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n Listopadowe dumanie.
n Głos w sprawie. Prewencja raka.
n Piastowie czyli początki państwa polskiego.
n O inteligencji słów kilka.
m.in.:
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n Grypa. Zaszczepić się czy nie.
n Moje życie – moje decyzje.
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LISTOPADOWE DUMANIE
...”Musimy pamiętać, aby pamiętano o nas”...
Listopad, to czas zadumy, spadających liści, refleksji nad życiem i przemijaniem.
Spośród dwunastu miesięcy ten jest chyba najbardziej nielubiany, niechciany
i szary. Chociaż smutny i ponury, to jednak w jakiś sposób bardzo dla nas ważny.
W listopadzie przyroda zamiera i pokazuje, jak po okresie dojrzewania i zbiorów następuje powolny czas szarości i usychania. Natura zasypia.
Liście spadające z drzew symbolizują przemijanie, deszcz pukający w szyby jak w wierszu Gałczyńskiego dodaje monotonii, smutku i melancholii. A człowiek? Właśnie w listopadzie częściej myśli o tym, że trzeba zatrzymać się chociaż na chwilę i znaleźć czas
na odrobinę refleksji.
Listopad, to naturalny czas, kiedy myślimy o przemijaniu. To miesiąc zadumy i refleksji nad tym, co już było i co tak szybko przemija. O wartościach trwałych i nietrwałych.
O tym co w życiu cenne i mniej ważne. Rozmowy w listopadzie o listopadzie są dla niektórych z nas bardzo trudne i bolesne. Bo właśnie wtedy powracają wspomnienia.
Każdy z nas ma jakieś wspomnienia. Te tylko swoje, intymne i takie, które są częścią
większej ilości wspomnień. Ktoś kiedyś powiedział, że „jeżeli czegoś w życiu nam nie
szkoda, to wspomnień, które trwają wraz z nami”. W cieniu zniczy i chryzantem powracają wspomnienia, które gdzieś kiedyś zagubiliśmy, o których zapomnieliśmy, lub nie
chcemy pamiętać.
Wspomnienia o bliskich, którzy odeszli. O przyjaciołach, których już nie ma. O znajomych, których jeszcze pamiętamy. Myślimy o tym, jacy byliśmy wobec nich, kiedy jeszcze żyli. Zastanawiamy się, jak by to było, gdyby nadal byli z nami. Wspominamy i rozmyślamy ile drogi w swoim życiu przeszliśmy i ile jej jeszcze przed nami.
W listopadzie pamiętamy. Pamiętamy o tych, którzy byli nam bliscy, ale i o tych, którzy kiedyś oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. Bo to miesiąc szczególny, pełen rocznic i ważnych dat.
Powstanie Listopadowe. Wielki narodowy zryw Polaków. Walka o wolność, walka o honor, walka o wyzwolenie. Listopad to Święto Odzyskania Niepodległości. Najważniejsze
polskie święto narodowe związane z odzyskaniem wolności w 1918 roku. Po 123 latach
niewoli. To miesiąc dla Polaków szczególny – to czas rozmyślań nad historia naszej Ojczyzny. Dla naszej gazety to dobry moment żeby rozpocząć nowy cykl dotyczący Polski,
żeby przypomnieć nam najważniejsze wydarzenia historyczne, żebyśmy pamiętali dlaczego powinniśmy być dumni z bycia Polakami.
Z dala od najbliższych, czasami samotni, a niekiedy też wspólnie z rodzina przeżywamy te listopadowe nastroje. Pamiętajmy, aby czegoś w swoim życiu nie zgubić. Kochajmy tych, którzy są z nami i wspominajmy tych, którzy odeszli. W chwilach refleksji i zadumy zapalmy znicze, aby uczcić pamięć tych, których już nie ma.
I pamiętajmy, że „prawdziwą wartość człowieka odkrywamy dopiero wtedy, kiedy już
go nie ma”.
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Redakcja

SKŁAD REDAKCJI: Magdalena Wawryszuk, Izabela Krzysiak, Rafał Kitaszewski, Agata Kocińska
KONTAKT: redakcjachildrenofeurope@yahoo.com, tel.: 0489/823803
WYDAWCA: Fundacja „Children of Europe”, www.childrenofeurope.be
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Jesteśmy na Fecebooku, szukaj: childrenofeurope2011@hotmail .com
lub bezpośrednio: http://facebook.com/Children.of.Europe

Antwerpia po polsku

listopad 2011

3

Moje fascynacje
Cmentarz na ulicy Lipowej w Lublinie.
Każdy myśli
o cmentarzu
jako
o smutnym
miejscu,
a ja z uporem
twierdzę,
że jest to
świadectwo
naszego bytu,
bez którego
nie bylibyśmy
tym kim
jesteśmy

Moja podróż jest nietypowa.
1 listopada – piękny, słoneczny, chłodny poranek, stoję
u bram jednego z najstarszych
i najcenniejszych dla historii
cmentarzy w Polsce.
Dotyk historii; każdy myśli
o cmentarzu jako o smutnym
miejscu, a ja z uporem twierdzę,
że jest to świadectwo naszego
bytu, bez którego nie bylibyśmy
tym kim jesteśmy. Są tu groby
wielkich Polaków, by wspomnieć
Piotra Ściegiennego, groby żołnierzy armii austro-węgierskiej
z pierwszej wojny światowej,
groby bojowników poległych
w walkach z bolszewikami, groby żołnierzy AK, groby uczestników walk w 1939 roku.
Powstanie tego cmentarza datowane jest na rok 1794. Ma wielonarodowy i wielowyznaniowy
charakter; znajduje się tutaj
część rzymskokatolicka, ewangelicka i prawosławna z przepiękną cerkwią.
Wchodzę na cmentarz, uderza
mnie piękno:
n rzeźb, aniołów, popiersi, pomników, dziwnych postumentów, cokołów...
n spadających liści – pac jeden
żółty, czerwony – dywan – gama kolorów...
n zapalonych zniczy, które tworzą niepowtarzalną łunę światła...
n miliony chryzantem – dywany odcieni bieli, złota, fioletu....
Jednak dzisiaj moją fascynacją są groby nieznane, które dają największe świadectwo. Stoję nad malutkim grobem
dziewięcioletniego chłopca. Leży wielki bukiet kwiatów; taki
mały człowiek, a tak wielkie podziękowanie. To dzielny harcerz
z „Szarych Szeregów”, kolega
mojego ojca. Jedno z małych
dzieci, które walczyły o wolność.
Pomyśli ktoś, że to bzdura, ale
pamiętam opowieści ojca, jak ich
oddział pod dowództwem 16-to
latka organizował w okupowanym Lublinie sabotaże przeciwko Niemcom. Ile musieli mieć
odwagi, gdy nocą wkradali się
do niemieckich magazynów...
Taka mała cząstka naszej wolności.... Nie mam gdzie postawić znicza więc ustawiam tą łunę światła wokół tak małego
a wielkiego duchem.

Idę dalej, mijam kolejne
świadectwa historii, groby
Nieznanego Żołnierza. Harcerze jak zawsze pełnią wartę. Kiedyś było to pokolenie
mojego ojca, potem moje.
Byliśmy gniewni, zbuntowani, ale staliśmy. Teraz mimo wielu zmian pokoleniowych harcerze stoją nadal
dziękując za ich służbę.
Chodzę w koło mijając
wielkich i nieznanych; tu
pani, która umarła z wielkiej miłości przed wojną, na
nagrobku napis, trochę nietypowy:

„Gdy się miało szczęście,
które się nie trafia, czyjeś
ciało duszę całą, a zostanie
tylko fotografia, to, to tak
mało...
Może jej miłość była inspiracją dla poetów, może samej Jasnorzewskiej...
Przechodzę do części powojennej cmentarza. Jakby więcej
światła, mniej przepychu, więcej spokoju... Ależ skąd, groby
znane: babci, dziadka, tacy bliscy, tak mocno ukształtowali
moje pokolenie. Dzięki nim tkwił
w nas powojenny płomień walki, buntu, niepokory.... „Janka”
– żołnierz z AK, matka trójki
dzieci, jedno zginęło w czasie
bombardowania Lublina w 1939,
waleczna dzielna... Stoję i tak się
zastanawiam jak ona i tysiące jej
podobnych podjęły to wyzwanie.
Mężowie w obozach jenieckich
lub na frontach, a one z dziećmimałymi żołnierzami. Same walczące, narażające życie każdego
dnia. Jaki był ich model wychowania, jaki dawały przykład, czego uczyły? Chyba nasze współczesne modele wychowawcze,
nie wytrzymałyby z nimi konkurencji. Najbardziej zadziwia mnie
opowieść mojej babci o moim ojcu, który podczas jednej z akcji
był aresztowany i przewieziony
na rampę kolejową obozu koncentracyjnego w Lublinie czekając na przyjęcie transportu do
obozu. Babcia nie wahała się,
sprzedała wszystko i wykupiła
nie tylko syna, ale i jego kolegów... Nie wiem jak to nazwać,
ale wiem, że moje pokolenie nauczyło się od takich matek, możliwości przetrwania w każdych

ekstremalnych warunkach. Dziękując im palę znicze za moje całe pokolenie.
Kilka grobów dalej pomniki
byłych żołnierzy armii generała W. Andersa, którzy nie mogli
wrócić po wojnie do Polski uznani za zdrajców Ojczyzny. Podchodzę do grobu mojego wuja.
Ciotki jak zawsze zapaliły małe
świeczki i jak zawsze wokół napisu „nie rzucim ziemi skąd nasz
ród”. Zawsze zastanawiałam się
dlaczego ten napis jest taki ważny. Dziś już wiem, sama będąc
na Zachodzie. Wujek wspólnie
z wieloma Polakami walczył „za
wolność naszą i waszą”na wielu frontach. Był też pod Monte
Cassino. Jak wrócił w 1946 śpiewał „Czerwone maki”, akompaniując sobie na pianinie, a cala
rodzina śpiewała wraz z nim.
Walczył też w Anglii. A potem
został uznany za wroga systemu. Teraz wiem skąd ta nasza
wielka niechęć do tamtej władzy, do tego co nam chciano zabrać. Ale my byliśmy ponad to.
Nie płaczę, że odeszli. Zostawili cząstkę dziedzictwa w naszym pokoleniu, my zostawimy
w naszych dzieciach i tak kręci
się koło historii.
Zapraszam na cmentarz lubelski przy Lipowej na dotyk historii, świadectwo małych wielkich,
którzy zostali z nami w dniu dzisiejszym, w legendzie, w opowieści zwykłego, a wielkiego
człowieka...
Bożena Suchodół
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Uczmy się niderlandzkiego!
Na naukę
nigdy nie jest
za późno

najomość języków obcych
to dla niektórych norma,
dla innych bariera nie do pokonania. Nauka angielskiego czy
francuskiego to dziś zjawisko
powszechne, chociaż coraz częściej można usłyszeć, że ktoś
uczy się na przykład chińskiego czy rosyjskiego.
Mieszkając w obcym kraju doskonale wiemy jak trudno porozumieć się nie znając lokalnego
języka. Powody są różne: niewiara we własne możliwości,
stwierdzenie „znam trochę słówek i to mi wystarcza „, odkładanie nauki na później i tak dalej.
Otaczający nas świat ciągle się
zmienia, a rzeczywistość stawia
przed nami nowe wyzwania. Bez
znajomości tutejszego języka
trudno znaleźć dobrą pracę, i co
ważniejsze, nie można oczekiwać dobrego wynagrodzenia.
Nie znamy swoich praw i obowiązujących przepisów. Część

Z

z nas funkcjonuje na zasadzie
„koleżanka mi powiedziała”. Ale
kiedyś natrafimy na barierę
z którą koleżanka sobie nie poradzi.
Coraz większa ilość naszych
rodaków wybiera życie na emigracji. Mamy nadzieję, że lokalna społeczność nas zaakceptuje. Ale jak porozumieć się
z Belgiem nie znając języka niderlandzkiego? Oczywiście, istnieje język angielski ale nigdy
nie zrozumiemy narodu, jego
kultury i tradycji bez znajomości danego języka. Poza tym nie
wszyscy mówią po angielsku,
zwłaszcza starsi Belgowie. Także nie wszyscy Polacy posługują się językiem angielskim
w stopniu komunikatywnym.
Na naukę nigdy nie jest za
późno. Jeśli już mieszkamy
w Belgii, warto zainwestować
czas w naukę niderlandzkiego.

O ile łatwiej będzie nam w pracy, w sklepie, u lekarza, czy
w urzędzie. Zrozumiemy treść
pisma z Electrabelu czy urzędu
skarbowego, przeczytamy ulotkę którą ktoś wrzucił do naszej
skrzynki pocztowej. Pomożemy
dziecku w odrabianiu lekcji i będziemy mogli swobodnie porozumieć się z nauczycielem. Sami zyskamy we własnych oczach
i poczujemy się pewniej.
W Antwerpii jest bardzo dużo
miejsc, które oferują naukę języka niderlandzkiego, a koszty
są naprawdę nieduże.
Belgowie wychodzą nam na
przeciw. A my?
J. G. Goethe powiedział kiedyś: „ […] kto nie zna obcego języka, ten nic nie wie o swoim
własnym […]”.
Pozdrawiam wszystkich poliglotów
Anna Janicka
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Wiersze dla bliskich mojemu sercu
Ten, kto
pisze wiersze,
to człowiek
wrażliwy

W niedzielę 23. października
odbyło się w Antwerpii bardzo
miłe i nietypowe spotkanie.
Maryla Sędziak – Wesołowska
zaprezentowała nam, czyli swoim bliskim i przyjaciołom, swój
nowo wydany tomik poezji. Jej
wiersze, to słowa płynące z głębi serca, mały intymny świat,
który zdecydowała się nam pokazać. To co stworzyła wzrusza,
pokazuje ból i cierpienie, ale też
radość i miłość. Maryla swoją
poezję zadedykowała najbliższym. To dzięki miłości do nich
odkryła swoją duszę i jej najskrytsze zakamarki.
Ten, kto pisze wiersze, to człowiek wrażliwy, któremu serce
dyktuje każdy nowy wers. Tak
napisane słowo dociera do odbiorcy ale tylko wtedy, gdy jest

„tak jasne, jak spojrzenie w oczy
i proste, jak podanie ręki”.
Takie są właśnie wiersze Maryli. Jest w nich szczęście, ale
też nieszczęście. Ich mottem
przewodnim jest głęboka refleksja nad ulotnymi chwilami i sensem naszego istnienia. I jakże
wiele w nich dobroci, szlachetności i pamięci o innych.
Spotkanie odbyło się w samym
sercu starego miasta w Antwerpii na Grote Markt w kawiarni
Bonaparte. Przyjaciele i rodzina zjawili się tłumnie, aby wspólnie świętować ten dzień, tak
ważny dla Maryli.
Całość uświetnił występ dzieci z zespołu taneczno-wokalnego działającego przy Fundacji
„Children of Europe”. Były polskie tań ce i pio sen ki lu do we
połączone z muzyką nowoczesną. Młodzi wykonawcy perfekcyjnie odtańczyli i odśpiewali
swój re per tu ar wzbu dza jąc
aplauz publiczności. A potem
by ły kwia ty, ży cze nia, no
i wspomnienia. Maryla zaprezen to wa ła kil ka wy bra nych
wierszy i myślę, że każdy z nas
odebrał je bardzo osobiście. Bo
po ezja łą czy lu dzi i po ka zu je
to, co tkwi ukryte w zakamarkach duszy.

33. rocznica pontyfikatu
bł. Jana Pawła II
„Szukałem
Was
a teraz Wy
przyszliście
do mnie”
Jan Paweł II

22 października w kościele świętej Teresy na Grotesteenweg w Antwerpii odbyły się uroczystości związane z 33. rocznicą pontyfikatu bł. Jana Pawła II oraz z XI
Dniem Papieskim. O godzinie 18.30 rozpoczęła się msza
święta. Przewodniczył jej ks. Rektor Polskiej Misji Katolickiej Ryszard Sztylka. W kazaniu przypomniał postać błogosławionego, jego dokonania i pozostawione
dziedzictwo. Zwracając się do młodzieży powtórzył słowa Jana Pawła: „Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją”. W języku flamandzkim Rektor
skierował kilka zdań do zgromadzonej społeczności belgijskiej.
Na zakończenie zgromadzeni oddali cześć bł. Janowi
Pawłowi II całując jego relikwie.
Sylwia Szumniak

Czy wiesz, że …
W Polsce od 2005 roku uchwałą sejmu RP 16 października jest świętem narodowym. Dzień ten ma być
hołdem dla wielkiego Polaka.

Dziękuję Ci Marylo i jestem
przekonana, że w tym tomiku
każdy czytelnik odnajdzie cząstkę samego siebie.
Anna Francois-Kos
n
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Water Gate

1624
zbudowana
jako Łuk
Tryumfalny

Waterpoort (Water Gate), to
pierwotnie część murów obronnych otaczających miasto i dawna brama otwierająca dostęp do
rzeki Scheldy.
Pierwotnie stała na Vlasmaarkt i znana była jako „Porta Regia”. Zbudowana jako Łuk Tryumfalny w 1624 roku, była
hołdem dla króla Filipa IV podczas hiszpańskiej okupacji miasta. Powstała na podstawie projektu Rubensa, a jej twórcami
byli: Huybrecht van Eynde
i Hans van Mildert.
Waterpoort znana jest również
jako „brama spacerowa”, ponieważ aż trzykrotnie zmieniano jej
położenie. W latach 1883/84 kiedy nabrzeże miasta zostało bardziej zmodernizowane, przesunięto ją bardziej na południe
(Sint-Jansvliet). Gdy w roku
1933 rozpoczęto budowę tunelu św. Anny pod Scheldą, bramę
rozmontowano i oddano do depozytu miejskiego.
Od 1936 roku przeinstalowano ją na Sint-Gilliplaats, gdzie
stoi do dzisiaj. Barokowa brama
jest bogato zdobiona. Po
wschodniej stronie widnieje mitologiczna postać Neptuna,
natomiast po przeciwnej umieszczono herb i dwa heraldyczne
lwy. Jest to dwupoziomowa konstrukcja z białego kamienia ożywiona granitem i ozdobiona dużymi rzeźbami.
Od 1985 roku jest pod ochroną konserwatora zabytków.
Hanna Korcz
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5 kontynentów
Odrobina morskiej przeszłości w Antwerpii
Na zlecenie
stoczni
w Antwerpii
do
oryginalnego
projektu domu
dodano dziób
statku

ompleks mieszkalny
składający się początkowo z czterech budynków w stylu Art Nouveau, położony w dzielnicy Zuid w okolicy
Muzeum Sztuk Pięknych.
Obecnie „5 kontynentów” to
trzy budynki – jeden został zniszczony przez deweloperów w latach 70-tych. Ich lokalizacja to:
Plaatssnijdersstraat 1, Schildersstraat 2 i 6.
Dom widoczny na zdjęciu
(„Mały statek” / „T'Bootje”) to jeden z najbardziej niezwykłych
budynków w Antwerpii, z warstwami żółtej cegły, typowej dla
architektury secesyjnej.
Zbudowany w 1901 roku przez
architekta F.Smet-Verhas. Na

K

zlecenie stoczni w Antwerpii do
oryginalnego projektu dodano
dziób statku (budowniczy łodzi
P.Rouis).
Chroniony jako zabytek od
1976 roku.
Hanna Korcz

Bilety w cenie 20, 25, 30 euro do nabycia:
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KURS TAŃCA
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH!!!

Masz dosyć podpierania ścian
na imprezach?
Chcesz nauczyć się tańczyć?
Zapraszamy od listopada!
Zajęcia prowadzone w języku polskim,
gwarantujemy dobrą atmosferę.

Zapisy i informacje pod nr tel:
0489/823803, 0485/628498
e-mail:
info@childrenofeurope.be

www.childrenofeurope.be

Bujinkan Dojo – Ninja Kids
Tradycyjna sztuka walki oparta na filozofii wschodu.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6,5 do 15 lat.
Zajęcia prowadzone przez mistrzów sztuk walki, w języku niderlandzkim.

Zapisy i informacje pod nr tel:
0489/823803, 0485/628498
e-mail:
info@childrenofeurope.be

www.childrenofeurope.be
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Dyplomacja – zawód i powołanie
Specjalnie
dla państwa
rozmowa
z Konsul
Pią Libicką,
Drugim
Sekretarzem
w Wydziale
Konsularnym
Ambasady RP
w Brukseli
fot: Monika Derej-Szewczyk.

AK: Dzień dobry Pani. Na wstępie dziękuję za to, że zechciała
Pani poświęcić nam swój cenny
czas. Ale zanim zaczniemy rozmawiać, proszę o kilka słów na
temat Pani rzadkiego i pięknego
imienia. Nie ukrywam, że sięgnęłam do źródeł i wiem, że pochodzi od męskiego imienia Pius lub
Pio. Na pewno wiele razy zadawano Pani takie pytanie, a ja nie
chcę być tutaj wyjątkiem. Nasi
czytelnicy chyba też są ciekawi...
PL: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Z wielką
przyjemnością odpowiem na
Pani pytania. Zaczynając od mojego imienia – faktycznie pochodzi ono od męskiego imienia
Pius, które jest szalenie rzadkie. Właściwie jest to chyba wyłącznie imię papieży. Moim patronem jest Pius X, papież
z początku XX wieku. Natomiast
imię Pia, mimo że jest imieniem
włoskim, najczęściej spotykane
jest w Skandynawii i w Niemczech. Nosiła je moja ciotka
i chyba to zainspirowało rodziców do nadania mi właśnie tego imienia.
Jak to się stało, ze wybrała Pani
właśnie taki rodzaj kariery zawodowej, że jest Pani na tym stan o wi sk u. Z ap ew n e w ybr a no
P anią w edł ug pew nych kr yteriów i musiała Pani spełnić określone wymogi.
Przede wszystkim to, kto może piastować funkcje konsula,
określa ustawa o funkcjach konsulów. Ponadto każdy z nas musi zdać egzamin dyplomatycznokonsularny składający się
z części pisemnej i ustnej. Jest
on dosyć trudny, nie zawsze zda-

je się go za
pierwszym razem. W moim
przypadku
akurat się udało. A zdecydowałam
się
wziąć udział
w rekrutacji,
bo praca w dyplomacji wydawała mi się
bardzo interesująca, znam
też języki obce.
Poza tym praca w Wydziale
Konsularnym
polega na pomaganiu ludziom. Trzeba to lubić – bez tego nie ma chyba co
myśleć o służbie konsularnej
i pracy w konsulacie.
W Brukseli jest Pani od niedawna. Czy to Pani pierwsza placówka dyplomatyczna?
Faktycznie, w Brukseli jestem
od niecałych 3 miesięcy. Przyjechałam tu bezpośrednio z Lille, gdzie przez ostatnie cztery
lata pełniłam służbę konsularną w Konsulacie Generalnym.
Pracuje Pan i w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Brukseli. Co to oznacza dla przeciętn e go P o l a k a ? Cz y m p r z e d e
wszystkim zajmuje się Wydział
Konsularny?
Może zacznę od wyjaśnienia
różnicy miedzy ambasadą a wydziałem konsularnym. Ambasada to stała misja dyplomatyczna, którą kieruje szef misji, czyli
ambasador. Jest to instytucja
reprezentująca nasz kraj w kraju przyjmującym i nie zajmuje
się udzielaniem pomocy prawnej ani opieką nad obywatelami
swojego kraju. Do takiej funkcji
został stworzony właśnie Wydział Konsularny. W Brukseli
składa się on z trzech działów.
Dział prawny zajmuje się m.in.
rejestracją aktów stanu cywilnego, wydawaniem odpowiednich zaświadczeń osobom chcącym wziąć ślub, przesłuchiwaniem
stron w sprawach sądowych itp.
Dział paszportowo-wizowy, jak
sama nazwa wskazuje, wystawia paszporty i wizy. Dział opieki konsularnej, w którym pracuję, zajmuje się wszelkimi
pozostałymi sprawami, w któ-

rych konieczna jest interwencja
władz polskich. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie
http://www.brukselakg.polemb.net.
Z pewnością przychodzą do Pani
ludzie z bardzo osobistymi sprawami..
Zdecydowanie. Są to rozmaite problemy życia codziennego
– niestety, przede wszystkim
nieszczęśliwe zdarzenia, które
mogą się przytrafić Polakom za
granicą. Udzielamy porad dotyczących opieki medycznej czy
świadczeń rodzinnych. Pomagamy rodzinom w sprawach dotyczących zgonów, poszkodowanym w wypadkach drogowych,
odwiedzamy więźniów w ośrodkach penitencjarnych… Jak widać, sprawy te dotykają osobistej
sfery
życia
naszych
obywateli.
D l a w ię k s z o ś c i l u dz i p r z e p is y
prawa są bardzo skomplikowane. Żyjemy w dobie szerokiego
i szybkiego dostępu do informacji. Czy informacje z internetu
m o g ą n a m u ł a t w i ć n ie k t ó r e
s p r aw y i p om óc r oze zn ać si ę
choć częściowo w naszych problemach z któr ym i tr afiam y do
konsulatu?
Internet to wielkie dobrodziejstwo naszych czasów. Można
tam znaleźć informacje praktycznie na każdy temat. Trzeba
jednak w tych poszukiwaniach
być uważnym i korzystać z wiarygodnych stron www, np. instytucji publicznych, stron rządowych. My, urzędnicy, również
posługujemy się informacjami
znalezionymi w sieci. Korzystamy jednak ze sprawdzonych,
godnych zaufania, rzetelnych
stron.
Istnieją dwa konsulaty honorowe, jeden w Gandawie z jurysdykcją na terenie Flandrii, drugi w La Louviére z jurysdykcją
na terenie Walonii. Czy są sprawy które można lub n ależy tam
z ał at w i ać i n a c z y m pol e g aj ą
ew en tu alne róż ni ce ? I je szcze
jedno. Jest Konsulat Honorowy
R P w An t w e r p i i . C z e g o mo g ą
oczekiwać mieszkańcy Antwerpii od K onsula Honorowego?
Instytucja konsula honorowego jest szeroko stosowana
w praktyce międzynarodowej.
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Wiele państw od lat z niej korzysta,
uzupełniając w ten sposób sieć zawodowych urzędów konsularnych. Konsul ho no ro wy prze de wszyst kim
promuje kontakty gospodarcze, handlowe oraz współpracę naukową i kulturalną między krajem urzędowania
a krajem, który go powołał. Drugi obszar obejmuje ochronę szeroko pojętych praw i interesów obywateli polskich podczas ich pobytu za granicą.
Należy podkreślić, że chociaż konsulowie honorowi mogą w sytuacjach
losowych udzielić wstępnej pomocy
polskiemu obywatelowi, to wydawanie wiz, pasz por tów, za świad czeń
i inne czynności urzędowe należą do
wyłącznej kompetencji urzędów konsularnych. Antwerpia jeszcze czeka
na nowego konsula honorowego – został on już wskazany, lecz procedura
jego powołania jeszcze nie dobiegła
końca.
Wszyscy Polacy w Polsce czy w Belgii, są naszymi rodakami. Czy według
Pani są to „ci sami” Polacy, czy też życie na emigracji trochę nas zmienia.
Czy widzi Pani różnice?
Polonia w Belgii jest na tyle liczna,
że właściwie mamy tutaj przekrój polskiego społeczeństwa. Są ludzie, korzy założyli własny biznes, są pracownicy fizyczni, jest kadra menedżerska,
są urzędnicy, mamy również w Belgii
polskich bezdomnych. Kontakt z inną kulturą, obyczajami, językiem zawsze coś zmienia w naszym życiu czy
w naszym sposobie myślenia. Ale
w każdym wypadku wygląda to inaczej i nie pokusiłabym się o jakieś
ogólne podsumowania.
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Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej niedługo się zakończy. Czy
Pan i jako przedstawiciel polskiej dyplomacji uważa, ze jest to udana prezydencja, czy na przyszłość może należałoby coś zmienić?
Ja ko pra cow nik apo li tycz ny nie
czuję się uprawniona do oceniania
działań polskiego rządu. Mogę za to
powiedzieć, że w związku z prezydencją Pol ska jest obec nie bar dzo wi doczna w stolicy Belgii. Ponadto od
lipca 2011 r. zostało uzgodnionych
wie le spraw istot nych dla Unii.
W ostatnim czasie polska prezydencja zdołała np. rozwiązać długotrwały spór o to, w ja ki spo sób Unia
Eu ro pej ska jest re pre zen to wa na
w organizacjach międzynarodowych.
Dotychczasowy brak porozumienia
osłabiał pozycję Unii w stosunku do
partnerów zewnętrznych, takich jak
ONZ czy OB WE. Dzię ki sta ra niom
polskiej prezydencji udało się też niedawno doprowadzić do porozumienia w sprawie tzw. tabel rozbieżności, czyli specjalnych dokumentów,
które opisują, w jaki sposób przepisy pra wa UE są wdra ża ne w pań stwach człon kow skich. War to też
wspom nieć o bo ga tym pro gra mie
kulturalnym promującym nasz kraj
w całej Europie. Zdaniem recenzentów wystawa w brukselskim muzeum Bo zar, na któ rej zgro ma dzo no
dzieła czołowych polskich artystów
współczesnych, takich jak Libera, Kozyra czy Żmijewski, to najlepsza tegoroczna wystawa w Belgii.

Wolny czas spędzam najchętniej
w gronie znajomych i rodziny, lubię
wspólne kolacje, wyjścia na koncerty
i spektakle. Szczególnie interesuje
mnie taniec współczesny. Ze względów zdrowotnych musiałam kiedyś
z niego zrezygnować, ale nadal jest to
dziedzina bardzo mi bliska. Poza tym
przyznam, że ostatnio trochę bardziej
zainteresowałam się gotowaniem. Interesuje mnie zwłaszcza kuchnia zdrowa i ekologiczna.

Jak lubi Pani spędzać wolny czas? Jakie jest Pani hobby?

Rozmawiała
Agata Kocińska

Rok b ieżący pow oli d obieg a końca.
Czy myśli już Pani o świętach i gdzie
planuje je spędzić?
Powoli zaczynam myśleć o świętach,
ale póki co nie mogę jeszcze niczego
zaplanować. Nasza praca to przede
wszystkim służba, dyżur w Dziale
Opieki Konsularnej trwa 24 godziny
na dobę. Staramy się godzić pracę z życiem prywatnym, ale sytuacja zmienia się czasem w ostatniej chwili…
Być może uda mi się spędzić święta
w Polsce, z rodziną, ale możliwe też,
że zostanę w Brukseli. Ktoś zawsze
musi być na miejscu, w konsulacie.
Czego życzyłaby Pan i naszym czyteln ikom jako pracownik ambasady i jako Pia Libicka?
Powiem krótko: życzę Polakom za
granicą, żeby ich pobyt na obczyźnie
spełnił ich marzenia i ambicje. Ze względu na charakter spraw, którymi się zajmuje, życzę Państwu przede wszystkim
jak najmniej problemów i kłopotów
w codziennym życiu w Belgii.

Rudy poleca!
Miejsca
godne uwagi
poleca Rudy,
poszukiwacz
i odkrywca
klimatycznych
miejsc
i zaułków
w Antwerpii.

„Huis Verloo Bvba”,
Amerikalei 158, 2000 Antwerpen
www.huisverloo.be
Motto przewodnie „Huis Verloo” to „Cieszyć się
życiem”.
Który z panów nie chciał chociaż raz poczuć się
jak gentleman ze starych filmów który siedząc
wygodnie w fotelu pali fajkę, trzymając w drugiej
ręce szklankę whisky czy koniaku.
„Huis verloo” specjalizuje się w sprzedaży takich właśnie używek. Sklep oferuje największy
wybór tego rodzaju asortymentu w Belgii. Wiele
odmian tabaki, fajek oraz olbrzymi wybór alkoholi niekiedy wręcz niedostępnych w innych tego rodzaju sklepach. Są dostępne cygara z Kuby,
Dominikany, Hondurasu, czy Nikaragui. Poza tym
szeroki wybór akcesoriów: zapalniczki, fajki, popielniczki, pilarki itd. Można również zakupić rożne odmiany whisky, rumu i koniaku. Sklep dla koneserów i zwykłych ludzi, którzy chcieliby po prostu
powiększyć swój domowy barek.

Właściciele „Huis Verloo” starają się poszerzać
ofertę sklepu i proponują klientom coraz nowsze
produkty. Często organizują degustacje i rożne imprezy, w trakcie których można dowiedzieć się mnóstwo ciekawych rzeczy oraz nauczyć się, jak wybrać
dobre cygaro, czy whisky.
n
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Piastowie
– czyli początki państwa polskiego
Dzieje naszej
Ojczyzny

moim cyklu chciałabym przybliżyć dzieje naszej ojczyzny. Jeśli wierzyć Cyceronowi, że
„historia jest nauczycielką życia”, to im więcej dowiemy się
o przeszłości, tym łatwiej nam
będzie zmagać się z trudnościami życia codziennego.

W

Jak doszło do tego, że tu i teraz,
na mapie Europy zajmujemy
godne miejsce?
Monteskiusz twierdził, że
„Szczęśliwy jest naród, którego
historia jest nudna”. Historia
Polski na pewno nudna nie była. Wojny, rozbiory, powstania
i rewolucje przeplatały się
z krótkimi okresami pokoju. Czy
to znaczy, że jesteśmy narodem
nieszczęśliwym?
Za co kochamy nasz kraj, czemu tak tęsknimy? Dla wielu
z nas, żyjących w Belgii, łatwiej
jest być patriotami. Czasem idealizujemy obraz Polski, pielęgnując w sobie dobre wspomnienia. Cały rok czekamy na
wakacje, by odwiedzić rodziny
i nacieszyć się piękna przyrodą,
odetchnąć.

Przypomnijmy sobie naszą historię, przybliżmy ją naszym
dzieciom, bo Polska to kraj
z mnóstwem doświadczeń. Musimy czerpać z historii, wyciągać wnioski i starać się nie
popełniać dawnych błędów. Zapraszam na wędrówkę: od czasów,
kiedy to podróżnik Ibrahim-ibnJakub w X wieku opisał nasz kraj
jako „najrozleglejsze państwo
północy”, poprzez lata wojen,
zwycięstw i porażek, utraty terytorium i państwowości, powstań i rewolucji, koronacji,
konstytucji, aż do dzisiaj, gdy
wreszcie możemy nazywać się
Europejczykami. Historia bowiem kształtuje nas od wczesnej
młodości i ma wpływ na życie
społeczne. Nieznajomość historii niejednokrotnie sprawia trudności w zrozumieniu otaczającego nas świata.
Przypomnijmy sobie nasze
burzliwe losy i podziękujmy
w duchu wszystkim, którzy
przez tysiące lat walczyli o naszą ojczyznę. Pamiętajmy słowa
Goethego: „Komu tysiące lat nie
mówią nic, niech w ciemności
niewiedzy żyje z dnia na dzień”.

Mieszko I – chrztem Polski
w 966 roku – włączył nasz kraj
w krąg państw cywilizowanych.
Tym samym powstrzymał niemiecką „chrystianizacje Słowian”. Od tej daty uznaje się istnienie Polski jako niezależnego
państwa. Aż do 1138 roku kraj
rządzony był przez władców
z dynastii Piastów jako monarchia patrymonialna. Właśnie temu okresowi poświecony jest
ten artykuł.
Zarówno Mieszko I, jak i jego
syn Bolesław Chrobry (koronowany na króla Polski w 1025 roku) prowadzili wojny, które
przyniosły Polsce nowe terytoria i silną pozycję międzynarodową. Do Polski przyłączono
wtedy Pomorze, Małopolskę
i Śląsk. Potem Grody Czerwieńskie oraz Słowacje, Morawy, Milsko i Łużyce. Chrobry rządził
krajem silną ręką, nie dotrzymywał rozejmów i umów, najeżdżał inne kraje, przez co po jego śmierci zachwiana została
pozycja monarchii piastowskiej.
W tamtych czasach tron dziedziczono, więc władzę nad silnym,
rozległym krajem objął syn Bo-
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lesława – Mieszko II. Hossa nie
trwala długo.Za panowania
Mieszka II doszło do wojen domowych, które osłabiły pozycję
Polski. Nasze wewnętrzne konflikty wykorzystały państwa
ościenne, w 1038 roku Czesi złupili Gniezno. Mazowsze chciało
się uniezależnić, wybuchały bunty. Mieszko II próbował kontynuować politykę ojca, ale koalicja
niemiecko-ruska doprowadziła
do upadku władzy królewskiej
w Polsce. W tym czasie utracono dużą część terytorium.
Dopiero pod rządami Kazimierza (syn Mieszka II) Polska wróciła do równowagi. Nie bez powodu potomni nazwali go
Odnowicielem. Na nowo zjednoczył państwo polskie, opanowując Małopolskę, Wielkopolskę,
Mazowsze, Kujawy i Śląsk. Wzrosła też rola kościoła katolickiego. Kraków został stolicą Polski
– siedzibą królów i władców aż
do XVI wieku. Po śmierci w 1058
roku Kazimierz zostawił synom
silne, rozlegle państwo.
Bolesław II Szczodry, zwany
również Śmiałym rozpoczął panowanie w 1058 roku. W tym

okresie Europa żyła sporem o inwestyturę pomiędzy papieżem
Grzegorzem VII i niemieckim cesarzem Henrykiem IV. Próbowano odpowiedzieć na pytanie,
czyja władza jest ważniejsza – cesarza czy papieża. Bolesław opowiedział się po stronie papieża,
by osłabić wpływy cesarza niemieckiego. W 1079 roku, bez
zgody cesarza, arcybiskup
gnieźnieński Bogumił koronował Bolesława na króla Polski.
Odbudowano arcybiskupstwo
w Gnieźnie. Zachowano zwierzchnictwo nad Pomorzem.
Po śmierci Bolesława, który
prawdopodobnie został otruty
władzę przejął jego bratanek
Władysław Herman. Za jego panowania rozpoczął się proces
rozpadu Polski: bunt na Śląsku,
najazd czeski, wojna domowa
i w końcu podział państwa na
wielkopolsko-mazowieckie i małopolsko-śląskie. Po śmierci Władysława Hermana jego synowie
– Bolesław Krzywousty i Zbigniew – próbowali rządzić podzieloną Polską. Konflikt między nimi był jedynie kwestia
czasu. Bolesław zaatakował bra-
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ta i przejął władzę w państwie.
Krzywousty prowadził politykę antycesarską, co przyczyniło się do – na szczęście nieudanego – najazdu Henryka V na
Polskę. Walczył o Pomorze, które w roku 1119 udało mu się
przyłączyć do Polski. Jego talent militarny nie powstrzymał
jednak upadku Polski. Kryzys
kościelny i osłabienie pozycji
międzynarodowej Polski skłoniły Bolesława do podporządkowania się cesarzowi.
Przed śmiercią Krzywousty
postanowił podzielić kraj między synów. Miało to zapobiec
walkom o sukcesję, niestety doprowadziło do rozbicia dzielnicowego Polski, które trwało aż
do początków XIV wieku (prawie 200 lat). W tym czasie osłabło znaczenie polityczne Polski.
Silną pozycję w Europie odzyskała dopiero w pierwszej połowie XIV wieku.
Za miesiąc zapraszam do lektury dalszych losów Polski.
„Each day is drive through history” – Jim Morrison
Monika Stawnicka
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Grypa
Zaszczepić się czy nie?
dy zbliża się sezon jesiennozimowy i media przestrzegają przed kolejnym wirusem
grypy, zadajemy sobie pytanie: zaszczepić się czy nie?
Grypa, plaga ludzkości, kładzie do
łóżek około 1 miliarda osób na świecie. Prawie 5 milionów chorych przechodzi ją w miarę łagodnie, a od 300
do 500 tysięcy umiera z powodu grypy i jej powikłań (według PAP). Szczepionka przeciw wirusowi grypy powstała już w czasie II wojny światowej,
ale do dnia dzisiejszego trwają spory
dotyczące celowości szczepienia. Zwolennicy i przeciwnicy mają swoje racje, ale opinia lekarzy – zwłaszcza epidemiologów – jest jednoznaczna. Tak,
szczepić.
Co to jest grypa?
Zacznijmy od tego, że jest to choroba wyjątkowo nieprzewidywalna, chociaż powtarza się z regularną częstotliwością. Już od dawna wiemy, że
znowu zaatakuje, a co kilka lat przybiera wyjątkowo silną postać.
Grypa to bardzo ostra choroba dróg
oddechowych wywołana wirusem.
Istnieją trzy rodzaje wirusów: A, B
i C, ale tylko dwa pierwsze wywołują
chorobę u człowieka. Zawsze towarzyszy jej bardzo wysoka gorączka (nawet powyżej 39°C), ostry kaszel, katar, łzawienie oczu, bóle mięśni
i stawów, dreszcze oraz uczucie ogólnego rozbicia. Wirus grypy rozprzestrzenia się drogą kropelkową poprzez
bezpośredni kontakt z zarażoną osobą a także pośrednio, poprzez dotykanie przedmiotów na których znalazł się wirus.
Okres między zarażeniem a pierwszymi objawami choroby nie przekracza zwykle 48 godzin. Sądzi się, że
każda choroba z objawami wysokiej
gorączki, kaszlu, kataru i bólu gardła
jest grypą. Nic bardziej mylnego. W sezonie jesienno-zimowym można paść
ofiarą innych drobnoustrojów atakujących nasze drogi oddechowe. Jest
ich ponad 200 i z grypą nie mają nic
wspólnego. Jeśli ktoś mówi: „szczepiłem się i zachorowałem”, nie musiała
to być grypa lecz inny rodzaj infekcji.
Powikłania
Nieleczona grypa grozi poważnymi
konsekwencjami dla zdrowia. Może
dojść do zapalenia oskrzeli i płuc czy
zapalenia ucha środkowego co grozi
częściową utratą słuchu. Bardzo groźne chociaż nie tak częste bywają: zapalenie opon mózgowych, zapalenie
mięśnia sercowego a u małych dzieci
biegunki, które mogą doprowadzić do
ciężkiego odwodnienia.

G

Czy szczepionki są skuteczne?
Lekarze, farmaceuci i epidemiolodzy uważają że tak, jeśli szczepionka
jest aktualna. Co to oznacza? Co roku dochodzi do kolejnej mutacji wirusa i co roku szczepionki są aktualizowane. Czyli nie można szczepić się
preparatem, który był zalecany w roku ubiegłym, ponieważ jest on po prostu niewłaściwy. Nie jest odpowiednio odporny na mutacje wirusa który
zaatakuje nas w tym roku. Dlatego
skład szczepionki zmieniany jest co
roku aby ochronić ludzi przed aktualnie krążącym szczepem wirusa grypy w danym sezonie.
Nigdy nie wiadomo, który ze zmutowanych wirusów nas zaatakuje. Jednak można uniknąć powikłań i sprawić, że choroba będzie miała o wiele
lżejszy przebieg. Wirus grypy (zwłaszcza typ A), charakteryzuje się dużą
mutagennoscią, czyli jego materiał
genetyczny zmienia się bardzo szybko. Dlatego nawet wcześniejsze przebycie tej choroby może nie uchronić
nas przed powtórnym zachorowaniem. Większość dostępnych na rynku preparatów zabezpiecza pacjentów
przed najczęściej spotykanym wirusem typu A, istnieje więc duża szansa, że grypa nie będzie miała ostrego
przebiegu.
Nie ma szczepionki która gwarantowałaby stuprocentową skuteczność.
Jednak wieloletnie badania pokazują, że ochronne działanie preparatu
obejmuje od 70 do 90 procent osób zaszczepionych.
Kto przede wszystkim powinien się zaszczepić?
Profesor Lidia B. Brydak – kierownik Krajowego Ośrodka ds Grypy
WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)
twierdzi, że „ […] zaszczepić powinien
się każdy, bo każdy może zachorować.
Ale przede wszystkim z tej profilaktyki powinny korzystać dzieci i osoby
powyżej 50-go roku życia. Wskazane
są szczepienia dla wszystkich z tak
zwanej grupy podwyższonego ryzyka
czyli: chorych na schorzenia dróg oddechowych, astmę, przewlekłą chorobę oskrzelowo-płucną, cukrzyków
i osób z niewydolnością nerek. […]”
Również kobiety planujące ciążę na
okres jesienno-zimowy, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, czy kolejarze.
Kiedy się zaszczepić?
Najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grypowego.
Już po siedmiu dniach w naszym organizmie powstają przeciwciała, które utrzymują się przez okres roku. Jeżeli ktoś nie zdąży się zaszczepić w tym

terminie, to nawet w czasie wzrostu
zachorowań na grypę szczepienie jest
wskazane i zalecane, ponieważ może
zaatakować nas kolejny wirus.
C z y m a łe d z i e c i m o ż n a b e z p i e c z n i e
szczepić?
Epidemiolodzy twierdzą, że tak. Istnieje specjalna odmiana szczepionki
dla dzieci które ukończyły szósty miesiąc życia. Ale część lekarzy-pediatrów
uważa, że takie szczepienie może mieć
miejsce dopiero wtedy, gdy dziecko
zacznie chodzić do przedszkola. Twierdzą, że dzieci od urodzenia są poddawane różnym szczepieniom i ich układy odpornościowe muszą sobie z tym
poradzić. Dlatego tez zalecają poczekać z zaszczepianiem na grypę.
Czy szczepionki na grypę osłabiają odporność organizmu?
Według lekarzy, żadne badania na to
nie wskazują. Prof. Brydak twierdzi, że
„gdyby tak było, to żadne szczepienia
nie miałyby sensu, a przecież szczepionki uwolniły ludzi od wielu chorób. I to
również dzięki nim wydłużyła się znacznie średnia długość życia”.
C zy od szczepion ki m ożn a zachorować?
Nie można. Zgodnie z zaleceniami
WHO, na całym świecie stosuje się
szczepionki inaktywowane czyli zabite. A to oznacza, że coś co jest nieżywe
nie może żyć w organizmie człowieka.
Czy szczepionki mogą być lepsze i gorsze?
Wszystkie zarejestrowane szczepionki przeciwko grypie są immunologicznie takie same. Ich producenci korzystają z takich samych szczepów wirusa
otrzymywanych co roku od WHO.
Jak należy leczyć grypę?
Lekarze mówią: przede wszystkim
się zaszczepić. A jeżeli jednak zachorujemy, to musimy pamiętać, że nie
ma specjalnych leków przeciwgrypowych. Leczenie polega przede wszystkim na zwalczaniu objawów. Zażywamy
leki
przeciwgorączkowe,
przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, krople na katar i pijemy dużo płynów. Nie
wolno stosować antybiotyków które
osłabiają organizm.
Przeważają opinie lekarzy, że należy zaszczepić się na grypę. Ale każdy
z nas, jako potencjalny pacjent, ma
prawo mieć swoje zdanie i swoje sposoby leczenia. Może część z naszych
czytelników zaszczepi się przeciwko
grypie, inni będą sceptyczni. Tak czy
inaczej: w tym roku a także w następnych, grypa z pewnością nam nie odpuści.
Karolina Tomczak
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Aromaterapia
Aromaterapia, leczenie zapachami,
to połączenie medycyny naturalnej
i zielarstwa. Jest atrakcyjną metodą
polepszania samopoczucia, kondycji
i stanu zdrowia. Należy ją traktować
jako wspomaganie medycyny konwencjonalnej.
Obecnie jest coraz bardziej popularna, zwłaszcza w Europie Zachodniej,
Stanach Zjednoczonych i Japonii.
Już w czasach sumeryjskich, około
3000 lat przed naszą erą opracowywano i stosowano wyciągi z mieszanek roślinnych.
Za ojca aromaterapii uważany jest
francuski chemik Rene Maurice Gattefosse żyjący w latach trzydziestych
dwudziestego wieku. Zainteresował
się aromaterapią po wypadku jakiemu uległ w swoim laboratorium. Oparzoną rękę przypadkowo zanurzył
w naczyniu z olejkiem lawendowym
i okazało się, że proces gojenia uległ
przyśpieszeniu. Od tego czasu chemik
zaczął naukowo badać znaczenie olejków eterycznych pochodzenia roślinnego, a jego pasją stało się połączenie nauki z naturą.
Aromaterapia to nic innego jak
„wprowadzenie do organizmu człowieka biologicznie czynnych substancji zapachowych z olejków eterycznych”. Uzyskujemy to poprzez kąpiele,
masaże, inhalacje lub kompresy.
Precyzując: w aromaterapii chodzi
o wspomożenie organizmu pachnącymi, lotnymi substancjami wytworzonymi przez rośliny – czyli olejkami
eterycznymi. Niektóre z tych substancji nie są jeszcze dokładnie poznane,
a zawierają aż kilkaset składników.
Co to są olejki eteryczne?
To ciekłe, lotne substancje produkowane przez rośliny, zwane również
„żywymi wyciągami”. Są lżejsze od wody, bardzo mocno stężone i łatwopalne. Jeżeli chcemy przechowywać je
dłużej, muszą być rozcieńczone za pomocą małej ilości oleju wytwarzanego z roślin.
Rodzaje olejków eterycznych.
1. Olejki energetyzujące: eukaliptusowy, mandarynkowy, imbirowy,
cedrowy i grejpfrutowy.
2. Olejki relaksujące: tymiankowy, lawendowy, miętowy i rozmarynowy.
Zarówno jedne i drugie poprawiają
nasze samopoczucie i łagodzą skutki
stresu. Można je stosować gdy nasz
system nerwowy jest osłabiony i odczuwamy ogólne zmęczenie organizmu. Niektóre olejki eteryczne działają i relaksująco i energetyzująco (na
przykład jodłowy, czy pomarańczowy).
Sposoby aromaterapii:
1. Kąpiele. Najwygodniejszy i najprostszy rodzaj terapii możliwy do stoso-

wania w warunkach domowych. Kąpiele łagodzą skutki chorób układu
krążenia, bezsenności i chorób skóry. Przynoszą ulgę w bólach mięśni,
działają relaksacyjnie i odprężająco.
2. Masaże z zastosowaniem olejków
eterycznych mają przede wszystkim zastosowanie relaksujące. Poza tym pomagają uwolnić się od
nadmiernego napięcia mięśni, poprawiają krążenie krwi i ogólne samopoczucie.
3. Inhalacje. Najlepsze do stosowania
w inhalacji są kominki aromaterapeutyczne. Miseczka z mieszanką
oleju i wody jest podgrzewana przez
palącą się świeczkę, co powoduje
odparowanie olejku i jego rozproszenie się w pomieszczeniu.
4. Kompresy. Możemy je stosować jako ciepłe i zimne okłady. Ciepłe
kompresy stosujemy w przypadku
artretyzmu, bólu mięśni, nerwobólu, bólu menstruacyjnego i stanów
zapalnych skóry. Zimne kompresy
natomiast łagodzą bóle głowy i stany napięcia. Są skuteczne przy podrażnionych oczach i siniakach. Przy
skurczach, kolce, opuchliźnie, urazach stawów i stłuczeniach terapię
można rozpocząć od ciepłych kompresów, a skończyć na zimnych.
5. Bambusowe kadzidełka. Są to cieniutkie pałeczki oblepione żywicą
z dodatkiem węgla drzewnego,
zmielonego drzewa sandałowego
i olejków eterycznych. Jest to bardzo dobry sposób aromatyzowania
powietrza.
6. Pot-pourri. Dekoracyjna mieszanka płatków kwiatowych, liści i suszonych owoców, którą ustawiamy
w dowolnym miejscu w mieszkaniu.
Olejki eteryczne stosujemy na:
n bóle głowy: miętowy, lawendowy
majerankowy lub bazyliowy
n nadciśnienie: szałwiowy, różany, lawendowy, majerankowy i rozmarynowy
n niedociśnienie: miętowy, lawendowy, cytrynowy i bergamotowy
n stres: lawendowy, melisowy, jałowcowy, różany
n zaburzenia trawienia: cytrynowy,
kminkowy, kolendrowy, lawendowy i miętowy
n bóle reumatyczne: imbirowy, kolendrowy, eukaliptusowy lub cyprysowy
n bóle mięśni: cyprysowy, jałowcowy,
lawendowy, miętowy, rozmarynowy
n bezsenność: różany, geraniowy, jałowcowy, lawendowy, majerankowy mandarynkowy.
Jakiego olejku do jakich schorzeń
powin niśmy używać:

1. Cynamonowy. Pomaga w przeziębieniach i grypie, zapaleniu gardła,
kaszlu i stanach zapalnych skóry.
2. Eukaliptusowy. Ma właściwości pobudzające, przeciwbólowe i aseptyczne. Pomaga w przeziębieniach
i infekcjach dróg oddechowych.
3. Goździkowy. Jest przydatny w zaburzeniach trawienia, nerwobólach
i reumatyzmie.
4. Jałowcowy. Łagodzi zmęczenie i obniża ciśnienie. Pomaga również leczyć trądzik.
5. Lawendowy. Uspokaja. Przydatny
w stanach lękowych, stresie, depresji i bezsenności. Działa również
przeciwbólowo.
6. Mięta pieprzowa. Pomaga w niestrawności. Łagodzi chorobę lokomocyjną, zmęczenie i ból głowy.
7. Różany. Przydatny na bóle głowy,
nadciśnienie i chorobę wrzodową.
Delikatny afrodyzjak. Aby otrzy mać 1 litr olejku trzeba użyć dwie
tony płatków róż.
8. Sosnowy: Łagodzi infekcje górnych
dróg oddechowych.
9. Tymiankowy. Podwyższa ciśnienie
i stymuluje układ odpornościowy.
O czym należy pamiętać:
n Nie wolno stosować olejków eterycznych doustnie.
n Zawsze muszą być rozcieńczone.
n Unikać stosowania dla dzieci poniżej 12 lat.
n Przeprowadzić test kontrolny
w przypdaku alergii.
n Nie stosować w większych dawkach.
n Używać tylko olejków eterycznych
dobrej jakości.
n Ograniczyć używanie przez kobiety będące w ciąży.
n Nie opalać się przez 6 godzin po zastosowaniu olejków cytrusowych.
Pamiętajmy że nie jest to w stu procentach efektywne leczenie, tylko
wspomaganie organizmu poprzez stosowanie darów natury.
Z zabiegów aromaterapeutycznych
można skorzystać w specjalistycznych
gabinetach lub wykonywać je samodzielnie w domu.
Zalety olejków eterycznych doceniły
firmy kosmetyczne i od dawna są one
składnikami kremów, balsamów itp.
Do aromaterapii powoli przekonują się sceptycy. Również psychoterapeuci stosują tę metodę zaznaczając,
że jest to leczenie wpierające.
Wszyscy chcemy dobrze wyglądać,
mieć dobry nastrój i samopoczucie.
Może skorzystamy więc z dobrodziejstw natury.
Beata Walicka
źródła: aromatoterapia.pl
e-brzuszek.pl
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Głos w sprawie – „Prewencja raka”
Zapobieganie, gdy jeszcze nas nie dotknęło...
Regularna
kontrola
daje nam
szansę
zdiagnozowania
choroby

ewnie wielu czytelników pomyśli, jak ona
może pisać o czymś czego nie zna, nie dotknęła, nie ma
wiedzy. Zgodzę się, nie mam medycznego wykształcenia, ale od
13 lat jestem w tak zwanej „grupie ryzyka”. Chcę tym osobistym
wyznaniem obudzić u każdego
człowieka: dziecka, młodego,
starego; cichy szept wewnętrzny: dbaj, zapobiegaj, ucz, pomagaj, podaj dalej, podziel się cenną uwagą, informacją, tak jak
to robię ja....
Dokładnie pamiętam, a miałam 3 lata, gdy moja babcia płacząc żegnała się z moją mamą
mówiąc „idź”. Nie wiedziałam
o co chodzi, ale z potoku słów
zapamiętałam – rak i biedne sieroty. Mama przeżyła i całe moje dzieciństwo szeptała: uważaj,
badaj się, walcz o siebie, bo warto żyć. Z takim bagażem wkroczyłam w dorosłe życie, przechodząc coroczne badania USG i tak
dalej. Polscy lekarze już wtedy
mówili, że mogę mieć w przyszłości problemy.
Będąc w Belgii w wieku 38 lat
zaczęłam się źle czuć. Z każdej
strony słyszałam: po co robić badania tutaj, lepiej w Polsce. Dobrze, że nie słuchałam. Poszłam
i miałam to szczęście, że choroba była we wczesnej fazie i trafiłam na wspaniałego lekarza
profesora Petera Van Dam. Podjęłam leczenie, stałą, regularną
kontrolę, i tak przez dwa lata.
Diagnoza ostateczna: tak jestem
chora, mogę mieć nawroty choroby, szczególnie w trudnych
momentach życia, ale trzeba
walczyć do końca.
2 października tego roku, niedziela piękny słoneczny dzień.
Wiele osób cieszyło się ostatnimi promieniami słońca, a ja
umierałam ze strachu, bo znowu coś zaczęło szwankować,
a w poniedziałek miałam mieć
kolejną serię badań.
Odliczanie jest najgorsze, każda minuta to wieczność, wracają wspomnienia.... Szkoda, że
tragiczne.
Znowu wróciła moja sąsiadka
Dominika, która już odeszła.
Młoda kobieta, mama trόjki dzieci, dla której było trochę za późno, bo choroba już mocno
zaatakowała jej organizm.
Wszystko zaczęło się od tak zwa-

P

nego „powiększonego gruczołu
mlekowego”. Potem wyjazd do
Belgii, gonitwa za stabilizacją,
dobrą szkołą dla dzieci i tak jak
prawdziwa Polka, która stawiała na pierwszym miejscu rodzinę, miała mało czasu, aby zatroszczyć się o siebie.
Realizując swoje motto życiowe: „pomagaj dotkniętym tą chorobą” podjęłam walkę z nią i z jej
chorobą; ten sam szpital, świetni lekarze i kilka lat walki...
Najbardziej wspominam jej
dzielną postawę i bezgraniczną
wolę życia.
Siedząc tak i umierając ze strachu przypomniałam sobie nasze
wspólne pogadanki o życiu,
pięknych i smutnych dniach,
o miłości, ale nigdy o ostateczności...
Ile nas jest takich matek Polek? Myślę, że bardzo dużo. Bez
nas nasze rodziny jeszcze gorzej
cierpią, więc warto już dzisiaj
pomyśleć jak zapobiegać czemuś
co może nas spotkać. Podobno
każdy z nas ma raka – to stwierdzenie wielu lekarzy...
Regularna kontrola daje nam
szansę zdiagnozowania czy dane komórki są aktywne, a jeżeli tak to wtedy podejmujemy leczenie.
W ubiegłym roku organizacja
„Logo”, zajmująca się prewencją raka piersi poprosiła VivaPol o zorganizowanie pogadanki dla kobiet na temat raka
piersi. Chodziło również o przekonanie Polek do darmowej
mammografii. Nie powiem ile
wysiłku nas to kosztowało. Nawet Belgijka – Karin wystąpiła
w polskim kościele prosząc po
polsku... zapraszam was bardzo,
to takie ważne... i przykro powiedzieć, ale przyszło tylko kilka osób, bo większość uznała to
za stratę czasu. Potem na SintJansplein stał autobus, w którym można było wykonać darmowe badania, ale Polek nie
było!!! Jak nauczyć nasze społeczeństwo, jak przekonać, że to
bardzo ważne?
Tym osobistym wyznaniem
postaram się namówić na spotkanie z nieznanym widmem,
które może nas dotknąć. Moja
mama szeptała, a ja krzyczę i dotąd będę krzyczeć, dopóki będę
miała siłę, bo przecież warto
żyć.........

Polska onkologia jest jedną
z najlepiej rozwiniętych dziedzin
medycyny, polscy specjaliści mają naprawdę fantastyczne osiągnięcia w tej dziedzinie. Jedyny
problem w leczeniu w Polsce polega na tym, że jest za mało ośrodków specjalistycznych, za
mało wysokiej jakości sprzętu
i zbyt duże kolejki w oczekiwaniu na badania.
Państwo belgijskie jest pod
tym względem lepiej zorganizowane ze względu na środki
finansowe, które pozwalają na
lepszą opiekę zdrowotną i szybką re ak cję, a co za tym idzie
– możliwości leczenia. Do tego
do cho dzi in ny spo sób po dej ścia: od rozpoznania – prewencji – leczenia – do życia z chorobą.
Polki żyją trochę po swojemu,
niby wiemy, a nic nie robimy.
Wszystko jest ważne tylko nie
ja sama. Nasze domy rodzinne
też nie były dobrym przykładem,
spracowani rodzice, schorowani dziadkowie i ciągła walka
o pieniądze.
Naprawdę możemy zacząć inny model życia: kobiety dbającej o swoje zdrowie, o zdrowie
swoich bliskich, bo w sprawach
zdrowia nie ma tabu. Wszyscy
musimy być świadomi i otwarci na dialog....
Tylko co znaczy dialog, kiedy
nie chcemy go podjąć.
Ale co zrobimy gdy pojawi się
jakaś zmiana, taka mała brodawka, tłuszczak, mały torbiel czy
wręcz guz? I to bez względu na
wiek; 15 lat, 30 lat czy 70 lat
i wtedy zacznie się spekulacja
i walka. Ale niestety często jest
już za późno.
Wiedza i przygotowanie (pogadanki, sesje informacyjne,
szkolenia) są najlepszym rozwiązaniem.
Na takim spotkaniu dowiemy
się wszystkiego o naszych piersiach, co może nam się przytrafić i jak mądrze podejść do
jakichkolwiek zmian. Zrozumiemy, jaka jest różnica między
zmianą a chorobą. Co to jest badanie – USG piersi, badanie
mammograficzne (o którym krążą legendy, że boli, że złe samopoczucie). Wreszcie ktoś nam
wytłumaczy w jaki sposób stawiana jest diagnoza, co znaczy
powtórne badanie (to nie wyrok,
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a często potwierdzenie dla lekarza),
jak ustosunkować się do ewentualnej
choroby, jak przyjąć to ze spokojem,
jak podjąć leczenie, jak żyć z ta chorobą...
Ta wiedza to krok do dialogu, który po mo że nam po trak to wać ra ka
piersi, jak i raka każdego innego organu jako schorzenie, jak chorobę
z którą się walczy. I uświadomi nam,
że dzięki nowoczesnej medycynie raka można pokonać i z nim żyć, cze-

go jestem doskonałym i bardzo aktywnie działającym przykładem.
Zapraszam wszystkich do dialogu,
dialogu, który uratuje wielu spośród
nas.... W Antwerpii mieszka tak wiele Polek, które mają świetną wiedzę
medyczną. Wiele z Was pracowało
w polskich szpitalach, dlatego możecie
Panie
stanowić
świetną
pomoc. Wspólnie możemy stworzyć
pomost w podjęciu tak potrzebnego
dialogu....
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Pomocną dłoń jako pierwszy wyciąga prof. Peter Van Dam (specjalista
oddziału: ginekologia, położnictwo,
onkologia – rak piersi) z grupą swoich świetnych lekarzy ze szpitala Sint
Augustinus na Wilrijk.
I czeka na pierwszego rozmówcę.......
Bożena Suchodół
n

Przyjdź i dowiedz się więcej na temat RAKA PIERSI,
zapobiegania, leczenia i życia z tą chorobą.
Prezentacja w języku polskim odbędzie się 27 listopada 2011 od 15:00 do 17:00,
„Het Oude Badhuis”, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen
Kontakt: mail: viva-pol@hotmail.com, tel: 0498 33 79 43

Przyjdź zanim będzie za późno...
ORGANIZATOR: Viva-pol

we współpracy z Liga Tegen Kanker (Stowarzyszenie zajmujące się prewencją raka)

Puste kalorie
ak sama nazwa wskazuje... no
właśnie. Nie zawsze wiemy dokładnie, co znaczą słowa które wypowiadamy. Jeśli zajadamy ze
smakiem białą bułkę z szynką, serem
i sałatą, możemy się zdziwić gdy koleżanka z pracy powie, że właśnie spożywamy puste kalorie. Jakie puste kalorie? – odpowiemy. Jak kalorie mogą
być puste, skoro są jednostkami energii?
Wspomniana już biała bułka zrobiona jest z mąki, która jest ogołocona
prawie ze wszystkiego, w co natura
wyposażyła ziarno zbóż. Pozostały
praktycznie same węglowodany które oprócz kalorii, nie dostarczają organizmowi prawie żadnych składników odżywczych takich jak witaminy,
minerały i błonnik.
Żywność która dostarcza nam właśnie „pustych kalorii” to po angielsku
junk food, co dosłownie znaczy „śmieciowe jedzenie”. Jest ono zwykle kojarzone z barami typu fast food oraz
oferowanymi w nich frytkami i hamburgerami, lecz obecnie oznacza również chipsy, słodkie ciasteczka, soki
owocowe słodzone sztucznym cukremniecukrem, a także wypieki z białej
mąki i biały, polerowany ryż. Ta lista
może być jeszcze dłuższa, wiec dodajmy do niej także produkty otrzymy-

J

wane z koncentratów. Głównie soki
„owocowe”, które są tak dalekie od
owoców jak woda destylowana od wody mineralnej. Dlaczego? Bo nie zawierają prawie żadnych witamin ani
błonnika. Proces technologiczny produkcji koncentratu pozbawia bowiem
pierwotny sok wyżej wspomnianych
składników. A nawet jeśli na opakowaniu znajdziemy imponującą listę
witamin, mogą one być syntetycznym
substytutem tych prawdziwych, które są lepiej przez nas przyswajalne.
Może więc przeprosić sokowirówkę
która stoi gdzieś w kącie szafki, lub...
kupić nowa, łatwą do demontażu
i umycia, która nie będzie nas zniechęcać do jej używania.
ODŻYWIAM SIĘ, CZY TYLKO JEM?
Podobno „nie żyjemy aby jeść, lecz
jemy aby żyć”. Praktycznie rzecz biorąc ten cudzysłów wyczerpuje temat.
Ale żeby nie było wątpliwości, dodajmy co następuje. Jednym z grzechów
głównych żywności pozbawionej błonnika jest to, że stosunkowo krótko po
jej spożyciu znów odczuwamy głód.
Dojadamy potem co nam wpadnie
w rękę: ciasteczka, cukierki, frytki
w fast food, czy solidną kanapkę, lecz
niestety na białym pieczywie. Tak kółeczko się zamyka, a my z niechęcią

zauważamy kolejną falbankę na naszym ciele i rozglądamy się za najnowszymi cudownymi środkami, które
albo mają napęcznieć w żołądku i dać
fałszywe poczucie sytości, albo też pozbawić apetytu, co na jedno wychodzi. Nic dodać, nic ująć...
A swoją drogą, dostrzegam pewien
paradoks. Pieczywo ciemne jest często droższe od jasnego. Bywało kiedyś, że ciemny razowy chleb jadało
pospólstwo, a biały chleb – arystokracja, którą było na to stać. Obecnie sytuacja cokolwiek się zmieniła, bo biały chleb jedzą (prawie) wszyscy,
a razowy chleb... niewielu.
Szymon Malicki
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O inteligencji słów kilka
Inteligencja,
to sprawność
umysłowa,
postrzegana
jako
przetwarzanie
informacji
w mózgu

zęsto zadajemy sobie
pytanie: Czy życiowy
sukces zależy również
od poziomu naszej inteligencji?
Z całą pewnością tak, ale według
najnowszych badań wysoki poziom inteligencji to nie wszystko.
Niektórzy rodzice od najmłodszych lat zapisują dzieci na rozmaite kursy i ćwiczenia, mające
na
celu
rozwiniecie
możliwości intelektualnych ich
dzieci. Uważają, ze za tym idzie
dobra szkoła podstawowa, potem elitarny college, na końcu
prestiżowa uczelnia. W konsekwencji doskonała praca, świetne zarobki i udane życie. Są
przekonani, że bardzo wysoki
poziom inteligencji, to gwarancja życiowego sukcesu.
W latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku grupa naukowców, która badała właściwości
ludzkiego umysłu przeprowadziła ciekawy eksperyment.
Otóż na jed nej z uczel ni
w wybranej grupie studentów
prze pro wa dzi li test na in te li gencję. Eksperyment miał na
celu sprawdzenie, czy zdolności umy sło we ma ją zwią zek
z osią ga niem suk ce sów na
prze strze ni dłuż sze go cza su.
Po ośmiu latach od pierwszego spotkania z byłymi już studentami, którzy odpowiedzieli
na kilkanaście pytań dotyczących ich obecnego życia, naukow cy wy su nę li za ska ku ją ce
wnioski. Otóż oka za ło się, ze
gru pa osób, któ ra osią gnę ła
bardzo wysoki poziom w teście,
osiągnęła również sukces w dorosłym życiu. Ta grupa badanych miała lepszą pracę niż pozostali, zarobki wyższe o około
20.000 dolarów rocznie, cieszyła się do sko na łym zdro wiem
i miała udane życie rodzinne.
Najlepiej sytuowani byli ci, którzy mie li ilo raz in te li gen cji
wyższy niż 130 IQ. Według naukowców amerykańskich wysoki stopień inteligencji może
w du żym stop niu po ma gać
w radzeniu sobie z życiowymi
wyzwaniami.
Zanim przejdę do dalszych
rozważań, muszę uściślić pewne pojęcia.
Inteligencja, to sprawność
umysłowa, postrzegana jako
przetwarzanie informacji w mózgu.

C

Pierwsze testy na inteligencję
stworzył Alfred Binnet w 1905
roku. Był to zestaw zadań dla
dzieci mający sprawdzić ich poziom intelektualny. Niestety
przeznaczony był tylko dla dzieci poniżej 15-go roku życia.
W 1912 roku William Stern
wprowadził współczynnik ilorazu inteligencji.
Z kolei Amerykanin David Wechsler opracował własny test IQ.
Zadania ułożył tak, aby test
mógł mierzyć zdolności intelektualne. Liczbowy wynik testu
nazwał ilorazem inteligencji,
czyli IQ. Pojęcie to weszło na
stałe do świata nauki i używane jest do dziś.
Testy na inteligencję stosuje
się na całym świecie. Duże korporacje używają ich podczas rekrutacji pracowników. Stosują
je także elitarne szkoły i uczelnie, bo jak wiadomo oceny na
świadectwie nie odzwierciedlają w pełni zdolności ucznia.

Wysoki iloraz inteligencji był
„w modzie” do końca XX wieku.
Obecnie ponad przeciętne IQ
traci trochę na znaczeniu. Jednym z powodów jest fakt, że
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat średnie IQ całej populacji krajów wysoko rozwiniętych
wzrosło o ponad 20 punktów.
Przeciętny iloraz, który w latach
trzydziestych ubiegłego stulecia wynosił 100 punktów, dzisiaj wynosi 112. Co oznacza że
osoby, które kiedyś z ilorazem
powyżej 100 punktów uchodziły za ponad przeciętnie inteligentne, dzisiaj znalazłyby się
poniżej średniej.
Natomiast
maksymalny
współczynnik IQ – 172 punkty
– pozostaje niezmieniony.
Gwoli wyjaśnienia: IQ – czyli
iloraz inteligencji, to wartość
liczbowa inteligencji. Wartość
ta nie jest w żadnym wypadku
miarą inteligencji.
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Iloraz inteligencji pokazuje jedynie
zdolności umysłu do intensywnego
wysiłku. Natomiast reszta zależy od
wielu innych czynników jak na przykład zainteresowania i osobowość.
Obecnie naukowcy zadają sobie pytanie: Czy wysoka inteligencja w życiu pomaga, czy przeszkadza?
Niektórzy psychologowie twierdzą,
że wysoki iloraz inteligencji nie gwarantuje sukcesu zawodowego, a często
nawet przeszkadza w jego osiągnięciu.
Bo gdy różnica inteligencji miedzy
dwoma osobami jest zbyt duża, osoba mniej inteligentna nie potrafi docenić intelektu drugiej. Dlatego tak
często zdarza się, że pracodawca dowiadując się, że jego podwładny ma
na przykład IQ 120, po prostu zwalnia go z pracy.
Iloraz inteligencji pracowników coraz mniej interesuje ich przełożonych.
Im przede wszystkim chodzi o to,
aby zatrudnić osoby z umiejętnościami biznesowymi, czy zdolnościami kierowniczymi. Dzisiejsi pracownicy muszą być gotowi do zmian, posiadać
umiejętność pracy w stresie i być dyspozycyjni. A przede wszystkim muszą
być kreatywni. Można to ocenić na
podstawie ilości sensownych odpowiedzi, ich oryginalności, różności,
czy staranności.
Obecnie to kreatywność jest bardziej
poszukiwaną cechą, niż wysoka inteligencja. Testy kreatywności zyskują
znaczenie kosztem sprawdzianów IQ.
Złożone testy zadaniowe są w tej chwili najbardziej miarodajnym sposobem
oceny przyszłego pracownika.
I tu dochodzimy do sedna sprawy,
czyli inteligencji emocjonalnej.
Inteligencja ogólna, której wyznacznikiem jest IQ, nie jest ściśle związana z inteligencją emocjonalną. Podobnie jest z twórczością. „ Osoba
inteligentna wcale nie musi być twórcza, a twórca wcale nie musi być inteligentny”.
Kiedy iloraz inteligencji u danej osoby jest wysoki, nie świadczy to o sukcesie.

Równie ważna, a dla niektórych
ważniejsza jest inteligencja emocjonalna EQ, która jest odpowiedzialna
za wszystkie sukcesy. Jeżeli mamy super IQ, a EQ nie jest wystarczająco
rozbudowana, to efekt końcowy nie
będzie zadowalający.
Inteligencja emocjonalna, to wysokie indywidualne wartości i umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z drugim człowiekiem. To także
zrozumienie samego siebie, swoich
życiowych celów, jak i odpowiedzialność i odpowiednie zachowanie. Również zrozumienie innych.
Znaczna cześć naukowców twierdzi,
że nie IQ, tylko EQ powoduje, że dana osoba uznawana jest za ponad przeciętną. To oznacza, że nie trzeba studiować na prestiżowej uczelni, ale
należy posiadać umiejętność zarządzania własnymi emocjami i właściwie wprowadzać je w życie.
Wbrew niektórym opiniom, iloraz
inteligencji nie jest niezmienny i można nad nim pracować. Ogólnie dostępne są zestawy rożnych zadań i testów
logicznych mających na celu oszacowanie poziomu inteligencji. Nie ma
również problemu z uczęszczaniem na
specjalistyczne kursy w celu rozwijania logicznego myślenia. Tak jak
wspomniałam o sukcesie w życiu decyduje
przede
wszystkim inteligencja emocjonalna, ale w wielu
wypadkach wyższy IQ przynosi
efekty. To właśnie
ten rodzaj inteligencji sprawia, że
osoby które maja
wysoki poziom
IQ, nie muszą za
bardzo „przykładać się do nauki”,
bo nauka nie sprawia im problemu.
Spor o to, który
rodzaj inteligencji
pomaga osiągnąć
sukces w życiu
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nadal jest nierozstrzygnięty. Jedno
jest pewne. Inteligencja jest tym, co
każdy z nas (w niewielkim wymiarze)
dostaje od rodziców. Ale w dużym
stopniu jej poziom zależy od czynników zewnętrznych, sposobu wychowania, tego gdzie żyjemy i jak żyjemy.
Osoby z najwyższym IQ skupione
są w Mensa International. Jest to największe, najstarsze i najbardziej znane stowarzyszenie ludzi o wysokim
ilorazie inteligencji na świecie, założone w 1946 roku. Nazwa Mensa pochodzi od łacińskiego wyrazu oznaczającego „stół” i taki stół przedstawia
logo organizacji.
Aby zostać członkiem Mensy, należy przystąpić do testu badającego inteligencję i uzyskać w nim wynik
umieszczający osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji.
Z pewnością każdy z nas chciałby
być Einsteinem, ale niestety ten poziom geniuszu dany jest tylko niewielu z nas.
Anna Janicka
D.Goleman „Inteligencja emocjonalna”
E. Nęcka „Psychologia twórczości”
wikipedia

20

Antwerpia po polsku

listopad 2011

Antwerpia po polsku

listopad 2011

21

Pomówmy o rozmowie
„Nic porządniejszego
a nic trudniejszego na ziemi,
jak prawdziwa rozmowa”.
Adam Mickiewicz

Już Sofokles doszedł do wniosku,
że „Prawdziwa rozmowa – to wsłuchanie się w prawdę drugiego człowieka”.

ewnego, jesiennego dnia wybra łam się na dłu gi spa cer
ulicami starego miasta. Kiedy od czu łam zmę cze nie, usia dłam
w kawiarence i zamówiłam herbatę.
Czekając na nią, mimo woli słyszałam rozmowę grupy młodych ludzi.
Nie było to niedyskretne z mojej strony, gdyż rozmawiali głośno i po polsku. Treść nie jest tutaj istotna, ważniejsza jest forma kombinacji słów
które padały. Czy ci młodzi ludzie rozmawiali? W miarę upływu czasu zaczęłam mieć wątpliwości, czy to była
prawdziwa rozmowa lub jak kto woli dialog.

Natomiast Oscar Wilde powiedział
kiedyś: „Nudziarzem nazywamy tego, kto mówi akurat wtedy, gdy wolelibyśmy, aby nas słuchał”.
Jak widzimy, umiejętność słuchania jest tak samo ceniona przez rozmówcę jak to, co mamy do powiedzenia. Jest wiel ką sztu ką któ ra nie
polega tylko na milczeniu. Mówiący
powinien mieć przeświadczenie, że to
co mówi bardzo nas interesuje. Są jednak tacy, którzy mimo że milczą podczas kiedy ktoś mówi, tak naprawdę
tylko czekają aż mówić przestanie, bo
sami mają coś ważniejszego do powiedzenia. Wtedy mamy do czynienia
nie z dialogiem, lecz dwoma monologami. Rozmowa przestaje się kleić
i koniec jest oczywisty.

P

Według Kopalińskiego „dialog jest
rozmową zwłaszcza pomiędzy dwiema osobami, lecz niech to będzie dialog grupowy”. To co słyszałam, bardziej przypominało mi ruch uliczny
w Aleksandrii, gdzie przejechał przez
skrzyżowanie ten, kto głośniej trąbił.
Podobnie było w tym przypadku. Żadnych w tej rozmowie zasad, reguł, kanonów czy cierpliwości. Mówili wszyscy na raz i kto mó wił głoś niej
i szybciej, miał szansę dobrnąć do momentu, kiedy musiał zaczerpnąć powietrza. Wtedy pałeczkę w tym wyści gu prze jmo wał ko lej ny mło dy
człowiek, lub wszyscy na raz. Ciekawe, że był moment kiedy muzyka płynąca z głośników umilkła i... zapadła
cisza. Nikt nie miał nic do powiedzenia. Kiedy po dłuższej chwili muzyka
zno wu się odez wa ła, roz mów cy ze
zdwojoną siłą przystąpili do jej zagłuszania, czyli kontynuowali swoje. Po
pewnym czasie wyszli, lecz w uszach
ciągle brzmiały mi słowa takie jak
spoko, nara, okey, w porzo i tak dalej. Nie mam nic przeciwko młodości
i slan go wi śro do wi sko we mu, lecz
wspomniałam swoją młodość i wieczorne Polaków rozmowy. Doszłam
do wniosku, że wtedy ROZMAWIALI MY trochę inaczej.
Najogólniej, rozmowa polega na
tym, że jedna strona mówi to co ma
do powiedzenia, druga słucha nie przerywając. I tak na zmianę. Formułka
„przepraszam że przerywam” lub „jeśli można” nie wadzi, zwłaszcza po
skończonym zdaniu lub myśli. Lecz
nie za często. Rozmówca będzie się
czuł w naszym towarzystwie komfortowo i obie strony na tym skorzystają.

Oto co radzi Marshall Goldsmith,
ame ry kań ski spe cja li sta od re la cji
międzyludzkich:
n Nigdy nie kończ rozpoczętej przez
rozmówcę wypowiedzi
n Nigdy nie przerywaj, gdy rozmówca ma głos
n Nigdy nie mów „wiem”, gdyż nie
ma to dla rozmówcy żadnego znaczenia
n Nigdy nie zaczynaj swojej kwestii
od słów: nie, ale, z drugiej strony,
więc itp.
Rozmowa – taka prawdziwa – jest
obecnie zanikającym zjawiskiem. Teraz zamiast rozmawiać, przekazujemy sobie tylko informacje. I to najchętniej takie, które nam do czegoś
służą. Idę tu i tam, co kupić, jak wrócę to będę, no to cześć. Duża konkurencyjność czyni z przypadkowo spotka ne go czło wie ka, po ten cjal ne go
kandydata na nasze miejsce w pracy.
Jesteśmy bardziej nastawieni na promowanie samego siebie, niż wysłuchanie kogoś od początku do końca.
A jeśli już ktoś wyrazi chęć porozmawiania, może być podejrzany o nieczyste intencje ingerowania w czyjeś
życie i raczej niezdrową ciekawość
niż życz li we za in te re so wa nie. Na
wszelki wypadek wolimy ograniczyć
się do zdawkowych rozmówek gdyż
boimy się, że ktoś może wyjawić niepowołanym ludziom to, co myślimy.
Instytucja przyjaźni bardzo podupadła, ponieważ jej główny filar, czyli
cnota dotrzymywania tajemnic, ustąpił miejsca gadulstwu i podejrzliwości.

W niektórych poradnikach sztuki
rozmawiania, za dobry sposób stworzenia klimatu prawdziwej, szczerej
rozmowy uważa się zadawanie pytań.
Lecz bywa, że jeśli kogoś spotykamy
dopada nas taki krzyżowy ogień pytań, iż czujemy się jak na przesłuchaniu. Odnosimy też wrażenie, że nasz
pseudo roz mów ca ni cze go nie wie
i wszystkiego chce dowiedzieć się od
nas.
Istnieje inny rodzaj rozmówcy. On
potrafi czekać w ukryciu godzinami,
aż zapytasz go „co słychać?” Zostaniesz wtedy zarzucony taką lawiną
najnowszych wieści, że będziesz zmuszony przestępując z nogi na nogę
wysłuchać go do końca. Nie licz na
to, że dopuści Cię do głosu. Jego gadulstwo jest silniejsze od niego. W tej
sytuacji padną tysiące słów, lecz dojdziesz później do wniosku, że nie była to rozmowa, lecz samo-nakręcający się monolog. „U gaduły przewody
słuchowe prowadzą nie do duszy, tylko do języka” – Plutarch.
Prze ci wień stwem ga dul stwa jest
małomówność lub milczenie. Dawno
temu napisano, że mowa jest srebrem
a milczenie – złotem. Są czasami sytuacje kiedy lepiej ugryźć się w język
i nic nie mówić. Choć kolejny stary
cytat mówi, że „milczący głupiec może ujść za mędrca”. Nie zawsze można liczyć na to, że milczenie będzie
uznane za przejaw naszej mądrości.
Niechętnie pozwolimy, aby uważano
nas za kogoś niespełna rozumu. Na
wszelki wypadek lepiej zachować we
wszystkim umiar i starać się być dobrym mówcą i jeszcze lepszym słuchaczem. „Sukces to mówić tak, aby
inni słuchali, oraz słuchać tak, aby
inni mówili” powiedział Kevin Hogan.
Jeśli we własnym domu, wśród naszych bliskich zauważamy, że wymienia my tyl ko zdaw ko we in for ma cje
i dawno minęły czasy kiedy po prostu rozmawialiśmy, nadeszła pora aby
coś z tym zrobić. Żeby to wszystkim
uświadomić, wystarczy wyłączyć telewizor. Oczywiście trudno rozmawiać bez przerwy, lecz jeśli od czasu
do czasu porozmawiamy z naszymi
domownikami, lub chociażby damy
ku temu okazję, z pewnością okaże
się, że będziemy mieli o czym rozmawiać. Chyba, że sprawy zaszły już tak
daleko, że ktoś nam bliski znalazł sobie innego rozmówcę...
Karolina Tomczak
źródła: interia.pl „Naucz się mówić i słuchać”, Wiadomosci24.pl, Tipy.pl
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Moje życie – moje decyzje
ażdy człowiek podejmuje decyzje. Nie chodzi mi o decyzje typu – w którą stronę zamieszać łyżeczką herbatę do której
wsypaliśmy cukier. Niezależnie od decyzji, herbata i tak będzie słodka. Są
jednak decyzje które mają wpływ na
nasze życie i pomówmy właśnie o nich.
Pierwszą decyzją która miała wpływ
na nasze życie była decyzja rodziców
o naszych narodzinach. Następnie kupowali nam zabawki jakie chcieli
i kształtowali według swoich decyzji.
Potem zapadała decyzja co do wyboru
szkoły, uwarunkowana „różnie” i podjęta niekoniecznie zgodnie z naszymi
predyspozycjami i zamiłowaniem. Za
następnych kilka – kilkanaście lat młody człowiek właściwie jest już „urządzony”. Jak to słowo rozumieć, zależy
od poczucia humoru. Mało kto zdobył
zawód zgodny ze swoimi predyspozycjami i pracę o której marzył. Poznajemy kogoś, zakochujemy się i pobieramy z naszą drugą połową. Życie toczy
się dalej. Jeszcze czujemy się młodzi
i nie myślimy o tym, że wszystkie decyzje nas dotyczące były podjęte przez
innych, a jeżeli przez nas, to głównie
pod wpływem emocji.
Nasze dzieci zaczynają bawić się wybranymi przez nas zabawkami, a my
ciągle nie podjęliśmy prawdziwej, przemyślanej logicznie decyzji. Jeśli w Twoim przypadku było inaczej to chylę czoła. Przeciętny człowiek przypomina
rozbitka na tratwie, który ma podjąć
decyzję co zrobić. Decyduje się przesiąść na rower... a tu ani roweru, ani
nawet twardego gruntu pod nogami.
Jaki ma wybór? – nauczyć się łowić ryby aby przetrwać, bo na horyzoncie ani
statku, ani lądu. Zupełnie jak w życiu.
Większość z nas po prostu boryka się
z życiem. Jak mawiał mój przyjaciel,
„ma nawet problemy z borykaniem się”.
Poczucie humoru owszem pomaga, lecz
rzeczywistości nie naprawia. Co najwyżej skłania do autoironii, która bywa
nazywana poczuciem humoru właśnie.
Kiedy jesteś już dojrzałym człowiekiem,
często jeszcze podejmujesz mało znaczące decyzyjki i tęsknisz za prawdziwymi decyzjami. Mówisz sobie: „kurczę co ja tutaj robię? Chciałbym robić
to i tamto, a muszę to i owo”. A tu nie
da się zacząć „ab ovo” (łac. od jaja) czyli od początku.
Trzeba żyć dalej. Można próbować
podejmować pierwsze przemyślane decyzje, bardziej logiczne, bez emocji. Jeśli towarzyszą Ci emocje to dobrze, bo
to część naszego człowieczeństwa. Jeśli jednak emocje biorą górę nad umysłem, zapowiada się życiowy „klops”.
Nie myśl, że jestem zgorzkniałym face-
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tem który żałuje tego co było. To nie
tak. Pewnego dnia dochodzi się do
wniosku, że dokonało się to co było nam
pisane, abyśmy mieli okazje do kształtowania i doskonalenia swojej osobowości. Jeśli się człowiek z tym nie zgodzi i dalej da się targać emocjom,
pojawia się wspomniany wyżej życiowy klops a za nim kolejne, bardziej wypasione klopsy. Aż do skutku, dopóki
nie przekroczy się tego progu zrozumienia sensu życia. Nowe okoliczności
nie muszą wcale przypominać dotychczasowego życiowego przedszkola.
Wprost przeciwnie – szkołę o zaostrzonych wymaganiach. Tak już jest. Można się z tym nie zgodzić, lecz podumać
nie zawadzi. A gdzie są nasze decyzje?
Jak to działa?
W podejmowaniu decyzji opieramy
się głównie na wnioskowaniu, czyli
przemyśleniu różnych wariantów pod
kątem: jeśli zrobię tak – efekt będzie taki, jeśli inaczej – efekt będzie inny. Po
przeanalizowaniu wszystkich możliwości określamy wszystkie „za i przeciw”
i wreszcie jesteśmy gotowi do podjęcia
decyzji. Wybieramy albo najkorzystniejszą możliwość, albo mniejsze zło.
Należy pamiętać, że wiele z argumentów które bierzemy pod uwagę, opiera
się na odczuciach subiektywnych i na
tle aktualnej sytuacji. Na przykład ktoś
może chcieć koniecznie kupić dom bo
jest blisko metra mimo tego, że budynek prawie się przewraca. Występuje
tu tak zwane „myślenie życzeniowe”,
czyli ktoś koniecznie chce blisko metra i spodziewa się, że dom będzie stać
tam jeszcze 200 lat, mimo że ma już popękane ściany. Na uwagi innych będzie
reagować: nie kracz, nie wywołuj wilka z lasu, wszystko będzie dobrze. Niekorzystne decyzje człowiek najczęściej
podejmuje w oparciu o błędne wnioskowanie i nadmierne emocje. Jeśli ktoś
chce kupić dobre grabie do ogródka i te
w kolorze zielonym będą dla niego dobre, jego wybór. Ale dla kogoś innego
dobre grabie to te, które są solidnie wykonane.
Są tacy, którzy wierzą bezkrytycznie
i naiwnie w pozytywne myślenie.
Podjęcie decyzji tylko w oparciu o pozytywne myślenie które naszym zdaniem wszystko załatwia, jest wielce ryzykowne. Wyobraźmy sobie, że ktoś stoi
nad workiem cementu, który ma się
znaleźć na czwartym piętrze, a jest na
parterze. Nie ma windy, ani nikogo do
pomocy. Jeśli pomyśli w sposób naiwny pozytywnie i powie do wspomnianego worka: chcę żebyś znalazł się na
czwartym piętrze, ten ani drgnie. Nasz
pozytywnie myślący człowiek będzie
musiał go tam sam zanieść. To drastycz-

ny przykład naiwności, lecz obrazuje
nieracjonalne traktowanie rzeczywistości materialnej, która nagina się do naszych życzeń i pragnień niezmiernie
powoli.
Podobno byli a może nawet są ludzie
którzy dokonywali rzeczy niezwykłych
w oparciu o jakąś tajemną wiedzę. Nawet jeśli tak było lub jest podejrzewam,
że trzeba studiować ją latami, a pozytywne myślenie najpewniej okazałoby
się drobnym jej okruchem.
Kiedyś stał przy własnym płocie pewien człowiek. Podchodzi sąsiad i pyta: – co robisz? – Modlę się o cud. Jaki
cud? – Taki, żeby ten płot był naprawiony. To dlaczego sam go naprawiasz?
Pyta sąsiad. – A kto to za mnie zrobi?
Ten człowiek był bliżej rzeczy niezwykłych, niż z pozoru może nam się wydawać. To zupełnie inne zagadnienie,
lecz jedno jest pewne: podjął właściwą
decyzję.
Moim skromnym zdaniem – i najpewniej nie tylko – dobra decyzja to taka,
która jest podjęta logicznym umysłem
na bazie życiowego doświadczenia i wiedzy. I cóż się okazuje? – że ocieramy się
o definicję mądrości. Powiedzmy – tej
życiowej.
„Żeby rzeczy się zmieniły, Ty musisz
się zmienić”. – Jim Rohn.
Wielu z nas postanowiło zacząć nowe życie na emigracji. To poważna decyzja. Wziąwszy pod uwagę powyższe
słowa, jeśli sami się nie zmieniliśmy,
a to trudne i często bolesne, nowa sytuacja nie będzie wiele się różnić od tej
sprzed wyjazdu, wyjąwszy ewentualne
zmiany na polu finansowym, nowe realia i wpływ czasu. To co najważniejsze, relacje z ludźmi i ich skutki, będą
najpewniej podobne do poprzednich tak
długo, aż sami się nie zmienimy wewnętrznie. A podjąć takie wyzwanie to
chyba najtrudniejsza życiowa decyzja...
Szymon Malicki
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Plotka
óż to w ogóle jest „plotka”?
Niesamowite opowieści, które krążą gdzieś po mieście,
słowa przekazywane z ust do ust bardzo często nie mające nic wspólnego
z prawdą... Utarło się powiedzenie „że
w każdej plotce tkwi ziarnko prawdy”... Niestety, z tym nie mogę się do
końca zgodzić. Niejednokrotnie mogłam się przekonać, że plotkowanie to
dla niektórych jedyna rozrywka. Szkoda, bo przecież tyle jest innych, wspaniałych zajęć, hobby czy pasji, którymi można by się w tym czasie zająć...
Pierwszy raz spotkałam się z tym
zjawiskiem niedługo po przyjeździe
do miasta X. Najpierw czułam się „obserwowana”, moja obecność w pewnych miejscach została szybko zauważona i odnotowana. Ciekawość
ludzi sięgała zenitu. Potrafili wprost
zapytać, czy jestem nowa w tym mieście, bo do tej pory nikt mnie nie znał,
nikt nie widział, a ja nagle pojawiłam
się tak po prostu, znikąd... Już samo
to dało mi do myślenia. W mojej głowie zapaliła się lampka kontrolna, że
chyba trzeba bardzo uważać na to co
się mówi, z kim się rozmawia
i o czym... Czas mijał, poznawałam coraz więcej ludzi i zjawisko „plotki” pogłębiło się jeszcze bardziej. Zaczęłam
się zastanawiać czy w ogóle można tutaj z kimś o czymś porozmawiać tak,
żeby nie zostało to przekręcone, podane dalej z dorobioną własną wersją. Niestety powoli traciłam nadzieję. Z dnia na dzień potrafiłam
dowiadywać się o sobie bardzo „dziwnych” rzeczy, a niektóre z nich sięgały granicy absurdu. Na dodatek nie
miały nic wspólnego z prawdą. Spędziłam niejedną chwilę tłumacząc tym
których znam, że ja z tym czy tamtym
nie mam nic wspólnego, że nic takiego nie wyszło z moich ust. Czasami
jednak miałam nieodparte wrażenie,
że to wszystko na próżno. Ludzie woleli wierzyć w to co mówi się na ulicy, w sklepie, czy u fryzjera. Wszystko powywracane do górami nogami!
Postanowiłam kiedyś sprawdzić jak
działa plotka i coś komuś jak to się
mówi „specjalnie sprzedałam”... Długo nie musiałam czekać, bo odzew był
niemal natychmiastowy. Ostatnia wersje swojego, wymyślonego na te potrzebę tekstu, ledwie rozpoznałam,
tak mocno została zmieniona poprzez
poszczególne osoby. Na sam koniec
dowiedziałam się „że o tym” mówi się
już nawet w kościele!!! Sama do siebie się śmiałam. Myślałam, jacy ci
wszyscy lokalni „plotkarze” są naiwni, jak wierzą we wszystko co im się
powie. Chciałam krzyknąć: Ludzie,
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opanujcie się! Czas już wreszcie wydorośleć! Ale jednocześnie zadawałam
sobie pytania: Dlaczego nikt z tych
wszystkich osób zainteresowanych
plotkami nigdy nie sprawdził czy to
w ogóle prawda, dlaczego nikt nigdy
nie zapytał u źródła czy to co usłyszał
można traktować poważnie? Dlaczego dorośli ludzie po prostu nie zajmą
się swoim życiem?
Zmarnowałam dużo czasu myśląc
skąd się to bierze, dlaczego tak się
dzieje. Przykro mi było nieraz, słysząc
jakieś głupoty na swój temat, które
rzekomo zostały wypowiedziane przez
ludzi, których ja w ogóle nie znałam
i nigdy nie poznałam. Dowiadywałam
się, że podobno widziano mnie w miejscu, w którym się do dzisiaj nigdy nie
znalazłam... Długo mogłabym tak wymieniać.
„Plotka” ma niestety silne oddziaływanie i konsekwencje. Szczególnie
ta zła. Czujemy się pokrzywdzeni, odrzuceni, mamy ochotę się nieraz odegrać (to chyba najgorsza rzecz jaką
można zrobić), a wtedy spirala się sama nakręca. Każde spotkanie nawet
ze znajomymi zaczyna się od słów „Ty
wiesz, ona powiedziała, że...” I tak dalej.. Zaczynają się kolejne nieporozumienia, kłótnie, nieraz nawet awantury na ulicy. Sama byłam świadkiem
dwóch kłócących się pań w centrum
miasta krzyczących na siebie wzajemnie i oskarżających się o jakieś rzekome plotki i pomówienia. I po co to
wszystko?
Dziś mogę Wam szczerze powiedzieć, że wyleczyłam się ze zjawiska
„plotki” w mieście X. Zapytacie Państwo jak to zrobiłam? Odpowiedź jest
banalnie prosta. Przede wszystkim należy się zająć własnym życiem, poświęcać więcej czasu sobie i swojej rodzinie. Dobrze też mieć jakieś dodatkowe
zajęcie po pracy, a nie tylko kawa i rozmowy z koleżankami. Bardzo ważnym
punktem jest także poprawna selekcja znajomych. Wiem, to brzmi brutalnie, ale niestety tylko to pozwoli
nam uchronić się przed plotkami.
Trzeba wyczuć z kim i o czym można
rozmawiać. Musimy pamiętać, że nie
wszystkim możemy zaufać i nie
wszystkim zwierzać się z całej historii naszego prywatnego życia i problemów. Dziś na palcach jednej ręki
mogę policzyć prawdziwych znajomych na których jeszcze ani razu się
nie zawiodłam. A to o czym rozmawiamy pozostaje w zamkniętym gronie.
Jeśli ktokolwiek z nich ma pytanie dotyczące mojego życia – dzwoni do mnie
bezpośrednio, lub po prostu pyta przy
okazji spotkania, bo nie ma nic lep-

szego niż dyskusja „u źródła”. Chętnie odpowiadam na każde pytanie, bo
nie jestem osoba zamkniętą w sobie
czy anonimową i lubię rozmawiać
z ludźmi. W ten sposób naprawdę możemy uniknąć niepotrzebnych konfliktów i dorobionych, czy poprzekręcanych wersji. Musze powiedzieć, że
od dłuższego czasu taka właśnie technika sprawdza się w praktyce, nie słyszę już więcej, że „o tym” mówi się nawet w kościele, czy sklepie. Nieraz
sama sobie się dziwie jak potrafię być
odporna na zjawisko „plotki” i jak omijam ten temat z daleka. Mówię ludziom, że po prostu się „tym” czy „tamtym” tematem nie zajmuję, bo ani
mnie to nie pasjonuje, ani tej osoby
nie znam. A przede wszystkim tłumaczę, że mam ciekawsze rzeczy w życiu do zrobienia niż marnowanie własnego czasu na głupoty i bezsensowne
gadanie... Nie muszę już nikogo omijać szerokim lukiem, nie muszę obawiać się niepotrzebnych konfliktów,
pomówień i wytykania palcami. Kiedyś ktoś zaczepił mnie na ulicy mówiąc, że gdzieś, coś, tam na mój temat usłyszał i że zna mnie
z „opowieści”... Zaśmiałam się tylko
i grzecznie odpowiedziałam, że nie interesuje mnie to w ogóle, ponieważ ja
siebie sama znam najlepiej i dobrze
wiem jaka jestem. Znam swoją wartość i nie interesuje mnie kompletnie
co ktoś tam kiedyś na mój temat opowiadał...
Powiem szczerze: udało mi się zawstydzić te osobę, i chociaż do dzisiaj
nie mam pojęcia z kim rozmawiałam
– byłam z siebie dumna.
Polecam wszystkim robić to samo,
a życie od razu stanie się piękniejsze.
Życzę Państwu takiego „zdrowego”
podejścia do tema tu „plotka”, a na
pewno będzie się przyjemniej mieszkało w mieście X, Y czy Z.
Magdalen a Wawryszuk
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Bazarków czar
estem pasjonatką bazarków,
ryneczków, pchlich targów, czy
jak to się tam nazywa. I mam
nadzieję, że nie jestem w tym odosobniona, chociaż w kręgu moich znajomych nikt poza mną na tego typu imprezach nie bywa. A tak naprawdę to
też nie wiadomo. Bo niby skąd jedna
i druga koleżanka ma sporo markowych rzeczy? Przecież porządne ciuchy naprawdę dużo kosztują i nie spadają z nieba. Pewnie i tak nie dowiem
się prawdy, ale obie twierdzą, że rzeczy noszonych nie wiadomo przez kogo nie będą na siebie zakładać.
W związku z tym na bazarki jeżdżę
sama.
Tak się szczęśliwie składa, że od
pewnego czasu mam wolne soboty,
więc już w piątek wieczorem siadam
sobie wygodnie przy komputerze i wyszukuję okazję. Bo żeby znaleźć dobry pchli targ trzeba wiele rzeczy wiedzieć. Po pierwsze najważniejsza jest
dzielnica. Najlepsze są te typowo belgijskie, bo i rzeczy przedniej jakości
i ceny niezbyt wygórowane. Za parę
euro można kupić naprawdę fajne ciuchy, czy jakieś sprzęty domowe. Po
drugie, należy koniecznie rozeznać
się jaka jest przewidywana ilość sto-
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isk. Na samym początku moich sobotnich wypraw kilka razy znalazłam się
w miejscu, gdzie albo nic nie było, albo pięć, sześć stoisk miało niewiele
do zaoferowania. Teraz już wiem, że
aby moje wypady miały sens, kramów
musi być dużo – najlepiej około 50.
Jeżeli bazarek jest dwudniowy, to najlepiej zjawić się tam pierwszego dnia,
bo drugiego niewiele już zostanie.
To w wielkim skrócie moje rady dotyczące tego typu imprez. Chciałabym
jeszcze dodać, że klimaty są tam niepowtarzalne. Sprzedający – to cały
przekrój społeczny. Osoby starsze
i młodsze. Zadbane i spracowane.
I Belgijki i Marokanki, no i Polki. Dogadują się z klientami jak potrafią, bo
nie wszyscy kupujący znają niderlandzki. Zresztą sprzedający też. Kupić
można wszystko. Dla każdego, w każdym wieku, w każdym kolorze i rozmiarze. Mówię tu oczywiście o ciuchach, bo tych jest najwięcej. Rzeczy
ładne i brzydkie. Stare i prawie nowe.
Daję słowo, że można zdobyć prawdziwe perełki, jak bluzeczki od „Zary”
za grosze. Takich okazji nie ma nawet na soldenach. I nie będzie.
Po prostu uwielbiam bazarki. I nikt
mnie nie przekona, że to ubrania z dru-

giej ręki, że nie są nowe i tak dalej.
Pewne klimaty są nie do zastąpienia.
Takie ryneczki pachną starością, ale
w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Jest w czym wybierać: stare pocztówki, małe bibeloty, koronkowe serwetki, winylowe płyty, kryształowe wazoniki, porcelanowe filiżanki, a nawet
rowery, czy dziecięce wózeczki. Na ryneczkach można wygrzebać autentyczne cudeńka, niepowtarzalne drobiazgi, a także prawdziwe dzieła sztuki.
Zresztą tak zwany rynek staroci z antykami, to osobna bajka.
Nikt z moich znajomych nie może
zrozumieć, dlaczego jestem taka szczęśliwa, gdy wkraczam w tę zbieraninę
rożnych dziwnych rzeczy i chłonę niezapomniana atmosferę. Myślę, że to
po prostu trzeba przeżyć i poczuć. Jeśli kiedyś w przyszłości będę miała
dużo pieniędzy (a na pewno tak się
stanie), to i tak nie odpuszczę sobie
bazarków z niesamowitym klimatem
dawno minionych lat.
Marta Wysocka
Przed wybraniem się na pchli targ warto wejść na strony:
http://www.rommelmarkten.be/
http://www.wattedoen.be/rommelmarkten
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Misie i misiaczki
25. listopada
Światowym
Dniem
Pluszowego
Misia

Dzień 25. listopada jest dniem
szczególnym dla wszystkich misiów na całym świecie. To Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Ustanowiony został w 2002 roku w setną rocznicę powstania
maskotki.
Istnieją dwie historie z tym
związane, ale dzięki tej, którą za
chwile opowiem, miś stal się popularny na całym świecie.
Rzecz się dzieje w Stanach
Zjednoczonych Ameryki w roku
1902. Ówczesny prezydent Teodor Roosevelt wybrał się wraz
z grupą przyjaciół i znajomych
na polowanie. Myśliwi przez kilka godzin usiłowali ustrzelić jakaś zwierzynę, ale szczęście im
nie dopisywało. Po jakimś czasie jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka.
Roosevelt
ujrzawszy
przerażone zwierzątko kazał się
natychmiast nim zając i uwolnić. Jeden ze świadków tej historii narysował obrazek przedstawiający prezydenta i misia,
a następnie umieścił w waszyngtońskiej gazecie. Zainteresował
się tą historia niejaki Michtom
– wytwórca zabawek z Brooklynu. Za zgodą Roosevelta rozpoczął produkcję niedźwiadków
o nazwie Teddy Bear (Teddy, to
zdrobniałe imię prezydenta), która do dziś w języku angielskim
jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.
Prezydent zaś skwitował całą
historię takimi słowami: „Nie sadzę, żeby moje imię było wiele
warte w tym niedźwiedzim interesie”. Dzisiaj już wiemy, jak bardzo się mylił.
Taka jest właśnie pierwsza historia dotycząca wynalezienia
pluszowego misia. Zanim przejdę do drugiej dodam tylko, że
pan Michtom z Brooklynu w ciągu kilku lat stal się potentatem
w tej branży i właścicielem firmy „Ideal”, jednej z najbardziej

znanych na świecie firm produkujących misie.
Druga opowieść rozgrywa się
w Niemczech pod koniec XIX
wieku. Margarete Steiff, sparaliżowana na skutek choroby Heinego-Medina szyła rożne pluszowe zwierzątka. Któregoś dnia
jej siostrzeniec wpadł na pomysł,
aby je ulepszyć i założyć firmę
produkującą takie właśnie zabawki. Pluszowe zwierzątka wystawiono w 1903 roku na targach w Lipsku. Zainteresowali
się tym Amerykanie, złożyli ofertę i misie w ilości 3.000 sztuk
popłynęły za ocean.
Tam zdobyły dużą popularność
i wkrótce podobne pluszaki zaczęły wykonywać inne zakłady
specjalizujące się w zabawkach.
Firma Steiffa nadal istnieje i zajmuje się produkcją pluszaków.
Do dzisiaj nie wiadomo która
z tych firm pierwsza „wymyśliła” misia, ale Światowy Dzień
Pluszowego Misia obchodzony
jest w związku z niedźwiadkiem
Teddy, który w 2002 roku obchodził setna rocznice urodzin.
Dla wszystkich dzieci na całym świecie pluszowy miś to zabawka – przyjaciel.
Kochają go wszyscy, a zwłaszcza najmłodsi. Każdy z nas ma,
lub miał swojego ulubionego misia, z którym zasypiał i był jego
przyjacielem.

Miś z 1911 roku
zdjęcia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%9B_%28zabawka%29 i tvn24.pl

Miś z 1954 roku

Również w każdym domu był
lub jest pluszowy miś. Miękki,
puchaty, z klapniętym uszkiem,
albo z plamką na łapce. Stary,
zakurzony leżący gdzieś na strychu. A może nowy i uśmiechnięty siedzący w dziecięcym łóżeczku. Jest małą maskotką, która
stoi na biurku, lub breloczkiem
do kluczy.
W ciągu tych wszystkich lat
pluszowy miś stał się jednym
z najważniejszych symboli pop
kultury. Był i jest bohaterem niezliczonej ilości książek i bajek.
Możemy go zobaczyć na zeszytach, tornistrach, czy koszulkach. Pomimo coraz atrakcyjniejszych i nowocześniejszych
zabawek moda na misia nie przemija.
Trudno wyobrazić sobie bez
niego świat. Jest beztroskim towarzyszem zabawy i przyjacielem wszystkich dzieci.
Światowy Dzień Pluszowego
Misia obchodzą wszystkie niedźwiadki na świecie: Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Misie Paddington, Colargol i Yogi i inne.
Życzmy więc wszystkim misiom „Sto lat”.
„Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny miś”.
Źródła: światowy dzień pluszowego misia
tvn24.pl

Anna Janicka

Współczesny miś
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Książka czy telewizja?
Dzieci […]
wychowane
jedynie przez
telewizję
funkcjonują
zupełnie
inaczej niż te
czytające
książki,
a „telewizyjne
dzieci”
w wieku trzech
lat mówią na
poziomie dzieci
o rok
młodszych.

Książki są treścią mojego życia od zawsze. To część mojego
świata.
Rodzice nauczyli mnie czytać
stosunkowo wcześnie. Jako
dziecko dużo chorowałam i swoje dzieciństwo kojarzę z niezliczonymi pobytami w szpitalu.
W latach siedemdziesiątych nie
było komórek, komputerów, konsoli do gier, czy internetu. Był
szary świat w szarym szpitalu.
Natomiast bibliotek było dużo.
Szkolne, miejskie, w osiedlowych, czy wojewódzkich domach
kultury. Wprawdzie dostępna literatura była trochę ocenzurowana, ale w czarodziejski świat
książek mógł się zanurzyć każdy. A teraz mamy jeszcze internet i telewizję.
Angielscy naukowcy przebadali grupę dzieci w wieku szkolnym i stwierdzili, że dzieci […]
wychowane jedynie przez telewizję funkcjonują zupełnie inaczej
niż te czytające książki, a „telewizyjne dzieci” w wieku trzech
lat mówią na poziomie dzieci
o rok młodszych […]. Skąd się to
wzięło? Telewizja opiera się na
obrazie, książka na słowie. Z pewnością bardziej uniwersalny jest
język pisany, niż lawina telewizyjnego przekazu. Ludzie myśląc
operują słowem, a nie obrazem.
Uczucia i myśli w największym
stopniu docierają do naszej świadomości za pośrednictwem słów.
Właśnie słowo jest podstawowym
środkiem komunikacji międzyludzkiej.
Spróbujmy na kilku przykładach porównać oglądanie telewizji i czytanie książek.
1. Czytanie książek bardziej pobudza wyobraźnię niż oglądanie telewizji.
Czytając mamy dużo swobody.
Każdy szczegół może wyglądać
tak, jak podpowiada nam nasza
wyobraźnia. Książka porusza
i ożywia umysł.
Natomiast telewizja nie pozwala na samodzielne myślenie. W telewizji i filmie panuje obecnie
trend utrzymywania bardzo szybkiego tempa przekazu. Nie ma
czasu na przemyślenia, wszystko mamy odpowiednio podane
i niczego nie musimy sobie wyobrażać.
2. Czytanie uczy myślenia. Podstawą naszego myślenia jest

słowo. Dzięki niemu możemy
wyrazić na przykład: przeżycia wewnętrzne, wydarzenia
zewnętrzne, różne zjawiska.
Ludzie myślą, ponieważ operują słowem a nie dlatego, że
widzą. Czytając, możemy
w każdej chwili przerwać, pomyśleć, przeanalizować tekst.
Z telewizją jest inaczej. Telewizję oglądamy. Przyjmujemy
podany nam przekaz jak przemieloną papkę nie mobilizując się do żadnego wysiłku.
Wywiady bądź rozmowy są
często prowadzone tak, jak
gdyby prowadzący koniecznie
chciał udowodnić, że zna się
na rzeczy tak samo jak jego
rozmówca, a może i lepiej.
Przerywanie i wchodzenie
w słowo jest nagminne, bo musi być zachowane szybkie tempo. Mówiący sam nie może dokończyć własnej myśli, a co
ma pomyśleć telewidz?
3. Czytając rozwijamy umiejętność porozumiewania się. Mówienie i pisanie jest nieodłączną częścią komunikacji między
ludźmi. Czytając rozwijamy
zdolności językowe i wzbogacamy słownictwo. Oglądając
telewizję ograniczamy się zwykle do biernego przyjmowania
podawanych informacji.

pamiętać dużej ich części.
W trakcie czytania książki
cały proces przyswajania informacji przebiega wolniej
i świadomiej. Sposób zapamiętywania wiadomości zależy od
nas i sami wybieramy sobie
tempo w jakim staramy się
zrozumieć to, co czytamy. Jesteśmy niczym nie ograniczeni. Czytanie uczy, ale i wymaga cierpliwości.
Książki rozwijają naszą wyobraźnię, poszerzają wiedzę, pobudzają ciekawość i utrwalają zasady
poprawnej
pisowni.
Przenoszą nas do innego świata,
innego wymiaru. Dzięki nim
można „zasmakować” życia na
wiele sposobów. Obecnie, kiedy
na wszystko brakuje czasu, czytanie książek może być najwspanialszym odpoczynkiem i relaksem którego mamy tak mało.
Możemy kształtować swój światopogląd i opinie. W telewizji panują mody i trendy a książka,
właśnie ta najbardziej zakurzona i wymięta, bo wyszperana
w antykwariacie, może zmienić
nasze życie, nie mówiąc o dostarczonej wiedzy i wrażeniach.
Nie jest moją intencją dyskredytowanie telewizji. Chciałam tylko uprzytomnić, zwłaszcza młodszym czytelnikom, że nic nie
zastąpi dobrej książki.

4. Czytanie w odróżnieniu od telewizji wyrabia cierpliwość.
Telewizja na ogół przekazuje
nam bardzo dużo informacji
w krótkim czasie. I z tego powodu nie jesteśmy w stanie za-

Jedna dobra i ciekawa książka
może zdziałać cuda. Warto je polubić, a okażą się najwspanialszymi przyjaciółmi.
Na całe życie.
Karolina Tomczak
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Słowo o byle czym...
Rozważania
z przymrużeniem
oka

yłem kiedyś na zawodach w jeździe „na byle
czym”, czyli na przykład na wannie z przyprawionymi kołami, czy na walizce na kółkach. Nie było najważniejsze kto
wygra wyścig, sukcesem było
dojechanie do mety.
Dlaczego więc nie napisać artykułu o byle czym?
Nie zamierzam się z nikim ścigać i nie wyznaczam sobie mety, czy punktu do którego mam
dotrzeć. Jeszcze nie wiem
o czym będę pisać, lecz... czuję
się zaskoczony sam przez siebie,
ponieważ dotarło do mnie, że
właśnie pisać zacząłem. „Coś zaczął, to skończ!” – podpowiada
mi życiowe doświadczenie. Tak
więc teraz już nie mam wyjścia,
bo mogę stracić sam we własnych oczach. Nie wiem, co jest
bardziej bolesne: czy „podpaść
samemu sobie”, czy też podpaść
komuś innemu.

B

Ale do rzeczy, bo miało być
o byle czym.

Kiedyś byłem młodszy. To niezbyt lotne stwierdzenie, lecz pokażcie mi osobę po czterdziestce
lub nawet przed, która podchodzi
do tego tematu bez emocji. To niebezpieczny moment w życiu
– przynajmniej moim. Przychodzi
nie wiadomo skąd i burzy nasz
wewnętrzny spokój. Czujemy się
wtedy byle jak i mamy pretensje,
albo nie. Do kogo mieć pretensje,
to jedno, a jakie pretensje – to drugie. Do kogo – pomijam, bo czas
idzie swoją drogą nie bacząc na
nic i to my sami wypełniamy go
treścią. Jeśli mamy jakieś zdefiniowane pretensje, to o coś. Są
dwie możliwości: o powody naszej
obecnej sytuacji we wszelkich aspektach życia, lub też o nasz wygląd zewnętrzny. Kiedyś rozmawiałem z kimś przy drinku na te
tematy i oto co powiedział. „To co
jest, to tak miało być. Tego już nie
zmienisz, czy wierzysz w przeznaczenie czy też nie. Ale twoja przyszłość zależy od ciebie i zaczyna
się właśnie dzisiaj, w tej chwili.
Jeśli sam niczego nie zmienisz,
nie określisz swoich celów,
nie będziesz wiedział dokąd
zmierzasz. Zamiast być rozgrywającym w tym wielkim
meczu którym jest twoje życie, będziesz innym podawał
piłkę. A wygląd? – Po prostu o siebie zadbaj!”
Do dzisiaj nie udało mi się
podważyć sensu tych słów.
Jeśli masz inne zdanie, Szanowny Czytający te słowa,
Twoje prawo. Ja tylko tak...
– o byle czym.
Wyobraźmy sobie taką
scenkę. Ktoś pracujący
w budownictwie zaspał do
pracy po długiej, wyczerpującej nocy. O 9:02 obudził
go taki sen:
Przychodzi do niego cegła i mówi: połóż mnie. A ty
skąd tutaj przyszłaś?! – pyta zdenerwowany. – nie
przyszłam, tylko mnie przywieźli!!

Zrywa się z łóżka, szybko się
zbiera, zbiega po schodach, wsiada do kupionego niedawno samochodu, odpala i... stop! – tutaj muszę przerwać tę scenkę, bo nie chcę
aby wydarzyło się coś złego. To, że
sprawy zaszły tak daleko, to jeszcze nic. Najgorsze, że nasz bohater ma przysłowiowego giganta
i nie wolno mu nawet pomyśleć
o prowadzeniu samochodu. Ten
drastyczny przykład ma posłużyć
jako wstęp do rozważań na temat
odpowiedzialności. Człowiek czy
chce czy nie, funkcjonuje w całym
systemie zależności, więc nawet jeśli sam zrobi coś nie tak, często
cierpią też na tym inni. Prozaiczna sprawa – puszki po piwie. Ten
napój bywa spożywany w plenerze, to nic złego. Ale ile razy widzimy na przykład w parku pod ławką, lub na parapecie okna przy
ulicy puszki po polskim piwie? Temat nie tyle poważny, co istotny
dla nas Polaków. Ktoś może pomyśleć – zawracanie głowy, czepianie się. Ale przecież innych porzuconych byle gdzie puszek nie
widać. Tylko nasze. Uważam takie
zachowanie za byle jakie i za zwykłe krzywdzenie nas wszystkich.
Jak nas traktują inni, zależy od nas
samych. Nie dziwmy się, że czasami ktoś potraktuje nas byle jak.
Może wczoraj sam musiał sprzątnąć z parapetu własnego okna
puszkę po polskim piwie i jeszcze
mu nie przeszło? To tylko jeden
z przykładów. Choć byle jak zachowa się jedna osoba, pozostawione
polskie puszki po piwie kwitną tam
godzinami i nasza polskość jest
eksponowana skuteczniej, niż
przez flagę narodową. A jak? – byle jak. Teraz jest o wiele lepiej pod
tym względem niż kiedyś, ale zmiana negatywnych stereotypów trwa
o wiele dłużej, niż ich nieodpowiedzialne prowokowanie. Jesteśmy
narodem wartościowych, wspaniałych ludzi, umiemy pracować, mamy wiele zalet, dbajmy więc o nasz
wizerunek w oczach innych.
Michał Nowacki
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Historie życiem pisane
Marek
Z Markiem znaliśmy się niemal od
zawsze, a właściwie to ja go znałam.
On być może gdzieś mnie tam zauważył, ale zawsze otoczony był wianuszkiem dziewcząt i z pewnością
wszystkich imion nie pamiętał.

dawałam a on brał. Dawałam wszystko: siebie, pieniądze, mieszkanie
i....godność. On pił, traktował mnie
jak „szmatę”, a ja ciągle prosiłam Boga, żeby mnie nie zostawiał, nie opuszczał.

Pochodziliśmy z tej samej, niewielkiej miejscowości na wschodzie Polski, ale nasz status społeczny był całkowicie inny. On, syn bogatego
właściciela piekarni, a ja... no cóż, chyba się domyślacie. Razem chodziliśmy do podstawówki, a potem do liceum. I jak to zwykle bywa, Marek miał
spore kłopoty z nauką, gdy ja byłam
jedną z lepszych uczennic. Udało mu
się jakoś skończyć szkole i próbował
dostać się na studia, bo w przeciwnym wypadku ojciec by go wydziedziczył. Ja wyjechałam do dużego miasta i zaczęłam żyć swoim życiem.
Skończyłam pomaturalną szkołę pielęgniarską i znalazłam prace w szpitalu. Poznałam nowych znajomych
i moja rzeczywistość zupełnie odcięła się od tej dawnej.
Gdy odwiedzałam rodziców docierały do mnie strzępy informacji o Marku.
Ze studiowania oczywiście nic nie
wyszło, groziło mu wojsko, ale wpływowy tata jakimś cudem załatwił mu
kategorię D. Pracował u ojca w piekarni, sporo imprezował, zmieniał
dziewczyny jak rękawiczki i generalnie zachowywał się jak małomiasteczkowy playboy.
Moje życie potoczyło się zupełnie
inaczej. Wynajęłam małe mieszkanko, a moje związki z miejscem gdzie
się wychowałam urwały się całkowicie po śmierci rodziców. Miałam chłopaka, lecz nie był to związek na „całe
życie”. Po prostu czułam, że to jeszcze nie to, a nie chciałam być sama.
Po kilku latach wydarzyło się coś,
co całkowicie zburzyło moją spokojną dotychczas egzystencję. W czasie
któregoś z nocnych dyżurów do szpitala przywieziono Marka. Pijany, pobity, nie przypominał tego młodego,
przystojnego chłopaka, o którym
w skrytości ducha marzyły wszystkie
dziewczyny w miasteczku. Gdyby nie
znajome nazwisko, to chyba bym go
nie poznała. Opiekowałam się nim
podczas całego pobytu w szpitalu, chociaż on oczywiście mnie nie pamiętał.
A potem jakoś tak dziwnie się złożyło, że zaczęliśmy się spotykać. I ja,
osoba twardo stąpająca po ziemi i zawsze podejmująca racjonalne decyzje
po prostu się zakochałam. Ta miłość
była „chora” od samego początku. Ja

Koszmar trwał, a ja jak w amoku
widziałam tylko Marka. Czekałam na
jego powroty do domu, myłam, kładłam spać, karmiłam. Czekałam na
cud i... zaszłam w ciążę. Oczywiście
w swojej naiwności wierzyłam, że po
narodzinach syna wszystko będzie
dobrze, a było jeszcze gorzej. Marek
po kilku dniach świętowania (bo przecież został ojcem) powrócił do dawne go sty lu ży cia. Zo sta łam sa ma
z maleńkim dzieckiem. Nie miałam
nikogo, kto by mi pomógł. Rodzice
już dawno nie żyli, a znajomi i przyjaciele odwrócili się ode mnie. Koszmar trwał nadal, ale w chwili przyjścia na świat Piotrusia coś we mnie
„pękło”. Kochałam Marka, ale ta miłość stawała się coraz bardziej krytyczna, zaczęłam zdawać sobie sprawę, że coś z tym trzeba zrobić. Nie
mogłam przecież synkowi „zafundować” takiego życia. Mój dotychczasowy świat uległ przewartościowaniu i cał ko wi cie zmie ni ły się
priorytety.
Któregoś dnia, bardzo wcześnie rano do naszego mieszkania wkroczyła
policja. Zabrali Marka ze sobą (o dziwo akurat był w domu, co zdarzało się
rzadko) i już go nie wypuścili. Dostał
5 lat za handel narkotykami. A ja? Zostałam z małym dzieckiem, mnóstwem
długów, bez przyjaciół, rodziny i szans
na godne życie. Zawsze byłam silna,
ale w tamtej chwili załamałam się zupełnie.
Nie odwiedzałam Marka w więzieniu. A on pisał listy. Dwa razy w miesiącu przychodziły koperty ze stemplem zakładu karnego. Nie czytałam
ich, odkładałam do szuflady. Nie chciałam, nie byłam gotowa, nie mogłam.
Powoli, bardzo powoli zaczęłam próbować normalnie żyć. Starałam się jakoś funkcjonować w tym piekle, które
zgotował
mi
Marek.
Nie
wiedziałam, jak sobie poradzę, ale wiedziałam, że nie mam innego wyjścia.
Musiałam uregulować długi Marka,
znaleźć pracę, oddać Piotrusia do żłobka. Zdjąć z siebie i z synka piętno hańby.
Ale los już miał dla mnie kolejną niespodziankę. Pamiętam jak dziś, to była sobota. Zabrzęczał dzwonek u drzwi.
Otworzyłam i zobaczyłam parę starszych ludzi wpatrujących się we mnie

dosyć natarczywie. To byli rodzice
Marka.
Dowiedzieli się o wszystkim i przyjechali żeby mi pomoc. Niewiarygodne prawda? Po raz kolejny w życiu
miałam zacząć wszystko od nowa i tak
naprawdę nie wiedziałam co mnie czeka. Bałam się, ale uznałam, że gorzej
już być nie może. Teściowie zabrali
mnie i Piotrusia do siebie. Pokochałam ich. Uwielbiali synka i stworzyliśmy prawdziwa rodzinę. Pospłacali
długi Marka, pomogli mi w załatwieniu wszystkich spraw i wspólnie rozpoczęliśmy nowy etap w życiu. Byli
parą starszych, zamożnych i dobrych
ludzi, a Piotruś stał się ich oczkiem
w głowie.
Synek rósł, ja wróciłam do pracy
i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie
fakt, że zbliżał się koniec pobytu Marka w zakładzie karnym.
Zastanawiacie się pewnie jak ta historia się skończyła? Dobrze. Jest to
opowieść z happy endem. Marek się
zmienił. Wiem, może to zabrzmieć niewiarygodnie, ale tak się właśnie stało. W wiezieniu przeszedł metamorfozę.
Był zmuszony być „prawdziwym sobą”, bo życie odcięło go od wszystkiego co mu tak łatwo przychodziło. Miał
tyle siły wewnętrznej, że dobro, które tkwiło w nim bardzo głęboko zwyciężyło.
Od tego czasu minęło prawie dwadzieścia lat. Piotruś jest już dorosły,
ma swoją rodzinę i jest szczęśliwy.
A my? Wspólnie z teściami przeżyliśmy te lata spokojnie. Na początku nie
było łatwo, bo żadne z nas nie chciało, a właściwie nie potrafiło Markowi
zaufać. Ale postanowiliśmy dać mu
drugą szansę. Dziś mogę powiedzieć,
że mam dobrego i kochającego męża.
Przed nami jeszcze wiele lat mam
nadzieję spokojnego i szczęśliwego
życia. Jeżeli Marek wygrał walkę sam
ze sobą, to nie mam powodów, aby
wątpić, że będzie inaczej.
Nauczyliśmy się prze ten czas dużo, poznaliśmy siebie, nabraliśmy do
siebie szacunku. A miłość? Nasze
uczucie jest spokojne, oparte na zaufaniu i pewności, że możemy na siebie liczyć.
Listów Marka, które pisał do mnie
i Piotrusia nie przeczytałam. Leżą
w szufladzie biurka, a ja postanowiłam, że będą zamknięte tak, jak tamten okres mojego życia.
B.M.
n
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Prawo spadkowe
Z pozoru sprawa wygląda nieskomplikowanie. Jeśli ktoś uzna, że pora
na wszelki wypadek sporządzić testament, pisze, podpisuje i sprawa załatwiona.
Tymczasem jeśli ktoś spróbuje na
wszelki wypadek rozeznać się w prawie spadkowym, aby nasi spadkobiercy czasami nie musieli między sobą
dochodzić do ewentualnego porozumienia, okaże się, że – jak każde prawo – jest ono bardzo zawiłe zwłaszcza, że nie jest jeszcze ostatecznie
sprecyzowane zarówno w Polsce, jak
i w Belgii a także w całej w Unii Europejskiej.
Ponieważ mieszkamy w Belgii, interesują nas regulacje belgijskie lecz
wspomnimy i o polskich ze względu
na możliwość wyboru tzw. prawa właściwego, o czym powiemy później.
Ten artykuł ma służyć tylko wstępnemu rozeznaniu się w temacie i oczywiście nie ma żadnej mocy prawnej.
W aktualnych regulacjach prawnych
i w sprawach spadkowych kompetentni są prawnik, notariusz i właściwe
urzędy.
Spadki w Belgii
Belgijskie instytucje państwowe mają prawo do rozstrzygania spraw spadkowych, jeśli osoba zmarła zwyczajowo
mieszkała w Belgii. O nieruchomościach na terenie Polski decyduje sąd
w Polsce. Spadkobiercy powinni wybrać dowolnego notariusza, który przeprowadzi ich przez wszystkie procedury w przypadku spornej likwidacji
spadku. Jeśli likwidacja jest polubowna, w niektórych przypadkach też wskazany jest notariusz.
Osoba sporządzająca testament może pod pewnymi warunkami wybrać
prawo właściwe pomiędzy prawem
państwa w którym zamieszkuje a tym,
którego ma obywatelstwo.
Jak sporządza się testament?
Prawo belgijskie uznaje m. in. następujące formy testamentów: testament urzędowy lub notarialny, holograficzny (własnoręczny z podpisem
i datą), międzynarodowy. Zasadniczo,
testament jest ważny w Belgii o ile
jest zgodny z prawem polskim jeśli
tam został sporządzony. Notariusz ma
obowiązek rejestracji przyjętego testamentu w Centralnym Rejestrze Testamentów. Jednak jeśli testament został napisany własnoręcznie, testator
może odmówić zgody na wpisanie go
do tego rejestru.
Jak staje się spadkobiercą?
Wg prawa belgijskiego nadanie majątku (aktywa i pasywa) następuje automatycznie przez sam fakt śmierci.
Zasadniczo w Belgii nie ma systemu

który zajmuje się administrowaniem
spadkami. Za ewentualne długi spadkowe są odpowiedzialni spadkobiercy, jednak można ograniczyć tę odpowiedzialność, lub zrzec się spadku.
Istnieją do tego specjalne procedury.
Co to jest zachowek?
Zachowek jest to pewna minimalna
część spadku, który obligatoryjnie
przypada małżonkowi który żyje, dzieciom i rodzicom osoby zmarłej. Ta część
spadku dzielona jest wg pewnych kryteriów. Zasada zachowku jest uznawana przez prawo belgijskie. Jeśli spadkodawca nie uwzględnił zachowku
w testamencie, uprawnieni mogą dochodzić swoich części spadku.
Jakie są podatki od spadku?
W trzech regionach Belgii (Flandria,
Walonia, Bruxelles-Capitale), stawki
podatkowe różnią się od siebie w zależności od rodzaju pokrewieństwa
a opodatkowany może być każdy spadkobierca.
Zapis windykacyjny
Zapis windykacyjny funkcjonuje m.
in. w Belgii, w Polsce jeszcze nie, lecz
trwają nad tym prace. Zapis ten ma
na celu zapewnienie zgodności z wolą osoby która sporządziła testament
(testatora). Przedmiot zapisu może
być nabyty (z chwilą otwarcia spadku) przez osobę w nim wskazaną przez
testatora. Jednak testament musi
mieć formę aktu notarialnego, a przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku musi należeć do spadkodawcy.
W zapisie mogą być ujęte: zbywalne
prawa majątkowe, rzeczy oznaczone
co do tożsamości, przedsiębiorstwa
lub gospodarstwa rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiorcy użytkowania lub służebności. Oznacza to, że
konkretnej osobie będzie można przekazać na przykład własnościowe prawo do lokalu, budynek mieszkalny,
lub rodzinną firmę faktycznie z chwilą śmierci. W zapisie windykacyjnym
nie można ustanowić zastrzeżenia warunku lub terminu.
ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM
W Unii Europejskiej trwają prace nad
ujednoliceniem prawa spadkowego.
Brana pod uwagę jest kwestia jak najpełniejszej swobody do dysponowania
swoim majątkiem w testamencie, jak
również uniknięcia rozbieżności pomiędzy wolą testatora a losem jego majątku po otwarciu testamentu.
Jest przewidziane wprowadzenie
Europejskiego Certyfikatu Spadkowego (ECS), w którym mają być następujące informacje: oznaczenie sądu wydającego certyfikat, dane
zmarłego, dane wnioskodawcy i jego
stopień pokrewieństwa ze zmarłym, pra-

wo właściwe, umowy majątkowe zmarłego oraz dodatkowe okoliczności kształtujące prawa stron zainteresowanych.
Certyfikat nie będzie dokumentem obowiązkowym. Ma na celu wykazanie, że
dana osoba ma prawo do spadku w danym państwie Unii Europejskiej. Forma i treść dokumentu będzie taka sama w każdym z państw. Jeśli zmarły nie
pozostawi żadnych wskazówek co do
swoich oszczędności na kontach bankowych i aktywów w funduszach inwestycyjnych, trudno jest ustalić tzw. mas
spadkową. Powodem jest brak istnienia bazy danych, w których można
sprawdzić gdzie zmarły gromadził swoje oszczędności. W sytuacji kiedy spadkodawca nie dokona zapisu bankowego lub nie wyznaczy osoby uprawnionej
w umowie z bankiem lub funduszem,
spadkobiercy mają małe szanse na odzyskanie ulokowanego tam majątku.
Potrzebne są osobne procedury.
Komisja Europejska działa teraz
w zakresie ujednolicenia podatku
spadkowego w UE. Obecna sytuacja
pozwala na podwójne opodatkowanie
spadku. Jest to spowodowane kolizją
w zasadach wyznaczających zakres
opodatkowania w poszczególnych
państwach UE. Nieliczne państwa zawarły dwustronne umowy o unikaniu
takiego podatku, lecz jednolitego prawa w UE w tym zakresie nie ma. Nawet jeśli istnieją umowy, dotyczą one
głównie podatków od majątku i podatków dochodowych, rzadko unikania podwójnego opodatkowania
spadku. Ujednolicenie prawa w tym
względzie nie nastąpi szybko, na razie prowadzone są prace wstępne.
Darowizna na wypadek śmierci.
Projekt senacki w Polsce dotyczy
wprowadzenia instytucji darowizny
na wypadek śmierci, który będzie działać podobnie jak zapis windykacyjny.
W ten sposób obdarowany zyska pewność odziedziczenia prawa lub rzeczy
ujętej w umowie. Darowizna, która
musi być potwierdzona aktem notarialnym, może być odwołana tylko wtedy, jeśli obdarowany dopuszcza się rażącej niewdzięczności. Obdarowany
staje się właścicielem przedmiotu dopiero po śmierci darczyńcy. Jeśli darowizna na wypadek śmierci zostanie
umieszczona w prawie zobowiązań, powoduje to, iż obdarowany nie będzie
odpowiadał za długi spadkowe. Spadkodawca może równolegle ustanowić
zapis windykacyjny jak i darowiznę.
Opracował: J. B.
źródła: Urszula Kruszewska doktorantka INP PAN, Anna
Wysocka taxonline.pl
Małgorzata Kryszkiewicz Dziennik Gazeta Prawna
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Świadczenia z tytułu bezrobocia
Warunki nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Belgii
arodowa Agencja Zatrudnienia (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, RVA – Office national de l’emploi – ONEM) bada
i ustala uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych. O zasiłek dla bezrobotnych
mogą ubiegać się osoby, które były zatrudnione przez belgijskiego pracodawcę i utraciły pracę, tzn. zostały
zwolnione nie ze swojej winy lub umowa wygasła. W innych sytuacjach na
przykład gdy umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, okres
wypłaty zasiłku może zostać skrócony, a w przypadku utraty pracy z winy pracownika zawieszony. Wszelkie
uprawnienia do świadczeń z tytułu bezrobocia zależą od wieku oraz stażu pracy: jeżeli jesteś młodszy niż 36 lat,
musisz przedstawić dowód przepracowania 312 dni roboczych w ciągu 18
miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeżeli jesteś w wieku pomiędzy 36 a 50
lat, musisz przedstawić dowód przepracowania 468 dni w ciągu 27 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeżeli masz 50 lub więcej lat, musisz
przedstawić dowód przepracowania
624 dni roboczych w ciągu 36 miesięcy przed złożeniem wniosku. Inne możliwości należy omówić z RVA. Istnieją
także różne możliwości spełnienia wymagań: na przykład poprzez dłuższy
okres referencyjny lub wydłużenie
okresu referencyjnego tak, by objął on
okres pracy na własny rachunek, lub
jeżeli jesteś starszy niż 36 lat, poprzez
rozszerzenie okresu referencyjnego.
W jaki sposób występuje się o zasiłek dla bezrobotnych?
Należy skontaktować się z centrum
płatniczym związku zawodowego

ITY OF SERV
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(ABVV, ACLB lub ACV) lub Urzędem
Socjalnym ds. Zasiłków dla Bezrobotnych (HVW – CAPAC), których pracownicy udzielą informacji na temat
procedury, dokumentów jakie należy
dostarczyć oraz wręczą specjalną kartę kontrolną. Najczęściej wymagane
dokumenty to: dowód tożsamości, dokumenty wystawione przez pracodawcę (C), a jeśli praca była wykonywana
przed 1 maja 2009 r. – dowód posiadania zezwolenia na pracę B oraz pozwolenia na pobyt. Ponadto w ciągu 8
dni od rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy należy również zarejestrować
się w urzędzie pracy właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania.
Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy powinna być zdolna i gotowa do
podjęcia pracy oraz aktywnie jej poszukiwać – od tego zależy utrzymanie
prawa do zasiłku. Odmowa przyjęcia
odpowiedniej oferty pracy oraz szkolenia bez uzasadnionej przyczyny wiąże się z zawieszeniem wypłaty świadczenia. W przypadku choroby należy
jak najszybciej powiadomić kasę chorych, a na karcie kontrolnej zaznaczyć dni choroby. Jeśli choroba trwa
dłużej niż 4 tygodnie, konieczne będzie ponowne rozpoczęcie procedury
rejestracji zgłaszając się do urzędu
pracy oraz biura płatniczego. Jeżeli
liczba przepracowanych dni w Belgii
potrzebnych do uzyskania świadczenia z tytułu bezrobocia jest niewystarczająca, można wystąpić do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy
w Polsce o wydanie druku U1, który
potwierdzi okresy przepracowane
w Polsce i pozwoli na ich zsumowanie. Na wysokość zasiłku ma wpływ

np. sytuacja rodzinna, prowadzenie
działalności gospodarczej, praca jako
wolontariusz itp. Pod uwagę brana
jest wysokość wynagrodzenia brutto
z ostatnich czterech tygodni poprzedzających okres bezrobocia, do wysokości 2206,46 euro.
Decyzję o przyznaniu zasiłku w Belgii podejmuje Narodowa Agencja Zatrudnienia w ciągu miesiąca od skompletowania wszystkich dokumentów.
Osoba bezrobotna, której przyznano prawo do zasiłku w jednym państwie członkowskim UE/EOG oraz
Szwajcarii, może poszukiwać pracy
w innym państwie członkowskim
i w tym państwie przysługuje jej prawo do kontynuacji zasiłku przez okres
3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach przedłużyć jego wypłatę o kolejne 3 miesiące. Zasiłek jest wpłacany na konto wskazane przez osobę
uprawnioną do zasiłku. Osoba bezrobotna musi jednak spełnić określone
warunki, aby transferować zasiłek:
n posiadać prawo do zasiłku
n być zarejestrowana przez min. 4 tygodnie w urzędzie pracy państwa,
które przyznało prawo do świadczenia
n złożyć wniosek o wydanie formularza PD U2 lub E 303, a po przyjeździe do wybranego kraju Unii
Europejskiej zgłosić się wraz z formularzem PD U2 lub E 303 do najbliższego urzędu pracy.
Opracował: J.B.
źródła:
przedruk ze strony Konsulatu Generalnego RP w Brukseli
www.brukselakg.polemb.net

UWAGA! NOWY NUMER TELEFONU – 0903 122 15 (1,5 €/min)
QUALITY OF SERVICE jest firmą, która oferuje
PŁATNE USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA I ADMINISTRACJI

OSOBY PRYWATNE:
u

u

u

u
u
u

sprawy pobytowe w Belgii (zameldowanie,
ubezpieczenie, rejestracja samochodu),
sprawy finansowe (pomoc przy otwieraniu
kont bankowych, asystowanie przy pożyczkach
i kredytach, informacje podatkowe),
sprawy rodzinne (pomoc przy znalezieniu żłobka
lub przedszkola, składanie wniosków o rodzinne,
becikowe, urlop macierzyński i wychowawczy),
doradztwo i pomoc w problemach życia codziennego
tłumaczenia wolne: ustne i pisemne,
asystowanie w instytucjach i urzędach

Quality of Service,
Osystraat 9, parter, 2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)

FIRMY:
u

u

u
u

asystowanie przy otwieraniu firm jednoosobowych
i spółek
administracja związana z prowadzeniem firmy
– wystawianie faktur, listy ponaglające do zapłaty,
występowanie o atesty, pozwolenia i zaświadczenia,
Limosa
kontakty z księgowymi i klientami

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY
TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU
Tel: 0903 12 215 (1,5€/min)
E-mail: info@qualityofservice.be
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Czytelnicy polecają kulinarnie
Gorąco
polecam!
Gdzie i co
można
zjeść

ożna przejść obok tego miejsca i nie zauważyć, jednak odkrycie go to jak znalezienie małego
skarbu. „Imbir”, bo o nim mowa, to nowo powstała restauracja z tradycyjną polską kuchnią,
prowadzona przez sympatyczne
małżeństwo. Oboje mieli już doświadczenie w ” kucharzeniu”,
jednak własna restauracja to
przede wszystkim marzenie pani
Reginy, które realizuje wspólnie z mężem. W przytulnym
wnętrzu, za drewnianym barem
pełnym wspaniałych trunków,
stoi wiekowa komoda. Drewniane stoły, krzesła oraz obrazy
z polskimi krajobrazami idealnie wpasowują się w klimat.

M

Choć restauracja jest w jeszcze w powijakach to już przyciąga wielu przechodniów aromatycznym zapachem polskiej
kuchni. W me nu znaj duje się
wiele dań, których na co dzień
brakuje w belgijskiej kuchni. Są
to miedzy innymi: bigos, piero-

gi, roladki, tatar, sałatka warzywna oraz rzadko spotykana
kaczka (tak jak i tatar danie należy zamówić co najmniej dzień
wcześniej). Porcje, które wielkością zadowolą nawet największego łakomczucha, także jakości nie mogą się powstydzić.
Jako przekąskę proponujemy
śle dzi ki w ole ju, sa łat kę wa rzywną oraz chleb z pysznym
smalcem i kiszonym ogórkiem.
Dania główne zacznijmy od degustacji dobrze przyprawionych
flaczków. Po czym warto skusić się na odpowiednio upieczona go lon kę, któ ra de li kat nie
rozpływa się w ustach. Kroku
dotrzymuje również stek, z dodatkiem aksamitnego śmietano wo-pie przo we go sosu. Na
szczególną uwagę zasługuje też
rolada z piersi kurczaka z boczkiem i serem. Do tych i innych mięs z menu możemy dobrać so bie róż ne go rodza ju
dodatki w postaci na przykład
ziem nia ków, ry żu, czy fry tek
oraz
roz ma i te
su rów ki.

A wszystko to w bardzo przystępnych cenach!
Wiadomo, początki są bardzo
trudne. Kilku rzeczy jeszcze brakuje, niektóre ulegną zmianie.
Już teraz Imbir przyciąga domowym klimatem i sympatyczną
obsługą nie tylko polskich klientów, a właściciele mają mnóstwo
pomysłów na dalszy rozwój restauracji. Na koniec należy dodać, iż wszystkie te pyszności
podane są w dobrym stylu i miłej atmosferze przywołującej cieple wspomnienia z Polski. Zupełnie jakby przyszło się na
obiad do babci. I niech właśnie
to będzie najlepszym zaproszeniem do odwiedzenia „Imbiru”.
Kamila Sokołowska
Iza Sośniak
Rafał Kitaszewski

Restauracja „Imbir”
Herentalsebaan 310
2100 Deurne

Antwerpia po polsku

listopad 2011

33

Kuchnia męskim okiem
oceńmy dynie – jest królową jesieni.
Zawsze pięknie prezentuje się na stole,
bo dodaje koloru każdej potrawie. Z dyni
można zrobić niemal wszystko. Można ją nie tylko
tradycyjnie dusić, zapiekać czy gotować, ale także
zrobić z niej…. makaron, upiec ciasteczka dyniowe
albo chleb lub chałkę z dodatkiem dyni. Takie
pieczywo dłużej zachowuje świeżość i ma piękny
złotawy kolor.

D

Pomarańczowy, żółty lub kremowy miąższ dyni
jest także świetny na przetwory, zwłaszcza
marynaty.
Przyrządzone dania z dyni są nie tylko smaczne,
ale też lekkostrawne i niskokaloryczne. Pyszne
na słodko i pikantnie. Wypróbuj przepisy, które
zachwycą twoją rodzinę i przyjaciół.
Mariusz Krzysiak

Udka z kurczaka duszone z dynią
Składniki
l 8 małych udek z kurczaka l 500 g dyni bez
skóry i pestek l 250 g pieczarek l 2 cebule
l 1 szklanka bulionu warzywnego
l pół szklanki śmietany 18% l 2 łyżki oliwy
l 1 łyżka posiekanej natki pietruszki
l 1 łyżeczka słodkiej mielonej papryki
l Sól, pieprz

Sposób wykonan ia
1. Mięso dokładnie umyj i osusz. Posól i oprósz
pieprzem. Odstaw na kilka minut. Cebule
pokrój w piórka, a dynie w kawałki. Pieczarki
umyj i obierz, następnie przekrój na ćwiartki
lub mniejsze kawałki.
2. W garnku rozgrzej olej. Wsyp do niego słodką
mielona paprykę i podgrzewaj kilka sekund,
żeby wydobyć aromat. Wrzuć udka z kurczaka
i smaż je 5-6 minut obracając od czasu do czasu
by się przyrumieniły.
3. Dodaj cebulę, a po 3-4 minutach także pieczarki
i dynię. Potem wlej bulion i duś całość 35 minut,
aż mięso będzie miękkie. Dosyp posiekaną
natkę i zapraw sos śmietaną. Danie podawaj z
makaronem, kaszą, ryżem lub jasnym
pieczywem.

Ciasto dyniowe
Składniki
l 600 g dyn i bez skórki i pestek l 50 g mascarpone l 3 szklanki maki l 4 jajka l 1\2
szklanki brązowego cukru l 1\3 szklanki oleju l 4 łyżki syropu klonowego l 2-3 łyżki posiekanych włoskich orzechów l 2 łyżeczki
proszku do pieczenia l 1 łyżeczka cynamonu
l Cukier puder

Sposób wykonania
1. Dynię pokrój i przełóż do naczynia żaroodpornego. Kawałki dyni polej polową oleju.
Piecz 30 minut w temperaturze 190 st. C.
Przestudź i zmiksuj razem z sokami z pieczenia.
2. Jajka utrzyj z brązowym cukrem. Dodaj pozostały olej i syrop klonowy. Połącz ze zmiksowaną dynią i mascarpone, a potem zmiksuj razem.
3. W drugim naczyniu mąkę wymieszaj z proszkiem i cynamonem. Dodaj do mokrych składników. Wymieszaj i wsyp orzechy. Ciasto
przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz godzinę w temperaturze 170180 st. C. Wystudzone ciasto oprósz niezbyt
grubą warstwa cukru pudru.
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Warto przeczytać
Laure Joanin-Llobet
„Siedmiu ze Spandau”
Praca francuskiej dziennikarki to
relacja z życia siedmiu nazistowskich
zbrodniarzy skazanych w Norymberdze na wieloletnie więzienie i osadzonych w Spandau. Książka powstała
w wyniku rozmów przeprowadzonych
przez autorkę z kapelanami, którzy
przez 40 lat mieli dostęp do skazanych, rozmawiali z nimi, wysłuchiwali ich zwierzeń i przemyśleń. Ta historia jest fascynującą opowieścią
o ludziach, których do tej pory znaliśmy tylko z kart podręczników historii i naukowych opracowań.
Skąd wziął się pomysł napisania tej
pracy i jak doszło do jego realizacji?
Francuska dziennikarka dowiedziała
się, że jeden z jej krewnych Andre Happel, był kapelanem w więzieniu
w Spandau. Za jego pośrednictwem,
w ciągu sześciu lat udało się autorce
dotrzeć do pięciu kapelanów i wdowie
po jednym z nich. Ich relacje o tym,
co działo się za murami Spandau, zostały wzbogacone rozmowami z biografką Alberta Speera, Gittą Sereny.
Z tych dziennikarskich „wywiadów”
przeprowadzonych z kapelanami, powstała spójna, logiczna i interesująca relacja o pobycie nazistowskich
zbrodniarzy w więzieniu w Spandau.
We wstępie autorka przybliża czytelnikowi proces norymberski, jego
przebieg i wyroki. Następnie opisuje
reguły funkcjonowania więzienia
w Spandau, czyli zasady bezpieczeństwa, plan dnia więźnia i sposób zarządzania więzieniem przez czterech
„sojuszników”.
Potem przechodzimy do lektury zasadniczego tekstu traktującego o pobycie w Spandau w latach 1947-1987
siedmiu niemieckich zbrodniarzy. Odsłona pierwsza to lata 1947-1965.
W tym okresie w więzieniu przebywali wszyscy skazani w Norymberdze
więźniowie. Joanin-Llobet opisuje ich
„wspólne” życie w więziennych murach, codzienne zajęcia, wzajemne relacje i coś, co można by nazwać „hobby”, czyli założenie i pielęgnowanie
ogrodu więziennego. Wskazuje też na
specyficzne zachowanie Rudolfa Hessa udającego w tym czasie chorego
psychicznie i nie chcącego podporządkować się nowej rzeczywistości.
Pierwszym kapelanem w Spandau
był Georges Casalis, który pełnił tu
posługę do 1950 roku. Ten pełen charyzmy pastor, nawiązał bliski kontakt
z Albertem Speerem i pozostawał pod
jego wrażeniem. Spędzili wiele godzin
na wspólnych rozmowach, a Speer pod
wpływem francuskiego pastora, po-

stanowił się zmienić i podjął trud zostania innym człowiekiem. Pastor nie
nawiązał jednak dobrego kontaktu
z pozostałymi więźniami: Hessem, von
Schirachem i Funkiem. Wypalony
mentalnie, na własną prośbę, w 1950
roku został przeniesiony ze Spandau
do innej placówki. Przez kolejne lata
z więźniami spotykało się kilku innych kapelanów. Od 1965 do 1972 roku został nim Bertrand de Luze. Po
wcześniejszych rozmowach ze swoimi poprzednikami był dobrze przygotowany do tego, co działo się za murami Spandau. Mimo to, ciężko było
pogodzić mu się z tym, jak funkcjonowało więzienie i jak byli traktowani więźniowie. De Luze miał bliski
kontakt z rodziną Hessa, a po opuszczeniu Spandau przez Speera i Schiracha w 1966 roku, także z samym
Hessem. Francuski kapelan prowadził długie rozmowy ze Speerem
i z Hessem, gdy ten pozostał w więzieniu ostatnim, samotnym więźniem.
O tym właśnie traktuje druga odsłona pracy Joanin-Llobe. Autorka opisuje w niej samotność ostatniego więźnia Spandau, jego codzienne zajęcia,
spacery po ogrodzie, spotkania i rozmowy z pastorami, urojone i prawdziwe choroby. W tym okresie Hess zmienił swoją postawę. Stał się życzliwy,
skorzystał z pomocy duchowej pastora, którą wcześniej odrzucał, a nawet
w 1969 roku spotkał się z żoną i synem.
Trzecia część opowiada o ostatnich
dziesięciu latach pobytu Hessa
w Spandau (1977-1987). To opis jego
codziennego życie w więzieniu. Dowiadujemy się co robił i czym się zajmował coraz bardziej schorowany
i starzejący się więzień nr 7. Autorka
przedstawia też dyplomatyczne i polityczne zabiegi wokół sprawy uwolnienia Hessa. Próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania dlaczego nie
uwolniono z więzienia skazanego na
dożywocie Hessa, komu i czemu miał
służyć pobyt schorowanego starca
w wielkim i pustym gmachu więziennym. Dużo uwagi poświęca sprawie
samobójczej śmierci ostatniego „lokatora” Spandau, przytaczając różne
możliwe scenariusze tego, co stało się
w więziennym ogrodzie w sierpniu
1987 roku. W tej części pracy głos mają pastorzy: Charles Gabel i Michael
Roehrig. Gabel prowadził z Hessem
długie rozmowy między innymi o jego locie do Wielkiej Brytanii, relacjach
z Hitlerem i Holokauście. Pastor uważał go, wbrew opinii wielu ludzi, za
osobę całkowicie normalną. Utrzymywał też kontakty z rodziną Hessa i za-

angażował się w akcję mającą na celu przedterminowe zwolnienie ostatniego więźnia Spandau. Stał się niejako jego rzecznikiem. Po 9 latach
kapłańskiej posługi, w 1986 roku
oskarżono Gabela o wyniesienie z więzienia dzienników Hessa (do dziś nie
ma dowodów na ich istnienie) i na
wniosek Rosjan, usunięto ze Spandau. Ostatnim kapelanem Hessa był
Michael Roehrig. Jego rozmowy
z więźniem nr 7 były kontrolowane
(podsłuchy i kamery). Stan fizyczny
i psychiczny Hessa pogarszał się, a depresja mogła być przyczyną samobójstwa.
Końcowa część książki poświęcona
jest działaniom aliantów po śmierci
Hessa zmierzającym do likwidacji więzienia w Spandau, unicestwienia ostatniego śladu po zbrodniczym reżimie
hitlerowskim.
Relacje kapelanów ze Spandau potrafią poruszyć, zmusić do refleksji,
wyzwolić emocje u czytelnika. Po części jest to zasługa autorki umiejętnie
kierującej rozmowa. Książka „Siedmiu ze Spandau” to nie tylko relacje
o codziennym życiu kilku zbrodniarzy w więzieniu, ale też sprawozdanie
z podejmowanych przez pastorów
prób zrozumienia zła, jego istoty, wytłumaczenia zbrodni, znalezienia odpowiedzi na pytanie: Dlaczego?
Książkę „Siedmiu ze Spandau” mogę polecić każdemu, kto interesuje się
historią, zwłaszcza pasjonatom II wojny światowej. To praca, która nie pozostawia obojętnym, to książka oryginalna i pomysłowa, która potrafi
„wciągnąć” czytelnika na długie godziny i zapewnić dużo wrażeń. „Siedmiu ze Spandau” to wartościowa i pouczająca lektura. Warto ją przeczytać.
Izabela Krzysiak
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Miejsce
na Twoją reklamę
KONTAKT:

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com

tel. 0489/823 803

Ogłoszenia drobne:
KUPIE, SPRZEDAM, ODDAM, SZUKAM ITD.

wSzukam chętnych osób do nauki języka angielskiego tel. +32483148323
wProfesionalne ustawianie anten satelitarnych,instalacja,pomoc. Antwerpia i okolice.
0486039511

wChętnie zaopiekuję się dzieckiem od 0-2 lat w Sint-Niklaas.
Kontakt: magdakl7@wp.pl, tel: 0493389637

wMam 23 lata i szukam pracy w Antwerpii (szpachlowanie, malowanie, tynkowanie)
kom. +32487434234

wSzukam pracy na czeki lub normalnie: 0488910281
wSzukam pracy na terenie Antwerpii – 8 lat doświadczenia w budowlance: 0483436203
wSzukam pracy jako niania w Antwerpii: 0488592617
DODAJ BEZPŁATNIE SWOJE OGŁOSZENIE WYSYŁAJĄC MAILA POD ADRES

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com
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komiks
omiks (lub nowela graficzna) to niejednokrotnie niedoceniana forma sztuki, łącząca słowo i obraz. Kojarzona jest raczej z tanią rozrywką dla dzieci oraz alternatywą dla książek,
niż czymś co może zainteresować dorosłego odbiorcę. Moim skromnym zdaniem nic bardziej mylnego. Większość komiksów jest stworzona właśnie dla
dorosłego odbiorcy i tylko nieżyczliwi mogliby powiedzieć, że jest niedorobionym kuzynem filmu. Raczej jest jego młodszym bratem. Zanim Hollywood
zaczęło bawić się techniką komputerową, to kreacje artystów zwykłym tuszem i farbą biły na głowę
najlepsze plany filmowe – fabule też było mało do
zarzucenia.

K

Temat przewodni który wybrałem znosi jakiekolwiek ograniczenia narzucone przez rzeczywistość.
Przenikanie się światów i ich różnorodność zostawia mi nieograniczoną swobodę działania.
Rafał
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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii oraz przydatne informacje:

Wydział Konsularny Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii
Rue des Francs 28, 1040 Etterbeek Bruksela
Tel centrala: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel sekretariat: 00 32 2 73 90 121
Email: bebruamb3@msz.gov.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – wyłącznie na umówione wcześniej spotkanie
wtorek, czwartek, piatek: 09.00-13.00, Środa 13.00-18.00
Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia)
Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois, 29
1040 Bruksela
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-mail: secretariat@polembassy.be
www: www.bruksela.polemb.net
Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna
Policja
Europejski numer alarmowy w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna
wobec dziecka „Child focus”
Pomoc drogowa
0703 44

100
101
112
107
110
777

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii i okolicach:
Strona internetowa poświęcona szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be
1) Klinika dermatologiczna Nottebohom,
Biartstraat 2, 2018 Antwerpia, tel 03/2372860
2) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Augustinus, Oosterveldlaan 24, 2610 Wirlijk,
tel 03/4433011
3) GZA Ziekenhuizen (szpital) Campus Sint Jozef,
Molenstraat 19, 2640 Mortsel, tel 03/4441211
4) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Vincentius, Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpia,
tel 03/2852000
5) Socjalne Centrum Medyczne, Moorkensplein 14,
2140 Borgerhout, tel 03/2358802
6) Centrum Psychiatryczne Sint Amadeus,
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel, tel 03/4406850
7) ZNA Middelheim (szpital), Lindendreef 1,
2020 Antwerpia, tel 03/2803111
8) ZNA Stuivenberg (szpital),
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpia,
tel 03/2177111
9) ZNA Sint- Erasmus (szpital),
Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Borgerhout,
tel 03/2708011
10) ZNA Jan Palfijn (szpital), Lange Bremstraat 70,
2170 Merksem, tel 03/6402111
11) ZNA Hoge Beuken (szpital), Commandant
Weynsstraat 165, 2660 Hobiken, tel 03/8309090
12) ZNA Koning Paola (szpital dziecięcy – Kinderziekhuijs), Lindendreef 1, 2020 Antwerpia,
tel 03/2802000

13) ZNA Sint Elisabeth (szpital), Leopoldstraat 26,
2000 Antwerpia, tel 03/2344111

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:
Lekarze domowi:
Agnieszka Borkiewicz
Muggenberglei 278, 2100 Deurne. Tel. 03/321.58.39
Martin Rosenblum tel. 03/218.77.07
Jana Vavrowa tel. 0475/83.14.35
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
Henri Jakubowicz tel. 03/239.18.19. Belgiëlei 124
Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04
Pediatra
Kurotowa Andrea
Szpital Sint Vincentius. St-Vincentiusstraat 20,
2018 Antwerpia, tel. 03 285 28 35
Dentysta
Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5, 2610 Wilrijk, tel.03/828 52 60
Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć na „wachtdiensten apothekers” i wpisać swój kod pocztowy
0900/10.500.
Polski kościół
Msze święte:

środa godz. 19:00
sobota godz. 18:30
niedziela godz.9:00 i 13:00
Pierwszy piątek miesiąca – msza święta o godzinie 19:00
Pół godziny przed każdą mszą – nabożeństwo i spowiedź
Adres: Kościół pod wezwaniem św. Teresy, Berchem
Grotesteenweg 650
Kontakt z duszpasterzem:
ks. Ryszard Kurowski
Oudesteenweg 66, 2060 Antwerpen, tel: 03 233 87 93

Adwokaci
Jeżeli masz jakieś prawne problemy, szukasz pomocy a nie
masz dużych dochodów i nie stać cię na adwokata możesz
skorzystać z darmowej pomocy prawnej. W zależności od
dochodów możesz ją uzyskać za niewielką kwotę lub zupełnie za darmo. Pomoc obejmuje wszystkie aspekty prawne (sprawy rodzinne, odszkodowania, itp.).
Orde van advocaten te Antwerpen
Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen, tel.03/260 72 50
godz. przyjęć od 14.30 – 16.00
Najlepiej umówić się wcześniej na spotkanie;
W okresie lipiec, sierpień – tylko we wtorki i czwartki.
Umawiamy się tylko telefonicznie w godz 10.00-12.00,
tel. 03/260 72 80
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QUALITY OF SERVICE jest firmą,
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych
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DIENSTENCHEQUES

Naszym Paniom oferujemy konkurencyjne warunki pracy
i pomoc administracyjną osób z wieloletnim
doświadczeniem.
Respektujemy prawa pracownika i dbamy
o dobrą atmosferę, miłą i fachową obsługę
Doceniając ciężką pracę naszych Pań oferujemy:
10.71 € brutto za godzinę
u czeki żywnościowe w wysokości 4 €
u wszystkie świadczenia socjalne tj. pieniądze
wakacyjne, premie noworoczne, rodzinne, chorobowe...
u

Quality of Service,
Osystraat 9, parter,
2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)

u
u
u
u
u
u
u

płatne dni świąteczne
ubezpieczenie od wypadków przy pracy i w drodze do pracy
zwrot kosztów dojazdów do pracy
ekwiwalent za czas dojazdu do pracy
ubrania robocze i rękawiczki lub ekwiwalent
premie uznaniowe i okolicznościowe
dbając o nasze pracownice organizujemy różnorodne
szkolenia i sesje informacyjne

ZAPRASZAMY PANIE Z WŁASNYMI KLIENTAMI,
POSZUKUJĄCE PRACY ORAZ PRACUJĄCE OKRESOWO
W BELGII ZE ZMIENNICZKĄ

Tel.: 0485/000 825
(prosimy o kontakt przez sms)
e-mail: info@qualityofservice.be

Czynne:
od wtorku do piątku
od 12.00 do 17.30
(lub na umówione spotkanie)

ZAPRASZA SERDECZNIE NA:
Lekcje języka niderlandzkiego dla dzieci
od 9-go do 15 roku życia,
które mają problemy z wymową,
pisownią i słownictwem.
Od 12 października 2011
W każdą środę od godziny 17.00 do 18.30
’t Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout
Cena: 10 euro za 1,5 godziny zajęć.
Proszę dzwonić w sprawie zapisów pod numer:
0498 33 79 43
Lekcje prowadzi belgijska nauczycielka
z wieloletnim doświadczeneniem.
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