albo
informacji w agendzie.
Kilka razy w roku odbywają się
szkolne wywiadówki. Podczas tego
spotkania nauczyciel omawia raport
dziecka, jego postępy w nauce, zachowanie i udziela rodzicom odpowiedzi na ich pytania.
Obecność na wywiadówce jest obowiązkowa. Jeżeli rodzic nie może
przyjść na wywiadówkę, musi wcześniej uprzedzić o tym nauczyciela.
Co zrobić, jeśli dziecko nie może
pójść do szkoły?
W przedszkolu dzieci (od 2,5 do 5
lat) nie muszą być codziennie obecne. Wskazane jest jednak, żeby nie
opuszczały zajęć. Jeśli przedszkolak
nie może być obecny, nauczyciel po-
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winien być o tym powiadomiony.
Wszystkie dzieci od pierwszej klasy
(od 6 lat) obowiązkowo muszą chodzić do szkoły. Również te dzieci,
które skończyły 5 lat i chodzą już do
pierwszej klasy. Jeżeli z jakichś powodów dziecko nie może być obecne na zajęciach, szkoła powinna być
o tym uprzedzona i poinformowana
jaki jest tego powód.
Kiedy dziecko nie musi iść do szkoły?
Dziecko nie musi iść do szkoły jeżeli
jest chore. W wypadku choroby obowiązują następujące reguły:
•Jeżeli dziecko jest chore 1 dzień,
lub kolejne 2-3 dni, należy telefonicznie uprzedzić szkołę o nieobecności
dziecka.
•Jeżeli dziecko nie ma zwolnienia
lekarskiego, każdy rodzic w roku
szkolnym może najwyżej 4 razy sam
napisać zwolnienie z zajęć. W pozostałych przypadkach potrzebne jest
zwolnienie lekarskie.
•Jeżeli dziecko ma przewlekłą chorobę (na przykład astmę), trzeba umówić się na spotkanie z CLB Centrum
Pomocy Uczniom (Centrum voor
Leerlingenbegeleiding). Tam poproszą o atest medyczny, wtedy dziecko
będzie mogło zostać w domu, gdy
nastąpi atak choroby. O takich przypadkach należy powiadomić szkołę.
W każdym roku szkolnym są
prawnie ustalone dni, kiedy dzieci
nie muszą iść do szkoły. Są to na
przykład: Nowy Rok, Święto Pracy,
Wszystkich Świętych, czy 11 listopada. Również podczas świąt religijnych dzieci nie muszą być obecne
na szkolnych zajęciach. Katolickie,
protestanckie i anglikańskie święta
są uznane jako oficjalne dni świąteczne. Dzieci wyznające inne religie
nie muszą więc w te dni być obecne
na zajęciach, należy jednak wcześniej uprzedzić o tym szkołę.
Inne usprawiedliwione powody nieobecności dziecka to: ślub kogoś z
bliskiej rodziny, pogrzeb bliskiej
osoby, wezwanie do sądu, czy urzędu. W takich przypadkach należy
w szkole przedłożyć odpowiednie
zaświadczenie.
Jeżeli nie ma możliwości dotarcia
dziecka do szkoły z powodu strajku komunikacji miejskiej, żaden
dokument usprawiedliwiający jego
nieobecność nie jest potrzebny.
W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na
nieobecność dziecka w szkole. Na
przykład:
•jeżeli dziecko potrzebuje więcej
niż jeden dzień na ukojenie żalu po

pogrzebie
•jeżeli dziecko musi wyjechać na
pogrzeb za granicę
•jeżeli dziecko bierze udział w
ważnych zawodach sportowych
(maksymalnie po pół dnia w roku
szkolnym)
•jeżeli dziecko bierze udział w imprezie kulturalnej (maksymalnie 10
razy po pół dnia w ciągu roku)
•z nagłych powodów osobistych –
wcześniej trzeba to uzgodnić z dyrektorem szkoły, (maksymalnie 4
razy po pół dnia w roku szkolnym).
Dyrektor nie może udzielić zezwolenia na nieobecność w szkole na:
* treningi w klubie sportowym,
* repetycje imprezy kulturalnej,
* wcześniejszy wyjazd na wakacje
lub późniejszy z nich powrót
Co, jeśli dziecko jest nieobecne bez
usprawiedliwienia?
Jeśli dziecko jest nieobecne w szkole bez ważnego powodu, jest to nieobecność nieusprawiedliwiona.
Rodzic musi liczyć się z tym, że w
takich wypadkach zostanie wezwany do szkoły.
Co, jeśli dziecko jest przewlekle
chore?
W takim wypadku, pod pewnymi
warunkami może pobierać lekcje
w domu.
* musi uczęszczać do szkoły podstawowej (mniej niż 12 lat).
* jest chore lub miało wypadek.
* jest nieobecne w szkole 21 dni lub
dłużej.
* mieszka nie dalej niż 10 kilometrów od szkoły.
W powyższych przypadkach należy
napisać pismo do dyrekcji szkoły i
dołączyć atest od lekarza. W ateście
musi być zaznaczone, że dziecko
może uczestniczyć w lekcji, lecz
nie może chodzić do szkoły. Jeśli
dyrekcja wyrazi zgodę, dziecko może pobierać lekcje w domu.
Problemy w szkole
Niektóre dzieci nie
czują się dobrze w
klasie, nie rozumieją materiału, narażone są na kpiny i
zaczepki ze strony
rówieśników, lub
same dokuczają innym, bywają agresywne itd. W takich
przypadkach szkoła
szuka rozwiązania.
Dany problem zostanie omówiony z
rodzicami, nauczycielami i z CLB.
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Czy dziecko musi iść do szkolnego
lekarza?
Wszyscy uczniowie muszą być przebadani przez szkolnego lekarza, który stwierdzi czy dziecko jest zdrowe,
zaszczepi (na co wcześniej rodzice
muszą udzielić zgody). Rodzice
otrzymają list, w którym znajdą
wyniki kontroli lekarskiej i ewentualne zalecenie dalszych badań u
specjalisty.
Jeżeli dziecko ma 14 lat lub więcej,
nie jest zobowiązane do wizyty u
szkolnego lekarza. Rodzice muszą
jednak poinformować o tym szkołę.
Co to jest CLB i czym się zajmuje?
CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) to Centrum
Pomocy Uczniom, którzy chodzą
do szkoły.
CLB słucha, rozważa, informuje
i udziela rad. Jeśli wystąpi jakiś
problem, CLB pomoże w szukaniu
rozwiązania. Sprawy, jakie mogą wystąpić to: wybór szkoły, zachowanie
w szkole, wagarowanie, koncentracja, raporty, uzgodnienia, nauka dokonywania wyboru, wiara w siebie,
współuczestnictwo, szanse i wiele
innych.
W CLB pracują pedagodzy, psychologowie, asystenci psychologów,
pracownicy społeczni, lekarze i
pielęgniarki. Czasami obecny jest
również logopeda lub fizjoterapeuta. Do CLB z pytaniami mogą się
zwrócić uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcje szkół. Najważniejszy
jest zawsze uczeń. Nic nie zostanie
przekazane bez jego zezwolenia, a
wszystko odbywa się z poszanowaniem sfery prywatności.
Opracowała: Ewa Janik
Na podstawie:
Onthaalbureau Inburgering
Antwerpen.
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Z bloga wesołej emigrantki
Każdy słyszał zapewne o uzależnieniu od Internetu. Jedni nałogowo
grają, drudzy czatują, jeszcze inni
nie mogą się obejść bez Facebooka.
Tymczasem ja odkrywam, że blogowanie również działa jak narkotyk.
Piszę swoje posty zwykle pod koniec tygodnia, opowiadając, co się
nam przytrafiło w ciągu ostatnich
dni. Gdy nadchodzi weekend, już
mnie zaczynają świerzbić paluchy,
by otworzyć laptop, zacząć pisanie i wystukać chociaż kilka słów.
Jednak wiem, że jeśli zacznę, to już
nie będę potrafiła się powstrzymać
i zapomnę rozwiesić prania, kurzów
nie pościeram ani nie skoszę trawnika. Będę pisać, dopóki nie skończę
postu. O dzieciach na szczęście nie
daje się zapomnieć, bo przypominają o swoim istnieniu dosyć często, a
wtedy przerywam pisanie by zrobić
kanapkę, pomóc w toalecie, zachwycić się rybką z ciastoliny, czy podpisać ostatni test.
Prowadzenie pamiętnika, bo tym
właśnie jest mój blog, jest też czynnością wielce pozytywną. Spisując
nasze przygody, zwracam uwagę
na każdy szczegół, uświadamiając
sobie tym samym, jakże ciekawe mamy życie. Każdy tydzień przynosi nowe wyzwania, nowe doświadczenia,
nowe przygody, mniejsze i większe
przeszkody, które udaje się wspólnie
pokonywać. Utrwalenie tego na piśmie, pozwala mi bardziej docenić to,
co mam, czyli szczęśliwą rodzinkę,
zdrowie, miłych ludzi wokół siebie,
własny rozum, mądrość moich dzieci, naszą wspólna siłę i nasze poczucie humoru, a to z kolei dodaje sił do
walki z dalszymi przeciwnościami
losu. Podczas pisania rozważam,

Ogród botaniczny w Meise

które kwestie są warte utrwalenia,
a którymi chcę się podzielić z innymi. To pomaga mi wiele spraw
lepiej zrozumieć, a czasem znaleźć
rozwiązanie. Ponadto w każdej sytuacji staram się odkryć jak najwięcej
jasnych i pozytywnych stron i okazuje się, że szklanka prawie zawsze
może być do połowy pełna.
Tymczasem mamy jesień. Z powodu
krótkich, chłodnych i ponurych dni
dopada nas często jesienna depresja
i zmęczenie. Są dni, kiedy budzę się
już zmęczona i dopiero obfite w kalorie śniadanie i mocna kawa popita
napojem energetycznym daje mi na
tyle siły, bym mogła wywiązać się
z powierzonych mi obowiązków w
pracy i nie zasnęła na stojąco z miotłą czy szmatą w ręce. Wszak obowiązki pomocy domowej to nie jest
lekki kawałek chleba. Jeśli się przy
tym dojeżdża do pracy na rowerze po kilka kilometrów dziennie (a ja dojeżdżam
6-10 km), a po pracy
w ramach rozrywki
zajmuje się człowiek
gotowaniem, praniem, prasowaniem i
sprzątaniem we własnym domu, zaś dla
relaksu uczy się intensywnie niderlandzkiego dojeżdżając 30 km
do szkoły i wracając
pociągiem przed północą, to odczuwanie
niekończącego się
zmęczenia jest wręcz
wpisane w życiorys.
Jednak nie narze-

kam, lubię bowiem żyć na pełnych
obrotach. W tym kołowrocie zawsze
znajduję jeszcze czas, by zwiedzać z
resztą Naszej Piątki Belgię, pograć z
Młodym w domino, zajrzeć do dzienniczków dziewczyn i wypytać o życie
szkolne, spotkać się z ludźmi. Nie
brakuje też czasu, by na koniec opisać to wszystko na blogu. Pozwalam
sobie też od czasu do czasu na chwile tylko dla siebie. Biorę swój aparat,
wsiadam na rower i zbieram okruchy świata do swojego albumu.
Jesień jest chyba najwdzięczniejszą porą roku jeśli chodzi o widoki.
Przemierzam flamandzkie wiejskie
ścieżki na rowerze w te i we wte dziesiątki razy i ciągle nie mam dość,
ciągle nie mogę się napatrzeć na
te urocze belgijskie domki i zadbane ogródki w niepowtarzalnych,
intensywnych barwach jesieni, na
owocowe sady, kolorowe krzewy i
przydrożne drzewa. Zaś tonące w
wieczornej lub porannej mgle pola
kukurydzy wyglądają – jak mówią
Młode - niesamowicie upiornie, co
napawa mnie przyjemnym uczuciem lekkiego niepokoju. I jak tu
nie kochać jesieni i nie cieszyć się
życiem w takich momentach?
Gdy wędruję samotnie, mogę puścić myśli wolno, przez ten krótki
czas niczego nie muszę, niczego
się ode mnie nie żąda, to czas tylko
i wyłącznie dla mnie. Poza domem
jestem nieosiągalna dla nikogo i to
jest piękne. Mogę naładować swoje
baterie. Żółty kolor nastraja nas optymistycznie i pogodnie, czerwony
dodaje energii i witalności, zieleń
zaś uspakaja i dodaje nadziei.
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Przy okazji ostatniej wycieczki przekonałam się, że łażenie samotnie z
aparatem, to też dobry sposób na poznanie nowych ludzi. Aparat widocznie ludzi ośmiela - podchodzą więc i
zagajają. Ostatnio metodą „na fotografa” poznałam sympatyczną parę
staruszków, którzy - jak powiedzieli
- dużo spacerują ze względów zdrowotnych. Mają też 11 wnuków, ale
ani jednej wnuczki. Niesamowite.
Po raz kolejny usłyszałam też, że całkiem nieźle mówię po niderlandzku,
jak na zaledwie 2 lata mieszkania
we Flandrii. Zawsze czuję przyjemne ciepełko na serduchu po takich
słowach i nabieram jeszcze większej
chęci do nauki języka. Każde mniej
lub bardziej przypadkowe spotkanie
z tubylcami, to kolejny krok w stronę lepszej integracji z flamandzką
społecznością, na której tak bardzo
nam zależy. Wszak w tym właśnie
miejscu postanowiliśmy spędzić
resztę życia, tu wychować swoje
dzieci, a mam nadzieję, że i wnuki.
Każda zaś rozmowa, nawet najkrótsza, to okazja do przetestowania i
polepszenia naszych umiejętności
językowych.

Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi
znajdziecie na blogu: belgianasznowydom.blogspot.be i w dalszych
numerach „Antwerpii po polsku”.
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Zdjęcia jesienne do obejrzenia na
Facebooku na stronie: Belgia nasz
nowy dom.
Magdalena B-P
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Akademia Dobrych Manier
Savoir-vivre.

Gdzie kobieta, będąc w kawiarni, w restauracji,
nie powinna kłaść torebki?
Torebka, to kula u nogi kobiety, szczególnie w
restauracji. Z pewnością nie powinnyśmy kłaść
jej na stole, wieszać na oparciu krzesła lub stawiać na podłodze koło stolika. Jeżeli jest to mała
torebka, to najlepiej położyć ją na kolanach lub z
tyłu na siedzeniu krzesła. Możemy też dyskretnie
wsunąć ją na puste krzesło przy naszym stoliku.
W najgorszym wypadku, stawiamy ją w pobliżu
własnych nóg pod stołem.
Pocałunek w rękę
Całowanie w rękę, to zwyczaj powoli odchodzący
do lamusa. Ten towarzyski rytuał, przypisywany
głównie Polakom, wymaga okoliczności do takich form powitania.
W relacjach zawodowych, czyli miejscu pracy, nie
powinien to być usankcjonowany zwyczaj. Szef
wita swój żeński personel „słowem”, ewentualnie,
jeśli jest to mała grupa, uściśnięciem dłoni.
Pocałunek w rękę jest szczególną formą oddania
czci kobiecie z powodu zaistniałych, niecodziennych okoliczności: imieniny, urodziny, awans,
nagroda, jubileusz itp.

Źródło: www.dreamstime.com

Panowie powinni pamiętać, że całowanie w rękę może mieć jedynie miejsce w pomieszczeniach zamkniętych.
Nigdy „pod chmurką”. Jakże banalnie mogłoby wypaść takie powitanie lub wyrażane gratulacje, składane kobiecie „objuczonej” w danym momencie reklamówkami pełnymi zakupów…
Paniom podpowiadam, że można dyskretnie „odmówić” panom tej formy powitania. Po prostu w momencie,
kiedy mężczyzna chce odwrócić naszą dłoń do całowania – nie „poddajemy się”, przytrzymujemy stanowczo
dłoń w pozycji: „tylko do uścisku”.
Zdaję sobie sprawę, że taki akt „odmowy” wymaga starannego przygotowania i zebrania się na odważny gest,
ale lepiej w takiej formie zmieniać utarte zwyczaje, niż cierpieć z ich powodu przez lata.
Drugim, dyplomatycznym sposobem jest złożenie w imieniu żeńskiego grona prośby o zaniechanie tych polskich
powitalnych ceremonii i przejście do form zachodnio-europejskich, bez pocałunków. Są to formy powitań biznesowych, w których nie ma płci i wieku – są jedynie stanowiska… Słowem, podanie ręki i już. Ale czy wystarczy
paniom odwagi ???
Maria Bujas-Łukaszewska
Pomysłodawczyni i główny koordynator
Akademii Dobrych Manier
www.etykieta.org
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Zielarskie ABC
Melisa lekarska

Źródło: www.witaminy-mineraly.pl

Melisa lekarska to jedno z najpopularniejszych ziół znane od wieków.
Nazwa pochodzi od greckiego słowa melitta „pszczoła”, a po łacinie
„mel” oznacza miód. Grecki mit opowiada, że imię Melisa nosiła jedna z
nimf, która tak naprzykrzała się ze
swoim uwielbieniem Zeusowi, że
ten zamienił ją w pszczołę.
Kwiaty melisy lekarskiej są białe lub
żółtawe i pojawiają się od czerwca
do września. Zioło zawiera znaczne
ilości olejków eterycznych, które
nadają jej przyjemny cytrynowy
zapach. Pozostałymi substancjami
czynnymi są garbniki, fenolokwasy (kawowy, rozmarynowy i felurolowy), goryczce, a także związki
triterpenowe, śluzy, flawonoidy i
kwasy organiczne. Melisa jest również bogatym źródłem witaminy C
i soli mineralnych.
Właściwości lecznicze:
Lecznicze zastosowanie melisy lekarskiej znane jest od tysięcy lat.
W Starożytnej Grecji nazywano ją
„radością dla serca”, albo „eliksirem
życia”. Jej właściwości opisywali
Hipokrates i Dioskurides, a pszczelarze pocierali świeżymi, zgniecionymi liśćmi ule, aby zachęcić pszczoły
do powrotu. Wierzono, że stosowana
regularnie przedłuża życie człowieka. Używano jej do gojenia się ran,
uspokajania serca, leczenia miejsc
ukąszeń, bólów zębów. Chętnie kąpano się w naparze z melisy i aromatyzowano jej liśćmi wino.
W Europie, za sprawą arabskich
kupców, melisa stała się popularnym medykamentem już w XV wie-

ku. Hodowano ją
w przyklasztornych ogrodach
produkując nalewki. Z produkcji
napojów alkoholowych zawierających melisę zasłynęli zwłaszcza
paryscy karmelitanie, których
korzenna wódka
z melisy zwana
„karmelitańską
duszą”, pomagała
ponoć na wszystko. Leczono nią
migreny, katary,
bóle brzucha,
dusznicę, serce.
Służyła także do odczyniania złych
uroków i przywracania młodości.
Dzisiaj melisa lekarska znana jest
jako zioło uspokajające, kojące
skołatane nerwy, łagodzące stany
depresyjne i pomagające usuwać
zmęczenie. Poza tym:
• Pobudza apetyt, łagodzi kolkę,
czerwonkę, zapalenie okrężnicy
oraz problemy trawienne związane
z nerwowością.
• Skutecznie działa na opryszczki
i zapobiega powstawaniu nowych.
• Pomaga w infekcjach wirusowych,
powoduje obniżanie gorączki.
• Pomaga kiedy nerwowość i depresja powodują szybkie bicie serca,
(palpitacje), kłucia serca lub nieregularne bicie serca.
• Stosuje się ją w leczeniu stanów
wyczerpania nerwowego, depresji,
bólów głowy.
• Działa uspokajająco, przeciwskurczowo i obniża ciśnienie krwi.
• Relaksuje spazmy powodujące
bóle miesiączkowe.
• Sprawdza się w czasie przeziębień,
grypy, kaszlu i kataru u dzieci.
• Właściwości redukujące nadmiar
flegmy znalazły zastosowanie w leczeniu oskrzeli, jak również w czasie
męczącego kaszlu i astmy.
• Jest dobrym środkiem przeciwko
alergiom.
• Wysoka zawartość witaminy C
działa na organizm wzmacniająco,
a samą melisę wykorzystuje się w
leczeniu stanów zapalnych.
• Niezastąpiona w trakcie diety mającej na celu odchudzanie, ponieważ
działa moczopędnie i wiatropędnie,

a tym samym oczyszcza organizm z
zalegających w nim toksyn.
• Stosuje się ją w leczeniu nadczynności tarczycy.
• Łagodzi objawy menopauzy, jak
również służy do regulowania miesiączek i zmniejszania bólów miesiączkowych.
• W ciąży pomaga zmniejszyć pojawiające się nudności i stany nerwowe, a pita w trakcie karmienia
piersią działa mlekopędnie.
• Jest skuteczna w stanach skurczowych jelit i dróg żółciowych, które
wywołują ból, a czasem kolkę.
• Hamuje także rozwój bakterii w
jamie ustnej, które powodują zapalenie dziąseł. Wystarczy płukać jamę ustną wyciągiem z liści melisy
raz dziennie. Ponadto wykazano,
iż melisa hamuje rozwój bakterii
Helicobakter pyroli, które są jedną
z przyczyn występowania choroby
wrzodowej żołądka.
• Picie herbaty z melisy przyczynia
się do zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi, a co za tym idzie –
może zapobiec miażdżycy. Ponadto
melisa hamuje proces utleniania
lipidów w wątrobie, zapobiegając
jej stłuszczeniu oraz innym schorzeniom.
• Z kolei olejek melisowy jest świetnym specyfikiem grzybobójczym i
bakteriobójczym – stosuje się go w
postaci okładów przy opryszczce,
grzybicach i po użądleniach owadów.
Melisa lekarska w przeciwieństwie
do leków uspokajających jest bezpieczna. Jej użycie nie ma wpływu
na kierowanie pojazdami mechanicznymi.
Zastosowanie w kuchni:
• Świeże lub suszone liście melisy
lekarskiej można dodawać do sałatek, kanapek, marynat, sosów, zup,
gulaszów, do faszerowania wieprzowiny, cielęciny, drobiu.
• Melisa lekarska świetnie komponuje się z warzywami, potrawami
z jaj, galaretkami, dżemami oraz z
octami ziołowymi, a w szczególności z octem z bylicy, estragonem.
Ponieważ smak melisy lekarskiej
jest raczej delikatny, większe ilości tego zioła mogą być używane w
potrawach bez obawy zepsucia ich
smaku.
• Można zrobić z melisy lekarskiej
orzeźwiającą herbatkę zalewając go-
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batki wystarczą dwie
łyżeczki od herbaty
zmieszanych ziół.
Można dodać miodu
do smaku.
Napar z melisy lekarskiej
Łyżkę rozdrobnionego ziela lub liści
zalać szklanką wrzątku i parzyć pod przykryciem 15minut.
Spożywać po 3-4 łyki
kilka razy dziennie.
Działa uspokajająco, przeciwzapalnie
i rozkurczowo.
Źródło: www.greenlife.com.pl

tującą się wodą garść świeżych liści
zioła. Zaparzać przez kilka minut,
posłodzić cukrem lub miodem do
smaku.
• Melisę lekarską można również
dodawać do letnich ponczów i napojów. Dobrze wygląda w przeźroczystych drinkach z lodem użyczając
im swojego cytrynowego aromatu i
zielonej barwy.
• Olejek z melisy lekarskiej jest
wykorzystywany do produkcji likierów, takich jak Chartreuse lub
Benedictine.
• Liście melisy lekarskiej nie tylko
ożywiają potrawę i są elegancką
dekoracją talerza, ale również zaostrzają apetyt i pochłaniają część
zapachów (głównie ryb).
• Melisa może stanowić dodatek
do sałatek, twarożków, zup, sosów,
potraw mięsnych i rybnych. Należy
jednak pamiętać, że aromat melisy
jest ulotny, dlatego do ciepłych dań
należy ją dodawać na samym końcu.
• Świeże liście można zamrozić w
kostkach lodu, aby potem dodawać
je do schłodzonych napojów.
Herbatka mnichów, czyli wino z
melisy lekarskiej.
Jest to starożytny alkoholowy przepis na leczenie wielu dolegliwości:
ból głowy, bezsenność, wyczerpanie
nerwowe (tylko dla dorosłych).
200 g świeżych liści melisy dodać
do jednego litra 30-to procentowej
brandy. Zakorkować szczelnie butelkę i pozostawić na 10 dni. Odcedzić
zioła przez bawełnianą ściereczkę.
Dawkowanie: nie więcej jak 10-20
kropli dziennie.
Herbatka z melisy lekarskiej
Dwie szklanki suszonych liści melisy lekarskiej wymieszać z jedną
szklanką pączków róży i jedną
szklanką kwiatów pomarańczy. Do
przyrządzenia jednej szklanki her-

Wino z melisy
Do butelki białego wina o pojemności 0,7 litra wsypać 50 gramów
rozdrobnionej melisy lekarskiej. Po
pięciu dniach odcedzić. Spożywać
po małym kieliszku, (25ml) kilka razy dziennie. Wino ma właściwości
uspokajające, przeciwskurczowe,
łagodzi objawy nerwicy, migreny i
niestrawności.
Napar z melisy
2 łyżki świeżych, poszarpanych liści
melisy lub 1 łyżkę suchego rozdrobnionego ziela zalać szklanką wrzącej wody i zaparzać
przez 15 minut. Pić
od 1do 2 szklanek
naparu w ciągu
dnia.
Okłady na ukąszenia pszczoły i komara
Okłady ze świeżych
liści melisy lekarskiej przyśpieszają
leczenie i zmniejszają ból ran, wrzodów
i oparzeń, na które
zostaną przyłożone.
Zmniejszają także
reakcję organizmu
na ukąszenia komarów. Wystarczy
wlać 4-5 kropli olejku na zimny kompres i przyłożyć do
skóry.
Naukowcy twierdzą, że melisa poprawia pamięć
i koncentrację.
Badania wykazały
również, iż regularne spożywanie
naparu z melisy
przez osoby chore na Alzheimera,
przyczynia się do
poprawienia ich
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funkcji poznawczych (zapamiętywanie, rozpoznawanie) oraz zmniejsza
objawy starczej demencji.
Melisa ma także zastosowanie w
kosmetyce. Płukanki z melisy poleca się osobom zmagającym się z
włosami przetłuszczającymi się czy
stanami zapalnymi skóry głowy.
Ekstrakty z melisy są składnikami
szamponów do włosów, a także kremów silnie nawilżających do cery
wrażliwej i płynów do kąpieli.
Z kolei olejek z melisy ma zastosowanie w aromaterapii. Można go
także wykorzystać podczas odprężającego masażu – wystarczy 2-3
krople olejku wymieszać z łyżką
stołową oliwy z oliwek lub oleju z nasion winogron i wmasować w skórę.
Dzięki olejkowi można przygotować
także kojącą kąpiel – wystarczy wlać
2 krople na 1/2 wanny ciepłej wody.
Najwartościowsza jest melisa wyhodowana w przydomowym ogródku. Sproszkowana – dostępna w
sklepach, posiada niewiele olejku
eterycznego, a co za tym idzie – wykazuje bardzo słabe działanie uspokajające.
Marta Wawrocka
Źródła:
poradnikzdrowie.pl,
domowaapteczka.pl, ziola.pl

46

Antwerpia po polsku

listopad 2015

Kącik absurdu
AntyNoble 2015
Pod koniec września, na Uniwersytecie Harvarda w USA, po raz
kolejny zostały rozdane AntyNoble
(inaczej Ig Noble) – najśmieszniejsze nagrody naukowe świata przyznawane przez czasopismo „Annals
of Improbable Research”. Pierwsze
AntyNoble zostały przyznane w 1991
roku za odkrycia „których nie da się
lubić i nie powinno się powtarzać”.
Jednak przez te wszystkie lata wiele
odkryć nagrodzonych Antynoblami
zostało rzeczywiście przeprowadzonych.
Nagrody przyznawane są na ogół w
uznanych dziedzinach: chemia, fizyka, medycyna, literatura, nagroda
pokojowa, ale zdarzają się sytuacje,
kiedy specjalnie tworzy się nowe
kategorie, żeby uhonorować jakieś
konkretne osiągnięcie.
Kto może otrzymać AntyNobla?
Właściwie każdy, kogo badania i
ich wyniki można w jakikolwiek
sposób zweryfikować. Żeby było ciekawiej, nominować do tej nagrody
może każdy każdego, nawet samego
siebie. Za co można otrzymać tę nagrodę? Za osiągniecia nazwijmy to
nie zawsze mądre, ale często „dające
do myślenia”.
Ceremonia przyznawania AntyNobli
Jest prawie tak samo niezwykła
jak niektóre nagrodzone badania.
Galowy wieczór rozpoczyna się tradycyjnym przemówieniem w którym przewija się tylko i wyłącznie

słowo „witajcie” wypowiadane w
kilkudziesięciu językach.

stawianych badań, które otrzymały
te niezwykłą nagrodę.

Następnie nadchodzi czas na prezentacje nagrodzonych osiągnieć,
przeplatane 30-sekundowymi
prelekcjami zaproszonych gości.
Przeznaczonych 30 sekund nie
można przekroczyć, a pilnuje tego
zawodowy sędzia amerykańskiego
futbolu. Kiedy zdarzy się, że prelegenci przemawiają zbyt długo, do
akcji wkracza Miss Sweetie Poo,
urocza ośmioletnia dziewczynka,
która tak długo i uparcie powtarza do mikrofonu „Please stop. I’m
bored. Please stop. I’m bored.”, aż
mówca nie skończy swojego zbyt
długiego przemówienia.

Wśród tegorocznych laureatów
znaleźli się naukowcy z naprawdę
szalonymi pomysłami. Oto lista nagrodzonych:

W program wplatane są medialne
wydarzenia takie jak na przykład
ślub pary naukowców. Przez cały
czas trwania uroczystości zgromadzeni na sali widzowie rzucają na
scenę papierowe samolociki, które
przemawiający odrzucają. W międzyczasie służby porządkowe uprzątają nadmiar makulatury ze sceny.
Zabawa jest naprawdę przednia.
AntyNoble wręczane są przez prawdziwych laureatów Nagrody Nobla,
można nawet wygrać spotkanie tete a tete z jednym z nich. Zarówno
kapituła jak i środowiska naukowe
podchodzą do tej uroczystości życzliwie i na pełnym luzie, nie kryjąc
często zdumienia na widok przed-

Chemia:
W tej kategorii zwyciężyli naukowcy z Australii, którzy wynaleźli i
opracowali sposób na częściowe
odwrócenie procesu gotowania jajka. Brzmi poważnie, zwłaszcza że
dla wielu z nas ugotowanie jajka już
stanowi problem, a co dopiero jego
„odwrócenie”. W skrócie chodzi o
to, że po 20 minutach gotowania
jajka, trzeba do białka dodać odrobinę mocznika i w tym momencie,
jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki, białko na powrót stanie się
płynne. Niestety, powyższy proces
nie dotyczy żółtka, nad którego „odwróceniem” naukowcy będą jeszcze
musieli trochę popracować.
Fizyka:
Bezkonkurencyjni okazali się
naukowcy z Georgia Institute of
Technology oraz ich koledzy po fachu z Tajwanu, którzy dowiedli, że
średni czas opróżniania pęcherza u
wszystkich ssaków (w tym człowieka) wynosi mniej więcej 21 sekund.
Ekipa badaczy obserwowała przez
pewien czas różne zwierzęta – i te
małe, i te duże, z zaznaczeniem, że
każde z nich ważyło ponad 3 kilogramy. Po zakończeniu obserwacji
naukowcy stwierdzili, że wszystkie
ssaki oddają mocz w czasie od 10 do
31 sekund. Odkrycie rzeczywiście
przełomowe.
Literatura:
Nagrodzeni zostali naukowcy
z Wydziału Psycholingwistyki
Instytutu Maksa Plancka, którzy
udowodnili ponad wszelką wątpliwość, że słowo „Huh?” znane także
jako „He?”, „Heee?” czy „Hy?” nie
dość że istnieje we wszystkich językach świata, to brzmi niemal tak samo i używane jest w takim samym
kontekście. W każdym języku oznacza sytuację, w której nie jesteśmy
czegoś pewni.

Źródło: www.nauka.newsweek.pl

Ekonomia:
W tej dziedzinie bezapelacyjnie zwyciężyła policja w Bangkoku, nagrodzona za pomysł płacenia policjan-
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tom z drogówki specjalnej premii
pieniężnej w zamian za odmowę
przyjęcia łapówki od zatrzymanego
kierowcy.
Medycyna:
Nagroda w tej kategorii zasługuje
na miano najbardziej romantycznej.
Japoński lekarz ze szpitala w Osace
udowodnił, że głębokie pocałunki
są doskonałą terapią na alergiczne,
atopowe zapalenie skóry. Osoby
cierpiące na tę dolegliwość powinny całować się tak intensywnie, aby
we krwi spadł poziom przeciwciał
IgE oraz cytokin zapalnych wywołujących świąd i objawy alergii.
Matematyka:
Tu najlepsi okazali się matematycy
z Uniwersytetu Wiedeńskiego, którzy w naukowy sposób wyjaśnili, jak
to było możliwe, że władca Maroko
Moulay Ismael przez 30 lat spłodził
888 dzieci w tym ponad 600 synów.
Matematycy z pomocą komputera i
specjalnych metod obliczeniowych
dowiedli, że harem, który posiadał
sułtan, rzeczywiście wystarczył do
spłodzenia tak ogromnej liczby dzieci.
Fizjologia:
Nagroda w tej kategorii wzbudziła
największe kontrowersje, a to z powodu poświęcenia się jej odkrywcy. Niejaki pan Smith z Cornell
University dał się użądlić pszczołom
ponad setkę razy po to, aby dowiedzieć się, które miejsce ludzkiego
ciała jest najmniej odporne na ból.
Pszczoły żądliły Smitha w różne części ciała od góry do dołu przez 38
dni. Najbardziej bolesnymi punktami okazały się górna warga, nozdrza
i penis, a najmniej wrażliwymi na

ból czaszka, ramię i środkowy palec.
Biologia:
Nagroda ciekawa i przy tym zabawna. Paleontolodzy z Chile pochylili
się nad tak pasjonującym zagadnieniem jak cechy wspólne dzisiejszych
kurczaków i dawnych dinozaurów.
Do kurzego kuperka przyczepiali
długi patyk imitujący ciężki ogon
dinozaura i w ten sposób próbowali
zbadać w jaki sposób chodziły i utrzymywały równowagę gady żyjące miliony lat temu. Chilijscy naukowcy
przyznali, że podczas powyższego
eksperymentu mieli spory ubaw i
dużo dobrej zabawy, a oryginalny
pomysł doświadczenia sprawił, że
stali się murowanymi kandydatami
do nagrody AntyNobla z dziedziny
biologii.
Diagnostyka medyczna:
Też ciekawy temat doświadczeń,
który wziął się z żartów lekarzy.
Nagrodę w tej kategorii otrzymał zespół medyczny ze Stoke Mandeville
Hospital w Wielkiej Brytanii za opracowanie metody wykrywania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego przy pomocy oceny bólu chorego
podczas przejeżdżania karetką przez
progi zwalniające. Wyniki badań dowiodły, że 33 pacjentów spośród 34
z zapaleniem wyrostka, wiezionych
karetką, sygnalizowało ostry ból.
To test o świetnej czułości – powiedziała dr Helen Ashdown – jedna z
nagrodzonych lekarek. I co ciekawe, wyniki przeprowadzonych
przez angielskich medyków
badań opublikowało uznane
w świecie lekar-

OGŁOSZENIA DROBNE

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
•Pokój do wynajęcia w centrum Antwerpii,
tel.: 0465.424.832.
•Lekcje gry na gitarze, tel.: 0485.152.069.
•Sprzedam BETON MIXER, 140L. firmy LESDRA,
profesjonalny, powód - koniec remontu. Cena: 150
euro. Tel.: 0484.930.909.
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skim czasopismo „British Medical
Journal”.
Zarządzanie:
Ekonomiści z Singapuru dowiedli,
że im bardziej traumatyczne przeżycia mają za sobą menadżerowie,
tym mniej są skłonni do podejmowania ryzyka w pracy, zwłaszcza przy
wszelkiego rodzaju inwestycjach.
Naukowcy przez długi czas śledzili
życiorysy nowojorskich prezesów
spółek giełdowych, po czym dopatrzyli się związku pomiędzy przeżyciem przez nich w dzieciństwie
katastrofy naturalnej w rodzaju
trzęsienia ziemi, czy tsunami (nawet
jeżeli sami w niej nie ucierpieli, a
asekurancką postawą w pracy.
Jak widać z powyższych przykładów,
niektóre z tych naukowych eksperymentów zawierają w sobie dużą dawkę humoru. Warto jednak pamiętać
o Nagrodzie Darwina przyznawanej
pośmiertnie osobom, które zmarły
na skutek własnej nieodpowiedzialności. Pozostaje mieć nadzieję, iż
w przyszłości żaden z naukowców
dla dobra nauki nie da się ukąsić
jadowitym wężom, czy innym „sympatycznym zwierzątkom”. Chyba że
chce z niebieskich obłoków oglądać przyznanie sobie pośmiertnej
Nagrody Darwina.
Malwina Komysz
Źródła: onet.pl, wiadomości.pl,
wiadomosciradiozet

48

Antwerpia po polsku

listopad 2015

Ciekawostki
Internet oszalał na punkcie
#PopeDog.
Szaleństwo na punkcie #PopeDog zaczęło się, gdy papież Franciszek przyjechał do Stanów Zjednoczonych.
Amerykanie przyjęli go niezwykle
entuzjastycznie. Godzinami i w długich kolejkach czekali na spotkanie z głową Kościoła katolickiego.
Wśród tłumów ludzi bez trudu można było wypatrzeć psa w papieskim
stroju. Zdania na temat tej mody są
podzielone. Jedni uważają to za świętokradztwo, a inni są zdania, że to
urocze.
Rosyjski naukowiec odkrył sekret
długowieczności?
Anatoli Brouchkov ma 58 lat i jest
kierownikiem jednej z katedr na moskiewskim uniwersytecie. Twierdzi
on, że poznał sekret na życie wieczne. Odkrył bakterie zwane Bacillus
F, które mają 3,5 miliona lat i przez
wieki w wiecznej zmarzlinie pozostawały przy życiu.
Kiedy Anatoli Brouchkov rozpoczął
eksperymenty na myszach, muszkach owocówkach, roślinach oraz
na ludzkich krwinkach, zaobserwował poprawę długowieczności, ale
nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego
tak się dzieje.
Wtedy zaczął też prowadzić badania
na sobie. Efekt bardzo go zaskoczył.
– Zacząłem pracować dłużej, na grypę nie chorowałem już od dwóch
lat – zdradził Brouchkov gazecie
„Siberian Times”. – Jest za wcześnie bym mógł powiedzieć zwykłym
ludziom, że bakterie nie szkodzą, a
zapobiegają starzeniu. Dlatego nadal prowadzę eksperymenty. Dodaje
też, że dzięki swojemu „eliksirowi
życia” czuje się znacznie zdrowszy
i silniejszy.
Buty najwyższego człowieka świata
Turek Sultan Kosen mierzący 251
cm, jest najwyższym człowiekiem
świata. Jak można sobie wyobrazić,

Źródło: www.twitter.com/TODAYshow

zakup odzieży i obuwia stanowi dla
niego nie lada wyzwanie. Rozmiar
jego butów to numer 60 i są one
specjalnie dla niego wykonywane
na zamówienie w niemieckiej miejscowości Vreden.
Niezwykły list
Sześcioletni Leland Shoemake
zmarł w wyniku powikłań po zapaleniu mózgu. Przed śmiercią napisał
do swoich rodziców poruszający list.
Podziękował im za wszystko co dla
niego zrobili i wyznał, jak bardzo ich
kocha.
Rodzice odkryli wiadomość, gdy
przyjechali do domu po ubranie,
w którym syn miał zostać pochowany. List leżał na stoliku w salonie. Chłopiec napisał go tydzień
wcześniej, zanim trafił do szpitala.
Jego mama była tak poruszona, że
podzieliła się wiadomością dziecka
na Facebooku.
„Byłeś niezwykłym dzieckiem.
Zawsze będziemy cię kochać” – wyznaje na portalu społecznościowym
Amber. Internauci są wzruszeni historią Lelanda. Post jest odwiedzany

przez ludzi na całym świecie.
Najdłuższe paznokcie na świecie
Shridhar Chillal to człowiek z
najdłuższymi paznokciami na świecie. Mężczyzna chce trafić w 2016
roku do Księgi Rekordów Guinessa,
a potem oddać paznokcie do muzeum - podaje „Daily Mail”. 78-letni
Shridhar Chillal z Indii zaczął zapuszczać paznokcie lewej dłoni,
gdy miał 16 lat. Z czasem jednak
zaczęły mu one sprawiać trudności w prostych pracach domowych.
Znalezienie pracy również okazało
się niełatwe. Największą jednak
trudność sprawiło mu znalezienie
żony. – Kiedy miałem się żenić, żadna kobieta nie była gotowa mnie
poślubić – opowiada mężczyzna. W
wieku 29 lat poślubił jednak szwagierkę swojego brata.
Hindus bardzo lubi fotografię.
Paznokcie utrudniały mu jednak
pracę. Nie chciał rezygnować ze
swojego hobby i rozwoju kariery,
dlatego podjął decyzję i obciął paznokcie prawej dłoni. Teraz, gdy
ma 78 lat, planuje obciąć również
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te z lewej dłoni i chce je oddać do
muzeum.
Jest dumny z tego, że posiada
najdłuższe paznokcie na świecie.
Mają one długość: kciuk – 2 metry,
palec wskazujący – 164,5 cm, środkowy – 186,6 cm, serdeczny – 181,6
cm i mały – 179,1 cm.
Woda na Marsie. Google świętuje!
Czy odkrycie naukowców zrewolucjonizuje nasze wyobrażenie o
Kosmosie? Dzięki odkryciu NASA
naukowcy nie mają wątpliwości. Na
Marsie, który przed milionami lat
przypominał Ziemię, istnieje woda
w stanie ciekłym. Dyrektor naukowy z NASA Jim Green oświadczył,
że są na to niezbite dowody. – Dzięki
badaniom wiemy, że trzy miliardy
lat temu Mars wyglądał zupełnie
inaczej – podkreślił Green. – Miał
atmosferę, a na powierzchni duży
ocean płynnej wody. Mars ucierpiał
z powodu potężnej zmiany klimatu
i dlatego nie widzimy już wody płynącej po powierzchni Czerwonej
Planety. Dzisiaj doszło do rewolucji
w jej rozumieniu – dodał.
Dzięki badaniu, które zostało przeprowadzone przy użyciu spektrometru znajdującego się na marsjańskim orbiterze, naukowcy wiedzą,
że w składzie smug widocznych na
zdjęciach znajdują się „uwodnio-

Shridhar Chillal, źródło: Foto: http://twitter.com Shridhar Chillal

ne minerały” – czytamy na stronie
NASA. Smugi widoczne na fotografiach pojawiają się w cieplejszych
porach marsjańskiego roku i zanikają wraz ze spadkiem temperatury.
Na Marsie, w najcieplejszym momencie lata, temperatura nie przekracza minus dwudziestu trzech
stopni Celsjusza. Dlaczego woda
nie zamarza mimo niskich temperatur panujących na powierzchni
Czerwonej Planety? Według naukowców z NASA woda na Marsie
zawiera wiele związków mineralnych i jest słona. Woda z dużą iloś-

cią związków mineralnych może
zamarzać w znacznie niższych temperaturach, dochodzących do minus
94 stopni Celsjusza.
NASA poinformowało również, że
dąży do tego, aby „w najbliższym
czasie ludzie postawili stopę na
Marsie”.
Z tej okazji Google postanowił przedstawić nowe Doodle – logo swojej
wyszukiwarki – Czerwoną Planetę.
Opracowała:
Karolina Tomczak
Źródła: onet.pl
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Słowo o byle czym
Przy odrobinie poczucia humoru
można powiedzieć, że każdy z nas
ma problemy z borykaniem się.
Za to borykanie się z poważnymi
problemami wymaga znacznie
większego poczucia humoru. Są
jednak sytuacje...

czy to nie jest jakaś pomyłka i prosi
go, aby pomógł mu wstać z łóżka. –
Przykro mi, ale to niemożliwe. Jest
pan sparaliżowany i powinien pan
przyjąć to do wiadomości. Za pół godziny będziemy zmieniać opatrunek
na głowie.

Osoba dotknięta cierpieniem fizycznym lub psychicznym nie zawsze
od cierpienia może się uwolnić w
jednej chwili. Szpetnie zakląć na
czyjąś głupotę lub złośliwość albo
zrządzenie losu, po czym poczuć
ulgę, jak na przykład po upadku na
chodniku, bo jedna z płyt wystawała
o pięć centymetrów. Nad bolącym
stłuczeniem i zabrudzonym ubraniem można przejść do porządku i
dojść do wniosku, że tak naprawdę
jest się szczęściarzem, iż tylko takie
poniosło się szkody.
Ten sam upadek może się jednak
skończyć złamaniem kręgosłupa,
urazem czaszki i paraliżem od pasa w dół.

2. Złość, wściekłość
– Do cholery z bandażami! – krzyczy
Grzegorz . – Niech pan coś zrobi z
moimi nogami! Czego was tam uczyli. Zmieniać opatrunki?! Ja mam jutro ważne spotkanie i mam zamiar
tam iść na własnych nogach! Banda
felczerów ze słuchawkami. Zadzwoń
pan z nich do samego diabła, ale
do jutra mam być zdrowy! Wychyla
się, bierze ze stolika pojemnik z
lekarstwami i rzuca nim o ścianę.
Wreszcie wyczerpany opada na pościel. Lekarz wychodzi. Grzegorz
zaczyna płakać jak dziecko. – Co
mnie podkusiło, żeby iść akurat do
tego sklepu. Gdybym poszedł inną
drogą, nic by się nie stało. I jeszcze
chciałem podbiec. Głupiec ze mnie.
A ten cholerny chodnik… To was
będzie kosztować! Do tego Maryla
wyjechała na saksy do Belgii, a ja
tu nie mam do kogo się odezwać.
Niech to wszystko trafi jasny szlag!

Człowiek podlega wielu mechanizmom, które z niewielkimi indywidualnymi różnicami są dla wszystkich ludzi podobne. Jedną z takich
cech wspólnych dla nas wszystkich
jest sposób przeżywania cierpienia. Postarajmy się pokazać to na
przykładzie (fikcyjnym), w którym
upadek na chodniku zakończył się
wyjątkowo niefortunnie.
Pięć Faz Cierpienia
1. Niedowierzanie, wyparcie.
Grzegorz odzyskuje przytomność
w szpitalu i dowiaduje się od lekarza, co się stało. Przypomina sobie
moment upadku, ale nic więcej nie
pamięta. Bardzo boli go głowa. Sięga
do niej ręką i wyczuwa bandaże.
Chce zmienić pozycję na łóżku, ale z
przerażeniem stwierdza, że nie czuje
nóg. Pyta lekarza co to ma znaczyć.
– Jest pan sparaliżowany od pasa w
dół. Zrobiliśmy, co było w naszej mocy. Bardzo mi przykro – odpowiada
lekarz i wychodzi.
Nie, to niemożliwe, to jakiś zły sen
– rozmyśla pacjent. Na pewno zaraz
się obudzę. Niestety, uszczypnięcie
w rękę boli. Szczypie się w udo, nic
nie czuje. Zaczyna wpatrywać się w
wiszącą plastikową torebkę, w której
spadające krople leniwie odliczają
sekundy. Jest zmęczony i senny.
Zasypia z myślą, że jutro wszystko
się wyjaśni i wypiszą go ze szpitala.
Następnego dnia budzi się i stwierdza, że koszmar trwa. – Nie, to nie
może być prawda – myśli. Kiedy
przyszedł lekarz, spokojnie pyta go,

3. Targowanie się, handel
Następnego dnia po obchodzie lekarskim Grzegorz rozmyśla: przecież są gdzieś tam jakieś siły wyższe.
Kimkolwiek jesteś tam w niebie…
Wiem Panie Boże, przepraszam. Ja
tylko tak mówiłem, że jestem ateistą, bo tak mi było wygodnie. Ale
błagam, spraw, niech wydarzy się
cud. Obiecuję, że w każdą niedzielę
będę chodzić do kościoła. Proszę.
Przecież jestem jeszcze młody i mam
tyle do zrobienia… Minęło kilka dni
i niestety, targi o cud nic nie dały.
Nadeszła najdłuższa i najboleśniejsza faza cierpienia.
4. Depresja
Po kolejnych kilku dniach w
drzwiach jego separatki staje zapłakana żona.
– Przyjechałam natychmiast, jak tylko się dowiedziałam. Podchodzi do
łóżka i pochyla się nad mężem. –Tak
mi przykro. Nie martw się, jestem
przy tobie.
– Po co ci taki kaleka jak ja. Zostaw
mnie w spokoju. Jedź tam. Nie chcę
z nikim rozmawiać. Nie ma o czym.
Nie będę już nikomu potrzebny.
Moje życie jest skończone. Grzegorz
odwraca głowę do ściany i patrzy
na nią tępym wzrokiem. Jednak
Maryla nie dała za wygraną i dbała

o niego jak mogła, i jak umiała.
Po miesiącu wyprowadzała ze szpitala męża na wózku inwalidzkim. –
Nie martw się Grzesiu, jakoś damy
radę. Kolejne miesiące były trudne
dla nich obojga. Grzegorz nie chciał
odwiedzin żadnych znajomych. Jeśli
ktoś przychodził, zamykał się w swoim pokoju. Wystąpił jednak o wysokie odszkodowanie i sprawa była już
w toku. Po pewnym czasie nauczył
się sprawnie jeździć na swoim wózku, w domu nastąpiły usprawnienia.
Grzegorz coraz więcej czasu poświęcał na komputer. Zaczął się przyłapywać na tym, że coraz rzadziej buntował się przeciwko swojej sytuacji.
W końcu nadeszła piąta i ostatnia
faza cierpienia.
5. Akceptacja
Grzegorz dowiedział się od prawnika, że odszkodowanie dostanie na
pewno, a jego wysokość będzie bardzo znaczna. To go bardzo pokrzepiło i spowodowało, że nie czuł się
już dla Maryli ciężarem. – Będę miał
swoje pieniądze. Trudno, muszę z
tym żyć. Medycyna robi takie postępy, może kiedyś… Mogłem przecież
być sparaliżowany od pasa w górę.
Nie mógłbym wtedy robić kompletnie nic, może nawet mówić. Mam
sprawne ręce, mogę rozmawiać,
mam nawet czas, którego zawsze
tak mi brakowało. Co za ironia losu.
Nasz bohater po raz pierwszy od
dawna poczuł wewnętrzny spokój
i zaczął snuć plany na przyszłość.
Założył stronę internetową skierowaną do ludzi sparaliżowanych i
zaczął się spotykać z ludźmi przykutymi do wózka inwalidzkiego. Potem
wraz z grupą nowych przyjaciół założył stowarzyszenie dla inwalidów.
Ten artykuł został zainspirowany
efektami pracy Elisabeth KublerRoss, która na podstawie obserwacji cierpiących pacjentów doszła do
wniosku, że ich reakcje układają się
w schemat.
Każdy człowiek jest inny, dlatego
czas trwania poszczególnych faz
może być różny, a nawet każda z
nich może być pominięta. Jednak
Pięć Faz Cierpienia jest punktem
wyjścia i pomaga zrozumieć reakcje
człowieka cierpiącego. Nawet jeśli
on kogoś emocjonalnie zrani, do czasu osiągnięcia fazy akceptacji powinien spotkać się ze zrozumieniem,
za które pewnego dnia na pewno
będzie bardzo wdzięczny.
Michał Nowacki
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Autobus do Polski
Widziałem tylko przez okno wśród
całego tłumu Polaków oczekujących na odprawę biletową u kierowcy jedną perełkę. Perełka ta
błyskotliwością swą, otwartością na
wszelkiego rodzaju znajomości, aparycją i wielgachną torbą podróżną
przyciągała uwagę nie tylko moją.
Zaciekawiła wszystkich dookoła siebie. Przełykając kolejne kęsy bułki,
przyglądałem się z zaciekawieniem
- pomyślałem artystka, tajemnicza
artystka...! Szybko się okazało, że to
ta jedna z wielu stanowczych kobiet.
Założyła jeansy i myślała, że w ten
sposób stała się feministką! Na ten
przykład, na wstępie zaznaczyła donośnym głosem niczym megafon
najnowszej generacji, że nie toleruje palenia papierosów w jej towarzystwie. Podobno Frizia (mały pies i
też podobno w torebce, które nikt
przez całą podróż nie widział) jest
wyczulony na dym i dostaje „kociego bzika’’! Cokolwiek to oznacza,
żaden mężczyzna nie odważył się
sprawdzić czy to prawda czy wymyślona bujda.
Kiedy przyszła kolej Pani z kocim
pieskiem widmo w torebce, od razu
wiedziałem, że kolejni pasażerowie
nie tak prędko się odprawią... To jedna z tych kobiet kiedy każdy czyn,
działanie, słowo, wyrażenie, wypowiedź, wydanie głosu, myśl, opinia,
gest ludzi dookoła tej że Pani podlega jedynie słusznej, obiektywnej
interpretacji - dokonanej rzecz jasna
przez nią samą. Dodatkowo do tej
interpretacji na proste pytania kierowcy używa minionych wydarzeń
z całego jej życia. A miała o czym
opowiadać. No, ale w końcu skończyła. Usłyszałem tylko, że jej numer
siedzenia to 19. I tu pojawiła się zatrważająca pustka w mojej głowie,
później szum, a później pojawiła się
... jej twarz nade mną. Za co?! Nikogo
nie zabiłem, nie okradłem, nie uderzyłem, nie oplułem ... innych grzechów nie pamiętam. Trudno, stało
się. Uśmiechnąłem się - tak, oczywiście to Pani siedzi ze mną. Nie
pytając usiadła od strony zewnętrznej, wciskając mnie swoją twarzą i
siłą przebicia pod okno. Już po kilku minutach rozmowy Panią X, bo
naprawdę nie wiem jak ją określić
- huragan, burza, tajfun, tsunami, dało się zauważyć, że to również jedna
z tych Pań, która wrze i zamarza w
jednej chwili bez wyraźnej przyczyny, a spojrzeniem spala każdego
niewiernego. Dokąd Pani jedzie?
- zapytałem. - Nie chrzań mi Pan tutaj, odsuń się Pan, zdenerwowałam
się, muszę zmierzyć ciśnienie. Co ja

Źródło: www.dreamstime.com

takiego zrobiłem? Czy to ja? Czy kierowca, czy może któryś z Panów na
fajce drogą, złotą i najdroższą Panią
zdenerwował. Ale chwileczkę, przypomniałem sobie słowa mojego starszego brata - kobieta ma prawo być
zła i wyprowadzona z równowagi z
każdego powodu, prawdziwego lub
wymyślonego, o każdej porze i w
każdych okolicznościach jakie, w
swej jedynie słusznej ocenie uzna
za stosowne. Uspokoiło mnie to na
chwilę, wytłumaczyło jej działanie.
Widzicie! Fajnie jest mieć rodzeństwo! Wyjęła całe oprzyrządowanie,
zmierzyła ciśnienie. Zaczęła płakać,
pić wodę, śmiać się i znów płakać.
dodatkowo jej twarz w odbiciu szyby
osładzała mi podróż. Po czym wstawała z siedzenia i patrzyła na pasażerów z przodu i z tyłu, przybierała pozycję jakby oczekiwała oklasków?!
Przyszedł moment, którego obawiałem się jednak najbardziej. Zaczęła
chcieć ze mną rozmawiać. O tym, że
jej syn nie szanuje, ale za to gra w
piłkę, o tym że jej mąż jest Turkiem,
ale za to w marę dobrze opiekował
się synem, o tym że jej matka, czyli babka syna jest z nim, ale za to
jest deko szurnięta. O w ten deseń
prowadziła konwersację. W tym momencie, wiedziałem, co czuli rozbitkowie z serialu zagubieni - daleko
od domu, z nieprzyjaciółmi w lesie,
skazani na własne towarzystwo. Aby
urwać ten słowotok, chciałem zrobić sobie przerwę na kanapkę, choć
głodny wcale nie byłem. Martwiłem

się tylko, że kanapek może mi zabraknąć do robienia tych przerw
w konwersacji z nią - niezwykle
ciekawych! Droga Pani, spojrzała
głodnym wzrokiem na wyciągniętą
przeze mnie kanapkę, po czym znów
się rozpłakała. W skrócie - nie miała czasu zrobić nic dojedzenia, tak
szybko się pakowała. Pomyślałem,
że w innej teorii, to ten jej pies widmo mógłby być sprawcą braku kanapki. Nic to. Dzielę się podobno
tym co mam. I stało się! Zawsze pamiętam, jako prawnik, ze zboczenia
zawodowego, aby się ubezpieczać proszę nie mieć innych skojarzeń.
Chodzi mi o to, że mogłaby być na
ten wzór, np. na coś uczulona. Dając
kanapkę zapomniałem powiedzieć,
że „nie biorę za nią odpowiedzialności’’. Kobieta feministka z archiwum X - jako moja nierozwiązana
zagadka, wzięła gryza i się skrzywiła.
Spakowała kanapkę i powiedziała,
że zachowa na później. Okey, master
szef to ja nie jestem, ale żeby aż tak
zniesmaczyć jej podróż... Spojrzałem
na zegarek. Jeeest! Minęła godzina.
Może kolejne jakoś przetrwam.
I tak podczas tej podróży nauczyłem
się, że cuda się zdarzają. Nauczyłem
się też, że człowiek to jednak chyba
płaci za swoje grzechy i to chyba
nawet za te najmniejsze. Nigdy nie
wiesz kiedy i gdzie!
Adam Snarski,
www.adamsnarski.cba.pl
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Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii

Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200
Tel. +32 (0) 2 7390 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 21
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/.
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