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“Wiersz staroświecki”
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska - cichych, ufnych Na zawsze wzięła w swoje ręce.
Ks. Jan Twardowski
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Wesołych Świąt!

Z bloga wesołej emigrantki
rózgi dla niegrzecznych dzieci,
większych łobuzów szturchał drewnianymi widłami, a czasem za nimi
ganiał. Dzieci straszyło się diabłem
i to był całkiem dobry straszak na
łobuziaków. Za moich dziecięcych
lat prezenty pod choinkę były tradycją znaną tylko z amerykańskich
filmów i od rodziny ze Śląska.
Dziś jednak wiem, że w różnych regionach Polski i Europy tradycje obdarowywania się prezentami różnią
się znacznie, choć występują chyba
wszędzie.

źródło: www.dzwonnica.info

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim
Mikołajki, Boże Narodzenie, prezenty, choinka, potem Sylwester, Nowy
Rok, Trzech Króli.
Co roku próbuję trochę więcej dowiedzieć się na temat belgijskich i
polskich tradycji związanych z tymi dniami. Może komuś wydawać
się dziwne, że po 30 latach życia w
Polsce muszę się jeszcze dowiadywać czegoś o polskich tradycjach.
Jednak ja znam z doświadczenia i
opowiadań babci tylko swoje lokalne
podkarpackie tradycje. Natomiast,
gdy rozmawiam ze znajomymi z
innych części kraju, okazuje się, że
oni mają zupełnie inne zwyczaje.
Wielu też po prostu nie zna swoich
własnych tradycji zbyt dobrze, bo
ich to zwyczajnie nie interesuje. Ja
jednak lubię wiedzieć, jak było dawniej i jeszcze dawniej. Dlatego ciągle
pytam, pomimo świadomości, że ciekawość to często pierwszy stopień
do piekła.
U nas, Święty Mikołaj przyjeżdżał
zawsze 6 grudnia, w towarzystwie
Anioła i Diabła, saniami ciągniętymi
przez konie. Mikołaj z mojego dzieciństwa przyodziany był zawsze w
biskupi czerwony płaszcz z gronostajowym futrem, na głowie miał mitrę,
a w ręku pastorał. Był staruszkiem z
długą siwą brodą. Na plecach dźwigał wór z prezentami. Zanim dziecko
dostało prezent, musiało odpowiedzieć, czy było grzeczne i przeżegnać
się. Starsi też byli egzaminowani ze
znajomości popularnych modlitw,
wierszyków i piosenek. Diabeł miał

6 grudnia jest rocznicą śmierci prawdziwego świętego Mikołaja. Był to
biskup Miry (okolice dzisiejszego
miasta Demre leżącego w Turcji).
Mikołaj był zamożnym człowiekiem,
jednak rozdał wszystkie pieniądze
biednym i potrzebującym. Uratował
też ponoć żołnierzy skazanych na
śmierć. Innym zaś razem uchronił
trzy siostry przed wysłaniem do domu publicznego przez ojca wrzucając im pieniądze przez komin.
Już w XII wieku, w dniu 6 grudnia,
francuskie zakonnice roznosiły prezenty dla dzieci z biednych rodzin i
zostawiały je wieczorem pod drzwiami. W Polsce, Czechach, Austrii,
Holandii, Belgii i Niemczech, tradycja rozdawania prezentów w tym
dniu znana jest co najmniej od XV
wieku. Dokumenty potwierdzają, że
już wtedy w tych krajach, wieczorem
w wigilię święta Mikołaja, osoba
przebrana za świętego obdarowywała owocami, orzechami, ciastkami

czy cukierkami dobrze zachowujące się dzieci. Niegrzeczne uderzała
pastorałem. Gdy Mikołaj się nie zjawiał, dzieci starały się go przekonać,
że czekają na prezenty. W jednym
kraju wystawiały buty pod kominkiem, w innym na oknach, w jeszcze
innym wieszały swoje skarpety.
Tu, w Belgii (podobnie w Holandii),
przychodzi Mikołaj w towarzystwie
Zwarte Piet’a (Czarnego Piotrka),
a Père Fouettard w Walonii, która to postać – podobnie jak polski
diabeł – rozdawała niegrzecznym
dzieciom rózgi. Dziś jest po prostu
pomocnikiem. Tutejszy Mikołaj, według legend, przypływa statkiem z
Południa, a potem przesiada się na
konia lub osła (zależnie do regionu).
Zwarte Piet jest czarnoskórym sługą
Świętego Mikołaja. Według jednej z
tutejszych legend jest on utożsamiany ze złym rzeźnikiem, który zabił
dwójkę dzieci, a ich ciała ukrył w
beczce. Te dzieci Święty Mikołaj po
siedmiu latach cudownie przywrócił do życia, rzeźnika zaś skazał na
wieczną służbę dzieciom.
Jednak dziś czarnoskóry Piet jest
niepoprawny politycznie. Toczy się
wokół tej postaci spore zamieszanie. Dorobiono więc na siłę nową
legendę, według której Piet włazi z
prezentami przez kominy i dlatego
ma czarną umorusaną sadzą twarz.
W Holandii, w ostatnim czasie nakazano, by Zwarte Piet miał różne
kolory twarzy, gdyż czarnoskóry to
– według niektórych – krzewienie
rasizmu.

Źródło: www.dreamstime.com
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wrzucają sobie też do skrzynek sąsiedzi. Przed świętami ludzie życzą
sobie – tak jak i w Polsce – wesołych
świąt: w sklepach, na ulicy, w pracy.
Same święta każdy spędza według
własnego uznania. Jedni, zgodnie z
tradycjami, zasiadają z rodziną przy
świątecznym stole do kolacji wigilijnej lub bożonarodzeniowego obiadu. Niektórzy idą na pasterkę, choć
nie jest to tradycja tak popularna jak
w Polsce, dlatego w naszej okolicy
co roku Msza Święta o północy jest
w innym kościele.

źródło: www.dreamstime.com

Z tego, co mi wiadomo, kolonizatorzy z Europy zawieźli do Ameryki
zwyczaje mikołajkowe i legendy, po
czym Amerykanie uznali Świętego
za postać zbyt poważną i zmienili
mu wygląd na zabawnego grubasa
w stroju krasnala. Tę właśnie postać w latach trzydziestych zaczęły rozpowszechniać na cały świat
amerykańskie reklamy coca-coli.
W Polsce już coraz trudniej spotkać świętego z prezentami w stroju
biskupim. Choć w ostatnich latach
– zdaje się – księża trochę przywrócili mu należyty wygląd organizując
w parafiach spotkania z Mikołajem
dla dzieci. Belgowie i Holendrzy pod
tym względem dość wytrwale trzymają się swoich tradycji. Mieszkając
tutaj z dziećmi trzeba wiedzieć, że w
wieczór przed przybyciem Świętego
obowiązkiem milusińskich jest wystawienie w swoich bucikach marchewki i kostek cukru dla koników
Świętego Mikołaja.

nym stole, bez zbędnego fantazjowania w tym temacie.
Same zaś święta w obydwu krajach
spędza się zwykle z rodziną i przyjaciółmi. Jednak każdy kraj ma swoje tradycje i zwyczaje, a każdy kraj
dzieli się na poszczególne rodziny, z
których każda ma odrębne pomysły
na spędzenie tych szczególnych dni
w roku.

Belgowie, tak samo jak Polacy,
ozdabiają domy światełkami, ubierają choinki, na wsiach we Flandrii
bardzo popularne – jak widzę – są
szopki. Stoją one nie tylko w okolicy
szkoły i kościoła, ale także przy prywatnych domach. Niektóre są bardzo oryginalne i pomysłowe, jedne
mniejsze inne ogromne. Ciekawym
zwyczajem jest wręczanie sobie
kartek świątecznych. Dzieci zwykle
przynoszą po kilkanaście pięknych
kartek od swoich kolegów ze szkoły
i potem ustawiają je sobie pod choinką w swoim pokoju, bo każdy wręcza
Jednak tradycje prezentowe nie każdemu kartkę z życzeniami od cakończą się na Mikołaju. W Polsce, łej rodziny dla całej rodziny. Kartki
w niektórych regionach, pojawiają
się jeszcze inne interesujące postaci z prezentami, jak Gwiazdor, czy
Dzieciątko Jezus, które przychodzą
do dzieci podczas świąt Bożego
Narodzenia. U niektórych po raz drugi przychodzi Mikołaj. Belgia nie jest
gorsza, tutaj pojawia się Kerstman.
W wielu domach – zarówno polskich jak i belgijskich – prezenty po
prostu kładzie się pod choinką lub
wręcza drugiemu osobiście podczas
uroczystych spotkań przy świątecz-

Nierzadko, w Belgii, ludzie spotykają się z rodziną w restauracji
lub zamawiają gotowe posiłki do
domu, wszak nie każdy jest miłośnikiem stania przy garach, zwłaszcza w święta. Polacy mieszkający w
Belgii najczęściej chyba wyjeżdżają
do Polski, by z najbliższymi podzielić
się opłatkiem. My jednak spędzamy
święta tutaj. Mamy tu bowiem nasz
mały świat. Wspólnie dekorujemy
nasz dom. Dzieci robią swoje ulubione pierniczki i amoniaczki, ubierają
choinkę. W Wigilię składamy sobie
życzenia, słuchamy polskich kolęd
i zjadamy kolację przygotowaną
samodzielnie według tradycyjnych
rodzinnych przepisów. Po kolacji
Najstarsza dmucha świeczki na
torcie, gdyż w święta się urodziła.
W kolejne dni możemy spotkać się
ze znajomymi, którzy podobnie jak
my wolą zostać w Belgii na swoim,
możemy pogadać z resztą rodziny
przez Skype’a lub przez telefon, złożyć sobie życzenia.
Wielu Belgów bierze urlop pod koniec roku i razem z rodziną wyjeżdża w góry lub nad morze. To też jest
całkiem fajny pomysł na spędzenie
tego świątecznego okresu.
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi
znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach „Antwerpii
po polsku”.
Magdalena B-P

Źródło: www.mowimyjak.pl
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Molenbeek
– mroczny punkt na mapie Brukseli
Potwierdził to ostatnio minister
spraw wewnętrznych Belgii Jan
Jambon, który powiedział, że belgijskie władze utraciły kontrolę nad
tym, co się dzieje w tej dzielnicy.

Źródło: www.nieuwsblad.be

Kiedy po zamachach w Paryżu belgijska policja rozpoczęła szturm na
dzielnicę Molenbeek w Brukseli,
Belgowie byli zaskoczeni szybkością
działania służb. Ale nie zdziwiło ich,
że operacja antyterrorystów miała
miejsce właśnie w tej dzielnicy.
Lokalne służby i policja nie są już
w stanie zaprowadzić tam porządku. Nie bez przyczyny Molenbeek
nazywane jest „wylęgarnią dżihadystów”.
Taka sobie dzielnica, czyli „Małe
Maroko”
Każde miasto ma taką dzielnicę.
Starą, mającą lata świetności dawno
za sobą, do której lepiej nie zapuszczać się wieczorami.
Molenbeek to jedna z 19 gmin regionu stołecznego Brukseli. Liczy 95
576 mieszkańców (dane z 2015 r.).
Położona jest w odległości około 25
minut piechotą od starego miasta.
Do siedziby europejskich instytucji
z Molenbeek też nie jest daleko.
Postronny obserwator uznałby, że
jest to ciekawe miejsce o orientalnym charakterze, z tureckimi napisami na szyldach sklepów, marokańskimi kawiarniami i bazarem.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu
Molenbeek było dzielnicą w której
mieszkali uciekinierzy zza „żela-

znej kurtyny”, Belgowie z północy,
południa, i muzułmanie. Jednak z
biegiem czasu liczba ludności wyznającej islam zaczęła gwałtownie
wzrastać.
Obecnie na brukselskiej mapie
Molenbeek wyróżnia się ilością meczetów – 22 i liczbą muzułmanów.
Dominuje zwłaszcza społeczność pochodzenia marokańskiego (70 proc.)
i tureckiego (20 proc.). Resztę stanowią Pakistańczycy, Albańczycy,
Afgańczycy, Egipcjanie i przybysze
z północnej Afryki. W Molenbeek są
ulice, gdzie obecność społeczności
wyznającej islam dochodzi nawet do
90 procent. To miejsca pilnowane
przez muzułmańskie patrole, które
zwyczajowo nie wpuszczają tam obcych.
Coraz większym problemem tej
dzielnicy staje się bieda i 30-to procentowe bezrobocie, które dotyka jej
mieszkańców, młodzież jest bezrobotna aż w 37 procentach.
Molenbeek jest obecnie ulubionym miejscem do życia dla radykałów, ekstremistów i zwolenników
Państwa Islamskiego. W ciągu
kilkunastu ostatnich lat drastycznie wzrosła tam przestępczość.
Wymuszenia, handel narkotykami,
kradzieże i napaści z bronią w ręku
są na porządku dziennym.

„Wylęgarnia dżihadystów”
Wyznawcy Allaha zawładnęli
Molenbeek i stworzyli tam swój
świat oparty na wewnętrznych
prawach, często niemających wiele wspólnego z tymi powszechnie obowiązującymi. – „Nie dziwi
mnie, że zamachowcy z Paryża
pochodzą właśnie z Molenbeek.
Problemy tej brukselskiej dzielnicy
są powszechnie znane” – powiedział
Radiu Watykańskiemu biskup pomocniczy belgijskiej stolicy Léon
Lemmens. Przypomina on, że jest
to dzielnica w zdecydowanej większości muzułmańska. W istniejącej
tam jeszcze szkole katolickiej nie ma
ani jednego ucznia o belgijskim pochodzeniu.
Niemal po każdym zamachu terrorystycznym w Europie tropy prowadzą do Molenbeek. Stąd pochodzi
Abdelhamid Abaaoud – Belg marokańskiego pochodzenia – podejrzewany o zorganizowanie listopadowych zamachów w stolicy Francji.
Tutaj urodził się Amedy Coulibaly,
który w styczniu tego roku razem z
braćmi Kouachi sterroryzował Paryż
atakami m.in. na redakcję magazynu „Charlie Hebdo”. W rejonie
Molenbeek kupili broń islamiści,
którzy zaatakowali sklep koszerny w Paryżu, tuż po zamachu na
redakcję gazety „Charlie Hebdo”.
Kilka dni później belgijska policja
odkryła skład broni i ładunków wybuchowych w jednym z mieszkań
w Molenbeek.
Ayoub El Chazzani zatrzymał się
z siostrą w tej dzielnicy zanim w
sierpniu wsiadł z kałasznikowem do
pociągu Thalys aby pozabijać „niewiernych”, gdzie w ostatniej chwili
został obezwładniony przez trzech
żołnierzy. Z Molenbeek powiązany był także Mehdi Nemmouche,
zabójca czterech osób w Muzeum
Żydowskim w Brukseli w maju 2014.
Przez pewien czas w Molenbeek
mieszkał także jeden z „mózgów”
zamachów w Madrycie z 2004 roku
Hassan El Haski (zginęło ponad 190
osób).
Także tutaj prężnie działa radykalna
organizacja Sharia4Belgium (cho-
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ciaż jej główna baza znajduje się w
Antwerpii), werbująca bojowników
dla Państwa Islamskiego. Sharia4
Belgium działa na terenie Belgii
już kilka lat, ale dopiero stosunkowo niedawno władze uznały ją
za grupę terrorystyczną. Obecnie,
chociaż zdelegalizowana, działa w
podziemiu.
„Dlaczego tak wielu dżihadystów
przewija się przez Molenbeek?” –
zastanawia się dziennik „La Libre
Belgique”, nazywając to miejsce
„wylęgarnią dżihadystów”. No właśnie – dlaczego?
Tykająca belgijska bomba
Na przełomie XIX i XX wieku, rozwijająca się belgijska gospodarka potrzebowała rąk do pracy. Najpierw
przyjechali Holendrzy, Francuzi,
Niemcy, później Włosi i Polacy. Po
1945 roku po raz kolejny rozpoczęło
się ściąganie tanich pracowników
z zagranicy. Belgijski rząd podpisał
odpowiednie umowy między innymi z Marokiem, Turcją, Tunezją i
Algierią. Kiedy w latach siedemdziesiątych nastąpił kryzys w górnictwie
i zagraniczni pracownicy stracili
pracę, nie wrócili do swoich krajów.
Zostali w Belgii.
W 1964 roku do Belgii zaczęli masowo zjeżdżać Turcy. Ta imigracja
była „imigracją sukcesu”, ponieważ
prawo do przyjazdu uzyskiwali tylko
potrzebni eksperci z danej dziedziny. Kilka lat później rozpoczął się
exodus do Belgii mieszkańców innych muzułmańskich krajów, przede wszystkim z Maroka. Przyjechali
niewykwalifikowani robotnicy,

Źródło: www.wyborcza.pl

Źródło: www.wiadomosci.gazeta.pl

w znacznej mierze analfabeci, co
ogromnie utrudniło im przystosowanie się do życia w zachodnim kraju.
I chociaż w 1974 roku Bruksela nie
przyznawała już wiz dla imigrantów ekonomicznych, to obywatele
Maroka i Turcji nadal napływali
dzięki prawu do łączenia rodzin.
Z biegiem czasu rząd nie chciał już
wydawać pieniędzy na kolejne zasiłki, bo wobec panującego w tej grupie bezrobocia, właśnie zasiłki były
ich jedynym źródłem utrzymania.
Rodziły się kolejne pokolenia dzieci,
powstawały odrębne osiedla, dzielnice, budowano meczety, księgarnie,
kawiarnie i sklepy. Zalegalizowano
islam jako jedną z państwowych
religii. Muzułmańska część belgijskiej społeczności zaczęła wysuwać
żądania dokonania zmian w obowiązującym w Belgii prawie i częściej

okazywać swoje niezadowolenie.
Do tego doszły jeszcze działania radykalnych islamskich organizacji
i w pewnym momencie belgijskie
społeczeństwo zaczęło postrzegać
muzułmanów jako zagrożenie.
Oficjalne statystyki podają, że
muzułmanie stanowią obecnie
25 proc. mieszkańców Brukseli.
Nieoficjalnych danych nie znamy.
W ciągu najpóźniej 20 lat muzułmanie będą w stolicy Belgii zdecydowaną większością. W Brukseli
najpopularniejszym imieniem nadawanym chłopcom jest Mohammed,
a wśród dziewczynek Aisza.
Muzułmanów w Belgii będzie coraz
więcej – mówią eksperci, świadczy
o tym ilość dzieci rodzonych przez
muzułmańskie kobiety. O ile na
Belgijkę średnio przypada 1,67 dziecka, to na muzułmankę 4,9. Poza
tym ta część społeczeństwa jak się
okazuje jest bardzo „rodzinna”. Ci,
którzy osiedlili się w Belgii, sprowadzają do siebie najbliższą rodzinę,
krewnych, przyjaciół i znajomych.
Według prognoz Eurostatu, w 2060
roku w Belgii od 30 do 60% mieszkańców stanowić będą osoby pochodzące spoza tego kraju i wyznające
inną religię niż katolicyzm.
Wydatki na utrzymanie meczetów i
imamów kosztują belgijski rząd 30
milionów euro rocznie, a świadczenia socjalne dla muzułmanów, około
miliarda rocznie. Bezrobocie wśród
tej grupy społecznej jest o wiele wyższe niż wśród rdzennych obywateli
Belgii. Jedna trzecia muzułmanów
ma stałą pracę, jedna piąta pobiera
zasiłek dla bezrobotnych, z tego aż
80% twierdzi, że nie może znaleźć
pracy, ponieważ czuje się dyskryminowana rasowo. Nie mogą znaleźć
pracy, czy nie chcą pracować?
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Dlaczego?
Dlaczego Belgia stała się „wylęgarnią dżihadystów”, a dzielnica
Molenbeek synonimem zła?
Przynajmniej od dziesięciu lat
Belgia uznawana jest za siedlisko
ugrupowań terrorystycznych pod
sztandarem islamu. Ma największy w Europie odsetek obywateli
walczących w Syrii u boku bojowników Państwa Islamskiego. I chociaż państwo stara się robić wiele
w kierunku poprawy sytuacji, jest
tak, jak jest.
Kiedy zaczęła się radykalizacja tego
środowiska? Znawcy tematu twierdzą, że miało to miejsce wtedy, kiedy
drugie pokolenie emigrantów stało się dorosłe. Posiadali belgijskie
obywatelstwo, ale Belgami nie czuli
się wcale. Ostatnie badania opinii
społecznej pokazują, że prawie 45
procent imigrantów pochodzących
z Turcji i Maroka uważa się za muzułmanów, a nie za Belgów.
Belgijskie media są bezlitosne i
jednym tchem wymieniają: niedbałe zarządzanie dzielnicą, zgoda na
tworzenie się gett, które stały się
kryjówkami dla terrorystów, przymykanie oka na działalność radykalnych imamów, brak rozwiązań
dla młodych ludzi, którzy wpadają
w pułapkę dżihadyzmu, a przede
wszystkim brak prawdziwej polityki integracji imigrantów.
Błędem nie tylko Belgii, ale też innych krajów UE, było to, że pozwolono, by imigranci żyli w skupiskach,
które z biegiem lat zamieniły się w
getta. Życie w poczuciu dyskryminacji i wykluczenia powoduje, że ludzie zaczynają negować otoczenie, a

Źródło: www.fakt.pl

elementem wyróżniającym staje się
dla nich tożsamość religijna.
Trzeba jasno i uczciwie powiedzieć,
że jest problem z dżihadyzmem w
Molenbeek, Brukseli i Belgii – podsumowują dziennikarze.
Coraz częściej padają oskarżenia
pod adresem Philippe’a Moureaux,
do 2012 roku burmistrza Molenbeek,
który rządząc dzielnicą, nieprzerwanie przez 18 lat, lekceważył
sygnały świadczące o radykalizacji
niektórych mieszkańców. Zarzuca
mu się, że swoją polityczną karierę
zbudował na uległości wobec muzułmanów, którzy w ramach podziękowania swoimi głosami przez lata
zapewniali mu reelekcję.
Socjolog prof. Bart Van De Putte
z Uniwersytetu w Gent mówi, że
„fenomen” Molenbeek polega na

tym, że tutaj jak w soczewce widać
problemy mniejszości etnicznych w
Belgii, w której powstała przepaść
pomiędzy ludnością o arabskich
korzeniach a resztą społeczeństwa.
Do tego dochodzi dyskryminacja
ze strony Belgów. Urodzonym w
Belgii osobom o obcobrzmiącym
nazwisku znacznie trudniej znaleźć
pracę, skazani są oni więc albo na
nisko płatne zajęcia, albo po prostu
na zasiłek.
Przez lata dzielnica Molenbeek
dla wielu islamskich bojowników
była spokojnym i bezpiecznym
miejscem, bo władze ignorowały
to, co się tu działo. Wracających z
Syrii mężczyzn, wobec których zachodziło podejrzenie, że walczyli w
szeregach dżihadystów, pozostawiano na wolności, często bez nadzoru
służb. – To prawda, że ataki terrorystyczne są niemal zawsze powiązane z Molenbeek – powiedział po
ujawnieniu brukselskiego tropu w
paryskim śledztwie premier Belgii,
Charles Michel. – Była to forma
pobłażliwości, swobody działania.
Teraz płacimy rachunek za to, co
nie zostało zrobione.
Zaprowadzenie porządku w Molenbeek zapowiadał też belgijski minister spraw wewnętrznych. Presja
wywierana jest na policjantów i
lokalnych polityków, którzy do tej
pory przymykali oczy na to, co dzieje
się w brukselskiej dzielnicy.
Anna Janicka

Źródło: www.wiadomosci.gazeta.pl

Źródła:
natemat.pl,
wiadomości.dziennik.pl, fakt.pl,
newsweek.pl, gazetaprawna.pl,
onet.pl
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ci życia mieszkańców Flandrii jest
efektem lepszej opieki zdrowotnej,
szybszego wykrywania chorób zagrażających życiu człowieka oraz
zdrowszego trybu życia.
Jeszcze dziesięć lat temu przewidywana długość życia we Flandrii
była niższa i wynosiła w przypadku
mężczyzn 77,2 lata oraz 82,5 lat w
przypadku kobiet.
„Het Nieuwsblad”

Przegląd
prasy
belgijskiej
Więcej środków na walkę z islamistami
Belgia przeznaczy dodatkowo 400
mln euro na walkę z islamistyczną
przemocą – zapowiedział premier
Charles Michel. Wzrosną m.in.
nakłady na monitorowanie potencjalnych ekstremistów, więcej pieniędzy dostaną też belgijskie służby wywiadowcze. Ponadto Belgia
wprowadzi pakiet środków bezpieczeństwa, takich jak zatrzymywanie
powracających z Syrii bojowników
i zamykanie nieoficjalnych miejsc
kultu. Premier opowiedział się też za
nowelizacją konstytucji, aby policja
mogła dłużej niż obecnie przetrzymywać podejrzanych o terroryzm
bez stawiania im zarzutów.
deredactie.be
Porażka polityki multi – kulti
Belgijski rząd przyznał, że nie kontroluje już sytuacji w zdominowanej przez muzułmanów dzielnicy
Molenbeek. Zdaniem wielu politologów to właśnie ta dzielnica jest sercem muzułmańskiego terroryzmu.
Walkę z muzułmańską dominacją chce podjąć Jan Jambon-szef
belgijskiego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. W wypowiedzi dla
jednej ze stacji telewizyjnych zadeklarował, że jego rząd zrobi wszystko, by przywrócić kontrolę nad
Molenbeek. Także premier Charles
Michel jest zdania, że Molenbeek to
gigantyczny problem, który jak najszybciej trzeba rozwiązać.
PAP
Gigantyczna kara dla Facebooka
Zgodnie z ogłoszoną przez belgijski
sąd decyzją, Facebook ma zakaz śledzenia internautów, którzy nie są
użytkownikami serwisu i nie wyra-

Źródło: commons.wikimedia.org

zili wyraźnej zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych.
Portal dostał ponadto 48 godzin (od
dnia wyroku) na zaprzestanie inwigilowania. W przeciwnym przypadku będzie musiał płacić sporą karę
– 250 tys. euro dziennie. Zuckerberg
uważa orzeczenie sądu za bezpodstawne, tłumacząc że serwis stosował się przez pięć lat do nakazu
o niestosowaniu cookies, które są
instalowane, kiedy internauta odwiedzi serwis nawet się na nim nie
logując.
Russia Today
Ekipa rosyjskiej TV pobita przez
imigrantów
Ekipa rosyjskiej telewizji NTV została pobita w Brukseli w czasie zbierania materiałów na temat zamachowców z Paryża. Rosjanie przebywali w
dzielnicy Molenbeek próbując znaleźć osoby znające kogoś z zatrzymanych w ostatnich dniach przez
belgijską policję i podejrzanych o
terroryzm. Chcieli dotrzeć do znajomych zamachowców. Podeszli do
jednej z grup nastolatków, by zapytać o akcję belgijskiej policji i osoby, które mogły znać zatrzymanych.
Według relacji Rosjan, niczego się
od nich nie dowiedzieli, a kilka minut później podbiegł do nich jeden
z pytanych wcześniej o informacje
mieszkańców dzielnicy. Zaatakował
operatora, próbując mu wyrwać kamerę. Po chwili Rosjan otoczyła grupa kilkunastu osób, w wieku ok. 20
lat. Biła pięściami i kopała reportera
oraz operatora. Napastnicy ukradli
ich sprzęt, laptopa, pieniądze i karty
kredytowe. Rosjanie zgłosili pobicie
i kradzież; niespełna dobę później
odzyskali swoje rzeczy.
Russia Today
Mieszkasz we Flandrii,
żyjesz dłużej.
Rząd Flandrii podał do wiadomości dane dotyczące przewidywalnej
długości życia mieszkańców tego regionu. Statystyczny chłopiec, który
urodził się w 2013 roku w północnej
części Belgii, będzie żył średnio 79,1
lat, zaś dziewczynka – aż 83,7 lat.
Według ekspertów wzrost długoś-

Nowe miejsca pracy
Według ekspertów NBB (Belgijskiego Banku Narodowego),
dzięki zmianom w systemie podatkowym, w ciągu najbliższych pięciu
lat w Belgii przybędzie prawie 65 tysięcy nowych miejsc pracy.
Minister finansów Johan Van
Overtveldt powiedział, że rząd dysponuje obiektywnymi danymi, które pokazują, że zmiany w systemie
podatkowym, zaproponowane przez
rząd, przełożą się na dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy, wzrost siły
nabywczej pieniędzy, zmniejszenie
kosztów pracy i wzrost realnych dochodów.
„De Standaard”.
Bruksela liczy straty
Dziennikarze telewizji VRT przedstawili szacunkowe dane dotyczące
strat jakie poniosła Bruksela z powodu zagrożenia terrorystycznego.
Najwięcej straciły branże: hotelarska i gastronomiczna – 22 miliony
euro dziennie. Czwarty poziom alertu wystraszył bowiem wielu klientów i gości.
Straty po stronie przedsiębiorstw
wyniosły prawie 30 milionów euro
dziennie – głównie dlatego, że po
ogłoszeniu zaostrzonych środków
bezpieczeństwa wiele osób nie pojawiło się w pracy.
Belgijskie media zwracają uwagę
także na skutki, z jakimi zmagają się brukselskie linie lotnicze.
Zagrożenie zamachami miało doprowadzić do spadku liczby pasażerów
belgijskiego przewoźnika o około 20
procent.
IAR
Hasselt – najbardziej „inteligentne” miasto w Belgii
Eksperci Agorii – belgijskiej organizacji zrzeszającej firmy z branży
technologicznej – wybrali najbardziej inteligentne belgijskie miasto.
W swojej ocenie brali pod uwagę
między innymi ilość działających
na danym terenie firm z branży cyfrowej, technologicznej, zanieczyszenie powietrza, najnowocześniejsze
rozwiązania dotyczące energetyki i
sposób zarządzania miastem przez
jego włodarzy.
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Unijna CIA?
Premier Belgii Charles Michel opowiedział się za ustanowieniem „europejskiej agencji wywiadowczej” w
celu wzmocnienia współpracy antyterrorystycznej.
– Musimy szybko stworzyć europejską CIA, aby w ten sposób wykryć
wszystkie wrogie zamiary – powiedział premier Michel we francuskim
radiu RTL. – Jeśli służby wywiadowcze mogłyby bez przeszkód dzielić
się informacjami, to może nigdy
nie będzie kolejnego ataku – dodał.
„Dziś mamy trudności, wymiana informacji w Europie jest dwustronna. Dziś nie ma zharmonizowanego
wywiadu na szczeblu europejskim”
– mówił Michel. Ocenił, że „gdyby
służby wywiadowcze funkcjonowały
bez problemów w obszarze wymiany
informacji, nie byłoby więcej zamachów”.
deredactie.be
Przedłużono o 10 lat eksploatację
dwóch reaktorów jądrowych
Belgia przedłuża o 10 lat – do 2025
roku – okres eksploatacji dwóch reaktorów elektrowni atomowej Doel
koło Antwerpii – poinformowała
agencja Belga. Reaktory te mają już
40 lat. Ich łączna moc to 866 MW.
Rząd porozumiał się w tej sprawie
z operatorem elektrowni, firmą
Electrabel, filią francuskiego koncernu energetycznego Engie (dawniej GDF Suez).
Pierwotnie reaktory nr 1 i 2 w Doel
miały zostać definitywnie wyłączone
w tym roku. Organizacje obrońców
środowiska krytykują przedłużenie
ich eksploatacji, podkreślając, że ponad cztery lata temu rząd belgijski
podjął decyzję o wycofywaniu się od
2015 roku z energetyki jądrowej.
Ponad połowa zapotrzebowania na
energię elektryczną w Belgii jest
pokrywana przez elektrownie atomowe.
agencja Belga
Podniosą minimalny wiek zakupu
papierosów?
Belgijska Najwyższa Rada ds.
Zdrowia (HGR) wezwała rząd do
podniesienia dopuszczalnego, minimalnego wieku, w jakim można
kupować papierosy z 16 do 18 lat.
HGR jest organem doradczym składającym się ze specjalistów z dziedziny zdrowia.
Rada zaapelowała o podniesienie
wieku zarówno w odniesieniu do
tradycyjnych produktów tytoniowych, jak i w kwestii e-papierosów.
Zdaniem specjalistów e-papierosy
są dla palaczy lepszą alternatywą
od zwykłych papierosów i mogą być
dobrą metodą na odciągnięcie ich

od tytoniowego nałogu.
HGR wezwała również do podniesienia cen wyrobów tytoniowych, a
zyski z tego tytułu chce przeznaczyć
na finansowanie kampanii przeciwko paleniu. Zwróciła się także do
władz, aby systematycznie przeprowadzać kontrole, czy prawo jest egzekwowane. Kolejnym postulatem
jest całkowity zakaz reklamowania
papierosów i zwiększenie funduszy
przeznaczonych na kampanie antynikotynowe. Oprócz tego HGR
uważa, że dobrym rozwiązaniem jest
wprowadzenie tak zwanego neutralnego pakowania wyrobów tytoniowych, jak to ma miejsce w innych
europejskich krajach.
deredactie.be
Belgia trzecim, najbardziej opodatkowanym krajem Europy.
Według raportu Komisji Europejskiej, postęp niektórych krajów
europejskich w zmniejszaniu presji
fiskalnej obciążającej koszty pracy jest wciąż zbyt wolny. Belgia w
dalszym ciągu pozostaje krajem, w
którym te koszty są jednymi z największych w Europie: do końca roku 2015, mają one wynieść 44,79%
krajowego PKB i jest to wynik plasujący Belgię w czołówce, zaraz za
Francją (45,52%). Krajem będącym
na czele listy, jest Dania gdzie podatki stanową 48,03% krajowego PKB.
Oczywistym jest, że podane wyżej
wartości nie mają takiego samego
wpływu na wzrost ekonomiczny i
na tworzenie nowych miejsc pracy w poszczególnych krajach. Dla
przykładu, w Danii ciężar podat-
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kowy spoczywający na rynku pracy wynosił 34,4% w 2012r. i jest on
znacznie niższy od oprocentowania na terenie Belgii, wynoszącego
42,8%. Komisja Europejska proponuje Belgii zastosowanie zmian w
systemie opodatkowania w takich
strefach jak: środowisko i nieruchomości.
deredactie.be

Źródło: www.belgianbeer.pl

Belgia straciła pozycję piwnego
lidera
W tegorocznym Brussels Beer
Challenge zwycięzcą okazały sie
Stany Zjednoczone, które zdobyły aż
50 medali, w tym 15 złotych. Belgia
uplasowała się na drugiej pozycji z
34 medalami, trzecie miejsce zajęły
Włochy – 19 medali.
Podczas czwartej edycji tego konkursu promującego przemysł piwowarski, wystawiono ponad tysiąc
różnych gatunków złotego trunku,
których próbowało 75 ekspertów.
Belgijskie browary znane z piwowarskiej tradycji i doskonałej jakości wystawiły ponad 260 gatunków
tego napoju.
gva.be
Opracowała: Karolina Morawska
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Przegląd
prasy
polskiej
„Każdy człowiek rodzi się muzułmaninem”.
– Wiem, że na pewno dojdziemy do
Rzymu, bo to jest obietnica, jaką
złożył nam Allah. Na placu świętego Piotra będziemy konwertować
na islam. Najpierw odzyskamy nasze ziemie, które zostały nam zabrane – powiedział w rozmowie z
dziennikarzem Polak, który walczył
w szeregach Państwa Islamskiego.
Obecnie toczy się przeciw niemu
postępowanie sądowe. Mężczyzna,
po uprzednim wojskowym przeszkoleniu w Syrii, walczył z islamskimi
bojownikami przez około pół roku.
Do przerwania walki zmusiła go
choroba matki. Przez dwa miesiące
siedział w niemieckim więzieniu,
skąd został deportowany do Polski.
– Państwo Islamskie dąży do tego,
żeby słowa Allaha były najważniejsze. To szariat a nie prawa stworzone przez człowieka powinny mieć
pierwszeństwo – wyjaśnia Polak.
–Wrócę do Państwa Islamskiego,
żeby zginąć jako męczennik, ponieważ tak jak powiedział prorok
Mahomet, jest to najlepszy sposób
śmierci. Oddam Bogu to, co mam
najlepszego – wyznał.
wprost.pl
Polska szkoła nie uczy dzieci, co
robić w razie ataku.
Polskie szkoły nie mają właściwych
kadr, aby przekazywać uczniom wiedzę o zachowaniu się w sytuacjach
ekstremalnych, takich jak zamachy
w Paryżu. Nie mają obowiązku uczyć
dzieci, jak się zachować w razie ataku. I większość tego nie robi.
Zdaniem dr. Łukasza Kistera, eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa
z Collegium Civitas, uczniowie nie
potrafią reagować nie tylko w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego,
ale także w bardziej błahych, np. po
kolizji drogowej czy gdy ktoś zasłabnie na ulicy. – Nie znają sygnałów
alarmowych, wydaje im się, że syreny są uruchamiane ot tak sobie
– dodaje ekspert.
Jego zdaniem w programach szkolnych powinny być wydzielone godziny na zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. – Mogą je prowadzić zarówno
przedstawiciele policji, jak i żołnierze czy np. wykładowcy uczelni zaj-

mujący się bezpieczeństwem. Resort
edukacji powinien zadbać, aby w
programach kształcenia uczniów
znalazły się podstawowe informacje
na temat terroryzmu, tego, jak rozpoznać zagrożenie i jak reagować.
Urzędnicy MEN zapowiadają, że w
szkołach będą się odbywały szkolenia dotyczące postępowania w
sytuacjach kryzysowych połączone
z próbną ewakuacją uczniów. Mają
być przeprowadzone w ramach programu „Bezpieczna” do 2018 r.
„Rzeczpospolita”
Pieniądze ważniejsze niż bezpieczeństwo
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu
Drogowego żyją z poprawkowiczów, dlatego w Polsce tak trudno
zdobyć prawo jazdy – pisze „Gazeta
Wyborcza”. Egzaminy stanowią aż
88 proc. przychodów tych ośrodków,
czyli blisko 60 mln zł. Z tego niemal
70 proc. pochodzi z opłat za egzaminy poprawkowe. W Katowicach
pewien kandydat aż 81 razy nie zaliczył „teorii”. Próbuje co miesiąc, od
2012 r. Kosztowało go to już kilka
tysięcy złotych. Nie do pobicia jest
mieszkaniec Kielc, który 64 razy
podchodził do znacznie droższego
egzaminu praktycznego. W Irlandii
i Szwecji zdawalność przekracza
50, w Niemczech 70 proc. U nas –
34,5. Można by to zrozumieć, gdyby
przekładało się na bezpieczeństwo.
Niestety, w przeliczeniu na liczbę
mieszkańców, mamy aż 2-3 razy
więcej śmiertelnych ofiar.
„Gazeta Wyborcza”
Szokujące zadanie z fizyki
Uczniowie jednego z gimnazjów w
Białymstoku otrzymali na lekcji fizyki zadanie o następującej treści: „4
uchodźców z Syrii próbuje dopłynąć
do Grecji na tratwie o wymiarach
1mx2mx20cm i g 800 kg na metr
sześcienny. Oblicz, ilu uchodźców
trzeba zepchnąć z tratwy, aby dopłynąć do celu, jeżeli każdy waży 60 kg”.
Jeden z rodziców zareagował natychmiast i powiadomił dyrekcję
szkoły, która tego samego dnia przeprowadziła rozmowę dyscyplinującą z nauczycielem fizyki. Został on
poinformowany, że kolejne zachowanie tego typu oznaczać będzie za-

kończenie współpracy. Nauczyciel
przeprosił za zaistniałą sytuację, a
swoje zachowanie tłumaczył tym, że
taka a nie inna treść zadania miała
zainteresować uczniów jego przedmiotem. Podkreślił, że zadanie powstało spontanicznie i w pierwszej
chwili nie przyszło mu do głowy, że
może być ono niestosowne. Pytany o
konsekwencje nauczyciel przyznał,
że spodziewa się, iż straci pracę.
Rzeczniczka Kuratorium Oświaty w
Białymstoku poinformowała, że na
razie toczy się postępowanie wyjaśniające. Jeżeli okaże się, że konieczne będzie wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego, nauczycielowi grozi kara od nagany, przez zwolnienie
z pracy, aż po trwały zakaz wykonywania zawodu nauczyciela.
„Wprost”
Kosztowna starość
Z publikacji „Dziennika Gazety
Prawnej” wynika, że osobom w podeszłym wieku najlepiej żyje się w
Nowej Zelandii. Tam 87,1 proc. takich osób dobrze ocenia stan swego
zdrowia. W Polsce – zaledwie 15,5
proc. osób, które mają 65 lub więcej lat. Według wyliczeń NFZ przez
następne 15 lat budżet na leczenie
Polaków musi wzrosnąć przynajmniej o 12 proc. zaledwie po to, aby
poziom opieki zdrowotnej był przynajmniej na dzisiejszym poziomie.
W 2030 roku będzie o dwa miliony
Polaków po sześćdziesiątce więcej
niż obecnie. A to właśnie ich leczenie kosztuje najwięcej.
Wydatki na pacjenta po 65 roku
życia to obecnie 3,5 tysiąca złotych
rocznie. Tymczasem średni koszt
leczenia jednego Polaka jest ponad
dwukrotnie niższy i wynosi 1,3 tys.
zł.
„Dziennik Gazeta Prawna”
500 złotych na dziecko
Portal mamopracuj.pl przeprowadził wśród matek ankietę z której
wynika, że ich zdaniem suma 500
złotych na dziecko, obiecana przez
nowy rząd, nie wyciągnie Polski z
demograficznej zapaści.
Zapytano matki o to, jak powinien
działać rynek pracy, aby kobiety
chciały rodzić dzieci. Aż 78 proc.
ankietowanych kobiet stwierdziło,
że dla nich najważniejsze jest, aby
pracodawca rozumiał, iż przy małych dzieciach w domu nie można
być w pełni dyspozycyjnym. Trzy
czwarte chciałoby mieć elastyczne
godziny pracy, a co druga – w razie
potrzeby – móc pracować w domu
kiedy dziecko zachoruje.
„Rzeczpospolita”
Opracowała: Katarzyna Frankowska
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Jak pożyczać z głową?
potwierdzeniem odbioru z ostatecznym wezwaniem do zwrotu pożyczki
w wyznaczonym terminie. W piśmie
trzeba zaznaczyć, że w razie braku
zwrotu, sprawa zostanie skierowana
do sądu. Adwokaci zajmują się przeważnie redagowaniem i wysyłaniem
takich wezwań do zapłaty. Jeżeli jednak pożyczkobiorca nie odpowiada
na wezwanie, można zwrócić się do
sądu. W pozwie o zapłatę trzeba opisać dokładnie okoliczności udzielenia pożyczki. Warto dołączyć do pozwu wszystkie dokumenty z których
wynika, że doszło do zawarcia umowy pożyczki. Rozpoczęcie procedury
w Belgii łączy się jednak z wysokimi
kosztami.
Źródło: www.geldbank.be

W naszej kancelarii często spotykamy się z osobami, które pożyczają
pieniądze bez spisywania umowy
pożyczki i nie mogą doczekać się
zwrotu. Takie sytuacje nie są beznadziejne, lecz odzyskanie pieniędzy
wiąże się przeważnie z wysokimi
kosztami.
Aby odzyskać pieniądze potrzebne
są jakiekolwiek pisemne dowody,
które uprawdopodobnią fakt udzielenia pożyczki. Zgodnie belgijskim
kodeksem cywilnym oraz kodeksem postępowania cywilnego ciężar
udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z tego faktu wywodzi
skutki prawne. Twierdzenie powinno więc być udowodnione przez
stronę zgłaszającą zaniedbanie.
Osoba, która stara się o zwrot pożyczki, musi udowodnić, że doszło
do zawarcia umowy pożyczki.
Umowa ustna
Pożyczając małe kwoty osobom, które znamy, rzadko spisujemy umowę. Umowa pożyczki powinna być
jednak zawarta na piśmie dla celów
dowodowych. W Belgii nie można
udowodnić istnienia pożyczki na
podstawie dowodów wpłaty z banku. Sama czynność przelewania
pieniędzy na rzecz drugiej strony,
nie udowadnia istnienia pożyczki.
Także smsy mają w Belgii znikomą
wartość dowodową. Umowa pożyczki powinna być więc stwierdzona
pismem.
Umowa może zostać zawarta ustnie,
albowiem przepisy nie zastrzegają
rygoru nieważności dla takiej umowy pożyczki. Ustna umowa jest więc
ważna. Pożyczkodawca będzie mieć

jednak problem z udowodnieniem
przed sądem, że do umowy pożyczki
w ogóle doszło.
Pożyczkodawca nie może powoływać się przed sądem na dowód ze
świadków. Zgodnie z artykułem
1341 belgijskiego kodeksu cywilnego, w przypadkach, w których
kwoty przekraczają sumę wartości
375 EUR, musi zostać sporządzony
dokument prywatny (umowa) lub
akt notarialny, który potwierdza
istnienie długu. Zgodnie z tym artykułem zeznania świadków nie są
dopuszczalne.
W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie chce zwrócić pieniędzy lub
wręcz twierdzi, że nie otrzymał żadnych pieniędzy, rodzi się problem.
W wypadku kiedy pożyczkodawca
nie ma dowodu w postaci pisemnej
umowy, nie ma szans na odzyskanie
pieniędzy drogą sądową, nie może
bowiem powołać świadków, którzy
potwierdziliby, że do zawarcia umowy doszło. Nie można się również
powołać na własne zeznania.
Nasuwa się pytanie: jak można
uprawdopodobnić za pomocą pisma fakt zawarcia umowy pożyczki? Wystarczy pisemny dokument
świadczący o przekazaniu pieniędzy
taki jak rachunek lub korespondencja z pożyczkobiorcą, z której wynika, że pożyczył pieniądze.
Jeżeli więc pożyczkodawca jest w
stanie udowodnić na piśmie, iż pożyczył danej osobie pieniądze, może
złożyć wniosek do sądu. Przed złożeniem pozwu przeciwko pożyczkobiorcy wskazane jest wysłanie do
niego listu poleconego za zwrotnym

Koszty doręczenia pozwu stronie
przeciwnej przez komornika sądowego wynoszą od około 300 euro
wzwyż. W razie przegrania sprawy,
trzeba liczyć się nie tylko z kosztami
własnego adwokata, ale również z
kosztami adwokata strony przeciwnej.
Jeżeli sąd po zapoznaniu się z dowodami stwierdzi, że umowa pożyczki miała miejsce i zobowiąże
pozwanego do spłaty zaciągniętego
zobowiązania, wierzyciel nie może
być pewny, że uzyska tytuł egzekucyjny. W takiej sytuacji, po upływie
wskazanego w orzeczeniu terminu
spłaty, pożyczkodawca może dochodzić pieniędzy korzystając z pomocy
komornika sądowego.
Pożyczając komuś pieniądze najlepiej więc ustalić termin spłaty i
spisać umowę. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do wypłacalności drugiej strony, lepiej odmówić
pożyczki pamiętając staropolskie
przysłowie: „dobry zwyczaj, nie pożyczaj”.
Dagmara Dubiel
Adwokat
– Tłumacz języka niderlandzkiego
Kancelaria A-Law Advocaten
w Antwerpii
Kontakt:
d.dubiel@a-law.eu
www.a-law.eu
Vlaamse Kaai 76 – B-2000 Antwerp
Tel. +32 3 232 68 88
Fax +32 3 232 69 43
A-Law International Law Firm

20

Antwerpia po polsku

grudzień 2015 - styczeń 2016

Poznajemy Flandrię
Miasta i miasteczka – Gent część II
Stadhuis
Najciekawszym miejscem XVI-to
wiecznego ratusza jest stara sala
sądowa „Pacificatiezaal, w której
w 1576 roku podpisano tak zwaną
„Pacyfikację Gandawską”. Podłogę
sali wyłożono ciemnoniebieskimi
i białymi płytkami ceramicznymi
układającymi się we wzór labiryntu.
Legenda głosi, że biedniejsi mieszkańcy skazani wyrokiem sądu musieli poruszać się po tym labiryncie
na kolanach, bogacze zaś odkupywali swoje winy pielgrzymkami do
Jerozolimy. W głównym hallu wmurowana jest tablica z podziękowaniami dla polskiej armii, która w 1944
roku wyzwoliła Gent.

kościół św. Mikołaja, Belfort, Katedra św. Bawona; źródło: www.merckxeditions.com

Przez wieki Gent cieszyło się sławą
„miasta buntowników”, a jej mieszkańcy zawsze bronili swoich praw i
przywilejów. Ich dewizą było „Voor
den duivel geen stap achteruit”
(„Dla diabła, ani kroku wstecz!”).
Co warto zobaczyć?
Sint-Baafskathedraal (Katedra św.
Bawona) i okolice
Na Placu świętego Bawona stoi monumentalna Sint-Baafskathedraal,
siedziba diecezji w Gent.
Największym skarbem katedry i
miasta Gent, jest 12-częściowy Ołtarz
Gandawski „Adoracja Mistycznego
Baranka” („De aanbidding van het
Lam Gods”) autorstwa braci Jana i
Huberta van Eycków.
Arcydzieło ukończone w 1432 roku
należy do pierwszych na świecie
obrazów olejnych i jest jednym z
największych dzieł średniowiecza.
W czasie II wojny światowej Niemcy
wykradli ołtarz i wywieźli go do
Austrii, gdzie był ukryty w kopalni
soli. Dzieło odnaleźli Amerykanie i
oddali je miastu. Obok ołtarza wisi
obraz Rubensa „Bekering van SintBavo”.
Imponujący barokowy wystrój wnętrza tego pięknego gotyckiego kościoła zapiera dech. Zachwyca rokokowa ambona z dębowego drewna i
marmuru, czy XII-to wieczna krypta.

Pod koniec września odbywa się w
katedrze festiwal muzyki organowej,
która w murach tego starego kościoła brzmi doprawdy imponująco.
Sukiennice (Lakenhalle) i Belfort
Budowa gotyckich sukiennic zakończyła się w roku 1425. Można było
tam kupować i sprzedawać przeróżne towary, a najważniejszymi z
nich były naturalnie tkaniny – duma miasta. Niestety, w XV wieku
w przemyśle tkackim nie działo się
zbyt dobrze, dlatego z braku funduszy udało się ukończyć tylko siedem
łuków. Kolejne cztery dobudowano
dopiero w 1900 roku. Sukiennice
stanowią podstawę dzwonnicy
Belfort (91 metrów) i wraz z wieżą
katedry św. Bawona oraz kościołem
św. Mikołaja tworzą architektoniczną panoramę starego miasta.
Budowę wieży Belfort rozpoczęto w
1313 roku z inicjatywy władz miejskich. Oprócz funkcji obserwacyjnej
stanowiła ona także symbol bogactwa i niezależności miasta. W środku podziwiać można dzwony, które
wiele razy ostrzegały Gent przed najeźdźcami. Najbardziej znanym jest
olbrzymi - Klokke Roeland, który
zawisł już w 1325 roku. Na szczycie
wieży znajduje się mosiężny pozłacany smok Draak van Gent – symbol
miasta. Belfort znajduje się na liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Gravensteen i okolice
Na placu Sint-Veerleplein stoi
Gravensteen – dawna siedziba
hrabiów Flandrii, wzniesiona pod
koniec XII wieku przez Filipa
Alzackiego. Zamek wygląda dosyć
ponuro. Tuż przed bramą mieści się
brukowany plac z pręgierzem, gdzie
publicznie wymierzano kary rebeliantom i buntownikom niezadowolonym z wysokich podatków. W XVI
wieku było to miejsce straceń i sala
tortur oraz sąd w którym odbywały
się procesy czarownic oskarżonych
o paktowanie z diabłem i uprawianie czarnej magii. Obecnie zamek
jest siedzibą Muzeum Trybunału
Sprawiedliwości oraz Muzeum
Broni.
Wychodząc z placu Sint-Veerleplein
można przejść mostem przez rzekę
Leie i dojść do Korenmarkt. Swoją
nazwę plac zawdzięcza dawnej funkcji handlowej. Sprzedawano tu towary docierające do miasta rzekami. Po
przeciwległej stronie placu znajduje
się Vismarkt, którego fasadę zdobi
nieco zaniedbany relief przedstawiający Neptuna rozkazującego dwóm
postaciom. Obie z nich alegorycznie
przedstawiają rzeki: postać męska to
Schelda, a damska – Leie.
Vrijdagmarkt
Dawne polityczne centrum miasta, miejsce publicznych zgromadzeń i egzekucji. Obok pobliskiego
mostu stoi XV-to wieczna armata,
najpotężniejsze działo oblężnicze
tamtych czasów, zwane „Szaloną
Małgorzatką” (Dulle Griet). Na
środku placu wznosi się pomnik
Jacoba van Artevelde, XIV-to wiecz-
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nego przywódcy cechowego, który
walczył o niezależność Flandrii.
Na fasadzie jednego z domów
otaczających pomnik rzuca się w
oczy wielki napis Socialistische
Werkersvereningingen. To właśnie
w Gent zrodził się ruch robotniczy i
powstały trzy najważniejsze w Belgii
nurty polityczne: socjalistów, liberałów i chrześcijańskich demokratów.
Budynek na Vrijdagmarkt to pamiątka tamtych czasów i jednocześnie
siedziba belgijskiego związku zawodowego.
Na Vrijdagmarkt jest także Toreken
– wysmukła baszta z XV wieku, będąca kiedyś domem cechowym kaletników.
Kościoły i klasztory
Naprzeciwko wieży Belfort mieści
się piękny kościół św. Mikołaja
(Sint-Niklaaskerk), wczesnogotycka
świątynia, której budowę rozpoczęto
na terenie starego targu na początku
XIII wieku. Jego charakterystycznymi elementami są smukłe, gotyckie
wieżyczki. W XIV i XV wieku do
bryły głównej kościoła dobudowano kaplice, z których każda gromadziła członków odrębnego cechu
rzemieślników. Wewnątrz warto
zwrócić uwagę na ogromny barokowy ołtarz, z gigantyczną figurą
Boga Ojca otoczonego przez grono
aniołów.
Nieopodal, przy moście św. Michała
(Sint-Michielsbrug) ze statuą tegoż świętego, stoi kościół pod
wezwaniem św. Michała (SintMichielskerk). Uwagę przykuwa
jego wieża, która nigdy nie została
dokończona. Kamień węgielny położono tam w 1440 roku, jednak z
powodu ciągłego braku pieniędzy
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budowa ciągnęła się aż do 1672 roku. W 1828 roku porzucono marzenia o wzniesieniu ogromnej wieży i
planowanej od wieków rozbudowie
świątyni.
Opactwo św. Bawona (SintBaafsadbij) u zbiegu rzek Leile i
Scheldy założył w 630 roku francuski misjonarz św. Amand. Przez
lata było celem pielgrzymek, które
przybywały aby czuwać przy grobie
św. Bawona. W połowie XVI wieku Karol V zburzył znaczną część
opactwa i przebudował je na cytadelę. Obecnie w zachowanych pozostałościach mieści się muzeum.
Innym wartym obejrzenia kościołem jest Kościół św. Jakuba (SintJacobskerk) – najstarszy kościół w
zachodniej Belgii.
Inne turystyczne atrakcje
Zwiedzając Gent koniecznie trzeba przespacerować się Graslei
i Korenlei – ulicami, a raczej
bulwarami, wzdłuż kanału Leie
het Gravensteen i zobaczyć Het
Patershol, śliczną starą dzielnicę
miasta z małymi domkami przy
małych uliczkach.
Oprócz zabytków architektury Gent
oferuje turystom muzea, Beginaże,
dworzec kolejowy Sint-Pieters –
wybudowany w 1913 roku z okazji
otwarcia światowej wystawy Expo
– czy Citadelpark – zespół parkowy
położony w centralnej części miasta
otaczający budynki parku Muzeum
Sztuki Nowoczesnej.
Gent szczyci się także działalnością na niwie nauki. Pod względem
liczby studentów jest najważniejszym miastem uniwersyteckim w
Belgii. Na samym uniwersytecie
(Universiteit Gent) studiuje około

Źródło: www.flickr.com

28 tysięcy osób. Słynna jest uniwersytecka biblioteka Boekentoren,
która w swoich wnętrzach skrywa
przeszło trzy miliony książek oraz
liczne średniowieczne manuskrypty
i starodruki.
Co pięć lat w Gent ma miejsce
słynna wystawa-festiwal kwiatów
(Floralies Gantoises). Co roku, pod
koniec lipca, ma miejsce jedna z
największych imprez muzyczno-kulturalnych Gentse Feesten, w
czasie której odbywa się słynny pochód stroppendragers. Natomiast
w październiku – jeden z największych festiwali filmowych w Europie
– Filmfestival Gent.
Gent słynie także z kanałów. Może
nie są one tak spektakularne, jak
te znane z Wenecji, ale warto zdecydować się na poznanie miasta od
strony wody.
Nie mniej znane są gandawskie specjały. W mieście można zamówić kilka interesujących dań miejscowej
kuchni. Przede wszystkim trzeba
spróbować waterzooi, gęstej zupy z
ryb lub z kurczaka. Zachwyci także
gentse stoverij –wołowina i podroby
duszone do miękkości w ciemnym
piwie i podawane z kromką posmarowanego musztardą chleba. Z kolei
Gentse hutsepot, to rozgrzewająca
potrawka z wołowiny i wieprzowiny z dodatkiem rzepy, selera, pora
i pasternaku. Miasto ma też swoje lokalne piwa, m.in. Delirium
Tremens, Gentse Tripel, Troubadour
i Artevelde.
Gent ma ciekawą historię. To raj dla
miłośników piwa, stylowych pubów
i kulinarnych rozkoszy. Gent to trochę Paryża, Wenecji i Amsterdamu
w jednym. Naprawdę warto je odwiedzić.

Most św. Michała, źródło: commons.wikimedia.org

Anna Janicka
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Tablice rejestracyjne

i przerejestrowanie samochodu w Belgii
•9 – tablice personalizowane (z
oznaczeniem według wyboru właściciela)

W 2008 roku rozgorzał narodowy spór pomiędzy Flamandami a
Walonami, dotyczący wymiany tablic rejestracyjnych. Te, które były w
użyciu do tej pory, musiały zostać
zastąpione tablicami zgodnymi z
normami Unii Europejskiej co do
ich czytelności i wielkości.

Trzyznakowa grupa ma charakter
oznaczenia porządkowego; określone kombinacje są jednak zastrzeżone dla pojazdów określonego typu.
Na przykład kombinacje zaczynające się od litery:
•M – oznaczają motocykle
•Q – przyczepy
•T – taksówki lub limuzyny wynajmowane z szoferem
•CD – pojazd dyplomatyczny
•O – pojazdy zabytkowe (oldtimery)
•Z – tablice dealerskie

Strona flamandzka zaproponowała,
żeby nowe tablice rejestracyjne były
takie jak w Holandii – czarne napisy
na żółtym tle. Na takie rozwiązanie
nie zgodzili się Walonowie, którzy
stwierdzili, że zaproponowane kolory dziwnym trafem przypominają
barwy flamandzkiej flagi (czarny
lew na żółtym polu). Zaproponowali
więc kompromis poprzez dodanie
czerwonych obwódek, na co z kolei
zgody nie wyraziła strona przeciwna
twierdząc, że czerwień kojarzy się z
socjalizmem i na belgijskich tablicach jest zupełnie nie na miejscu.
Spór trwał dwa lata, aż wreszcie obie
strony zgodziły się na to, żeby nowe
tablice miały białe tło z czerwonymi
wpadającymi w bordo napisami i z
czarnym odcieniem.

Numer rejestracyjny zapisany jest
czerwonymi znakami na białym tle.
Z lewej strony mieści się euroband z
wyróżnikiem kraju „B” – symbolem
Belgii w międzynarodowym kodzie
samochodowym. Na tylnych tablicach rejestracyjnych nad pierwszym
łącznikiem umieszczone są litery CV
od „circulation”(FR) i „verkeer”(NL)
– ruch drogowy.

Obecnie obowiązujące tablice rejestracyjne
Przypisane są właścicielowi, a nie
pojazdowi, dzięki temu nie ma konieczności ich wymiany przy nabyciu kolejnego samochodu. Tablica
przednia jest kopią, ważniejsza jest
tylna – tablica oficjalna zawierająca
specjalne oznakowania i odblaskowe tło.

Przerejestrowanie samochodu
Każda osoba mieszkająca w Belgii
i zarejestrowana w gemeente w rejestrze mieszkańców przez okres
dłuższy niż trzy miesiące, pracująca w Belgii i korzystająca ze swojego samochodu, według prawa ma
obowiązek niezwłocznego przerejestrowania samochodu zarejestrowanego na nią w
Polsce.
Powyższy wymóg dotyczy obywateli polskich
przebywających
w Belgii na stałe, tych przebywających ponad
trzy miesiące
i pracujących
na umowie na
czas nieokreślony, a nawet na
umowie na czas
określony lub

Oznaczenia na tablicach składają
się z liter i cyfr. Litery nie są na nich
wyróżnikami, dlatego bez dostępu
do szczegółowych danych, na podstawie rejestracji nie można określić miejsca pochodzenia pojazdu.
Schemat numeru rejestracyjnego
składa się z cyfry, łącznika, trzech
liter, łącznika i trzech cyfr. Pierwsza
cyfra określa rodzaj tablicy:
•1-7 – tablica standardowa
•8 – pojazdy należące do organizacji
międzynarodowej i pojazdy instytucji unijnych

W momencie rejestracji pojazdu
właściciel otrzymuje jedną tablicę,
którą należy umieścić z tyłu pojazdu. Tablicę przednią trzeba zamówić
na własny koszt w odpowiednim
punkcie usługowym. Dlatego też
przednie tablice mają często odmienny krój liter oraz większy rozmiar i zawierają już literę „B”.

kontraktach czasowych. W Belgii
należy zarejestrować samochód
najpóźniej po upływie 3 miesięcy
od meldunku, czyli zarejestrowania
w urzędzie gminy (gemeente) i uzyskania bijlage potwierdzającego fakt
rejestracji. Nie wolno czekać do momentu otrzymania E kaart (na którą
trzeba czekać czasami i kilka miesięcy). Fakt rejestracji w gemeente
jest równoznaczny z koniecznością
przerejestrowania pojazdu.
Z obowiązku rejestracji samochodów zwolnieni są:
•Pracownicy delegowani, przebywający w delegacji maximum 183 dni
kalendarzowe w roku
•Pracownicy instytucji międzynarodowych mających siedzibę za granicą (gdy samochód jest zarejestrowany na tę instytucję)
•Pracownicy firm zagranicznych
(gdy samochód jest zarejestrowany
na firmę)
•Osoby, które przebywają w Belgii
krótko, na zasadzie odwiedzin
•Rezydenci użytkujący samochód
wynajęty od usługodawcy, czyli firmy wynajmującej samochody na
okres maksymalnie sześciu miesięcy
Podsumowując. Każda osoba, która pracuje lub przebywa na terenie
Belgii dłużej niż trzy miesiące, jest
ZOBOWIĄZANA do przerejestrowania swojego samochodu z numerów
polskich na belgijskie. Powyższej rejestracji podlega każdy pojazd jeżdżący po terenie Belgii, bez względu
na to, czy dana osoba jest właścicielem tego pojazdu, czy też nie.
Wbrew pozorom przerejestrowanie
samochodu „na polskich blachach”
na numery belgijskie wcale nie jest
tak skomplikowane jakby się mogło
wydawać.

Źródło: www.wikipedia.org
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Formalności
1. Aby przerejestrować samochód
nieposiadający belgijskich numerów rejestracyjnych, należy być wpisanym do rejestru ludności w Belgii
i posiadać tutejszą kartę pobytu.
2. Trzeba być w posiadaniu
wszystkich wymaganych w Belgii
dokumentów samochodu: gelijkvormigheidsattest (świadectwo
homologacji typu pojazdu), inschrijvingsbewijs (dowód rejestracyny auta), Car-Pass (wpisy o przebiegu kilometrów), ewentualnie fakturę
zakupu.
3. Należy udać się do Douanekantoor
(Urzędu Celnego) po „roze aanvraagformulier voor inschrijving van
een voertuig” (różowy formularz do
rejestracji auta), posiadający groen
„vignet 705” (zielona „winieta 705”).
Ten dokument zastanie wypełniony
i podstemplowany na miejscu.
Gewestelijke dienst:
Douane en Accijnzen Antwerpen
Ellermanstraat 21
2060 Antwerpen
e-mail:
da.regioman.inl.antwerpen@minfin.
fed.be
Telefon:
0257 607 51
4. Należy udać się do autokeuring
(przegląd pojazdu)
•Jeżeli pojazd zmienia właściciela,
trzeba zrobić tweedehandskeuring/
keuring voor verkoop (przegląd do
sprzedaży).
•Jeżeli pojazd nie zmienia właściciela, wystarczy zrobić administratie-
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ve keuring (przegląd samochodu).
Należy jednak być w posiadaniu
wszystkich dokumentów wymienionych w punkcie drugim.
5. Każdy bank, bądź też przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej, może
zaoferowac Belgische verzekering
„wettelijke burgerlijke aansprakelijkheid” (ubezpieczenie samochodu od odpowiedzialności cywilnej).
6. Zarejestrować samochód i wystąpić o tutejsze numery rejestracyjne
może agent ubezpieczeniowy, u
którego nabywamy ubezpieczenie.
Każdy może to także zrobic sam w
DIV (Dyrekcji Wpisu Pojazdów).
Ubezpieczenie zależy od roku produkcji auta, pojemności silnika, ilości wypadków przez ostatnie 5 lat,
ewentualnie garażowania, jednak
najważniejszym czynnikiem jest
emisja CO2. Im wyższa, tym większa opłata.
W większości przypadków banki
oraz firmy ubezpieczeniowe honorują zaświadczenie z Polski o bezwypadkowej jeździe w ciągu ostatnich
5 lat, co znacznie obniża koszt ubezpieczenia.

Co czeka kierowcę, który nie przerejestrował samochodu?
Kłopoty i to niemałe. Za nieprzerejestrowanie samochodu grożą bardzo
wysokie kary sięgające nawet 3 tysięcy euro. Wszystkie koszty związane z odholowaniem auta ponosi
właściciel.
Policja co jakiś czas sprawdza, czy
auto na zagranicznych blachach
zostało już przerejestrowane. Kiedy
samochód dalej ma polskie blachy policja wkracza do akcji. Nie
pomagają tłumaczenia, że natychmiast auto zostanie przerejestrowane. Samochód spod domu, ale i w
trakcie kontroli drogowej, zostanie
odholowany na parking, tablice rejestracyjne zabrane, a kierowca dostanie maksymalnie dwa tygodnie na
przerejestrowanie samochodu i na
dodatek wysoki mandat. A to wszystko dlatego, że posiada belgijski meldunek, tutaj pracuje, płaci podatki,
jeździ po belgijskich drogach.
Paweł Jeżewski i consultcenter.be
Źródła:
rmf.24/fakty/świat, PAP,
autoswiat.pl

W Belgii obowiązują dwa rodzaje
podatków samochodowych:
BIV – opłaca się go jednorazowo
przy pierwszej rejestracji pojazdu.
Im samochód jest starszy, tym podatek niższy.
Verkeersbelasting – podatek drogowy za korzystanie z belgijskich dróg,
który należy opłacać raz do roku.

Przypominamy!!!
Od 2016 roku, w Antwerpii, powstanie ekosfera do
której będzie można wjechać tylko autami spełniającymi określone normy emisji spalin. Zatruwające
środowisko pojazdy nie będą już mogły jeździć na
de Singel, het Eilandje i Linkeroever i wjeżdżać do
centrum miasta. W całym obszarze od de Singel i
nabrzeża Scheldy nie będzie miejsca dla starych
samochodów osobowych i ciężarowych.
Zakaz wjazdu do miasta dotyczyć będzie pojazdów
z silnikiem diesla starszych niż 15 lat i samochodów z silnikiem benzynowym starszych niż 22 lata.
Za nieprzestrzeganie powyższego nakazu policja
ukarze właścicieli samochodów wysokimi karami
pieniężnymi. Monitorowanie odbywać się będzie
poprzez automatyczne rozpoznawanie na drogach
tablic rejestracyjnych pojazdów. Strefa ekologiczna
będzie wyraźnie oznaczona specjalnymi znakami.
Kary będą natychmiastowe, bo bezzałogowe kamery
usytuowane wzdłuż dróg automatycznie rozpoznają
tablice rejestracyjna pojazdu i prześlą te dane do
Departamentu Rejestracji Pojazdów.

Źródło: www.ademloos.be

Antwerpia po polsku

grudzień 2015 - styczeń 2016

25

Bezrobocie przejściowe
(tymczasowe)
Bezrobocie przejściowe ma miejsce, kiedy w trakcie zatrudnienia
pracownik, z niezależnych od niego przyczyn, przez krótki okres nie
może wykonywać pracy. Na przykład z powodu złej pogody (w sektorze budowlanym), ze względu na
chwilowy brak zleceń, nieobecność
użytkowników (w sektorze czeków
usługowych) lub z powodu awarii
parku maszynowego.
Pracodawca może wtedy dokonać
zgłoszenia do RVA/ONEM, by zapewnić dochody swoim pracownikom. Jeśli jednak pracodawca nie
dokona zgłoszenia o przejściowym
bezrobociu, ma obowiązek wypłacić
pracownikowi normalną pensję za
dni, w których pracownik nie pracował nie z własnej winy.
Jakich formalności należy dokonać?
W przypadku przejściowego bezrobocia, pracodawca powinien
przekazać pracownikowi tzw. kartę
kontrolną (formularz C3.2A), jeszcze
przed zgłoszeniem pierwszego dnia
bezrobocia. W sektorze budowlanym pracownicy muszą otrzymywać
karty kontrolne co miesiąc, jeszcze
przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego. Osoby, które zostały
wysłane na przejściowe bezrobocie
i nie otrzymały karty kontrolnej od
swojego pracodawcy, powinny natychmiast skontaktować się z ACV/
CSC. W przypadku zagubienia karty
kontrolnej, natychmiast należy zgłosić ten fakt swojemu pracodawcy.
Pracodawca powinien wystąpić o
duplikat karty kontrolnej. Należy
pamiętać, że o duplikat można wystąpić tylko raz na dwa lata. Wypłata
zasiłku na podstawie duplikatu odbywa się tylko za zgodą RVA/ONEM.
Kartę kontrolną (C3.2A) należy mieć
zawsze przy sobie (podczas godzin
pracy w drodze z i do pracy), na wypadek kontroli. Na koniec miesiąca,
w którym miało miejsce przejściowe
bezrobocie, pracodawca przekazuje
pracownikowi jeszcze jeden dokument – formularz C3.2. Wypełnioną
i podpisaną kartę kontrolną (C3.2A)
oraz formularz C3.2 należy złożyć w
ACV/CSC. Sposób wypełniania karty kontrolnej jest opisany na samej
karcie. Nawet jeśli pracodawca nie
przekazał pracownikowi formularza C3.2, pracownik i tak powinien
zgłosić się do ACV/CSC ze swoją
kartą kontrolną (C3.2A). Może się

okazać, że pracodawca przesłał formularz C3.2 drogą elektroniczną.
Przy pierwszym wniosku o zasiłek
z powodu przejściowego bezrobocia, należy osobiście zgłosić się do
najbliższego oddziału ACV/CSC w
celu podpisania oświadczenia o sytuacji rodzinnej, sytuacji finansowej
partnera/współmałżonka, miejscu
zamieszkania i numerze konta. Na
oświadczeniu należy również podać
informacje o ewentualnych dodatkowych zajęciach, takich jak posiadanie udziałów w spółce, prowadzenie działalności gospodarczej, pracy
jako wolontariusz, zaangażowaniu
w stowarzyszeniach, czy klubach
sportowych. W razie zmian dotyczących powyższych danych, należy
natychmiast osobiście powiadomić
ACV/CSC. Osoba, która nie poda
wszystkich niezbędnych informacji,
poda informacje nieprawdziwe lub
nie zgłosi zmiany sytuacji rodzinnej,
miejsca zamieszkania, podjęcia dodatkowej pracy czy działalności, może na pewien okres utracić prawo
do zasiłku z tytułu przejściowego
bezrobocia.
Ile wynosi zasiłek?
Pracownicy przebywający na przejściowym bezrobociu mają prawo do
zasiłku od razu, niezależnie od tego
ile dni przepracowali i w jakim są
wieku. Na wysokość zasiłku z tytułu przejściowego bezrobocia mają
wpływ następujące czynniki: wysokość dochodów pracownika, sytuacja rodzinna pracownika, sytuacja
finansowa pratnera/współmałżonka.
Kwota zasiłku to średnia obliczana
za dzień bezrobocia. Liczba wypłat
zasiłku w danym miesiącu zależy od

liczby dni bezrobocia przejściowego
w danym miesiącu. Liczba dni bezrobocia przejściowego jest wskazana
na karcie kontrolnej C3.2A oraz na
formularzu C3.2 wystawionym przez
pracodawcę. Zasiłek z tytułu przejściowego bezrobocia jest przeliczany na system sześciodniowy.W praktyce oznacza to, że osoba pracująca
na pełny etat pięć dni w tygodniu,
która była przez tydzień na przejściowym bezrobociu, otrzyma zasiłek za
sześć dni. Po złożeniu w ACV/CSC
niezbędnych dokumentów i wniosku o zasiłek z tytułu przejściowego bezrobocia, ACV/CSC wysyła list
informujący o kwocie zasiłku, jaka
przysługuje pracownikowi za każdy
dzień bezrobocia oraz o sposobie jej
naliczenia.
Należy pamiętać, że sytuacja finansowa osoby, która mieszka pod
jednym dachem z pracownikiem
i nie ma z nim żadnych powiązań
rodzinnych, partnerskich czy gospodarczych, również ma wpływ na wysokość zasiłku. Bardzo ważne jest
również, aby przy składaniu wniosku o zasiłek zgłaszać wszystkie osoby mieszkające oficjalnie pod tym
samym adresem. W przeciwnym
razie RVA/ONEM może wstrzymać
wypłatę zasiłku lub zażądać zwrotu
wypłaconych zasiłków.
Adresy i godziny otwarcia można
znaleźć na stronach: http://adressen.
acv-online.be (NL) lub http://adresses.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy
wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania.
Aldona Kuczyńska - Naskręt
ACV Antwerpen

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
• Firma z Belgii poszukuje osób prowadzących działalność gospodar
czą ogólnobudowlaną, murarz, cieśla. Język niderlandzki lub angiel
ski w stopniu dobrym. Tel: 0492.52.15.49
• Sprzedam ubranka dziewczęce rozmiar 132-140 i buciki nr 32-34.
Cena 1-5 euro. Antwerpia. Telefon: 0484.419.137
• Chętnie pomogę w nauce języka niderlandzkiego w zamian za pomoc
w pracy domowej. Telefon: 0484 85 68 64
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Kto czuwa nad prawami pracowników
w miejscach pracy?
Wybory do rad zakładowych 2016

W okresie od 9 do 22 maja 2016 w
wielu przedsiębiorstwach w Belgii
zostaną przeprowadzone wybory,
w których pracownicy wybiorą
swoich przedstawicieli związkowych do rad zakładowych i do
komitetów do spraw prewencji i
ochrony w miejscu pracy. Wybrane
osoby będą pełniły rolę rzeczników
pracowników w swoich przedsiębiorstwach.
Wybory do rad zakładowych (w
przedsiębiortwach zatrudniających
100 lub więcej pracowników) i do
komitetów do spraw prewencji i
ochrony w miejscu pracy (w przedsiębiorstwach liczących 50 lub wiecej pracowników) odbywają się co
4 lata. Od czasu ostatnich wyborów
powstało wiele nowych przedsiębiorstw, w których pracownicy po
raz pierwszy będą mogli wybierać
swoich przedstawicieli związkowych. Dla wielu z Państwa będzie
to nowe doświadczenie. Dlatego
chcemy przybliżyć Państwu dlaczego warto wziąć udział w wyborach
związkowych.
W obronie praw pracowników
Wybrane osoby jako przedstawiciele pracowników będą miały jasne
zadanie do wypełnienia. Będą wyrazicielami opinii wszystkich osób
zatrudnionych w firmie. Ich zadaniem będzie zbieranie skarg i pytań,
by następnie omawiać je z kierownictwem. Będą walczyć o bardziej
bezpieczne miejsca pracy, lepsze warunki zatrudnienia, mniejszy stres w
miejscu pracy oraz więcej przestrzeni dla połączenia życia zawodowego
z rodzinnym. Jednocześnie będą dążyły do utrzymania lub rozszerzenia
obecnego zatrudnienia, lepszych i
uczciwych wynagrodzeń, równych

szans dla kobiet i zapewnienia większej możliwości rozwoju i promocji.
Przedstawiciele związkowi są bardziej wrażliwi na sytuacje kolegów,
którzy muszą pracować trudnych
warunkach, którzy są zagrożeni
utratą pracy. Walczą o równe płace
za tę samą pracę oraz o jednakowe
możliwości dokształcania zawodowego dla wszystkich pracowników,
również dla starszych, zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin
oraz dla słabo wykształconych. Dla
kolegów z pracy są osobami pierwszego kontaktu w razie problemów
w pracy.
Szukają rozwiązań w porozumieniu
z pracodawcą, a jeśli trzeba również
z pracownikami związków zawodowych. Ich obecność w przedsiębiorstwie ma zapewnić pozostałym
kolegom pewność i bezpieczeństwo
pracy.
Co to jest rada zakładowa?
Rada zakładowa składa się z jednakowej liczby członków delegacji
pracodawcy oraz członków delegacji
pracowników. Pracodawcę reprezentują przedstawiciele kadry kierowniczej. Pracowników reprezentują wybrani na drodze głosowania
(w wyborach do rad zakładowych)
przedstawiciele związkowi. Rada zakładowa ma kompetencje związane
z rozwojem zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz uprawnienia do
podejmowania decyzji w kwestiach
ekonomiczno-finansowych. Raz do
roku, kwartalnie lub okazjonalnie
dyrekcja firmy musi informować
radę zakładową o stanie i ewolucji
zatrudnienia w firmie. Wszelkie
zmiany dotyczące organizacji pracy muszą być uprzednio omówione
i skonsultowane z radą zakładową.
Oprócz tego rada zakładowa ma
prawo doradzać oraz podejmować
decyzje dotyczące m.in. urlopów
wypoczynkowych, zastępczych dni
świątecznych, szkoleń i zmian kwalifikacji pracowników, urlopów edukacyjnych, zamknięcia lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa, urlopów
wychowawczych, monitoringu, itd.
Raz na rok, raz na kwartał lub okazjonalnie rada zakładowa musi być
informowana o ekonomiczno-finansowej sytuacji przedsiębiorstwa.
Inwestycje w innowacje technolo-

giczne musza być uprzednio omówione z radą zakładową.
Co to jest komitet do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy
Komitety do spraw prewencji i
ochrony w miejscu pracy podobnie
jak rady zakładowe składają się z
jednakowej liczby przedstawicieli
delegacji pracodawcy oraz przedstawicieli delegacji pracowników
Komitety pełnią ważną rolę w dążeniu do poprawy warunków pracy
w przedsiębiorstwie. Czuwają nad
bezpieczeństwem pracy, ergonomią,
dbają o sprzyjające zdrowiu warunki
pracy i minimalizację poziomu stresu w miejscu pracy. Mają za zadanie
zapobiegać sytuacjom zwiększającym ryzyko wypadków przy pracy i
chorób zawodowych. W razie wystąpienia wypadku przy pracy mają za
zadanie zbadać jego przyczyny oraz
zadbać o prawa pracownika, który
uległ wypadkowi przy pracy.
Pracodawcy mają obowiązek konsultacji z komitetem odnośnie
wszystkich projektów oraz zmian w
przedsiębiorstwie, które mogą mieć
wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie
pracowników.
Kandydaci
Kandydatem na przedstawiciela
związkowego może być każdy pracownik przedsiębiorstwa, który jest
pełnoletni, jest zrzeszony w związku
zawodowym, nie jest pracownikiem
kadry zarządzającej i ma minimum
6 miesięcy stażu pracy w przedsiębiorstwie. Osoby, które zgłoszą się
jako kandydaci są chronieni przed
zwolnieniem z pracy od 23 stycznia
2016. Pracownicy związków zawodowych, zajmujący się poszczególnymi
sektorami, poszukują pracowników,
którzy chcą reprezentować swoich
kolegów w konsultacjach z pracodawcą, którzy sądzą, że potrzebne
są zmiany w ich przedsiębiorstwie.
Pracowników pragnących współdecydować o wynagrodzeniach, odzieży roboczej, kosztach transportu,
szkoleniach. Aby wspierać nowych
kandydatów i osoby już wybrane,
związki zawodowe zapewniają szereg środków pomocniczych: odpowiednie przeszkolenie i wsparcie,
doradztwo ekspertów, czasopisma

Antwerpia po polsku

grudzień 2015 - styczeń 2016

i broszury, pomoc ze strony personelu, kontakt z doświadczonymi
działaczami.
Związki zawodowe tworzą listy kandydatów w poszczególnych przedsiębiorstwach. Liczba osób, które mogą
być wybrane na przedstawicieli pracowników zależy od liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie.
Najpóźniej do 15 marca 2016 pracodawcy muszą ogłosić listy kandydatów do rad zakładowych. Listy
kandydatów muszą dotrzeć do
wszystkich pracowników np. drogą elektroniczną lub muszą zostać
wywieszone w przedsiębiorstwie w
miejscach ogólnodostępnych dla
wszystkich zatrudnionych.
Statystyki
W przedsiębiorstwach, w których
przeprowadzane są wybory związkowe, średnia płaca jest wyższa i
więcej inwestuje się w kształcenie
i szkolenie personelu. Firmy, w
których wybiera się przedstawicieli pracowników są generalnie
bezpieczniejsze. Według danych
Funduszu Wypadków przy Pracy
ryzyko wystąpienia wypadków jest
mniejsze i spada stopień zagrożenia
poważnymi wypadkami w firmach
i instytucjach, w których działają

komitety do spraw
prewencji i ochrony
w miejscu pracy.
Statystyki pokazują
również, że w przedsiębiorstwach, w
których funkcjonują
rady zakładowe i komitety bezpieczeństwa jest znacznie
lepsza jakość pracy
oraz pewność i bezpieczeństwo pra-cy. Jednocześnie
zauważa się spadek
zatrudnień na czas
określony oraz mniej
zwolnień personelu.
Osoby, które są
zainteresowane
kandydowaniem,
mogą kontaktować
się z Panem Wim
Verhoeven, e-mail:
wim.verhoeven@
acv-csc.be tel. 03/222
71 53
Aldona Kuczyńska –
Naskręt
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych
przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz
błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego
Roku wszystkim uczniom i ich rodzinom
Życzy
Grono Pedagogiczne SPK w Antwerpii

Pasowanie pierwszoklasistów
24 października w naszej szkole odbyła się uroczystość
„Pasowania na uczniów” dzieci z klas pierwszych.
To ważne w życiu każdego ucznia wydarzenie poprzedzone zostało spektaklem Teatru Lalek z Warszawy
zatytułowanym: „Niebieski”. Po obejrzeniu przedstawienia pierwszoklasiści, w obecności zaproszonych
gości, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów,
ślubowali uroczyście:
„Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia,
uczyć się pilnie, być dobrym kolegą,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,
przynosić dumę rodzicom i nauczycielom,
swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość.”
Na pamiątkę tego wydarzenia każdy uczeń otrzymał
pamiątkowy dyplom.
Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie szkoły
zostali zaproszeni przez Radę Rodziców na pysznego
hot doga.

Warsztaty literacko - artystyczne
W środę 18 listopada i w sobotę 28 listopada odbyły się warsztaty plastyczno-literackie zorganizowane przez
brukselską inicjatywę KIWI. Wzięli w nich udział uczniowie klas IV-tych i V-tych naszej szkoły. W czasie ich
trwania dzieci dowiedziały się, w jaki sposób można stworzyć i zilustrować książkę opowiadającą o miejscu, w
którym mieszkają - o Antwerpii. Obejrzały książkę: „A w moim mieście jest inaczej” napisaną i zilustrowaną prze
KIWI i wzorując się na niej, podjęli się zadania opowiedzenia w podobny sposób o Antwerpii. Efektem finalnym
radosnej, ale ciężkiej pracy twórczej naszych uczniów w czasie warsztatów będzie książka składająca się z listów
pisanych przez każdą z siedmiu grup, na które podczas zajęć podzieleni zostali uczniowie oraz z przygotowanych
do nich, pasujących tematycznie ilustracji.
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FC Nieuw Polonia
Trwa runda jesienna sezonu 2015/2016. Tak dobrego początku
sezonu w historii naszego klubu jeszcze nie było. Wszystkie nasze
młodzieżowe drużyny w swoich grupach zajmują pierwsze miejsca! Również seniorska drużyna plasuje się na bardzo dobrej trzeciej pozycji w swojej grupie. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Wyniki, jakie osiągają nasze zespoły, nie biorą sie znikąd. Tylko
dzięki ciężkiej pracy trenerskiej, zaangażowaniu rodziców i współpracy z zarządem klubu nasze drużyny zajmują tak wysokie miejsca.
Najważniejsza dla klubu jest praca z młodzieżą. Trenerzy często
kosztem życia rodzinnego poświęcają swój wolny czas, aby nasi
chłopcy mogli trenować i grać.
W imieniu całego zarządu klubu F.C. NIEUW POLONIA chcemy
podziękować panu Romanowi, Marcinowi, panom Robertom,
Grzegorzowi, Oskarowi, Jarkowi i wszystkim tym, którzy pomagają przy prowadzeniu drużyn.
Nasz klub jest już znany nie tylko w Antwerpii, dzięki temu często
jesteśmy zapraszani na różne turnieje piłkarskie. Jeden z takich
turniejów odbył się 11/11/2015 w Brukseli. Organizatorem był
klub piłkarski WISŁA BRUKSELA. I tam nasze drużyny zajęły
czołowe miejsca w swoich kategoriach: U7 – 3 miejsce, U13 – 1
i 2 miejsce, Seniorzy 4 miejsce. Gratulujemy!!!
Pomimo tych wszystkich sukcesów nasz klub boryka się z wieloma problemami. Podstawowym jest brak osób
do pomocy trenerom, którzy robią co mogą, ale przy tak dużej ilości zawodników pomoc drugiego trenera jest
niezbędna. Przykładowo – w grupie Pupilen na dwóch trenerów przypada aż 30 zawodników.
Zwracamy się z apelem i prośbą do osób chętnych, które chciałyby pomóc naszemu klubowi i piłkarzom o
zgłaszanie sie do nas. Wszelkie informacje z numerami telefonów do poszczególnych trenerów można znaleźć
na naszej stronie www.fcnieuwpolonia.be oraz na facebooku.
Pozdrawiamy serdecznie kibiców, sympatyków naszego klubu, i serdecznie zapraszamy wszystkich do kibicowania naszym drużynom.
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Najmłodsi czytają...
Jolanta Maria Miklaszewska
„wróżka Jolanta”
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Zapisy dzieci do przedszkola
i szkoły podstawowej w Antwerpii
Rok szkolny 2016-2017
Dokładne informacje można znaleźć
na stronie: www.meldjeaan.antwerpen.be
REJESTRACJA DZIECI W SZKOLE, DO KTÓREJ ZAPISANE
JEST JUŻ RODZEŃSTWO, LUB
W KTÓREJ ZATRUDNIONY
JEST JEDEN Z RODZICÓW:
dotyczy przedszkoli i szkół podstawowych

Źródło: www.deredactie.be

Wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe w Antwerpii korzystają z
systemu (Lokaal OverlegPlatform
(LOP), który umożliwia rodzicom
zapisanie dziecka przez internet do
wybranej placówki oświatowej i tym
samym pozwala na uniknięcie kolejek. Powyższy system uwzględnia
również prawo pierwszeństwa dla
dzieci, które mają już rodzeństwo w
tej samej szkole i dla dzieci rodziców
– pracowników antwerpskich szkół
i przedszkoli.
Zapisy dziecka do przedszkola lub
szkoły podstawowej w Antwerpii
odbywają się w dwóch etapach: rejestracja, a później zapisy!!!
Rejestracja: Zarejestrowanie dziecka w wybranych szkołach na stronie www.meldjeaan.antwerpen.be
Rejestracją są objęte:
• wszystkie dzieci urodzone w roku
2014
• wszystkie dzieci urodzone w latach 2011, 2012 i 2013, które nie są
jeszcze zapisane do szkoły
• dzieci, które idą do pierwszej klasy
w roku szkolnym 2016-2017
• dzieci, które zmieniają placówkę,
czyli idą do nowego przedszkola lub
szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016-17
• niektóre dzieci, które w swojej
szkole przechodzą z przedszkola do
podstawówki.

Zapisy: Po otrzymaniu ze szkoły listu lub e-maila – umówienie się na
wizytę w szkole, żeby dokonać zapisu. Proces zapisywania dziecka
jest zakończony w momencie podpisania przez rodziców regulaminu
szkoły przy wyrażeniu „za zgodą ”
(voor akkord), co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu
szkoły i jej planu pedagogicznego.
Ważne!!!
* Dzieci, które urodziły się pomiędzy
30 listopada a 31 grudnia 2014 roku,
najlepiej zarejestrować do szkoły już
teraz. W ten sposób zwiększają się
szanse na wolne miejsce w wybranej
przez rodziców placówce.
* Jeżeli dziecko będzie uczęszczać
do szkoły specjalnej, nie trzeba go
rejestrować, tylko zapisać bezpośrednio w szkole.
* Jeżeli dziecko skierowane zostało
do szkoły specjalnej, a rodzice chcą
zapisać je do zwykłej szkoły, należy
skorzystać z systemu rejestracyjnego zaznaczając, że dziecko posiada
atest szkoły specjalnej.
Wybór odpowiedniego przedszkola czy szkoły jest bardzo ważny. By
ułatwić rodzicom podjęcie decyzji, w
terminie od 18 stycznia do 21 lutego 2016 roku, w wielu antwerpskich
placówkach będzie można porozmawiać z dyrektorem i nauczycielami
oraz zobaczyć szkołę od wewnątrz.

Rejestracja odbywać się będzie w
terminie od 5 stycznia od godz. 9:30,
do 19 stycznia do godz. 17:00.
1. Moment rejestracji nie ma wpływu na miejsce na liście. Aby zachować prawo pierwszeństwa, dziecko
musi być zarejestrowane najpóźniej
do środy 19 stycznia.
2. Do rejestracji potrzebny jest belgijski PESEL dziecka (rijksregisternummer). Jeżeli dziecko nie posiada
takiego numeru, trzeba skontaktować się z Centrum Informacyjnym
lub udać się do punktu rejestracyjnego.
3. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy
przy rejestracji, lub nie ma dostępu
do komputera, może skorzystać z
usług któregoś z punktów rejestracyjnych lub zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu: 0800 62 185.
Sposób rejestracji:
1. Należy wejść na stronę www.
meldjeaan.antwerpen.be i obejrzeć
umieszczony na niej film. Następnie
wybrać hasło i imię użytkownika.
Zarówno hasło jak i nazwę trzeba
zapamiętać, gdyż będą one potrzebne żeby sprawdzić lub zmienić dane.
Weryfikacja danych jest możliwa do
środy 19 stycznia 2016 włącznie, do
godziny 17:00.
2. Po dokonaniu rejestracji – najpóźniej do dnia 2 lutego 2016 roku, zainteresowani otrzymają list lub e-mail,
w którym zostaną poinformowani,
czy mogą zapisać dziecko do szkoły.
3. Jeżeli do dnia 2 lutego rodzice
nie otrzymają żadnej informacji,
muszą skontaktować się ze szkołą.
W wyjątkowych przypadkach może
się zdarzyć, że szkoła nie ma wystarczającej ilości miejsc. Wtedy należy
powtórnie zarejestrować dziecko w
innej szkole od dnia 5 lutego 2016
roku.
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Zapisy do szkoły:
Rejestracja dziecka nie oznacza,
że jest ono już zapisane do szkoły.
Należy zapisać dziecko osobiście!!!
Zapisy dziecka odbywać się będą w
następujących terminach:
Od 16 lutego do 8 marca i od 11
kwietnia do 3 maja 2016 roku.
Po otrzymaniu wiadomości listownej lub e-maila o możliwości zapisania dziecka do danej szkoły, należy
umówić się na wizytę i osobiście
udać się do szkoły. Po zaakceptowaniu i podpisaniu regulaminu szkoły,
dziecko będzie jej pełnoprawnym
uczniem. Ważne jest, aby poprosić
o pisemne potwierdzenie zapisu.
REJESTRACJA DZIECI W SZKOLE, W KTÓREJ NIE JEST ZAPISANE ICH RODZEŃSTWO, LUB
W KTÓREJ ŻADNE Z RODZICÓW
NIE JEST ZATRUDNIONE:
Na stronie: www.meldjeaan.antwerpen.be, znajduje się dokładny spis
antwerpskich przedszkoli i szkół
podstawowych.
Należy sporządzić listę szkół do których chce się zapisać dziecko i wybrać przynajmniej pięć z nich, a ulubioną szkołę umieścić na miejscu
pierwszym. Na listę można wpisać
tyle szkół ile się chce. Nie zaszkodzi
także osobiste odwiedzenie wybranych placówek.
Rejestracja odbywać się będzie od
5 lutego od godziny 9:30 do 26 lutego 2016 roku do godziny 17:00.
* Do rejestracji potrzebna jest lista
wybranych szkół wraz z odpowiadającymi kodami pocztowymi, oraz
belgijski numer PESEL dziecka.
* Rejestracji należy dokonać przez
internet, lub udać się do jednego z
punktów rejestracyjnych.
Sposób rejestracji:
1. Należy wejść na stronę www.meldjeaan.antwerpen.be i wybrać hasło
i nazwę użytkownika, które w przyszłości będą potrzebne żeby sprawdzić lub zmienić dane. Weryfikacja
danych jest możliwa do dnia 26 lutego 2016 roku, do godziny 17:00.
2. Najpóźniej do czwartku 24 marca
2016 zainteresowani otrzymają list
lub wiadomość e-mail informującą,
w której szkole można dokonać zapisu dziecka.
3. Jeżeli nie została wyznaczona żadna szkoła, do której rodzice chcieliby zapisać dziecko, pracownicy
Centrum Informacyjnego mogą do
dnia 24 maja 2016 udzielić informacji o szkołach, w których są jeszcze
wolne miejsca. Dzieci mogą być zapisywane od 26 maja 2016 roku od
godziny 9:00.

4. Jeżeli rodzice nie otrzymają listu
lub e-maila, powinni zadzwonić do
Centrum Informacyjnego na bezpłatny numer telefonu: 0800 62 185.
Zapisy do szkoły:
Rejestracja dziecka nie oznacza,
że jest ono już zapisane do szkoły.
Należy zapisać dziecko osobiście!!!
Zapisy odbywać się będą od 11 kwietnia do 3 maja 2016. Należy umówić
się na wizytę w szkole wymienionej
w liście lub e-mailu. Po podpisaniu i
zaakceptowaniu regulaminu szkoły
dziecko stanie się jej pełnoprawnym
uczniem. Należy pamiętać o odebraniu pisemnego poświadczenia zapisu dziecka.
WAZNE INFORMACJE!!!
1. Dzieci można rejestrować w antwerpskich przedszkolach i szkołach podstawowych wszystkich
sieci. Bardzo ważne jest, aby do rejestracji wybrać przynajmniej pięć
szkół. Przy przyznawaniu wolnych
miejsc, najpierw bierze się pod uwagę wolne miejsca w szkole, którą rodzice zaznaczyli jako pierwszą (1).
Jeśli w tej placówce jest wolne miejsce dla dziecka, rodzice otrzymują
list lub e-mail o możliwości zapisania do niej dziecka. Jeżeli w szkole
pierwszej (1) nie ma już wolnych
miejsc, przychodzi kolej na szkołę
umieszczoną jako druga (2). Jeżeli w
tej szkole jest wolne miejsce, rodzice
otrzymują list lub e-mail o możliwości zapisania dziecka do tej szkoły,
a dziecko automatycznie trafia na
listę rezerwową szkoły (1).
2. Powyższa procedura powtarzana jest przy wszystkich podanych
przez rodziców szkołach. Dziecko
nie może rozpocząć nauki w szkole
znajdującej się na niższej pozycji na
liście. Jeżeli w późniejszym terminie
zwolni się miejsce w szkole, w której
dziecko znajduje się na liście rezerwowej, rodzice dziecka będą mogli
zapisać je do tej szkoły nawet wtedy, kiedy jest już zapisane do innej
szkoły. W takiej sytuacji szkoła sama skontaktuje się z rodzicami.
3. Po zakończeniu rejestracji, każda
szkoła ustala listę rankingową dla
wszystkich zarejestrowanych dzieci, które zostają podzielone na trzy
grupy: te, których rodzeństwo jest
już zapisane w danej szkole, dzieci
pracowników przedszkoli lub szkół
podstawowych w Antwerpii, i pozostałe dzieci.
4. Zarejestrowane dzieci zostają
sklasyfikowane według dwóch kryteriów: odległość od szkoły i preferowana szkoła. Szkoły samodzielnie
decydują o ilości wolnych miejsc
przeznaczonych dla każdego z kry-
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teriów.
5. Przy rejestracji można podawać
następujące adresy: oficjalny, pod
którym zameldowane jest dziecko,
lub adres zatrudnienia matki lub ojca. Można podać oba adresy. Będą
one wykorzystane dla wszystkich
wybranych przez rodziców szkół.
Przy określaniu pozycji dziecka na
liście zawsze brana jest pod uwagę
najkrótsza odległość do szkoły.
6. Poprzez określenie „rodzeństwo”
rozumie się nie tylko rodzeństwo
mające wspólnych rodziców i stanowiących rodzinę, ale i takie, które
ma wspólnych rodziców, ale niekoniecznie mieszka pod jednym dachem. Dotyczy to także rodzeństwa
przyrodniego z jednym wspólnym
rodzicem (niekoniecznie mieszkającym pod jednym dachem) oraz
dzieci mieszkające pod jednym
adresem, ale niemające wspólnego
rodzica (na przykład rodzeństwo
przybrane).
7. Jeżeli rodzice zarejestrowali dzieci w szkołach które nie posiadają
wolnych miejsc, otrzymują z tych
szkół wiadomość o niezrealizowanym zapisie. Każda taka wiadomość
powiązana jest z jedną szkołą i jest
potwierdzeniem, że dziecko znajduje się na liście rezerwowej danej
szkoły.
Godziny pracy Centrum Informacyjnego:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
Wykaz punktów rejestracyjnych
znajduje się na stronie:
www.meldjeaan.antwerpen.be
Telefon: 0800 62 185
E-mail: helpdesk.aanmelden@stad.
antwerpen.be
Strona internetowa:
Na podstawie broszury wydawanej
przez miasto Antwerpia
Opracowała: Karolina Morawska.

Źródło: www.knack.be
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Organizacja systemu oświaty w Belgii
Szanowni rodzice. Macie dzieci starsze niż 2,5 roku? Przeczytajcie!
W Belgii dzieci uczęszczają:
- od 2,5 do 5 lat do przedszkola –
nieobowiązkowo.
- od 6 do 11 lat do szkoły podstawowej – obowiązkowo.
- od 12 do 18 lat do szkoły średniej.
Po niej kończy się obowiązek nauczania.
Czasem przebiega to nieco inaczej.
• Dzieci, dla których zwyczajny
system szkolnictwa jest za trudny,
uczęszczają do szkół specjalnych.
Jest to możliwe dla dzieci we wszystkich kategoriach wiekowych od 2,5
do 17 lat.
• Nie wszystkie dzieci przechodzą
co roku do następnej klasy. Czasami
mogą zmienić kierunek, a czasami
muszą powtarzać tę samą klasę.
Czego uczą się dzieci w przedszkolu i szkole?
• W przedszkolu spędzają dużo
czasu na zabawie. Uczą się robótek
ręcznych, kolorowania, malowania,
śpiewu, słuchania historyjek, rozmowy, ćwiczeń gimnastycznych,
tańca oraz wspólnej zabawy z innymi dziećmi.
– W szkole podstawowej uczą się
czytać, pisać, liczyć, historii i geografii. Zaczynają naukę języka francuskiego. Uczą się poprawnego zachowania we wzajemnych kontaktach,
oraz sztuki uczenia się.

Szkoła średnia ma trzy stopnie.
I stopień (12-13 lat): młodzież otrzymuje wykształcenie ogólne. Uczy się
takich przedmiotów jak język niderlandzki, język francuski, matematyka, geografia, historia.
II stopień (14-15 lat): młodzież musi
wybierać z czterech możliwości.
• ASO (Algemeen Secundair
Onderwijs = Liceum Ogólnokształcące), wykształcenie ogólne.
Jest to przygotowanie do szkolnictwa wyższego.
• KSO (Kunst Secundair Onderwijs
= Szkoły Średnie Plastyczne), wykształcenie ogólne i artystyczne.
• TSO (Technisch Secundair
Onderwijs = Średnie Szkoły Techniczne), wykształcenie ogólne i techniczne.
• BSO (Beroeps Secundair
Onderwijs = Średnie Szkoły Zawodowe), wykształcenie ogólne i nauka zawodu.
Na każdym kierunku są przedmioty
obowiązkowe oraz przedmioty, które młodzież sama może wybierać.
Wybór zawsze jest dość obszerny.
III stopień (16-17 lat): młodzież
uczęszcza dalej do ASO, KSO, TSO
lub BSO. Pewna ilość przedmiotów
jest obowiązkowa, a inne można wybrać samemu. Uczniowie przygotowują się do wyższych studiów lub
podjęcia pracy.
• Ten, kto uczęszcza do BSO, musi
jeszcze zaliczyć siódmy rok nauki

Źródło: rayanddidirealtors.com

(IV stopień).
• Ten, kto pomyślnie ukończy III
stopień ASO, KSO, TSO lub IV stopień BSO, otrzymuje dyplom szkoły
średniej i może ubiegać się o przyjęcie na studia. Kto skończył 18 lat,
może przerwać naukę i iść do pracy.
• Po ukończeniu 16 lat (lub 15 z dyplomem II stopnia), uczeń, który nie
chce kontynuować nauki III stopnia
szkoły średniej, może się uczyć i
jednocześnie pracować (Deeltijds
Onderwijs).
Czasami dzieci nie mogą uczęszczać do zwykłych szkół z powodu
niepełnosprawności, problemów
emocjonalnych, lub trudności w
nauce. Tacy uczniowie otrzymują
w szkole dodatkową pomoc. Mogą
pozostać w zwykłej szkole i wtedy
dodatkową opieką otoczą go nauczyciele ze szkół specjalnych, lub rozpocząć naukę w szkole specjalnej.
W powyższych przypadkach dobrze
jest skonsultować się z CLB.
Jeżeli dziecko posiada dyplom lub
świadectwo zagraniczne w innym
języku niż niderlandzki, francuski,
angielski lub niemiecki, należy
przetłumaczyć go u tłumacza przysięgłego i dostarczyć do szkoły, do
której uczęszcza dziecko. Szkoła
rozpocznie procedurę homologacji
(jednoznacznego uznania) tego dyplomu. Po zakończeniu procedury
szkoła zdecyduje, w której klasie
lub w jakim stopniu dziecko może
kontynuować naukę.

Źródło: www.knack.be

Opracowała: Ewa Janik
Na podstawie Onthaalbureau
Inburgering Antwerpen
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Akademia Dobrych Manier
Savoir-vivre.
Na świątecznym stole
Zgodnie z polską tradycją stół na kolację wigilijną
nakrywa się śnieżnobiałym obrusem. Ma to podkreślać wyjątkowy charakter tego wieczoru. Nie
ma jednak takiego nakazu. To po prostu zwyczaj,
do którego można się dostosować, ale którego nie
trzeba przestrzegać. Jeśli mamy obrus ze świątecznymi motywami, np. w gwiazdki, kwiaty gwiazdy
betlejemskiej czy gałązki choinki, stół też będzie
wyglądał wyjątkowo. Jeżeli jednak mamy obawy,
że wzorki nie spodobają się starszym gościom,
można wybrać inne rozwiązanie. Np. obrus z białego lnu przykryć kolorowym, ale przezroczystym,
choćby ze złotego tiulu. Albo na białym obrusie
położyć czerwony lub zielony bieżnik.
Zwyczaj wieszania zielonej dekoracji na drzwiach
jest rozszerzeniem starej tradycji adwentowego
wieńca z czterema świecami, symbolu oczekiwania na nadejście Chrystusa. Kiedyś takimi
wiankami dekorowano drzwi głównie w domach
ewangelickich. Teraz coraz częściej widać je i w
naszym, katolickim kraju. To miły zwyczaj, bo
goście czują świąteczną atmosferę już dzwoniąc
do drzwi.

Źródło: www.lifemaniaczka.pl

Ustawienie naczyń i ułożenie sztućców to nie
tylko kwestia formy, ale i komfortu podczas posiłku. Dlatego właśnie układa się sztućce według kolejności ich
używania. Dzięki temu goście mogą sięgać po pierwsze z brzegu bez zastanawiania się, czy wybrali właściwe.
Z kolei układanie talerzy jeden na drugim dodatkowo zabezpiecza obrus i oszczędza gospodyni pracy przy ich
wymianie.
Sztućce do deseru – powinny być nad talerzem. Łyżeczka skierowana w lewą stronę, widelczyk do ciasta w prawą.
Naczynia na napoje – ustawia się je z prawej strony, powyżej talerza. Pierwsza z brzegu jest szklanka lub kieliszek na wodę, następne są kieliszki na alkohol.
Łyżka i nóż – układa się je w takiej kolejności, w jakiej będą używane. Zawsze po prawej stronie.
Widelec – należy go położyć z lewej strony talerza.
Serwetka – kładzie się ją na talerzu do przystawek lub obok talerzy, z lewej strony.
Talerze – w restauracji jest zwykle tzw. talerz podstawowy, który pełni wyłącznie rolę podstawki pod kolejno
wymieniane talerze z daniami. W domu rolę tę pełni talerz do dania głównego. Stawia się na nim talerz do
przekąsek lub do zupy.
Maria Bujas-Łukaszewska
Pomysłodawczyni i główny koordynator
Akademii Dobrych Manier
www.etykieta.org
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Światło na ziemi zesłańców
Józef Rafał Kalinowski
tował student powstańczy wiersz
Mickiewicza.
– Murawjow tylu naszych wysłał na
Syberię, że już kibitek mu brakuje
– stwierdził gorzko jeden ze starszych aresztowanych. – Wywozili
nas przed trzydziestu laty, teraz wywożą ponownie.
– Milczeć tam! – surowy głos jednego z Kozaków przerwał dalszą
rozmowę.

„Pożegnanie Europy”. Sybiracy na granicy Europy i Azji. Mal. Aleksander Sochaczewski
(1894). Źródło: Wikimedia Commons

Od rana miasto było sparaliżowane
strachem. Długi wąż ludzi, przeznaczonych na zesłanie na Syberię, kierował się powoli w stronę wileńskiego dworca kolejowego. Eskortował
ich konny oddział Kozaków, którzy
przejeżdżając wzdłuż szeregu wycieńczonych skazańców, okrzykami
przynaglali ich do szybszego marszu. Mieszkańcy Wilna ukradkiem
obserwowali z okien swych domów
tę ponurą scenę, przypominającą im
kondukt pogrzebowy. Łzy współczucia i bezsilności płynęły po niejednej
twarzy.
Chcąc definitywnie doprowadzić do
upadku powstania na Litwie, rosyjski generał-gubernator Murawjow
rozwinął terror na niespotykaną
skalę. Miastom, które sprzyjały powstaniu, odbierał prawa miejskie,
natomiast wioski nakazał palić
jedną po drugiej. Bezwzględnie
egzekwował wysokie kontrybucje,
zastraszał hierarchię kościelną i
zamykał klasztory, które często były głównymi ośrodkami polskiego
oporu. Tysiącom wywiezionych na
Sybir odbierał majątki, przekazując
je na licytację. Schwytani powstańcy
wraz ze swymi dowódcami ginęli w
czasie masowych egzekucji.
Wśród tych, którzy pierwotnie byli
skazani na karę śmierci, znajdował
się pewien młody porucznik – inżynier Józef Kalinowski. Jednak interwencje wpływowych członków

rodziny uratowały go przed szubienicą. Ostatecznie wyrok śmierci zamieniono Józefowi na dziesięć lat
katorgi na Syberii. Wraz z innymi
skazańcami miał udać się na poniewierkę, skąd nie wiadomo było, czy
kiedykolwiek jeszcze powróci.
Wagony podstawionego na stacji
pociągu zapełniały się jeden po drugim. Strażnicy nie przejmowali się
zbytnio, w jakich warunkach będą
podróżować więźniowie, toteż wszędzie panował ścisk. Wywożeni zabierali ze sobą niewielki dobytek, na
który głównie składały się ubrania
i jedzenie na drogę. Wśród rzeczy
Kalinowskiego znajdowały się również fotografie najbliższych, Biblia
i krzyż.
Skazańcy, podróżujący w tym
samym wagonie co Józef, reprezentowali cały przekrój wiekowy
i zawodowy. Byli wśród nich szanowani lekarze i obywatele ziemscy, rzemieślnicy i przedsiębiorcy.
Jechali starsi i młodsi, mężczyźni i
niewiasty. W rogu wagonu siedział
młody, wychudzony chłopiec, wyglądający na studenta. Coś mówił przyciszonym głosem do otaczających
go towarzyszy niedoli. Kalinowski
nadstawił ucha.
– Zmarszczył brwi – i tysiące kibitek
wnet leci; podpisał – tysiąc matek
opłakuje dzieci... mocarzu jak Bóg
silny, jak szatan złośliwy! – recy-

Trzaskały zamykane ciężkie
drzwi poszczególnych wagonów.
Konwojenci zajęli miejsca i straszny
pociąg ruszył w drogę na Wschód.
Kiedy mijali jeden z pagórków
Wilna, na dach wagonu spadła
skromna wiązanka kwiatów. Stojąca
na wzgórzu zapłakana kobieta z
dzieckiem pożegnała ich tak, jak
się żegna zmarłego składanego do
grobu. Józef poczuł wtedy ukłucie
niepokoju w sercu. Czyżby to był
znak, że lodowe pustkowia Syberii
pochłoną ich na zawsze?
*******
Położone blisko kolei transsyberyjskiej Usole była małą, kilkutysięczną może osadą. Właśnie tam przyszło mieszkać i pracować Józefowi
Kalinowskiemu oraz tym spośród
skazanych, którzy przeżyli wyczerpującą, prawie dziesięciomiesięczną
podróż różnymi środkami lokomocji. Jechali koleją do Petersburga,
potem do Moskwy. Następny odcinek trasy – do Permu – przepłynęli
statkiem. Do Tobolska za Uralem
dotarli w więziennych kibitkach,
ostatni zaś etap do Irkucka – przebyli saniami pocztowymi bądź pieszo.
Otrzymany w Irkucku przydział
do warzelni soli w Usolu pozwolił
Kalinowskiemu uniknąć najcięższych prac w zakładach żelaza czy
kopalniach srebra. Co ważniejsze,
w koszarach wojskowych, gdzie
zamieszkał, spotkał dużą i dobrze
zorganizowaną grupę Polaków.
Obecność w tej grupie znajomych
z Litwy pomogła mu przetrwać
najtrudniejsze pierwsze miesiące,
zanim przystosował się do nowych
warunków. Na co dzień pracował
przy kotłach, w których krystalizowała się sól, a w wolnym czasie
rozwinął akcję kształceniową. Uczył
zesłańców i ich dzieci matematyki
oraz innych nauk ścisłych, lubił też
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Szwernicki potrzebował pomocy
Józefa albo chciał z nim porozmawiać, zaglądał najpierw do kościoła.
Tym razem duchowny przyniósł prezent dla swego współpracownika.
– Proszę, to dla ciebie. Z okazji świąt
Pańskiego Narodzenia – dodał, podając mu małe zawiniątko. – Niech
ci dobrze służy przez wiele lat.
Bożonarodzeniowym prezentem dla
Kalinowskiego był brewiarz z psalmami.
– Dziękuję – odpowiedział Józef z
wdzięcznością. – To chyba najpiękniejsza księga, jaką mógłbym otrzymać tu na Syberii.
– Przy okazji, zechcesz mi pomóc
w przygotowaniach do dzisiejszej
Pasterki?
– Oczywiście – uśmiechnął się
Kalinowski.

Pomnik ku czci Sybiraków w Tomaszowie Lubelskim. Fot. Marcin Konsek, źródło:
Wikimedia Commons

dyskutować na tematy społeczne i
historyczne.
Amnestie carskie stopniowo łagodziły warunki życia katorżników.
Po niespełna czterech latach Józef
otrzymał prawo zmiany miejsca pobytu. Po krótkim wahaniu wybrał
Irkuck – miasto, gdzie mieszkało
wielu Polaków i funkcjonowała parafia, prowadzona przez energicznego
księdza Krzysztofa Szwernickiego,
również zesłańca. Jeździł on z posługą duszpasterską po całej okolicy,
zimą saniami, latem konno, wspierając rodaków wszędzie tam, gdzie
na nich natrafił. Dla Kalinowskiego
obecność księdza była okazją do długich i częstych konwersacji.
Miejscem religijnych spotkań ks.
Szwernickiego i jego „owieczek” z
Irkucka był zwykły, drewniany dom,
zamieniony na prowizoryczny kościół. Ks. Krzysztof odprawiał dla ludzi nabożeństwa, natomiast Józef
szybko stał się jego prawą ręką.
Pomagał katechizować dzieci i przygotowywać je do pierwszej Komunii,
a ze starszymi parafianami prowadził dyskusje na różne tematy. Po
pewnym czasie zaczęto nawet żartować, że wykształceniem religijnym
Kalinowski przewyższa niejednego
z księży – spośród tych, którzy na
Syberię trafili bardzo dawno temu.
Szczególnie głęboko przeżył Józef
święta Bożego Narodzenia w 1870

roku. Zaledwie dwa miesiące wcześniej otrzymał pozwolenie na wyjazd
z Irkucka do guberni astrachańskiej.
Zdecydował się jednak pozostać
tam, gdzie czuł się „zadomowiony”
i potrzebny. Lubił przesiadywać w
ubogim kościele, gdzie modlił się
albo oddawał lekturze „Ćwiczeń
duchowych” św. Ignacego, otrzymanych jeszcze w Usolu. Jeśli ks.

Każdorazowe Boże Narodzenie było
dla syberyjskich Polaków świętem
nadziei, które podnosiło na duchu
nawet wówczas, gdy na stole wigilijnym główną potrawą był czarny
chleb. Ewangelia o Narodzeniu
Pańskim uśmierzała ich ból spowodowany wygnaniem, a wspólne
śpiewy dodawały siły wszystkim
przeżywającym tęsknotę za rodzinnymi stronami. Rozmodlony Józef
miał nieodparte przeczucie, że Bóg
jest z nimi nawet tam, gdzie ludzie
innym ludziom uczynili ziemię –
wrogą i nieludzką.
o. Franciszek
Czarnowski
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Nie chcesz chorować na grypę?
Zażywaj witaminę D.
kobiety ze słonecznych regionów
świata zapadają
na raka jajnika
rzadziej niż panie
z klimatu umiarkowanego. Niski
poziom witaminy
D stwierdzono u
osób chorujących
na nowotwory:
szczególnie piersi,
prostaty, jelita grubego, nerek, płuc,
trzustki.

dynka, makrela). Najlepiej podawać
je gotowane, duszone lub pieczone.
Unikać należy ich smażenia, gdyż
w trakcie tego procesu witamina D
ulega zniszczeniu.

Niedobory witaminy D w dużej
części są odpowiedzialne za wirusowe infekcje
Źródło: www.swiatczarnegoteriera.republika.pl
górnych dróg odO zbawiennym wpływie witaminy dechowych, takich jak przeziębieD na ludzki organizm wiadomo nia i grypa. Prawidłowy poziom
od dawna. Witamina „słońca” to witaminy D w organizmie obniża
hormon steroidowy, wytwarzany w ryzyko wystąpienia grypy nawet
organizmie przede wszystkim pod o 90 procent. Co więcej, witamina
wpływem promieni słonecznych. W D sprzyja produkcji działających
naszej strefie klimatycznej, zwłasz- antybakteryjnie peptydów zmniejcza jesienią i zimą, aż 9 na 10 osób szając ryzyko groźnych powikłań i
cierpi na jej niedobór. Spośród 30 zapobiegając dalszemu rozprzestrzetys. naszych genów witamina D ma nianiu się istniejącej już infekcji. Jej
wpływ aż na dwa tysiące z nich. prawidłowy poziom w organizmie
Bierze udział w 200 różnych reak- może nas chronić przed uciążliwymi
cjach chemicznych w organizmie. infekcjami, na które narażeni jesteZnaleziono ją prawie w każdym ty- śmy zwłaszcza jesienią.
pie komórek ludzkiego ciała i w każdej ludzkiej tkance. Witamina D jest Ale to nie wszystko. Witamina D
dla naszego organizmu bezcenna, a wspomaga również pracę układu
osoby z jej niedoborami żyją krócej. nerwowego, poprawia pamięć i
koncentrację, zwalcza złe samopoWitamina na zdrowie
czucie, chroni przed depresją, choCo dobrego witamina D robi dla robą Parkinsona oraz schizofrenią.
naszego organizmu? – Wspomaga Jakby tego było mało, pomaga utrzywchłanianie wapnia i fosforu, odpo- mać prawidłowe ciśnienie krwi, a
wiada za mocne kości, korzystnie nawet nieco je obniża, pozwala też
wpływa na układ immunologiczny i ustrzec się przed demencją starczą.
obniża ryzyko zachorowania na wie- Ponadto jest niezbędna do właściwele chorób, w tym na: stwardnienie go funkcjonowania układu mięśniorozsiane, reumatoidalne zapalenie wego – zwiększa siłę mięśni i masę
stawów, czy chorobę Hashimoto. mięśniową. Dlatego jej niedobór u
Podawanie witaminy D w dzieciń- dzieci prowadzi do krzywicy i do
stwie zmniejsza ryzyko wystąpienia próchnicy, u dorosłych wywołuje bócukrzycy typu 1. Zażywanie jej przez le kostne i osteoporozę. Jej zbawiendorosłych chroni przed cukrzycą ty- ny wpływ jest możliwy tylko wtedy,
pu 2, a w czasie choroby poprawia kiedy nie cierpimy na jej niedobór.
wydzielanie insuliny i tolerancję
glukozy. Zapobiega zawałowi ser- Skąd czerpać witaminę D?
ca i miażdżycy, rozwojowi komó- Największym jej „dostawcą” jest
rek nowotworowych, szczególnie oczywiście Słońce. Poza tym wystęważna jest dla kobiet, gdyż chroni puje w niewielu produktach spożywprzed rakiem jajnika. Dowodem na czych, przede wszystkim w rybach
taki wpływ witaminy D jest fakt, że morskich (węgorz, łosoś, śledź, sar-

Oprócz tego jej źródłem jest ser żółty, pełne mleko i produkty mleczne,
dojrzewające sery, oraz wątróbka.
Niestety produkty spożywcze są
źródłem najwyżej 20 proc. dziennego zapotrzebowania. Na przykład
w 100 g świeżego węgorza znajduje się ok. 1200 j.m. witaminy D, w
tuńczyku z puszki – 200 j.m., w żółtku jajka – 54 j.m. Dla porównania
– wystarczy około 15-20 minut na
słońcu, by pokryć 90 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę D
– pod warunkiem wystawienia na
promienie słoneczne około 20 proc.
powierzchni ciała, niezabezpieczonego kremem z filtrami UV (ogranicza on syntezę witaminy D nawet
w 90 proc.).

Rekordzistą pod względem zawartości „słonecznej” witaminy jest świeży węgorz, w którym można znaleźć
aż 1200 IU/100 g. Na drugim miejscu
na liście najbogatszych źródeł witaminy D znajduje się śledź w oleju,
którego 100 g dostarcza 808 IU tej
witaminy, a na trzecim łosoś (540
UI/100 g).

Ludzki organizm jest w stanie magazynować zapasy witaminy D zgromadzonej w czasie wiosny i lata, jednak
starczają one najwyżej na kilka tygodni. Oznacza to, że już jesienią jej
poziom w organizmie zaczyna systematycznie spadać. Dlatego uzasadniona jest okresowa suplementacja
witaminy D.
Brać suplementy witaminy D, czy
nie brać?
Od października do marca słońca
jest zdecydowanie za mało, dlatego
w tych miesiącach powinniśmy zażywać dodatkowe ilości tej witaminy.
Badania wykonane w ostatnich latach wykazały duże niedobory witaminy D we wszystkich grupach
wiekowych: u dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych. Jednocześnie
w ostatnich latach odkryte zostały
jej nowe właściwości. Okazało się,
że jej niedobory są potencjalnym
czynnikiem ryzyka wielu chorób,
m.in. nowotworów, chorób serca,
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cukrzycy, nadciśnienia tętniczego,
chorób autoimmunologicznych, metabolicznych, niektórych schorzeń
neuropsychiatrycznych. U dzieci w
wieku 6-15 lat, którym podawano
witaminę D w okresie sezonu grypy, ryzyko zachorowania spadło o
60 proc.
Osoby przyjmujące codziennie witaminę D mają więcej energii, silniejsze kości i mięśnie. Są mniej
zmęczone i żyją dłużej. Ludzie z niedoborami tej witaminy częściej zapadają na różnego rodzaju choroby, są
bez przerwy zmęczone, niewyspane
i brakuje im sił witalnych. Witaminy
D nie można przedawkować, jest to
jedno z najrzadziej spotykanych zjawisk na świecie. Prowadzone przez
lata badania wykazały, że przyjmowanie dziennie nawet 25 tys.j.m.
witaminy D nie wywołuje żadnych
skutków ubocznych. Jest to wyraźny dowód na to, że nie istnieje ryzyko przedawkowania tej substancji.
Obawiać się należy sytuacji, kiedy
osoby przez ponad rok przyjmują 50
tys. jednostek każdego dnia.
Każdy człowiek powinien suplementować witaminę D. Dzienne
zapotrzebowanie uzależnione jest
przede wszystkim od wieku. W
pierwszym roku życia dziecka 400
j.m., potem 1000 j.m. Dorośli i młodzież muszą zażywać większą dawkę, do 2000 jednostek dziennie.
Ludzie otyli potrzebują jej dwa razy
więcej, a kobietom w ciąży zaleca się
przyjmowanie nawet dwukrotność
jednostek zalecanej dawki. Badania,
które zostały przeprowadzone wśród
dziewczynek w wieku od 9 do 11 lat
wykazały, że podawanie dawki 2000
jednostek dziennie nie jest dla nich
szkodliwe – i co ważne – nie powoduje żadnych skutków ubocznych.
Ważne jest to, aby dbać o suplementację przez całe życie.
Naukowcy twierdzą, że preparaty
farmakologiczne z witaminą D można i należy stosować od pierwszych
dni życia do późnej starości, oraz że
w zalecanych dawkach witamina D
jest bezpieczna i przy właściwym
stosowaniu tych preparatów nie da
się jej przedawkować.
Powyższe normy mogą ulec pewnym modyfikacjom. W przypadku
niedoboru witaminy D i chorób wynikających z tego stanu, zalecana
dawka do spożycia ulegnie zmianie.
Jak zbadać poziom witaminy D?
Jedynym wiarygodnym sposobem
określenia poziomu witaminy D w
organizmie jest test krwi. Wynik po-
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niżej 10 ng/ml to znaczne
niedobory, 10 do 30 ng/
ml – umiarkowane, a powyżej 30 ng/ml – wynik w
normie.
Przed rozpoczęciem zażywania suplementów
sprawdzenie poziomu witaminy D jest koniecznością. Potem należy to robić
w regularnych odstępach
czasu. W ten sposób będzie wiadomo kiedy został osiągnięty poziom
optymalny. Ilość witaminy
D, (czy to ze słońca, czy w postaci
suplementów) potrzebna do osiągnięcia tego poziomu, jest inna dla
każdej osoby.
Suplementy witaminy D
W okresie jesienno-zimowym warto
zadbać o suplementację witaminy
D. Dobrym rozwiązaniem jest tran.
Jedna kapsułka zawiera około 400
IU (tj. 10 mcg) witaminy D. Według
zaleceń, powinno się przyjmować
2 tabletki na dobę. W ten sposób
można pokryć 100 proc. minimalnego dziennego zapotrzebowania
na witaminę D. Tran jest potrzebny
nie tylko dzieciom, ale i dorosłym.
Można go przyjmować w płynie lub
kapsułkach.
Witaminę D zawiera sporo preparatów multiwitaminowych. Rzadko
jednak są to dawki wystarczające,
by w pełni pokryć zapotrzebowanie
organizmu. Dlatego lepiej przyjmować preparat jednoskładnikowy,

Źródło: www.ladiesandbabies.pl

zawierający tylko wit. D.
Niedobory witaminy D powodują
cały szereg objawów i schorzeń. To
bardzo ważna witamina zarówno dla
osób młodych i aktywnych, jak i dla
starszych.
Szczególnie w okresie jesienno-zimowym warto zadbać o zdrowie
swoje oraz rodziny i codziennie
przyjmować witaminę D, niezależnie od wieku. Łatwość stosowania
witaminy D, dzięki możliwości zakupu specjalnie opracowanych preparatów bez recepty, oraz korzyści
dla zdrowia sprawiają, że witamina
D powinna być powszechnie stosowana w każdym wieku.
Sylwia Jaworska
Źródła:
zdrowie.dziennik.pl,
zdrowie.swiatkobiety.pl,
styl.pl/zdrowie/
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O, zdrowie!
Na temat zdrowia, które – jak się
zwykle okazuje – jest dla nas najważniejsze, było, jest i będzie wiele
materiałów we wszelkich możliwych
formach. Większość z nich najeżona jest całą masą wskazań, zaleceń,
nakazów, zakazów, listą produktów
„zdrowych”, wykazem produktów
„niezdrowych”, całym alfabetem
witamin, chociaż na witaminę „Z”
jeszcze się nie natknąłem (ale być
może takowa istnieje), do tego mikroelementy, minerały, diety-cud itd.
Dużo tego. Przy całym szacunku dla
całej tej wiedzy, tutaj zostanie ona
przemilczana.
Spróbujmy zastanowić się, dlaczego tak jest, iż zdrowie zaczyna nas
interesować najczęściej dopiero wtedy, kiedy jesteśmy chorzy.
– Zawracanie głowy – obruszyć się
może Ktoś. Przecież to jest oczywiste. Kiedy jestem chory, idę do lekarza, i już. Dlaczego mam sobie
zawracać głowę chorobami wtedy,
kiedy jestem zdrowy? Ale w miarę
postępu w wiedzy medycznej, coraz
trudniej jest uznać kogoś za absolutnie zdrowego. Człowiek traktuje siebie jako osobę zdrową do momentu,
kiedy uda się do lekarza. A katalog
chorób ciągle jest uaktualniany.
Są choroby, które manifestują się
jednoznacznie i ich zdiagnozowanie jest dla lekarza – przy całym
szacunku dla jego wiedzy – mniej
czy bardziej łatwe. Jednak ocenienie

ogólnego stanu zdrowia pacjenta
jest dla lekarza mniej czy bardziej
trudne.
Być zdrowym, przy stanie środowiska i innych uwarunkowaniach
w jakich żyjemy, też jest coraz trudniej. Można powiedzieć, że aby chorować, trzeba mieć końskie zdrowie.
Granica pomiędzy byciem chorym,
a byciem zdrowym, jest coraz bardziej rozmyta i trudna do sprecyzowania.
O, choroba!
Są oczywiście choroby, które pojawiają się z przyczyn od nas mniej
czy bardziej niezależnych. Jednak
ogólnie, stosunek do własnego zdrowia można mieć dwojaki. Albo utrzymywać siebie w stanie względnego
zdrowia i nie dopuszczać do chorób,
albo leczyć choroby, do których samemu się doprowadziło „myślą, mową, uczynkiem lub zaniedbaniem”.
Dlaczego więc człowiek często sam
doprowadza do tego, że choruje?
Są uwarunkowania takie, na które
mamy wpływ minimalny lub żaden.
Ale są i takie, które możemy kontrolować i ograniczać ich negatywny
wpływ.
W obecnych czasach, przy tak łatwym dostępie do informacji, prawie
na każdy temat można wiedzieć bardzo dużo. Jak wytłumaczyć fakt, że
chociaż zdrowie jest tak ważne, dla
wielu z nas ważniejsze jest śledze-

nie z wypiekami na twarzy życia prywatnego celebrytów, którzy często
są zdrowsi od nas, a informacje na
temat własnego zdrowia omijamy
szerokim wirtualnym łukiem?
A może naszemu stosunkowi do
zagadnień związanych ze zdrowiem
źle służy zalew informacji? Może
tego wszystkiego jest za dużo, choć
tematu nigdy wyczerpać się nie da?
Cóż, czyjeś życie może jest ciekawsze od naszego…
Naturalną reakcją człowieka pracującego w hałasie jest szukanie ciszy: w domu, w parku, gdzie to tylko
możliwe. Podobnie jest z „hałasem”
intelektualnym lub emocjonalnym.
Jeżeli komuś nieustannie „wiercić
dziurę w brzuchu” w końcu dojdzie
do reakcji – STOP! Człowiek jest w
stanie przyswoić sobie taką ilość
informacji na dany temat, jaka jest
możliwa do strawienia przez jego
skołatany umysł. Nadmiar zaczyna
męczyć i mierzić. Informacje o zdrowiu – też.
Człowiek dorosły, tęskniąc za
beztroskim dzieciństwem, bywa
przekorny jak dziecko. A może by
tak odwrócić sytuację do góry łapkami? Może wiedza na temat zdrowia
powinna być zakazana tak, aby człowiek w przekorności swojej zaczął
jej szukać? Podobnie jak dziecko,
które trudno namówić do czytania.
Wystarczy mu pokazać książkę i powiedzieć „tego nie czytaj, bo to nie
jest dla dzieci” i „schować” na półce.
Bycie zdrowym jest naturalnym
stanem rzeczy. Nowonarodzony
człowiek pierwszym krzykiem manifestuje swoją obecność i najczęściej
jest okazem zdrowia… – Tak przynajmniej być powinno. Ale mama podczas ciąży popalała po cichu papierosy, na odpowiednie posiłki też nie
zawsze był czas, do tego pośpiech,
nerwy, hałas i wszystko to, co ani
mamie, ani dziecku na zdrowie nie
zawsze wychodzi.
Co tu dużo mówić, w większości
jesteśmy marną karykaturą przeciętnego, zdrowego człowieka, np.
ze starożytnej Grecji albo Rzymu.
Jako ludzkość pracowaliśmy przez
tysiące lat na to, żeby teraz (poza wyjątkami) być pokasłującymi cherlakami, dla niepoznaki oblepionymi
falbankami tłuszczu. – „Dobrze pan
wygląda”, chciałoby się dodać.
No to, do następnego kaszlnięcia!

Źródło: www.urologiacontemp.com

Michał Nowacki
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Małżeństwo na odległość.
Czy ma szanse przetrwać?
Coraz więcej małżeństw żyje razem,
ale jednak osobno. Jedno tu, drugie
tam. Spotykają się w weekendy, raz
na dwa, trzy miesiące lub jeszcze rzadziej. Młodzi i starsi stażem małżonkowie decydują się na rozstanie, bo
trzeba wybudować dom, wykształcić
dzieci, mieć godziwą emeryturę. Ale
czy taki związek na odległość ma
szanse przetrwania?
Wyjechać? Czy nie?
Ludzie nie są stworzeni do bycia w
samotności, ale realia codziennego życia nierzadko wymuszają na
nich podejmowanie decyzji o rozłące. Każdy ma rodzinę, albo myśli o
jej założeniu. Pełni miłości i wiary
we wspólną przyszłość decydują się
na bycie ze sobą na dobre i na złe.
A kiedy szara rzeczywistość coraz
bardziej pozbawia ich złudzeń, wtedy często zapada decyzja o szukaniu
pracy za granicą. Rozpoczyna się życie na odległość. Krótki z założenia
pobyt przedłuża się do roku, dwóch,
pięciu. Wyjeżdżają mężczyźni i kobiety. Najpierw osobno, a dopiero
po znalezieniu pracy, wyrobieniu
dokumentów i osiągnięciu małej stabilizacji, ściągają do siebie rodziny.
Przed podjęciem decyzji o wyjeździe
małżonkowie muszą się jednak głęboko zastanowić. Bo tęsknota i rozłąka potrafi zniszczyć życiową stabilizację i najbardziej trwały związek.
Dlatego zanim zapadnie wspólne

Źródło: kobieta.onet.pl

postanowienie o podjęciu pracy za
granicą, trzeba dokładnie i szczerze
omówić sytuację, jaka może w związku z tym powstać, przeanalizować
argumenty za i przeciw. Czy jedna
osoba podoła wszystkim domowym
obowiązkom związanym z wychowywaniem dzieci, prowadzeniem
domu i pracą zawodową? Czy więź
łącząca małżonków jest na tyle silna, że rozłąka nie zniszczy ich związku? Jak poradzić sobie z tęsknotą
i samotnością z daleka od domu?
Jeżeli związek ma przetrwać, obie
strony powinny ustalić szczegóły
wyjazdu oraz cele do zrealizowania
wraz z terminami. Łatwiej czeka się
na konkretną datę niż niewiadomą
sytuację.
Tęsknota boli
W świadomości społecznej panuje
przekonanie, że mężczyźni nie odczuwają tak dotkliwie rozłąki jak
kobiety. Szybciej się aklimatyzują,
łatwiej rozpoczynają emigracyjne
życie towarzyskie, a co za tym idzie,
częściej zdradzają. Ale w rzeczywistości to właśnie ci twardzi mężczyźni o wiele gorzej niż kobiety znoszą
rozstanie.
Dla kobiet, tęsknota za domem, mężem i często dziećmi, jest bardzo bolesna, ale potrafią one szybciej przystosować się do nowych warunków.
Rzadziej nawiązują damsko-męskie
znajomości, pracują ponad siły tylko po to, żeby jak najszybciej wrócić do domu lub
ściągnąć rodzinę
do siebie.
Jednej i drugiej
stronie brakuje
bliskości i obecności drugiej osoby. A tęsknota boli i przeszkadza
przetrwać zwycięsko tę próbę.
Dlatego tak ważne jest nastawienie psychiczne.
Trzeba pozytywnie myśleć o zaistniałej sytuacji
i przestać zamartwiać się tym co
może się wydarzyć. Odległość
nie jest przeszkodą aby uczestniczyć w życiu ro-

dzinnym. Ważne jest, aby kontakty
były systematyczne i rodzina w kraju
miała stały kontakt z ojcem lub matką. Zwłaszcza dzieci. Zawsze można
zorganizować pozostawienie dzieci
pod opieką dziadków czy dalszej
rodziny i spotkać się ze sobą. Linie
lotnicze oferują mnóstwo promocji i
praktycznie do każdego europejskiego kraju można dolecieć za nieduże
pieniądze. Nawet jeden dzień bycia
ze sobą spowoduje, że obie strony
będą silniejsze, a tęsknota nie będzie
tak mocno bolała.
Daleko od siebie
Według najnowszych danych
Głównego Urzędu Statystycznego po
wejściu Polski do Unii Europejskiej
związków na odległość było ponad
300 tysięcy. Dziś ta liczba jest już
dwukrotnie większa. Teraz mieszka się tam gdzie jest praca. Ludzie
doceniają dobrobyt, a przenoszenie
się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pracy nie stanowi już takiego
problemu.
Kilkanaście lat temu jeden z małżonków wyjeżdżał do pracy za
granicę. Dzisiaj zjawisko wyjazdu
do pracy obejmuje również teren
jednego kraju. Mąż i żona pracują
w Polsce, ale w dwóch różnych jej
częściach. Jeżeli jeden z małżonków
otrzymuje propozycję pracy w innej
części Polski, wyjeżdża, wynajmuje
tam mieszkanie i odwiedza rodzinę
raz lub dwa razy na miesiąc. Coraz
rzadziej rozważana jest przez małżonków opcja przeprowadzki całą
rodziną. Jest to zwykle niemożliwe
z kilku powodów, a dwa najważniejsze to praca drugiego z małżonków i
szkoła dla dzieci. Przeważają względy ekonomiczne, a nie rodzinne.
Czy związek na odległość ma szanse przetrwania?
– I tak i nie. Jedni radzą sobie ze
stresem związanym z rozłąką, inni
nie. Jednym jak powietrza brakuje
obecności bliskiej osoby, inni są
na tęsknotę bardziej uodpornieni i
lepiej sobie z nią radzą. Zdarza się,
że odległość wzmacnia związek,
sprawia, że staje się silniejszy, a
wbrew pozorom małżonkowie mają
do siebie większe zaufanie. Wyjazd
jednego z partnerów, choć jest problemem dla bliskich, nie musi oznaczać katastrofy.
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Rozłąka może też zniszczyć życie rodzinne. Małżonkowie zadręczają się
pytaniami: Co on(a) tam robi? Czy
jest wierny(a)? Czy jeszcze mnie kocha? Do tego dochodzą codzienne,
życiowe problemy, z którymi ciężko
sobie poradzić samemu.
Temat zdrady jest bardzo istotny.
Ludziom wydaje się, że kiedy żyją
razem, problem zdrady nie istnieje.
Niestety i bez wyjazdów ludzie zdradzają. Mają poczucie niespełnienia.
Żyją w jednym mieszkaniu, ale nie
razem, tylko obok siebie. Mijają się
każdego dnia. To nie wyjazd rodzi
zdrady – mówią psychologowie, –
ale inne, ważniejsze przyczyny. W
momencie wyjazdu jednego z partnerów druga osoba myśli, że zmienia się całe jej dotychczasowe życie.
Zapomina jednak o tym, że kiedy
byli razem, też żyli osobno. Nie potrafili ze sobą rozmawiać, a ich życie
rodzinne polegało na przesyłaniu sobie komunikatów w stylu „odbierz
dzieci, wyrzuć śmieci, zrób zakupy”.
To, że ludzie mieszkają pod jednym
dachem nie oznacza, że są razem,
często mają poczucie nieobecności
drugiej osoby i samotności. Dla takich związków rozłąka jest szansą
na scalenie związku. Na prawdziwe
zatęsknienie. Bo dopiero wtedy, kiedy nie ma obok nas tej drugiej osoby, zdajemy sobie sprawę z tego, jak
bardzo była dla nas ważna.
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Związki na odległość, oprócz oczywistych wad, mają
także wiele zalet.
Naukowcy twierdzą, że im większa
odległość dzieli
dwie bliskie sobie
osoby, tym więcej
je łączy.
Magazyn „Journal
of Communication”
opublikował wyniki badań amerykańskich naukowców, z których
wynika, że odległość wcale nie ma
aż tak złego wpływu
na związki. W badaniu wzięło udział
100 par (ludzie młodzi). Połowa z
nich mieszkała razem, druga część
żyła na odległość przez 17 miesięcy.
Jedni i drudzy na prośbę naukowców prowadzili dzienniki, w których
opisywali swoje wzajemne relacje.
Okazało się, że pary żyjące osobno
kontaktowały się ze sobą o wiele rzadziej, niż mieszkające razem, co nie
było dla nikogo zaskoczeniem. Ale
było coś jeszcze. Partnerzy żyjący
na odległość, w trakcie wspólnych
rozmów przekazywali sobie więcej
informacji, odnosili się do siebie z
większą czułością niż partnerzy żyjący razem.

Źródło: www.teczka.pl

Nie ma jednej recepty na utrzymanie
związku. Amerykańscy naukowcy
na podstawie swoich badań dowiedli, że w wielu przypadkach odległość
powoduje, iż partnerzy bardziej się
do siebie zbliżają. – Bardziej niż w
tradycyjnych związkach. Pary żyjące
na odległość szanują każdą sekundę wspólnie spędzonego czasu i bardziej się starają mówić o uczuciach
i potrzebie bliskości niż partnerzy,
którzy mają siebie na wyciagnięcie
ręki. I przekonują, że jedynym niebezpieczeństwem życia na odległość
jest powrót do codzienności, do dawnego życia.
Ewa Janik
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Pożeracze czasu
Towarzyszą nam przez całe życie. A
że są nienasycone, zabierają nam go
coraz więcej, a my odnosimy wrażenie, że doba się skurczyła i nie ma
już 24 godzin. Zresztą każdego dnia
czasu do wykorzystania pozostaje
nam niewiele. Odliczając godziny
na sen (7-8 godz.) i pracę (średnio
jakieś 8 godz.), zostaje plus minus
8 godzin. Tygodniowo 56, miesięcznie 224, rocznie 2688. – Dużo? Mało?
Trudno powiedzieć, zwłaszcza że
w powyższych wyliczeniach nie
uwzględniłam zakupów, sprzątania,
opieki nad dziećmi i innych codziennych obowiązków.
Wbrew pozorom, nikt naszym czasem nie manipuluje, tylko sami pozwalamy na to, żeby bezcenne minuty i godziny naszego życia zabierały
nam pożeracze czasu. Oto niektóre
z nich.

dziej uzależnieni. Brytyjczycy opracowali ciekawe statystyki z których
wynika, że przeciętny posiadacz
smartfona ponad sto razy w ciągu
dnia sprawdza czy nie otrzymał nowego sms-a, e-maila lub wiadomości
głosowej. Rekordziści – naprawdę
nie do uwierzenia – robią to do 900
razy dziennie.

Komputer, telefon, telewizor.
Każdego dnia surfujemy w sieci.
Podglądamy na Facebooku znajomych, czytamy najnowsze plotki o
gwiazdach i gwiazdeczkach, piszemy
komentarze na portalach społecznościowych. Na bieżąco monitorujemy ilość lajków i szukamy wiadomości o sobie. Z zapałem oglądamy
kolejne hity na Youtubie, o których
na ogół zapominamy natychmiast
po wyłączeniu komputera. Nie interesuje nas to, co dzieje się na świecie, nie szukamy najnowszych wiadomości, jednym słowem czegoś co
wniosłoby do naszego życia jakieś
wartości. Bezproduktywnie spędzamy przed ekranem komputera kolejne minuty i godziny swojego życia.

Obiecanki – cacanki, nieprzemyślane decyzje.
Obiecujemy i nie dotrzymujemy
słowa. W rezultacie więcej czasu
tracimy na zastanawianie się nad
konsekwencjami swojego postępowania, niż to warte. Ciągle myślimy
o tym, jak zachować się w sytuacji
niewywiązania się z obietnicy i jakie
dalsze konsekwencje nas czekają.
Rośnie poziom stresu i strachu
przed tym co może się wydarzyć.
Jeżeli podjęliśmy jakąś decyzję, powinniśmy ją konsekwentnie zrealizować. Zastanawianie się nad tym,
„co by było gdyby”, nie ma żadnego
sensu. Tak samo jak pytanie wszystkich dookoła, czy podjęta przez nas
decyzja jest właściwa. Tracenie czasu na bezsensowne rozmyślania i
absorbowanie wszystkich dookoła
swoimi problemami nic nie daje.

Jeszcze więcej czasu zabiera nam telefon, od którego jesteśmy coraz bar-

Źródło: zarzadzajczasem.pl

Dwie-trzy godziny oddajemy we władanie telewizorowi. Statystyki podają, że przeciętny telewidz ogląda
programy typu reality show, MTV,
rozrywkowe lub sportowe. Ambitny
film czy muzyka klasyczna raczej
nie wchodzą w grę. Psychologowie
twierdzą, że zabijanie czasu przed
telewizorem to nic innego jak brak
pomysłu na siebie i zagospodarowanie czasu wolnego. A ten czas nam
ucieka.

Bezsensowne spacery i jeszcze bardziej bezsensowne zakupy
Spacery same w sobie bezsensowne
nie są, ale te wymuszone, tak. Jedna
strona koniecznie chce pójść na
spacer, a druga wcale nie ma na to
ochoty. W rezultacie dwie wydawałoby się bliskie sobie osoby siedzą
obok siebie na ławce w parku wpatrzone w ekrany swoich telefonów.
Robienie czegoś na przekór sobie
to kolejne utracone minuty, które
można by spożytkować na coś bardziej sensownego. A może lepiej na
taki wymuszony spacer po prostu
nie iść?
Osobną kategorią są zakupy, czyli
wspólne wyjście do hipermarketu.
Nie wszyscy są zwolennikami kilkugodzinnego chodzenia po sklepach.
Nie można więc na siłę drugiej osoby wciągać w sytuacje, które powodują żal, frustracje i niesnaski. A
czas ucieka…
Tłumaczenie się i udowadnianie
swoich racji
Tłumaczymy się przez całe życie.
Przed rodzicami, nauczycielami,
znajomymi, nieznajomymi, przyjaciółmi, mężem, żoną, szefem.
Zaspałeś, dałeś plamę, nie dotrzymałeś słowa, powiedziałeś coś nie
tak. Tłumaczenie to nic innego jak
usprawiedliwianie się przed sobą
i innymi dlaczego pewnych rzeczy
się nie zrobiło lub coś zrobiło się źle.
Powód zawsze się znajdzie i wytłumaczenie też – prawda?
Dużo czasu tracimy też na udowadnianie komuś, że mamy rację,
chociaż jej nie mamy. Bronimy tej
swojej racji, jak nie przymierzając,
oblężonej twierdzy, wiedząc jednocześnie, że nie da się jej obronić.
Tracimy mnóstwo czasu na przekonywaniu kogoś do czegoś, do czego
ta osoba wcale nie jest przekonana.
Nie słuchamy argumentów drugiej
strony i bezproduktywnie tracimy
czas, którego mamy coraz mniej.
Plotkowanie
Przeżywamy czyjeś życie tak, jak by
było nasze. Wchodzimy w nie z buciorami, więcej – z brudnymi buciorami i czujemy się w nim doskonale.
Cudze życie zabiera nam więcej czasu niż własne. Pół biedy, jeżeli nasze
plotki dotyczą osób znanych z tego,
że są znane i wszystko co można
było o nich powiedzieć, zostało już
powiedziane. Gorzej, kiedy swój czas
poświęcamy na zszarganie opinii ko-
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muś, komu powiodło się lepiej od
nas. Poprzez takie postępowanie
stajemy się coraz mniej wiarygodni
i przestajemy wzbudzać zaufanie. A
czas nieubłaganie biegnie naprzód i
może nam go zabraknąć, jeżeli kiedyś będziemy chcieli naprawić zło
jakie wyrządziliśmy innemu człowiekowi.
Pesymizm i czarnowidztwo
Boimy się wielu rzeczy. Najbardziej
tych, których nie znamy, nie rozumiemy, nie potrafimy sobie ich wytłumaczyć. Wyobraźnia podsuwa
nam historie, które nigdy wydarzyć
się nie muszą. Duża część naszego
życia upływa nam pod znakiem
pesymistycznych przewidywań,
czarnowidztwa i koszmarów, które
istnieją tylko w naszej wyobraźni. O
ile życie byłoby łatwiejsze, gdybyśmy
potrafili poradzić sobie z czarnymi
wizjami, które sami wymyślamy. – A
ile czasu byśmy zaoszczędzili!
Wypominanie i rozmyślanie o tym,
co było gdyby…
Powracanie do przeszłości i rozmyślanie „co by było, gdybym kiedyś
postąpił(a) tak a nie inaczej”, zajmują czołowe miejsce na liście pożeraczy czasu. Albowiem przeszłości w
żaden sposób nie można zmienić
i na nią wpłynąć. Stratą czasu jest
wyobrażanie sobie jak by to było,
gdyby udało się cofnąć czas i zmienić pewne decyzje. Wypominanie
komuś dawnych, często błahych
przewinień, rodzi żal, frustrację,
nienawiść, dlatego jest całkowicie
pozbawione sensu.
Nie posuwamy się do przodu, ale cofamy się. Czas biegnie nieubłaganie,
a nasze myśli tkwią w przeszłości.
Naukowcy obliczyli, że każdego dnia
od 70 do 90 proc. naszej umysłowej
aktywności spędzamy na myśleniu
o tym, co było lub co będzie i nie
mamy czasu na myślenie o tym, co
jest tu i teraz.
Co masz zrobić jutro, zrób dziś.
Odkładanie na później tego, co powinno być zrobione teraz, zabiera
nam dużo energii i czasu, którego
przecież nam brakuje. Dlaczego
uciekamy od tego, co musimy zrobić tu i teraz? Dlaczego ciągle dręczą
nas z tego powodu wyrzuty sumienia? – Bo czujemy strach i w obawie
przed przyszłymi konsekwencjami,
jak ognia unikamy podjęcia natychmiastowej decyzji. Nie dopuszczamy
do siebie myśli, że takie postępowanie jest gorsze i bardziej męczące od
podniesienia głowy i powiedzenia
sobie „zrobię to teraz bez względu
na konsekwencje”.

Źródło: www.szkolenia.com

Plotkarskie magazyny i strony internetowe
Lubimy wyobrażać sobie siebie w
sytuacjach, w których pieniędzy mamy pod dostatkiem i nie wiemy co z
nimi zrobić. Dlatego szlag nas trafia,
kiedy w plotkarskich gazetach, czy
na stronach internetowych, oglądamy kolejne scenki z życia znanych
i bogatych celebrytów wypoczywających pod palmami, zajadających
się truflami i popijających na śniadanie szampana. Smutek nas ogarnia,
kiedy oglądamy wydumane fryzury,
drogie stroje i wypasione samochody, na które nigdy nie będzie nas
stać. Myślimy o swoim życiu jako o
nic nieznaczącym bycie zapominając, że prawdziwe życie jest tu i teraz.
Myślimy, myślimy, a czas leci.
Mam dość
Bycie z kimś tylko po to, żeby być.
Wszyscy znamy takie sytuacje. Cóż
dobrego może przynieść tkwienie
w toksycznym związku? Dlaczego
sami skazujemy się na obcowanie
z kimś, z kim być nie powinniśmy i
to z różnych powodów?
Przede wszystkim nie chcemy
być sami, boimy się tej samotności straszliwie i jesteśmy w stanie
zapłacić każdą cenę, byleby tylko
mieć przy sobie drugiego człowieka. Nawet takiego, który na to nie
zasługuje, jest niewychowany, nie
ma żadnych zainteresowań, jest
skupiony tylko na krytyce innych
i na własnym „ja”. Niektórzy z nas
czekają być może na lepszą okazję,
innym brak odwagi aby taki związek
zakończyć, jeszcze inni boję się tego
co ludzie powiedzą.
Życie to umiejętność wyborów. Czas
biegnie nieubłaganie, nie traćmy go
więc dla ludzi, którzy nie potrafią się
uśmiechnąć, podziękować i docenić

tego co od nas dostali. Szkoda dla
nich czasu.
Skończ, co zacząłeś.
Czy aby na pewno warto?
Nie trzeba kończyć tego co się zaczęło, tylko dlatego że się zaczęło.
Jeżeli nie widzimy w czymś sensu,
jesteśmy zmęczeni, zniechęceni,
powinniśmy to po prostu przerwać.
Robienie czegoś na siłę, tylko dlatego że tak trzeba, zupełnie nic oprócz
stresu i nerwów do życia nie wnosi.
Kto powiedział, że trzeba do końca
przeczytać artykuł w gazecie, który
początkowo wydawał się ciekawy,
ale okazało się, że jest po prostu
nudny. Komu przeszkadza to, że
sprzątając mieszkanie, część pracy odłoży się do dnia następnego.
Nieudaną randkę, można przecież
ot tak przerwać. Policzmy, ile w
swoim życiu wykonujemy takich
przymusowych czynności. – Sporo,
prawda? A teraz wyobraźmy sobie,
ile czasu zaoszczędzimy nie zawsze
kończąc to co zaczęliśmy.
Każdego dnia otrzymujemy od życia
do wykorzystania sporo czasu. Na
myślenie, działanie, leniuchowanie,
spacery, zakupy, kłótnie, miłość,
zdrady i inne uczynki. Pamiętajmy,
że im jesteśmy starsi, tym czasu
mamy mniej i tylko od nas samych
zależy jak go wykorzystamy. A listę
pożeraczy czasu wydrukujmy sobie
i powieśmy nad łóżkiem, żeby każdego dnia, kładąc się spać, mieć poczucie odpowiednio wypełnionego
obowiązku. Bez straty czasu. Bo każdy z nas jest kowalem swego losu. I
panem swojego czasu, też.
Malwina Komysz
Pisząc ten artykuł korzystałam z
materiałów opracowanych przez
Pana Mateusza Grzesiaka.
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Tłumacz – zawód elitarny
Tłumaczenie ustne towarzyszyło
człowiekowi od zarania dziejów.
Już w czasach paleolitu ludzie potrzebowali kogoś, kto w imieniu ich
plemienia mógł się porozumieć z
drugim plemieniem. Z pewnością
ówczesne dysputy dotyczyły czegoś innego niż międzynarodowe
traktaty, bardziej naszych praojców
zajmowały plemienne wymiany kur
na owce, ale już wtedy tłumacz był
fachem elitarnym w stosunkach
międzyludzkich.
Patronem tłumaczy jest święty
Hieronim, jeden z najlepszych w
swoim fachu, który dokonał monumentalnego dzieła w postaci przełożenia Biblii z języka hebrajskiego
i greki na łacinę. Przekład ten nosi
nazwę Wulgata, co w języku łacińskim oznacza rozpowszechniony,
popularny.
Święty Hieronim patronem tłumaczy jest nie bez przyczyny. Jego
dzieło cechowała ogromna pracowitość i zaangażowanie oraz wyjątkowa precyzja. Same studia nad
językiem hebrajskim i greckim,
czytanie manuskryptów, wyszukiwanie i porównywanie informacji
zajęło mu kilkanaście lat, a całkowite przetłumaczenie Biblii 24 lata.
W dzień jego imienin, 30 września,
obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Tłumacza.
Tłumacze są potrzebni jako pracownicy agencji, w charakterze tłuma-

czy przysięgłych, w takich branżach
jak technologia, handel międzynarodowy, dyplomacja, wywiad, wojskowość, literatura, religia, prawo
międzynarodowe i wiele innych.
Pracują w organizacjach międzynarodowych takich jak ONZ, NATO,
czy różne agencje Unii Europejskiej.
Popyt na pracę tłumaczy nie słabnie
i żadna instytucja, firma czy organizacja nie może obejść się bez profesjonalnych usług tłumacza, który
jest nie tylko lingwistą, ale także
coraz częściej wszechstronnym specjalistą w dziedzinie komunikacji.
Tłumacze w Parlamencie
Europejskim
W latach pięćdziesiątych XX wieku
Belgia, Niemcy, Francja, Włochy i
Luksemburg utworzyły Europejską
Wspólnotę Węgla i Stali. Cztery języki: niderlandzki, niemiecki, francuski i włoski, czyli ich 12 kombinacji, dało początek tłumaczeniom.
Każde rozszerzenie Unii oznaczało
wzrost liczby języków i kombinacji,
co stawało się coraz bardziej skomplikowane. Zwłaszcza, kiedy trzeba
było się zmierzyć na przykład z językiem fińskim, który poza Finlandią
nie jest zbyt powszechny w użyciu.
Do 2004 roku obowiązywało już 11
języków.
Kiedy w 2004 roku kolejne 10 krajów weszło w skład Wspólnoty
Europejskiej, w Parlamencie podwoiła się ilość języków. Doszedł polski,

czeski, litewski, łotewski, maltański,
węgierski, estoński, słowacki i słoweński (poza Cyprem, gdzie obowiązuje język grecki). Gwałtownie
wzrosło więc zapotrzebowanie na
tłumaczy o odpowiednich kwalifikacjach. Obecnie w Parlamencie
Europejskim obowiązują 24 języki
urzędowe i 3 alfabety. Z założenia,
wszystkie języki są tak samo ważne
i traktowane są jednakowo, ale ze
względów praktycznych językiem
wzorcowym do innych tłumaczeń
jest angielski i francuski.
Parlament Europejski jest największym na świecie pracodawcą tłumaczy: „pisemnych w liczbie 1241 oraz
1150 interpretatorów ustnych” (za
lidiageringer.blog.onet.pl).
Polskich etatowych tłumaczy jest 23.
To elita – doświadczeni i sprawdzeni
ludzie. Oprócz nich działają wolni
strzelcy. Na polskiej liście wolnych
strzelców jest około 80 nazwisk i stale ich przybywa. Dzięki polskim tłumaczom, rodzimi eurodeputowani,
dziennikarze, czy turyści zwiedzający Parlament Europejski, rozumieją
co dzieje się na sali obrad lub konferencjach prasowych. Wystarczą
słuchawki i kanał nr 18.
Tłumacze zatrudnieni w PE stanowią grupę kilka razy większą niż
wszyscy eurodeputowani. Są wszędzie tam, gdzie odbywają się obrady, czy parlamentarne zebrania. W
dźwiękoszczelnych kabinach, otaczających sale posiedzeń, tłumaczą
wypowiedzi mówców w 24 oficjalnych językach Unii, co daje ilość
553 możliwych kombinacji.
Codzienność
Każdego miesiąca w Parlamencie
Europejskim tłumaczy się ponad
100 tysięcy stron dokumentów.
Co roku deputowani składają ok.
1600 poselskich interpelacji, do tego dochodzi ponad 20 tys. różnych
poprawek. Dodając do tego prace
tłumaczy ustnych, jest to wydatek
rzędu 3 mln euro dziennie i około
250 mln euro rocznie. Oprócz tego
„około 35 proc. tłumaczeń zleca się
firmom zewnętrznym. Przyjrzawszy
się z bliska „językowym” kosztom w
budżecie UE, można dostać zawrotu
głowy. Ponad miliard euro rocznie!
Z drugiej strony to tylko 2,20 euro
rocznie na mieszkańca…” (za lidiageringer.blog.onet.pl).

Źródło: www.polityka.pl

Dzień pracy tłumacza to siedem
godzin podzielonych na dwa trzy
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w danej chwili jest automatycznie
tłumaczone na inne języki. Grają
słowami i opowiadają nie zawsze
śmieszne dowcipy. Mając ograniczony czas chcą powiedzieć jak najwięcej, dlatego zdarza się, że mówią z
prędkością karabinu maszynowego
czytając z kartki. Tłumacz musi nie
tylko nadążyć z tłumaczeniem tekstu, ale na bieżąco rejestrować ton
głosu i język ciała mówcy, reagować
na to kto wchodzi, a kto wychodzi z
sali, jednym słowem być czujnym,
bo w każdej chwili może się zdarzyć
coś, co nie było przewidziane.

Źródło: www.przetlumaczonline.pl

i półgodzinne bloki. Przychodząc
do pracy wie, jakie posiedzenie
tłumaczyć będzie w danym dniu,
ponieważ program dostępny jest
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Tłumacze zapoznają
się ze swoim programem poprzez
specjalne strony internetowe i linie
telefoniczne.
Parlamentarni tłumacze mają pełne
ręce roboty, albowiem każde pytanie, projekt rezolucji czy sprawozdanie, musi być przetłumaczone na
wszystkie języki, których używają
obywatele UE. Oprócz tłumaczeń
ogólnych niesprawiających im większych trudności, specjalizują się oni
w poszczególnych dziedzinach, na
przykład: zdrowie, prawo, czy ekologia. Dlatego dokumenty wymagające podczas tłumaczenia znajomości
specyficznego słownictwa nie trafiają do przypadkowych osób, tylko
do tych, które posiadają wiedzę w
danym zakresie.
Podczas ustnych tłumaczeń często
stosuje się system języków posiłkowych. Kiedy przemawia na przykład
eurodeputowany ze Skandynawii,
to skandynawska kabina tłumaczy jego wystąpienie na angielski
lub francuski, a pozostali tłumacze
przekładają to na język ojczysty (na
przykład polski).
Zawód – tłumacz
Tłumacz nie musi być absolwentem
politologii. Często legitymuje się
ukończeniem innego kierunku studiów, a po pewnym czasie kończy
szkołę tłumaczy języków obcych.
Musi perfekcyjnie znać swój język
ojczysty i ten, z którego tłumaczy.
Biegle włada przynajmniej dwoma
językami obcymi, większość z nich
może pracować w czterech, pięciu
językach, niektórzy doskonale opanowali nawet osiem.
Na samym szczycie hierarchii są
tłumacze etatowi, zatrudnieni na
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podstawie umowy o pracę – najbardziej doświadczeni i zaprawieni w bojach, którzy zawsze muszą
być do dyspozycji. Nabór na te
stanowiska odbywa się w formie
otwartego konkursu. W ten sposób
można rozpocząć pracę nie tylko
w Parlamencie Europejskim, ale
także w Europejskim Trybunale
Sprawiedliwości, czy Komisji
Europejskiej.
Wolni strzelcy, czyli freelancerzy,
pracują na konkretne zamówienie,
zatrudniani na kilkudniowe kontrakty. Figurują na specjalnej liście
w bazie danych europejskich instytucji. Żeby się na nią dostać, trzeba
zdać niełatwy egzamin praktyczny,
podczas którego kandydaci muszą
wykazać się umiejętnością tłumaczenia ustnego w danej kombinacji
językowej.
Tłumacze ustni zajmują się tłumaczeniem na żywo. Na sali plenarnej, w każdej kabinie, siedzi trzech
tłumaczy przekładając najczęściej z
angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Jeżeli zaplanowane wystąpienie będzie miał na przykład poseł
z Włoch czy Hiszpanii, to wśród tej
trójki tłumaczy z pewnością znajdzie
się tłumacz władający tym językiem.

Dodatkowym i stałym obowiązkiem
tłumacza jest ciągłe dokształcanie
się, czytanie obcojęzycznej prasy,
bycie na bieżąco ze wszystkimi
międzynarodowymi wydarzeniami,
przygotowywanie się do posiedzeń,
zapoznawanie się z dokumentami,
szukanie dodatkowych informacji,
czy szkolenia tematyczne.
Etatowy tłumacz zatrudniony w
Parlamencie Europejskim zaczynający swoją zawodową karierę, po wygraniu konkursu zarabia 4052 euro
brutto miesięcznie, plus dodatki za
rozłąkę z krajem (16 proc. uposażenia), dodatek rodzinny (prawie 160
euro) i dodatek na dziecko (około
350 euro). Awansuje mniej więcej
co trzy lata i może wtedy liczyć na
wyższe zarobki średnio o 500 euro.
Bardziej doświadczony tłumacz,
czyli kierownik działu, zarabia 6640
euro miesięcznie plus wspomniane
wcześniej dodatki.
Tłumacze mówią, że ich praca jest
wyjątkowa i rozwija jak żadna inna.
Jednak nie każdy może pracować
w takim charakterze. Wielu ludzi
świetnie posługuje się obcym językiem, ale tylko niektórzy z nich mogą być dobrymi tłumaczami.

Dobry tłumacz musi przewidzieć
słowa eurodeputowanego, którego
wypowiedź przekłada. Przekazuje
treść jednego zdania i jednocześnie słucha kolejnego. Skupia się na
ogólnym przekazie, bo nie ma czasu
na dosłowne przetłumaczenia każdego słowa, szukanie go w słowniku lub zapytanie kolegi. Musi znać
opinie polityczne posłów, których
wypowiedzi tłumaczy, a jego osobisty stosunek do tego co przekłada,
nie ma żadnego znaczenia.

W europarlamencie wiele spraw
załatwia się za kulisami, najczęściej
po angielsku lub francusku. Kto nie
zna chociaż jednego z tych języków,
będzie biernym deputowanym bez
szans na tworzenie unijnego prawa
i tym samym nic nie wywalczy dla
swojego kraju. Może więc pora, aby
wybierając polskich europarlamentarzystów, postawić na tych, którzy
w trakcie plenarnych debat nie będą
tłumaczom przysparzać pracy, a w
kuluarach, gdzie tłumaczy nie ma,
będą w stanie walczyć o interesy
naszego kraju.

Europosłowie często utrudniają tłumaczom pracę stosując w swoich
wypowiedziach nieprzetłumaczalne
zwroty zapominając, że to co mówią

Sylwia Jaworska
Źródła:
europarl.eu, europa.eu,
dwujezycznosc.info
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Słowo o byle czym
Przychodzi baba do blacharza, który zacierając ręce pyta: – Wyklepać
pani coś? Baba robi wielkie oczy –
Panie! Jeden chciał mnie klepnąć,
to tera leży i ani drgnie. – Och, a co
mu jest? – Już nic – odpowiada baba.
– Nie żyje. – To pani go… – A gdzie
tam. Zachlał się na śmierć.
W tym momencie ktoś puka do niezamkniętych przez babę drzwi. – Aa,
powitać pana profesorza. – Już pani
mówiłem, że nie jestem… zresztą nieważne. Przepraszam, ale drzwi były
otwarte. Czy ktoś umarł? – pyta nauczyciel z miejscowej szkoły. – Na
razie nikt – odpowiada baba. – To
może pan ma coś do wyklepania? –
odzywa się blacharz. – Pewnie tylko
pacierze – mruknęła baba pod nosem. – Słucham? – A nic. Godom,
że może opony w skuterze. – Już nie
jeżdżę skuterem, teraz mam opla. –
Tak, tak. Hopla to tu wszyscy mają,
ino nie jo. Obaj mężczyźni spojrzeli
po sobie, po chwili blacharz przerywa ciszę. – To może zobaczymy
pana autko? Cała trójka wyszła na
zewnątrz. – To nic poważnego –
mówi blacharz zawiedziony. – Dwa
dni i możemy malować. – Wobec
tego przyjdę pojutrze. Dziękuję, do
widzenia. W tym momencie podjeżdża gajowy na rowerze. – Jak się
sprawuje pana nowy nabytek? –
spytał. – Dziękuję, dobrze. Lecz nie
zdążyłem zahamować i uderzyłem w
hak ciągnika, ale to nic poważnego.
Silnik jest po kapitalnym remoncie
i wzmocniłem resory, bo nasze drogi… – Nie lepiej rowerem? – pyta baba. – Teraz mam dużo korepetycji i
rower już nie wystarcza. – A skuter?
– nie daje za wygraną baba. – Zaczął
się psuć, a tego opla kupiłem okazyjnie. Po chwili gajowy pyta patrząc
na blacharza – Dlaczego otworzył
pan interes w tej dziurze? Przecież
to kawał drogi nawet do sąsiedniej
wsi. – Bo taniej, odpowiada blacharz.
Kto zechce, to przyjedzie tutaj nawet
stukniętym autem. Ale klientów jest
za mało. Nie wiem, co zrobić.
– Jak to, co zrobić – mówi baba. –
Podumać!
Trzej mężczyźni spojrzeli na kobietę, która mocniej zacisnęła kwieci-

stą chustę pod brodą. – Mój chłop
godoł, – ciągnie baba – że jak nie
wiesz co robić, to nie rób nic. Ale
on nigdy nie wiedzioł co robić. Teraz
też nie wie co robić, bo już dwa roki na smyntorzu leży. Ale to głupie
godanie było. Zawsze trzeba cosik
robić, ino zaczynać od dumania!
Baba znowu energicznie zacisnęła
chustę, co oznaczało, że ma rację i
niech nikt nie odważy się tej racji
podważyć. – To co pani mi radzi? –
pyta blacharz. Baba palcem rozluźniła chustę i zamilkła. – Słyszałem,
że trzeba myśleć pozytywnie – odzywa się gajowy. – Nie należy być
pesymistą – dodaje nauczyciel.
Baba zapatrzyła się w przestrzeń i
przygryzła dolną wargę jedynym zębem, który miała z przodu. Zapadła
cisza, którą po dłuższej chwili przerywa nauczyciel. – Czytałem, że kiedy ma się problem do rozwiązania,
trzeba o nim przed snem pomyśleć,
a rano zapamiętać pierwszą myśl, bo
to może być rozwiązanie, które podsuwa podświadomość. – Jo tam nie
wim, ale dla mnie to je czcze godanie. Jo, jak wieczorem chcę o czymsik podumać, to najpierw w głowie
sobie namaluję miotłę z brzozowych gałązek i tą miotłą wymiatam
wszystkie głupoty, co to tłuką mi się
po głowie. – To jest kapitalne! – ożywił się nauczyciel. – Właśnie dała
pani przykład wizualizacji. – Że co?
Że wizuluza… wciórności, co to za
godanie? Sie maluje w głowie, i po
ptokach. Jo sobie raz wymalowała w
głowie, że mom zdrowe kolano, co
mnie niemożebnie bolało i co? Po
dwóch dniach przeszło. Albo kiedy
przez dwie niedziele żem miała taki
pikiel na… no tam, gdzie się siada, to
żem wymalowała sobie, że przyszła
moja kura i go wydziobała. Za trzy
dni siadłam se na pieńku w lesie i
dopiero do mnie doszło, że pikiel jaśnisty szlag trafił. Takie to sprawy…
– To niezwykle interesujące. Skąd
pani wie o takich mocach umysłu i
podświadomości? – Jakie tam moce. Moce to mo… – baba wymownie
spojrzała w niebo. – A to, to już moja
nieboszczka babka praktykowała. A
i niejednego podleczyła, jak trza by-

ło. – To są jakieś brednie – gajowy
na to. – No ale co ja mam zrobić?
– pyta blacharz.
– Jo mom pomysła. Jak pon przyńdzie tu za dwa dni, to niech każdy
cosik wymyśli i też przyjdzie. Pon też
– spojrzała baba na gajowego. – To
jak? – Będę około czwartej – odpowiada nauczyciel. – A co mi tam, też
będę – dodaje gajowy.
Po dwóch dniach cała czwórka stała o umówionej porze na podwórku
blacharza.
– No i co? – pyta blacharz patrząc
na nauczyciela. – Niestety, nic nie
wymyśliłem. – Ja też nie – dodaje
gajowy. Wszyscy spojrzeli na babę,
która całą dłonią rozluźniła sobie
chustę pod brodą.
– Jo żem wydumała. – To niechże pani powie – niecierpliwi się blacharz.
– Najpierw żem se wymalowała w
głowie, że to jo jezdem blacharz,
bo inaczej nic bym nie wydumała.
Zadumałam się, co tu zrobić – że niby co pon mo zrobić, bo przecie jo
tam nic nie klepię, chyba tylko bidę
– i tak żem wczora zasnęła. Nikt się
nie odzywał, gdyż wszyscy zdawali
sobie sprawę, że baba celowo przeciąga całą sytuację. – Nad rankiem,
kiedy prawie żem się budziła, śniło
mi się, żem list dostała, ale był cały
mokry. A klęła żem, bo to od córki
mojej i ledwie gom odczytała.
Znowu cisza. Gajowy nie wytrzymał: – No i co dalej? – Jak to, co. To
nie rozumicie? – odpowiada baba.
Wszyscy spojrzeli po sobie. – Ja też
nie rozumiem – odzywa się blacharz.
– No to mota ciężki pomyślunek, bo
jo żem wydumała, że pon blacharz
to może robić takie fikuśne skrzynki
na listy i je nawet sprzedawać na targu w gminie. Baba zdecydowanym
ruchem zacisnęła chustę.
– Ale ja przecież klepię karoserie. –
To niech pon dalej klepie samochody i swoją bidę.
Blacharz nagle uderzył się w czoło. –
Co za głupiec ze mnie. Dlaczego tak
się uparłem przy samochodach? To
bardzo dobry pomysł. Będę robił takie skrzynki na listy, jakich nigdzie
się nie kupi. Mogę zrobić skrzynkę
na specjalne zamówienie, jakiś specjalny kształt, kolor … Blacharz podbiegł do baby i pocałował ją w policzek. – Dziękuję. Pierwszą skrzynkę
zrobię dla pani.
Baba uśmiechając się odepchnęła
blacharza i mówi: – Przecie żem godała, że jak komu w głowie amory,
to potem leży i ani drgnie!
Michał Nowacki
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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/.

