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Poznajemy Flandrię
Mieszkamy, pracujemy i żyjemy
we Flandrii. Bez względu na to jak
długo tutaj zostaniemy; rok, pięć lat,
czy na stałe, bardzo istotne jest, abyśmy jak najwięcej wiedzieli o miejscu, które wybraliśmy sobie do życia.
W kolejnych numerach „Antwerpii
po polsku” wspólnie będziemy poznawać Flandrię – jej historię, kulturę, strukturę administracyjną i
polityczną.
Nie można pisać o Flandrii bez
wcześniejszego uporządkowania
niektórych historycznych zagadnień
istotnych i dla tego regionu i dla całego kraju.

niemieckojęzyczną).
Dążenia do uzyskania większej autonomii gospodarczej spowodowały
powstanie trzech Autonomicznych
Regionów:
Region Flamandzki (na północy
kraju),

Najniższym stopniem podziału administracyjnego są gminy, których
w Belgii jest 589, z czego:
308 gmin położonych jest we
Flandrii,
262 w Walonii,
19 należy do Brukseli.
Bruksela – stolica kraju, ma
specjalny status. Jest jednocześnie
gminą i regionem, a ponieważ nie
wchodzi w skład żadnej prowincji,
ma także uprawnienia, które normalnie mają prowincje.

Struktura Belgii odzwierciedla skomplikowane kulturowo, Region Waloński (w południowej
politycznie i językowo podziały. części kraju),
Ostatnia zmiana w konstytucji,
przeprowadzona w 1993 roku, zatwierdziła Belgię jako państwo federalne. Od tego momentu władza
decyzyjna nie należy wyłącznie do
rządu i parlamentu federalnego.
Administrowanie krajem odbywa
się przy udziale różnych instytucji,
mających dużą autonomię. Głową
państwa jest król Filip, ale wszystkie jego akty prawne muszą mieć
podpis premiera lub odpowiednie- Region Stołeczny Brukseli.
go ministra.
Podział administracyjny
W Belgii obowiązują trzy języki
oficjalne: niderlandzki, francuski i
niemiecki. Ustanowiono więc trzy
Wspólnoty, które odpowiadają
trzem grupom językowym i łączą
daną społeczność:
Wspólnota Flamandzka (obszar
Flandrii oraz Bruksela),

Funkcjonują także cztery regiony
językowe:
Wspólnota Francuska (obszar
- Niderlandzkojęzyczny,
Walonii z wyłączeniem niewielkie- Francuskojęzyczny,
go terenu należącego do Wspólnoty
- Dwujęzyczny region Brukseli,
Niemieckiej oraz Bruksela),
- Niemieckojęzyczny.
Wspólnota Niemiecka (obszar
Niższym szczeblem są prowincje.
gmin zamieszkałych przez ludność Obecnie w Belgii istnieje 10 prowincji: 5 we Flandrii i 5 w Walonii.

W Belgii funkcjonuje sześć rządów:
- Federalny
- Flandrii i Wspólnoty Flamandzkiej
- Walonii
- Wspólnoty Francuskiej
- Wspólnoty Niemieckiej
- Brukseli
Kilka słów o historii tego kraju
Na początku, tereny dzisiejszej
Belgii zamieszkiwały ludy celtyckie
i germańskie. W I wieku n.e. podbili je Rzymianie i poddali romanizacji. Oni też nazwali te ziemie Galia
Belgica. Po upadku cesarstwa, pod
panowaniem Franków wykształcił
się podział, który określa sytuację
Belgii do dnia dzisiejszego: na północy skupiła się głównie ludność pochodzenia germańskiego, natomiast
na południu – romańskiego. Od 1815
roku, przez krótki czas, tereny dzisiejszej Belgii do spółki z Holandią
tworzyły Królestwo Niderlandów. W
wyniku powstania w 1830 roku, od
Królestwa Niderlandów odłączyły
się Flandria i Walonia. Oba te regiony utworzyły wspólne państwo
które, jak się później okazało, było
bardzo niespójne.
Ten nowy naród złożony z
Flamandów na północy i Walonów
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Kolejny władca, Leopold II, kontynuował politykę gospodarczą
poprzednika, spychając Flandrię
w jeszcze większą ekonomiczną otchłań. W historii zapisał się jako ten,
który odpowiadał za ludobójstwo w
belgijskim Kongu – swojej prywatnej kolonii. W 1908 roku kontrolę
nad Kongo przejęło państwo.

na południu potrzebował spoiwa,
które ich połączy. Chętny okazał
się niemiecki książę, który wkrótce zasiadł na belgijskim tronie jako
Leopold I. W teorii, prawa nowego
państwa były bardzo nowoczesne,
jednak w praktyce daleko im było do równości i sprawiedliwości.
Wprawdzie król zadbał o pobudzenie do życia górnictwa, hutnictwa
i kolei, ale skorzystał na tym tylko
jeden region – Walonia. Flandria
zaś padła ofiarą tych zmian i od tego
czasu rozpoczął się jej gospodarczy
i ekonomiczny upadek.

W roku 1914, Niemcy, nie szanując belgijskiej neutralności, zaatakowały Belgię. Panujący w tym czasie
Albert I schronił się w De Panne i
kontynuował rządy. Najcięższe wojenne starcia miały miejsce w okolicach Ypres, gdzie stoczono szereg
krwawych bitew podczas których
Niemcy po raz pierwszy użyli chloru jako bojowego środka trującego
i gazu musztardowego, od nazwy
miasta nazwanego iperytem.
W maju 1940 roku, kiedy faszystowskie Niemcy wkroczyły
do Belgii, ówczesny władca, król
Leopold III natychmiast bezwarunkowo poddał kraj Niemcom. Taki
sposób kapitulacji rozwścieczył
Belgów, którzy w znacznej większości uważali tę decyzję za akt tchórzostwa. Po wyzwoleniu w 1944
roku, Belgia wspomagana przez
Stany Zjednoczone, rozpoczęła odbudowę gospodarki. Znalazła się w
NATO, związała się z federacją kilku
państw europejskich, znaną dzisiaj
jako Unia Europejska, a Bruksela
awansowała na stolicę Europy.
Flamandowie walczą o swoje
Konflikty pomiędzy Flamandami i
Walonami istniały właściwie od zawsze. Nasiliły się w 1831 roku, kiedy Flamandowie rozpoczęli walkę
o równouprawnienie językowe, bowiem według konstytucji z 1831 roku, status oficjalnego języka w Belgii
miał tylko francuski. Łatwiejszy
start życiowy, większa możliwość
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zrobienia kariery i lepszy dostęp do
wiedzy przypadł w udziale francuskojęzycznym Walonom, którzy w
krótkim czasie zaczęli niepodzielnie
rządzić krajem. Flamandom wiodło
się o wiele gorzej. Północna, typowo
rolnicza część kraju, coraz bardziej
pogrążała się w biedzie. Kto chciał
cokolwiek w życiu osiągnąć musiał
nauczyć się francuskiego, bo szkoły z językiem niderlandzkim nie
istniały. Do dziś, Flamandowie na
punkcie swojego języka są wyjątkowo przeczuleni. Tak długo walczyli
o jego niezależność, że żądają dla tego języka odpowiedniego szacunku.
Najlepszym dowodem jego marginalizacji jest fakt, że belgijski kodeks
cywilny został przetłumaczony na
język niderlandzki dopiero w 1961
roku.
Używając określenia „język niderlandzki”, kilka słów tytułem wyjaśnienia. Nieprawidłowe określenie
„język flamandzki”, którego używa
się w odniesieniu do jednego z trzech
języków oficjalnych w Belgii, wzięło
się od nazwy regionu, czyli Flandrii.
Język flamandzki to nazwa dla grupy
dialektów języka niderlandzkiego.
Chociaż potocznie Flamandowie
nazywają swój język ojczysty flamandzkim (Vlaams, Vlaamse taal),
to oficjalnym językiem urzędowym
na terenie Flandrii od 1973 roku
jest język niderlandzki, co poświadcza odpowiedni zapis w belgijskiej
konstytucji.
Po zakończeniu pierwszej wojny
światowej konflikt flamandzko-waloński przybrał na sile. Wśród
żołnierzy flamandzkich istniało
powszechne przekonanie, że znaczna część ich towarzyszy zginęła na
froncie tylko dlatego, że francuscy
oficerowie wydawali im rozkazy po
francusku, czyli w języku którego
nie rozumieli. Tysiące Flamandów
oddało swe życie za Ojczyznę i nie
spotkała ich za to żadna pośmiertna nagroda, nie padły nawet słowa
uznania. Jedyne co otrzymali, to
zmasowaną krytykę francuskich oficerów. Społeczeństwo flamandzkie
było w szoku, a ten wstrząs był dla
nich punktem zwrotnym w myśleniu
o niepodległej Flandrii.
Pewien przełom nastąpił w 1930
roku, kiedy rząd uczynił Flandrię
i Walonię jednojęzycznymi regionami, ale wtedy nie wyznaczono
jeszcze konkretnych granic językowych, gdyż rządząca klasa polityczna
miała nadzieję, że francuskojęzyczni
mieszkańcy zdominują Belgię.
Powoli Flandria podnosiła się z
kolan. Po trwającej kilka stuleci
dominacji ludności francuskojęzycznej, mieszkańcy Flandrii czuli
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się coraz pewniej i głośno wyrażali
swoje niezadowolenie z działań rządu. Nowoczesny kiedyś przemysł
Walonii stawał się niewydajny i
nieopłacalny, a wielu francuskojęzycznych mieszkańców tego rejonu
osiedlało się na północy, co wywoływało niezadowolenie Flamandów.
Rozpoczęły się kolejne narodowościowe konflikty.
W 1962 roku, oficjalnie została
wyznaczona linia pomiędzy tymi
dwoma kulturami: flamandzką i
walońską, czyli tak zwany „podział
językowy”. Kraj został „przecięty” na
pół z zachodu na wschód. Granica
przebiegała nawet przez miasta, których mieszkańców nikt o zgodę nie
pytał. Ogromny problem stanowiła

Bruksela, do tej pory flamandzka,
do której zaczęła masowo napływać
ludność francuskojęzyczna. W odpowiedzi na rosnącą wrogość pomiędzy dwoma społecznościami, w 1980
roku dokonano zmian w konstytucji,
czyniąc z Belgii państwo federalne,
w którym żyją trzy odrębne wspólnoty językowe: flamandzka, walońska
i niemiecka.

październik 2014

Prawdziwe nasilenie konfliktów
nastąpiło w latach sześćdziesiątych,
po wprowadzeniu podziału Belgii
na cztery strefy językowe. W 1968
roku francuskojęzyczny uniwersytet w Leuven został „wyproszony” z
terytorium regionu flamandzkiego
wskutek nasilających się manifestacji tamtejszego środowiska intelektualnego. Ostatecznie władze
uniwersytetu utworzyły w Walonii
nowy ośrodek akademicki o nazwie
Lovain – la – Neuve. Kolejny rok
przyniósł podział oświaty i utworzenie odrębnych ministerstw dla
Flandrii i Walonii.
Podziały
Do tej pory, w dwujęzycznej Brukseli
i w rządzie federalnym, podziały na
część walońską i francuską, wpływają na wiele aspektów życia. Dają
o sobie znać głęboko zakorzenione
stereotypy w życiu społecznym,
zawodowym, kulturze czy edukacji, co w rezultacie prowadzi do
niemądrych i nierozsądnych zapisów prawnych, które często utrudniają życie zwykłym obywatelom.
Charakterystyczną cechą Belgii
jest dwujęzyczność. W parlamencie
mowy muszą być wygłaszane w obu
językach, a w Brukseli wszelkie napisy i teksty powinny posiadać dwie
wersje językowe, obojętnie czy jest
to książka telefoniczna, znak drogowy, czy szyld sklepu. Na jednej stacji
metra pierwszy napis z nazwą stacji
jest po francusku, a pod spodem po
niderlandzku. Na następnej stacji
kolejność się zmienia – napis po
francusku jest na dole, a po niderlandzku na górze. Komunikaty na
stacjach kolejowych odczytywane są
w podobny sposób, a zmiana szyku

następuje co miesiąc. Partie polityczne nie dość że podzielone według
nurtów ideowych, to dzielą się jeszcze na flamandzkie i walońskie.
W Belgii nie ma jednej telewizji
ogólnokrajowej, każdy region nadaje w swoim języku. Tak samo jest
z prasą i literaturą. Flamandowie i
Walonowie często nie wiedzą, co
dzieje się w sąsiednim regionie.
Łączy ich monarchia, ale tylko symbolicznie. Czasami też „Czerwone
Diabły” – narodowa reprezentacja
w piłce nożnej, ale tylko wtedy gdy
wygrywa mecze. W chwilach porażki, kibice z obu regionów głośno domagają się powołania dwóch narodowych reprezentacji; flamandzkiej
i walońskiej. Innym sportowcom,
Flamandowie i Walonowie kibicują
już oddzielnie, w zależności od tego,
z której części kraju dany sportowiec
pochodzi.

Jak wygląda Belgia z dzisiejszej
perspektywy? Jest to jedno państwo,
ale jej obywatele nie są jednolitym
narodem. Społeczności narodowe
żyją na swoich ściśle zaznaczonych
granicami terytoriach, ze swoimi
rządami, parlamentami, prawami,
środkami masowego przekazu, kulturą, sztuką, edukacją i gospodarką.
Czekają na nowy, wspólny rząd federalny.
Anna Janicka
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Mieszkanie za granicą,
a polski dowód osobisty
Każda osoba posiadająca polskie
obywatelstwo i mieszkająca poza
granicami kraju, ma prawo, a nie
obowiązek posiadania polskiego
dowodu osobistego. Taki obowiązek
ciąży tylko i wyłącznie na obywatelach polskich mieszkających w kraju. Jeżeli obywatel polski mieszka na
stałe zagranicą, a jego polski dowód
osobisty stracił ważność, nie musi
ale może go wymienić. W przypadku
wyrobienia nowego dowodu konieczne jest osobiste zgłoszenie się w odpowiednim polskim urzędzie celem
złożenia wniosku. Nie można tego
uczynić w Wydziale Konsularnym
Ambasady RP w Brukseli!!! Nie ma
możliwości pośredniczenia konsularnego, czy pełnomocnika przy
złożeniu lub wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu
osobistego i odbiór dowodu wymaga
osobistego stawienia się wnioskodawcy w organie gminy właściwym
do wydania dowodu. Osobie, która
złoży wniosek o wymianę dowodu i
nie odbierze go w terminie wskazanym przez urzędnika przy składaniu
wniosku, nie grożą żadne sankcje.
Dokument będzie czekał na odbiór
w urzędzie przez cały okres jego
ważności.
Ważne!!!
Okazanie do kontroli granicznej
przy wjeździe do Polski książeczkowego dowodu osobistego nie powoduje utraty prawa do wjazdu, gdyż
zgodnie z Konstytucją RP obywatelowi polskiemu nie można zakazać
powrotu do kraju.

Ewentualny brak zameldowania
w Polsce nie jest przeszkodą do wydania polskiego dowodu osobistego.
Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych w art.37.1. mówi, że
„w dowodzie osobistym zamieszcza
się następujące dane:
Nazwisko, nazwisko rodowe i imię
(imiona).
Imiona rodziców.
Datę i miejsce urodzenia.
Adres miejsca zameldowania na
pobyt stały, a w razie jego braku,
zameldowania na pobyt czasowy
trwający ponad 3 miesiące na terytorium RP. W przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt
czasowy trwający ponad 3 miesiące,
danych o adresie nie zamieszcza się.
Płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu.
Nazwę organu wydającego dowód
osobisty, datę wydania, termin ważności.
Serię i numer dowodu osobistego.
Kilka przydatnych informacji:
W Polsce obowiązują wyłącznie plastikowe dowody osobiste.
Książeczkowy dowód osobisty należy wymienić na dowód plastikowy.
- Każda osoba ubiegająca się o wydanie nowego dowodu osobistego
w celu złożenia wniosku powinna
zgłosić się do właściwego ze względu
na miejsce zameldowania na pobyt
stały organu gminy. W razie braku
zameldowania na pobyt stały, należy
się zgłosić do organu gminy ostatniego miejsca pobytu stałego.
- W niektórych wypadkach, na żądanie właściwego organu trzeba
dostarczyć poświadczenie obywatel-

stwa polskiego lub inny dokument
potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa. Jest to konieczne
w przypadku, jeżeli dane zawarte w
dokumentach budzą wątpliwości co
do obywatelstwa danej osoby.
- Jeżeli osobie przebywającej poza
granicami kraju kończy się ważność
polskiego dowodu, nie musi w tym
samym momencie jechać do Polski i
występować z wnioskiem o wydanie
nowego dokumentu. Może to uczynić podczas najbliższego pobytu w
kraju.
- Od 1 stycznia 2009 roku, plastikowe
dowody osobiste osób, które na skutek zmiany danych zamieszczonych
w dowodzie osobistym nie wymieniły dokumentu, są unieważniane
z urzędu.
W przypadku obywateli polskich
przebywających zagranicą, unieważnienie dowodu następuje po czterech miesiącach od dnia, w którym
powstał obowiązek wymiany. Dla
obywateli polskich mieszkających
na terenie kraju termin ten wynosi
trzy miesiące.
- Obywatele polscy przebywający
za granicą zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia utraty dowodu osobistego w najbliższym urzędzie konsularnym. Konsul wydaje
zaświadczenie o utracie dowodu
osobistego ważne do czasu wydania nowego dokumentu. Powyższe
zaświadczenie wolne jest od opłaty
konsularnej.
Zawiadomienie o utracie dowodu
osobistego wymaga osobistego stawiennictwa w placówce konsularnej. Zgłoszenie powinno nastąpić
w formie pisemnej.
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W przypadku zmiany danych, obywatele polscy mieszkający zagranicą zobowiązani są wymienić dowód
osobisty w terminie do trzech miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej
decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu, stwierdzającego zmianę danych, albo od
dnia sporządzenia aktu małżeństwa
stwierdzającego zmianę nazwiska.
W przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem
zagranicznym – od dnia doręczenia
odpisu małżeństwa.
Jeżeli wniosek o wydanie dowodu
nie zostanie złożony we wskazanym
terminie, posiadany dowód osobisty
zostanie unieważniony z urzędu po
upływie 4 miesięcy od zaistnienia
okoliczności do jego wymiany.
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Ubiegając się w Polsce o wydanie
nowego dowodu osobistego należy
przedłożyć następujące dokumenty:
Dwie aktualne i wyraźne fotografie
(lewy półprofil, widoczne lewe ucho)
Odpis skrócony aktu urodzenia
(dotyczy osób, które nie wstąpiły w
związek małżeński)
Odpis skrócony aktu małżeństwa
wraz z adnotacją o używanym aktualnie nazwisku. Osoby, które zawarły
małżeństwo za granicą zobowiązane
są do zarejestrowania małżeństwa
w Polsce.
Dowód osobisty może także otrzymać osoba niepełnoletnia. Jeżeli
dziecko nie ukończyło 13 lat, obydwoje rodzice muszą wyrazić zgodę
na wyrobienie dowodu. Aby uzyskać
dowód dla dziecka bez zgody drugiego z rodziców, należy wystąpić z
wnioskiem do sądu. Jeżeli dziecko
jest starsze, wystarczy zgoda jednego
rodzica. W obu przypadkach rodzic
bądź rodzice muszą stawić się osobiście wraz z dzieckiem, przedstawiając do wglądu własne dowody
osobiste. Dowód osobisty dziecka
jest ważny 5 lat.
Jeżeli dane znajdujące się w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują
się odpisy aktów stanu cywilnego
wnioskodawcy, ponowne złożenie
skróconych odpisów akt stanu cywilnego nie jest wymagane.

Dowód osobisty jest dokumentem
potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo osoby. Każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i nielegitymująca się ważnym dowodem,
może być narażona na niemożność
załatwienia w Polsce wielu czynności urzędowych.
Osoba zamieszkała za granicą powinna posiadać przede wszystkim
paszport, który jest dokumentem potwierdzającym polskie obywatelstwo
oraz tożsamość posiadacza. Paszport
uprawnia do przekraczania granicy
i pobytu zagranicą.
Na podstawie informacji
zawartych na stronie MSZ
Opr.: Karolina Tomczak
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Adwokat z urzędu
Pomoc prawna z urzędu tzw. „pro
deo” (łac. dla Boga) oznacza, iż adwokat występuje w imieniu klienta
całkowicie lub częściowo bezpłatnie.
Adwokat z urzędu przysługuje osobie,
która:
- mieszka na terenie Belgii i nie
posiada wystarczających środków
finansowych na pokrycie usług adwokata,
- jest osobą niepełnoletnią lub zatrzymaną w areszcie (taka pomoc
przysługuje automatycznie),
- nie mieszka w Belgii i jest zameldowana w innym kraju, ale jej sprawa
toczy się w Belgii.
Pełnomocnik z urzędu może zostać przyznany przez sąd (na wniosek osoby zainteresowanej), lub
na wniosek innego adwokata, do
którego zgłosiła się dana osoba w
celu poprowadzenia swojej sprawy.
Pomoc prawna z urzędu przysługuje
tylko osobom fizycznym i nie dotyczy stowarzyszeń, ani spółek. Nie
każdy adwokat świadczy tego typu
pomoc, nie można więc zgłosić się
do dowolnego adwokata i poprosić o
reprezentowanie z urzędu. Adwokat
z urzędu musi być wpisany na listę
Biura Pomocy Prawnej.
Pomoc udzielana jest w formie
szczegółowej opinii prawnej w
konkretnej sprawie, lub pomocy i
reprezentacji w ramach konkretnego postępowania sądowego. Może
również dotyczyć udzielenia opinii
prawnej, poprowadzenia sprawy administracyjnej, skarbowej, pomocy
wykraczającej poza sprawy związane
z postępowaniem przed sądami czy
organami administracyjnymi.
Jakie dokumenty należy zabrać ze
sobą na pierwszą wizytę u adwokata z urzędu?
Starając się o adwokata z urzędu,
który poprowadzi daną sprawę, należy przedłożyć kilka niezbędnych
dokumentów. Data ich wydania nie
może być starsza niż dwa miesiące.
* zaświadczenie o zameldowaniu
(z urzędu gminy), gdzie oprócz osoby występującej o pomoc prawną z
urzędu będą wymienione wszystkie
osoby zamieszkałe pod tym adresem
(członkowie rodziny)
* zaświadczenie o dochodach osoby
starającej się o adwokata z urzędu,
jak również wszystkich osób pełnoletnich zameldowanych pod tym
samym adresem, co wnioskujący o
pomoc prawną
* zaświadczenie z odpowiedniego
ośrodka pomocy społecznej potwier-

dzające otrzymywanie zasiłku socjalnego, jeżeli wnioskujący taki zasiłek
otrzymuje
* w przypadku otrzymywania gwarantowanego zasiłku dla osób starszych – aktualne zaświadczenie z
instytucji wypłacającej
* zaświadczenie o otrzymywaniu
zasiłku dla niepełnosprawnych,
który nie jest tożsamy z zasiłkiem
chorobowym z kasy chorych, (jeżeli
występujący o pomoc z urzędu taki
zasiłek otrzymuje)
* osoby mające na utrzymaniu dziecko, które otrzymuje gwarantowany
zasiłek rodzinny, muszą przedłożyć
aktualne zaświadczenie podmiotu
wypłacającego
* zaświadczenie wyliczenia czynszu
za rok bieżący, jeżeli wnioskodawca
opłaca połowę czynszu podstawowego, czyli minimalnego (nie dotyczy
tylko i wyłącznie mieszkań socjalnych)
* osoby zatrzymane – zaświadczenie
z zakładu karnego
* osoby upośledzone – zaświadczenie z Sądu Pokoju
* osoby niepełnoletnie nie muszą posiadać zaświadczenia o dochodach,
należy przedstawić dokument tożsamości
* osoby pełnoletnie, niepracujące ale
uczące się, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie ze szkoły
* osoby nieposiadające żadnych
dochodów: zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku z odpowiedniego
urzędu pomocy społecznej, zaświadczenie ze związków zawodowych o
niepobieraniu żadnych świadczeń.
Aktualne zaświadczenie o składzie
rodziny można uzyskać w urzędzie
gminy, na terenie której mieszka
wnioskodawca. Można wskazać, iż
zaświadczenie jest potrzebne w celu
uzyskania pomocy adwokata z urzędu, wówczas dokument ten otrzymuje się bez opłaty skarbowej.
Aktualny dowód uzyskiwanych
przychodów bądź dowód braku dochodów to: ostatni odcinek wypłaty
wynagrodzenia, wyciąg z rachunku
bankowego wskazujący ostatnią
wpłatę zasiłku dla bezrobotnych lub
zaświadczenie ze związku zawodowego, wyciąg z rachunku bankowego wskazujący ostatnią wpłatę zasiłku chorobowego, zaświadczenie
rejestracji w urzędzie pracy, dowód
zawieszenia prawa do zasiłku dla
bezrobotnych, dowód zawieszenia
prawa do zasiłku chorobowego, zaświadczenie od księgowego lub zeznanie podatkowe (tylko dla osób

prowadzących działalność gospodarczą), stypendium na bieżący rok
szkolny, zaświadczenie o otrzymywaniu alimentów, zaświadczenie
potwierdzające opłatę alimentów.
Inne dokumenty, które mogą być
brane pod uwagę:
- ostatnie paski wynagrodzeń
- wypis z banku potwierdzający wypłatę zasiłku chorobowego lub zaświadczenia z kasy chorych
- zaświadczenie rejestracji w urzędzie pracy
- dowód zawieszenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych
- dowód zawieszenia prawa do zasiłku chorobowego
- zaświadczenie od księgowego lub
zeznanie podatkowe (tylko dla osób
prowadzących działalność gospodarczą)
- stypendium na bieżący rok
- zaświadczenie o otrzymywaniu alimentów
- zaświadczenie potwierdzające opłatę alimentów
- zaświadczenie o zapisie do szkoły
na bieżący rok szkolny dla dzieci
szkolnych osoby korzystającej z pomocy lub/oraz pełnoletnich wspólnie zamieszkujących dzieci
Wszystkie dokumenty powinny
być napisane w języku niderlandzkim, francuskim (ewentualnie angielskim). Nie są wymagane uwierzytelnienia dokumentów, jednak
tłumaczenie musi być dokładne i
w pełni odzwierciedlać treść dokumentów.
Przy obliczaniu wysokości dochodu pod uwagę brane są: świadczenia
alimentacyjne, koszty szczególne.
Do wysokości dochodu nie wlicza
się: czynszu, kredytów, zasiłku rodzinnego, opłat za wodę, gaz, telefon,
elektryczność oraz innych kosztów
zwykłych.
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Kto pokrywa koszty adwokata z
urzędu?
W uzasadnionych przypadkach
istnieje możliwość uzyskania całkowitej lub częściowo bezpłatnej
pomocy adwokata. Nie oznacza to
jednak, że adwokat pracuje za darmo. W takich wypadkach to Skarb
Państwa pokrywa niewielką część
wynagrodzenia adwokata (tzw. opłata ryczałtowa), która jest znacznie
niższa od zwykłego honorarium i
typowych kosztów adwokata. Na
ogół opłata ryczałtowa wynosi średnio mniej niż połowa normalnego
wynagrodzenia adwokata.
Jeżeli osoba korzystająca z pomocy adwokata z urzędu (bezpłatnej,
lub częściowo bezpłatnej) ma możliwość pokrycia pewnych kosztów,
Skarb Państwa ma prawo dochodzenia od takiej osoby zwrotu poniesionych kosztów adwokata. Powyższe
prawo obowiązuje przez okres pięciu lat od momentu opłacenia kosztów adwokata przez Skarb Państwa.

Kiedy zadanie adwokata z urzędu
dobiega końca?
Po zakończeniu postępowania adwokat występuje do Prezesa Urzędu
ds. Pomocy Prawnej z wnioskiem o
zwolnienie go z obowiązku reprezentacji w danej sprawie. Adwokat może
także wystąpić z takim wnioskiem,
jeżeli klient od jakiegoś czasu nie
udziela żadnych instrukcji, utrudnia sprawę, nie chce przedstawić
pełnego zestawienia swoich przychodów, ma wystarczające dochody,
by pokryć koszty pomocy prawnej,
lub konsultuje sprawę z innym adwokatem.

Gdzie i kiedy?
Biura Pomocy Prawnej działają w
każdym okręgu sądowym, przy sądzie pierwszej instancji.

Osoby korzystające z całkowitej
lub częściowej pomocy prawnej,
nie są zobowiązane do zapłaty wynagrodzenia adwokata lub zwrotu
jego kosztów biurowych. Jednak
pewne koszty (np. sądowe czy komornicze) korzystający z pomocy
prawnej pokrywa sam. Kosztów tych
nie pokryje działający w jego imieniu adwokat. Jeśli osoba korzystająca z pomocy prawnej nie posiada
wystarczających środków na opłatę
kosztów postepowania sądowego
(opłaty komornicze, koszty wpisu
sprawy na wokandę itp.) adwokat
może złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z opłat sądowych. Niniejsza
możliwość przewidziana jest w ustawie o pomocy prawnej.
Jeżeli sędzia lub sąd przyzna
zwolnienie z kosztów sądowych,
koszty te pokrywane są przez Skarb
Państwa. W sytuacji, kiedy sąd uzna,
iż dochody zainteresowanego są wystarczające, jest on zobowiązany do
ich samodzielnego pokrycia. W tym
przypadku adwokat naliczy niniejsze opłaty sądowe osobie korzystającej z pomocy urzędowej.

1. Bezpłatna informacja oraz pierwsza porada w sprawie, udzielana
przez adwokata (w zakresie wszystkich zagadnień prawnych). W razie
potrzeby wskazanie lub przydzielenie adwokata z urzędu.
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2. Kancelaria obsługiwana przez
dwóch adwokatów dyżurnych
czynna jest w dni robocze w budynku sądu (dotyczy osób, które chcą
starać się o przyznanie adwokata
z urzędu):
Bolivarplaats 20/15
2000 Antwerpen
Sekretariat: tel. 03 260 72 50
info@balieantwerpen.be
Biuro pro bono: Tel. 03 260 72 74
bjb@balieantwerpen.be
Na spotkania w sprawie przyznania adwokata z urzędu należy
zabrać ze sobą dodatkowe dokumenty (zaświadczenia, informacje
o wynagrodzeniu, zasiłkach, alimentach itd.).
3. Pomoc prawna udzielana
przez adwokatów telefonicznie
(Advocatenlijn):
Telefoniczne informacje oraz opinie udzielane przez adwokatów
(wszystkie zagadnienia)
Tel. gsm: 0471 40 66 02
Dni robocze w godz. od 16:30 do
18:00 (za wyjątkiem lipca i sierpnia).
4. Dyżury dla cudzoziemców (vreemdelingenpremanentie)
Dyżury adwokatów udzielających
pomocy prawnej obcokrajowcom.
Każdy wtorek i czwartek od godz.
13:00 do 15:00.

Bolivarplaats 20 s.p.25
2000 Antwerpen
Dni robocze: 14:30 – 16:00
(Otrzymanie nr zgłoszenia przed
godz.16:00 jest gwarancją uzyskania
opinii w danym dniu).
Sekretariat: tel.03 260 72 80 w dni
robocze w godz. od 10:00 do 12:00
Na spotkanie w sprawie porady nie
trzeba zabierać żadnych dodatkowych dokumentów.

Zainteresowani mogą uzyskać
ogólne porady w zakresie prawa
imigracyjnego, w sprawach dotyczących azylu oraz w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców. Ponadto
istnieje możliwość ubiegania się o
pomoc adwokata z urzędu.
Lamorinierestraat 137
2018 Antwerpen
Więcej informacji na stronie:
www.de8.be
Na podstawie balieantwerpen
opracowała: Karolina Morawska
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Leczenie w dowolnym kraju
Unii Europejskiej
Polscy pacjenci będą nareszcie
mogli korzystać z przysługującego
im prawa do leczenie za granicą
i otrzymać refundację poniesionych
kosztów w kraju. Przez ponad rok
polskie Ministerstwo Zdrowia wdrażało unijną dyrektywę w myśl której, polscy pacjenci mają takie samo
prawo do leczenia poza granicami
kraju, jak mieszkańcy innych krajów
Unii Europejskiej.
Dyrektywa o transgranicznej opiece medycznej obowiązuje we wszystkich krajach UE od października
ubiegłego roku. Dotyczy ona także
Belgii. Jednak w Polsce, do tej pory nie można było wprowadzić w
życie przepisów umożliwiających
zwracanie pacjentom pieniędzy z
Narodowego Funduszu Zdrowia za
leczenie za granicą. Taka możliwość
istnieje dopiero od połowy września
bieżącego roku. Do tej pory, polski
pacjent miał wybór pomiędzy koniecznością płacenia 100% w prywatnej placówce służby zdrowia, lub
czekania w niekończącej się kolejce
na darmową opiekę w publicznym
szpitalu czy przychodni. Nowa dyrektywa daje pacjentom poprawę
jakości, bezpieczeństwa i dostępności usług zdrowotnych.
Dyrektywa Pacjenci bez granic,
upraszcza zasady dotyczące korzystania z leczenia w innym kraju
UE. Jest to obok swobody pracy,
uczenia się i zamieszkania, kolejna
ze swobód przyznanych obywatelom
państw Unii Europejskiej i daje polskim pacjentom następujące prawa:
Mogą leczyć się we wszystkich krajach UE nie tylko w nagłych przypadkach, o ile potrzebne świadczenie
znajduje się w koszyku świadczeń
gwarantowanych.
Nie muszą już czekać na leczenie

w kolejce do lekarza czy na badania
w Polsce, mogą się leczyć w innych
unijnych krajach.
NFZ zwróci im koszty leczenia za
granicą, ale tylko w takiej wysokości,
w jakiej za koszty badań czy zabiegów płaci lecznicom w Polsce.
Mogą bez ograniczeń korzystać z
pomocy medycznej w innych krajach w przypadku porad specjalistycznych, procedur jednodniowych,
czy badań diagnostycznych, a właśnie do tych świadczeń w Polsce kolejki są najdłuższe i to stanowi od lat
nierozwiązany problem w polskiej
służbie zdrowia.
Dyrektywa nie obejmuje przeszczepów tkanek, komórek czy narządów,
opieki długoterminowej oraz szczepień ochronnych.
Dla chorujących w naszym kraju
jest to ogromna szansa na to, że nie
będą musieli czekać kilkanaście lub
kilkadziesiąt miesięcy na zabiegi i
sami mogą decydować o tym, w jakim kraju będą leczeni. Wypada jednak uprzedzić, że łatwo nie będzie,
chociaż pacjentom taka forma leczenia przysługuje. Warto jednak próbować, bo często do zabiegów, na które
w Polsce czeka się kilka lat, za granicą kolejek nie ma. Najlepszym tego
przykładem jest operacja zaćmy, na
którą w niektórych miejscach naszego kraju czeka się prawie osiem lat,
a w Czechach tylko dwa tygodnie.
Zasada jest taka, że za operację pacjent musi wyłożyć z własnej kieszeni, a po wykonaniu zabiegu może
domagać się zwrotu poniesionych
kosztów od Narodowego Funduszu
Zdrowia.

za granicą dotyczy tylko Polaków
dobrze sytuowanych, nie jest to do
końca zgodne z prawdą. Po pierwsze, niektóre zabiegi czy konsultacje u specjalisty w innych krajach
członkowskich UE są tańsze niż w
Polsce. Po drugie, nawet jeśli NFZ
nie zwróci pacjentowi całej kwoty,
którą wydał na leczenie zagranicą,
możliwość przeprowadzenia natychmiastowego zabiegu na przykład w
Niemczech czy Belgii, zamiast perspektywy kilkumiesięcznego (często
i dłuższego) oczekiwania w Polsce,
rekompensuje wyższe wydatki.
Ponadto, zdrowie nie ma ceny.

Niestety, coś za coś. W większości
przypadków, trzeba będzie prosić
NFZ o wyrażenie zgody. Na przykład
wtedy, kiedy pacjent będzie musiał
zostać w szpitalu przez co najmniej
jedną noc, obojętnie z jaką chorobą. Zgoda będzie potrzebna także
przy wszelkich specjalistycznych
usługach jak rezonans, tomografia,
przy radioterapii, leczeniu tlenem,
czyli wielu zabiegach stosowanych
we współczesnej medycynie. Ale
pacjenci już zapowiadają, że żadne
ograniczenia ich nie zniechęcą. Tym
bardziej, że do tej pory, pomimo braku przepisów, coraz więcej chorych
leczy się za granicą, a po powrocie
Pomimo ograniczonych fundu- domaga się zwrotu kosztów leczenia
szy na ten cel i często powtarzanej od Narodowego Funduszu Zdrowia.
opinii, że możliwość leczenia się Jeżeli NFZ odmawia, kierują sprawę
do sądu. I wygrywają. Do 22 sierpnia
tego roku, do NFZ wpłynęło ponad
80 wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie innego
państwa członkowskiego UE, na
łączną kwotę 1 950 767,69 złotych.
Ponad połowa wniosków dotyczy
zabiegu usunięcia zaćmy.
Jeśli NFZ odmówi zwrotu kosztów leczenia, bezwzględnie należy
uzyskać taką odmowę na piśmie.
Ostateczną instancją, w której będzie można dochodzić swoich praw
jest polski sąd, który w tym przypadku będzie kierował się nadrzędnością unijnej dyrektywy w stosunku do
prawa krajowego.
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Podstawowe zasady Dyrektywy
Pacjenci bez granic:
Pacjent uprawniony do publicznych świadczeń zdrowotnych w
Polsce, będzie mógł otrzymać zwrot
kosztów leczenia poniesionych w
innym państwie Unii Europejskiej.
Chory może wystąpić o zwrot kosztów leczenia za granicą, jeśli pojechał tam na zabieg, gdyż oczekiwanie na świadczenie w kraju okazało
się zbyt długie.
Każda osoba, która zamiast polskiego szpitala, wybierze leczenie
zagranicą, powinna najpierw sprawdzić dostępne szpitale. Mogą to być
zarówno placówki państwowe jak i
prywatne.
Kolejnym krokiem jest dokładne
zapoznanie się z cennikiem usług.
Polski Narodowy Fundusz Zdrowia
odda choremu tylko tyle pieniędzy,
na ile dany zabieg wyceniony jest w
Polsce. Fundusz nie zwraca pieniędzy za nocleg czy koszty transport.
Refundowaniu podlegają także
produkty lecznicze i wyroby medyczne zakupione w innym niż Polska
państwie członkowskim UE.
Nie będzie możliwe uzyskanie
zwrotu kosztów za długoterminową
medyczną opiekę.
Pacjenci będą mogli wykonać zagranicą na przykład badanie USG,
odbyć wizytę u specjalisty lub poddać się zabiegowi usunięcia zaćmy
(w trybie ambulatoryjnym). Na tego
typu wizyty lub zabiegi, zgoda NFZ
nie będzie potrzebna.
W niektórych przypadkach, zwrot
kosztów będzie jednak wymagał
uzyskania uprzedniej zgody NFZ,
na przykład w tych wymagających
pozostawienia pacjenta w szpitalu
przez co najmniej jedną noc, lub takich, które wymagają zastosowania
wysokospecjalistycznej i kosztownej
aparatury medycznej, a także takich,
które stwarzają szczególne ryzyko
dla życia lub zdrowia. Szczegółowy
wykaz takich świadczeń znajduje
się w rozporządzeniu Ministerstwa
Zdrowia.
Dokumentacja medyczna, którą
pacjent otrzyma w zagranicznym
szpitalu, po powrocie do kraju musi
być przetłumaczona na język polski.
Aby starać się o zwrot kosztów od

NFZ, osoba zainteresowana powinna posiadać całkowitą dokumentację leczenia, jak również rachunki
(oryginały). Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć w odpowiednim do
miejsca zamieszkania oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia. W razie braku jednego z
wymaganych dokumentów, należy
liczyć się z odmową zwrotu kosztów za dane świadczenie medyczne. Wszystkie dokumenty powinny
być podstemplowane i podpisane.
Wskazane jest również dołączenie
oświadczenia wnioskodawcy.
Z przedstawionych dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, jakie
świadczenia zostały udzielone danej
osobie i jakie koszty ona poniosła.
Wszelkie kwestie sporne pomiędzy osobami oczekującymi od NFZ
zwrotu kosztów, a wojewódzkimi
oddziałami NFZ, rozstrzygać będzie Krajowy Punkt Kontaktowy
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Recepta transgraniczna
Wprowadzono ją, aby zapewnić pacjentowi prawo do otrzymania leku
na terenie całej Unii Europejskiej
na podstawie recepty wystawionej
w innym państwie członkowskim
niż państwo jego realizacji.
Lekarz może wystawić taką receptę, jeżeli pacjent zgłosi, że chce
daną receptę zrealizować w innym
niż Polska kraju należącym do UE.
Recepta transgraniczna może być
wykupiona tylko i wyłącznie za pełną odpłatnością, niezależnie od tego,
jakie uprawnienia przysługują danemu pacjentowi w Polsce.
Żeby receptę transgraniczną można było bez przeszkód zrealizować
w całej Unii Europejskiej, oprócz
podstawowych danych pacjenta i
lekarza, powinna zawierać:
kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy)
dane do bezpośredniego kontaktu
z osobą wystawiającą receptę (wraz z
prefiksem międzynarodowym)
adres miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz oznaczenie
„Polska”, albo skrót „PL”
nazwę leku powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę
handlową, jeżeli: przepisany pro-
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dukt jest biologicznym produktem
leczniczym lub osoba wystawiająca
receptę uważa, że jest ona niezbędna
ze względów medycznych – w takim
przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy handlowej.
postać i dawkę leku, ilość, sposób
dawkowania
datę wystawienia recepty ze złożonym na awersie recepty własnoręcznym podpisem osoby wystawiającej
receptę.
Na recepcie transgranicznej nie
może być przepisany lek o kategorii
dostępności „Rpw”, czyli taki, który
zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe.
Recepta transgraniczna, która
nie została zrealizowana w innym
niż Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana w Polsce za pełną odpłatnością.
Jeśli recepta została wystawiona
zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji
przez NFZ, może być zrealizowana
w Polsce z uwzględnieniem odpłatności określonych w ustawie o refundacji.
Opr. Karolina Frankowska
Źródła: mz.gov.pl, tvn24.pl,
prawo.rp.pl,
mypacjenci.org
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Koniec samochodowych tajemnic

Ruszył internetowy system “Historia pojazdu”
Zakup używanego samochodu
zawsze wiąże się z dużym ryzykiem.
Możliwe przekręcone liczniki czy
wyklepane po wypadku blachy,
nieraz spędzały sen z powiek ewentualnemu nabywcy.
Klient zainteresowany kupnem
używanego samochodu często miał
obawy, czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne ze
stanem faktycznym.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
uruchomiło internetowy system,
dzięki któremu każdy, kto będzie
chciał kupić używane auto, może
dokładnie prześledzić jego przeszłość. Taka sama możliwość dotyczy także autokarów. Obie e-usługi
są bezpłatne.
Do tej pory szczegółowe informacje na temat pojazdu mógł uzyskać
jedynie jego właściciel i uprawnione
do tego organy. Dzięki wprowadzeniu usługi „Historia pojazdu”, teraz
także potencjalny zainteresowany
zakupem danego samochodu – po
uzyskaniu od sprzedającego podstawowych informacji – będzie mógł
się zapoznać ze szczegółową historią pojazdu.
Wszystkie informacje zawarte są
w Centralnej Ewidencji Pojazdów i
znajdują się na stronie:
www.historiapojazdu.gov.pl .
Aby poznać przeszłość danego sa-

mochodu nie trzeba składać żadnego wniosku, ani się zapisywać.
Wystarczy znać numer nadwozia
VIN, datę pierwszej rejestracji
oraz numer rejestracyjny pojazdu.
Posiadając powyższe dane można
uzyskać szczegółowe informacje na
temat konkretnego samochodu, (ale
nie o jego właścicielu). Po wypełnieniu zamieszczonego na stronie internetowej formularza, zainteresowany
otrzyma zwrotne informacje. Usługa
skierowana jest przede wszystkim
do osób kupujących i sprzedających
używane samochody zarejestrowane
w Polsce.

Dzięki wprowadzeniu tego internetowego systemu, będzie można
sprawdzić między innymi:
- Czy pojazd ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także czy
posiada ważne obowiązkowe badania techniczne i czy wcześniej takie
badania przechodził (informacje o
badaniach technicznych pojazdu
gromadzone są w ewidencji od 2010
roku).
- Jaki jest faktyczny stan licznika,
czyli jaki stan został odnotowany
na stacji diagnostycznej podczas
badania technicznego (informacje
o stanie licznika gromadzone są w
ewidencji od 2014 roku).
- Liczbę właścicieli pojazdu (czy jest
to osoba fizyczna, firma, czy organizacja).
- Czy pojazd nie widnieje w ewidencji
pojazdów skradzionych.
- Dane techniczne samochodu takie
jak moc silnika czy rodzaj paliwa.
Od momentu uruchomienia strony, czyli od 23 czerwca bieżącego roku, w ciągu tylko dwóch dni, to jest
do godziny 15:00 25 czerwca, obie
usługi, czyli sprawdzenie historii
samochodu i sprawdzenie historii
autobusu, zanotowały prawie 300 tysięcy użytkowników i ponad półtora
miliona odsłon.
W tym samym okresie użytkownicy przeprowadzili niemal 170 tysięcy prawidłowych zapytań do bazy
danych.
Platforma www.historiapojazdu.gov.pl
dostępna jest z każdego urządzenia
z internetem i przeglądarką, w tym
również na urządzenia mobilne.
Usługa jest także dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Internetowy system
„Historia pojazdu w Belgii”
Idea możliwości sprawdzania danych pojazdu w internecie, nie jest
pomysłem nowym. Podobne platformy z powodzeniem funkcjonują już
w kilku krajach. Również w Belgii
istnieje strona pozwalająca sprawdzić historię auta: www.carpass.be
W Belgii, tak samo jak w Polsce,
przez wiele lat borykano się z nieuczciwymi procederami mającymi
miejsce przy zakupie używanych samochodów. Tak było do czasu, kiedy
nie wprowadzono w życie internetowego systemu umożliwiającego
sprawdzenie auta. Car – pass, bo o
nim mowa, powstał na zlecenie rządu belgijskiego po to, aby zapobiec
różnego typu nieprawidłowościom,
czasami nawet oszustwom, które
miały miejsce na linii sprzedający
– kupujący samochód. Niektórzy
ze sprzedających używane auta, nie
dają kupującemu kompletu dokumentów i często brakuje właśnie
Car – pass. Czasami jest to być może przeoczenie, ale niestety równie
często celowe działanie.
Car – pass, to dokument stwierdzający autentyczny przebieg samochodu podczas całej jego eksploatacji,
wykaz przeglądów, napraw i serwisów. Zawiera podstawowe informacje takie jak: przebieg, data, gdzie i
przez kogo był dokonany wpis.
Ta samochodowa baza danych,
poświadcza realne, chronologiczne
zestawienie przejechanych kilometrów sprzedawanego samochodu
(pod warunkiem, że jest on zarejestrowany w Belgii). Historia przebiegu auta dopisywana jest przy
każdym przeglądzie. Jest też na
nim data pierwszej rejestracji oraz
data rejestracji w Belgii, jeżeli auto
było sprowadzone. W przypadku wymiany licznika, na Car – passie taka
informacja jest również zaznaczona.
Certyfikat ten można pobrać na
dowolnej stacji diagnostycznej na
terenie Belgii. Zachowuje ważność
przez dwa miesiące, co oznacza, że
od momentu wystawienia dokumentu, kupujący ma właśnie dwa miesiące na weryfikację danych.
Żeby sprawdzić konkretny pojazd wymagane są: numer Car –
pass oraz data ostatniego wpisu. Po
wprowadzeniu do systemu numeru
dokumentu certyfikatu Car – pass,
daty i wartości ostatniego przebiegu,
który wpisany jest w ten certyfikat,
można prześledzić historię danego
samochodu. Każdy, nawet najmniejszy warsztat samochodowy czy stacja diagnostyczna na terenie Belgii,
które z danym pojazdem miały co-

kolwiek wspólnego, zobowiązane są
do wprowadzenia do systemu ogólnokrajowej bazy danych Car – pass
informacji dotyczących przebiegu
danego pojazdu.
Belg, chcąc sprzedać swoje auto,
najpierw musi udać się na bardzo
szczegółowy przegląd techniczny, a
po jego wykonaniu otrzymuje dokument z oceną stanu auta oraz dostaje
wygenerowane z systemu świadectwo Car – pass. Takiego obowiązku
niestety nie mają firmy specjalizujące się w sprzedawaniu używanych,
belgijskich aut do innych krajów.
Jeżeli więc ktoś z nas ma zamiar
kupić w Belgii używany samochód,
powinien poprosić sprzedającego o
Car – pass (skan dokumentu), a na-
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stępnie sprawdzić go na odpowiedniej stronie w internecie.
Jeżeli sprzedający nie posiada
powyższego certyfikatu, powinien
udostępnić książkę serwisową oraz
dokumenty z przeglądu. Te dokumenty wraz z dowodem rejestracyjnym, pozwolą zweryfikować ich
autentyczność. Pamiętajmy, że brak
Car – pass najczęściej spowodowany
jest kiepskim stanem technicznym
samochodu, co oznacza, że sprzedający w stosunku do kupującego
jego samochód, nie jest do końca w
porządku.
Paweł Jeżewski
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Urlop wychowawczy
Urlop wychowawczy jest kredytem
czasu pracy udzielanym pracownikom, którzy mają małe dzieci. Każdy
rodzic zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wychowawczego na każde dziecko, którego jest
prawnym opiekunem. Po wykorzystaniu urlopu wychowawczego na
jedno dziecko, można na nowo wystąpić o urlop na kolejne dziecko.
Z urlopu wychowawczego można
skorzystać do 12. roku życia dziecka.
Oznacza to, że pracownik musi rozpocząć okres urlopu wychowawczego najpóźniej dzień przed dwunastymi urodzinami dziecka. Urlop
wychowawczy można wykorzystać
w następujący sposób:
- 4 miesiące w pełnym wymiarze,
- 8 miesięcy w wymiarze 1/2
- 20 miesięcy w wymiarze 1/5.
Urlopu wychowawczego nie trzeba wykorzystywać od razu w całości.
Można go podzielić na kilka okresów i za każdym razem może to być
inny system, np. 2 pełne miesiące,
następnie 2 miesiące w wymiarze
1/2 czasu i 5 miesięcy w wymiarze
1/5 czasu.
Jeśli urlop wychowawczy zostaje
rozbity na kilka krótszych okresów,
należy pamiętać, że ostatni z nich
musi się rozpocząć jeszcze przed
ukończeniem przez dziecko 12 roku życia.
Warunki
- Aby móc skorzystać z prawa do urlopu wychowawczego, w momencie
składania wniosku należy w okresie
15 miesięcy mieć przepracowane u
tego samego pracodawcy minimum
12 miesięcy.
- Z urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze może skorzystać
każdy pracownik, który spełnia pozostałe warunki, niezależnie od tego
czy pracuje w pełnym czy w niepełnym wymiarze czasu pracy (pełny
czy niepełny etat)
- Urlop w systemie 1/2 lub 1/5 mogą
wykorzystać jedynie osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu
pracy (na cały etat)
- O urlop wychowawczy należy wystąpić przed 12. rokiem życia dziecka
- Urlop w przypadku adopcji dziecka
można wykorzystać od momentu zapisania go jako członka rodziny do
12. roku życia

- W przypadku dzieci niepełnosprawnych urlop można wykorzystać do 21.roku życia dziecka
- Powiadomienie pracodawcy o urlopie musi nastąpić przed ukończeniem 12 roku życia dziecka. Urlop
również musi się rozpocząć przed
ukończeniem 12 roku życia dziecka,
ale może trwać jeszcze po ukończeniu 12 roku życia. Jeśli pracodawca
odroczy termin rozpoczęcia urlopu,
wówczas urlop może się rozpocząć
po 12. roku życia dziecka.
Procedura występowania o urlop
wychowawczy
Pracownik musi powiadomić pracodawcę o tym, że chciałby skorzystać z prawa do urlopu wychowawczego. Należy to zrobić najwcześniej
trzy a najpóźniej dwa miesiące przed
planowanym terminem rozpoczęcia
urlopu wychowawczego, w zależności od ustaleń w regulaminie pracy.
Np. jeśli pracownik chciałby rozpocząć urlop pierwszego września,
pracodawca musi zastać powiadomiony o tym trzydziestego pierwszego maja a najpóźniej trzydziestego czerwca. Jeśli pracodawca i
pracownik dojdą do porozumienia,
okres ten może zostać skrócony.
Powiadomienie musi mieć formę
pisemną I musi być przekazane
pracodawcy listem poleconym lub
osobiście, za potwierdzeniem odbioru (z datą otrzymania) przez pracodawcę na drugim egzemplarzu powiadomienia.
Powiadomienie musi zawierać następujące informacje:
- Imię, nazwisko i adres pracownika

- Dane pracodawcy
- Planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego.
System urlopu (pełny wymiar, 1/2
czy 1/5)
Poza tym należy dołączyć akt urodzenia dziecka lub akt adopcji. Jeśli
pracownik che podzielić urlop na
kilka krótszych okresów, wniosek
dotyczy tylko pierwszego okresu i
jednego systemu urlopu. O każdym
kolejnym okresie i systemie urlopu
trzeba na nowo powiadamiać pracodawcę.
Odroczenie
Pracodawca nie może odmówić
pracownikowi prawa do urlopu
wychowawczego, ale ze względu
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ma prawo odroczyć termin
rozpoczęcia urlopu o maksymalnie 6 miesiecy. Po tym okresie urlop wychowawczy definitywnie się
rozpoczyna. Pracodawca musi powiadomić pracownika o odroczeniu
w miesiącu następującym po miesiącu w którym pracownik złożył
prośbę o udzielenie urlopu.
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jest chroniony przed zwolnieniem
z pracy od momentu złożenia wniosku do 3 miesięcy po zakończeniu
urlopu. Pracodawca ma prawo
zwolnić pracownika podczas urlopu wychowawczego jedynie w trybie
natychmiastowym - dyscyplinarnie
(ze względu na ciężkie przewinienie) lub z konkretnych powodów,
nie mających związku z urlopem
wychowawczym. Pracodawca musi
uzasadnić swoją decyzję o zwolnie-

Zasiłek
Osoby korzystające z urlopu wychowawczego mają prawo do zasiłku. Zasiłek wychowawczy za czwarty miesiąc urlopu wychowawczego
(oraz odpowiednio za 7 i 8 miesiąc w
wymiarze ½ i za okres 16-20 miesiąca w wymiarze 1/5) przysługuje rodzicom, których dzieci urodziły się
lub zostały adoptowane po 8 marca
2012. Rodzice dzieci urodzonych lub
adoptowanych przed 8 marca 2012
nie mają prawa do zasiłku za czwarty miesiąc urlopu wychowawczego.

temat tej premii można znaleźć na
stronie www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies.

Pracownik sam składa wniosek o zasiłek w RVA/ONEM (www.rva.be).

Wniosek o zasiłek można złożyć
najpóźniej przed upływem 2 miesięcy od momentu rozpoczęcia urlopu.
W tym celu należy wypełnić specjalny formularz C61 Sv (do pobrania
na stronie www.rva.be).

W czasie urlopu wychowawczego
w pełnym wymiarze czasu pracownicy mają prawo do zasiłków, które
wypłaca RVA/ONEM. Osoby zatrudnione na terenie Flandrii, mają czasem prawo do flamandzkiej premii
motywacyjnej, więcej informacji na

Osoby, które korzystają z urlopu
wychowawczego w wymiarze 1/2
lub 1/5, otrzymują wynagrodzenie
za pracę, odpowiednio do wymiaru czasu, w jakim pracują podczas
urlopu (czyli 1/2 lub 1/5) oraz zasiłek z RVA/ONEM odpowiednio do
wymiaru urlopu. Te osoby również
mogą mieć prawo do flamandzkiej
premii motywacyjnej.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy
W czasie korzystania z prawa do
urlopu wychowawczego pracownik

niu pracownika.
W każdym innym przypadku
zwolnienia z pracy podczas urlopu
wychowawczego, pracownik ma prawo do otrzymania odszkodowania za
okres wypowiedzenia oraz dodatkowo do odszkodowania za utratę pracy, które jest równe 6-ciomiesięcznej
płacy pracownika.
Więcej informacji na temat urlopu
wychowawczego można uzyskać w
RVA www.rva.be lub w lokalnym oddziale ACV/CSC. Adresy i godziny
otwarcia ACV/CSC można znaleźć
na stronach http://adressen.acv-online.be .
Aldona Kuczyńska-Naskręt

Kwoty zasiłku

System

Kwota brutto

Kwota netto

Urlop w pełnym wymiarze

786,78 euro

707,08 euro

Urlop w wymiarze 1/2

393,38 euro

325,92 euro

Urlop w wymiarze 1/2 dla osób w wieku 50 lat i więcej

667,27 euro

552,84 euro

Urlop w wymiarze 1/5

133,45 euro

110,57 euro

Urlop w wymiarze 1/5 dla osób w wieku 50 lat i więcej

266,91 euro (1)

221,14 euro (1)

Urlop w wymiarze 1/5 dla osób samotnie wychowujących dziecko

179,47 euro

148,70 euro

Źródło: www.rva.be
(1) Należy skontaktować się z RVA w celu ustalenia prawa do takiej kwoty zasiłku
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Smutne i wesołe „buźki”
Władze Antwerpii i miejska policja,
zachęcają mieszkańców do przesyłania selfie. W ramach policyjno-miejskiego programu, nadesłane
zdjęcia będą wyświetlane na interaktywnych prędkościomierzach
instalowanych w całym mieście,
które w zależności od prędkości jazdy kierowcy, pokażą uśmiechniętą
lub smutną buzię jednego z mieszkańców miasta. Gdy kierowca w
Antwerpii pojedzie zbyt szybko, na
interaktywnym znaku pojawi się nie
tylko informacja o przekroczeniu
prędkości, ale także zdjęcie smutnej
miny. Gdy zwolni, wyświetli się zdjęcie tego samego, ale już uśmiechniętego Antwerpczyka. Władze miasta
uruchomiły specjalną stronę w internecie, na której mieszkańcy mogą
umieścić swoje zdjęcia selfie.
Belgowie mocno wspierają wszystkie działania ograniczające przekraczanie dozwolonej prędkości przez
kierowców. W kwietniu tego roku,
w wielkiej akcji wzięły udział dziesiątki tysięcy z nich. Wskazywali
policji miejsca, w których warto by
umieścić fotoradary. Szacuje się, że
każdego roku w Belgii w wypadkach
spowodowanych przez kierowców
jadących z nadmierną prędkością
ginie ok. 300 osób.
deredactie.be

Sprawiedliwe podatki
Naukowcy z Uniwersytetu Essex
podali do wiadomości wyniki swoich badań z których wynika, że belgijski system podatkowy jest najbardziej sprawiedliwy w całej Unii
Europejskiej. Oznacza to, że lepiej
zarabiający płacą wyższe podatki.
W efekcie, nie ma tak dużej różnicy w dochodach wśród Belgów.
Wskazują również, że od podatków dochodowych jeszcze większy
wpływ na równość społeczną mają
zasiłki socjalne, co dowodzi, że belgijskie państwo opiekuńcze działa.
deredactie.be
Belgijskie władze zapobiegły zamachom ze strony dzihadystów
Belgijski dziennik „L’Echo” podał
do wiadomości, że pod koniec września belgijskim władzom udało się
zapobiec zamachom ze strony dzihadystów – zwolenników Państwa
Islamskiego, którzy powrócili do
kraju. Władze nie ujawniły ile osób
zatrzymano, nie wiadomo również,
jakie były potencjalne cele zamachów.
Według dziennika, około 400
belgijskich obywateli wyjechało do
Syrii, aby wziąć udział w trwającej
tam wojnie domowej. Po pewnym
czasie około 90 z nich powróciło do
domu. Według informatora gazety
prawdopodobne jest, że co dziewiąty
z nich miał zamiar przeprowadzić
zamach. Dzihadyści, którzy pozostali na wolności, są pod stałą obserwacją służb specjalnych, ponieważ stanowią realne zagrożenie dla
mieszkańców tego kraju – podsumowuje dziennik.
„L’Echo”
Oskarżony o zamach w Muzeum
Żydowskim – islamskim dżihadystą
Francuski dziennikarz Nicolas
Henin, który przez dziesięć miesięcy był przetrzymywany w Syrii, rozpoznał w oskarżonym o dokonanie
zamachu w muzeum w Brukseli,
islamskiego bojownika. Według
dziennikarza, Mehdi Nemmouche –
Francuz algierskiego pochodzenia,
pilnował zagranicznych zakładni-

ków złapanych w Syrii i torturował
ich wykazując się szczególnym okrucieństwem.
Z informacji francuskich służb
wywiadowczych wynika, że
Nemmouche jest jednym z tych młodych muzułmanów wychowanych
w zachodniej Europie, którzy wyjechali do Syrii, aby walczyć u boku
dzihadystów z Państwa Islamskiego.
standaard.be
Belgia schronieniem dla bogatych
Francuzów
Gazeta „ De Standaard” zwraca uwagę na nasilenie się fali ucieczki kapitału najbogatszych Francuzów do
Belgii.
Już około 17 miliardów euro podlegających opodatkowaniu nad
Sekwaną, zostało wytransferowane
do Belgii. Z takiej formy rozliczenia
się z podatków skorzystało prawie
dwadzieścia osób ze stu najbogatszych Francuzów. Są wśród nich
między innymi: właściciele sieci
marketów Auchan, prezes firmy
Adidas, czy znany aktor Gerard
Depardieu. Od czasu wprowadzenia
przez prezydenta Hollande’a 75-cio
procentowego podatku solidarnościowego dla najbogatszych, spora
grupa Francuzów zamieszkała w
Belgii i stara się o przyznanie obywatelstwa tego kraju, w czym pomagają im brukselskie kancelarie
prawnicze.
„De Standaard”
Milionowe straty w wyniku embarga
Według analityków ING, na skutek
wprowadzonego na początku sierpnia rosyjskiego embarga na unijną
żywność, Belgia musi liczyć się ze
stratami rzędu 165 milionów euro.
Rosyjskie restrykcje mogą kosztować Unię Europejską 130 tysięcy
miejsc pracy, w tym trzy tysiące w
Belgii.
Największe koszty embarga poniesie w tym kraju sektor mięsa wieprzowego i gruszek, bowiem ponad
40 procent belgijskiej produkcji gruszek trafia właśnie do Rosji.
stooq.com
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Belgia – „Kraj niewiernych”
Wielkie poruszenie wywołała
w Belgii historia kilkuletniego
Abdullaha wypowiadającego przed
kamerą słowa: „Belgia, to kraj niewiernych, którzy zabijają muzułmanów”. Indoktrynowany przez radykałów chłopiec oraz jego ojciec są
bohaterami reportażu o Państwie
Islamskim, nakręconym przez amerykańskiego reżysera. Na pytanie,
„kim chciałbyś być? Dzihadystą
czy męczennikiem samobójcą?
Chłopiec odpowiada „Dzihadystą”.
„A dlaczego zabijamy niewiernych,
co oni robią?” – pyta ojciec. –
„Zabijają muzułmanów”, odpowiada
mały Abdullah.
Ojciec chłopca pochodzi z Algierii,
a kilka lat temu wraz z rodziną przyjechał do Brukseli, gdzie prowadził
małą piekarnię. Dziś piekarnia stoi
pusta. Belgijska prokuratura już zajęła się sprawą Nacera i jego syna,
a w Belgii po raz kolejny rozgorzała
dyskusja na temat coraz bardziej realnego niebezpieczeństwa ze strony
muzułmańskich islamistów.
deredactie.be

Eutanazja dla więźnia
Belgijskie środowisko lekarskie, podzieliła niedawno przeprowadzona
eutanazja, której poddał się jeden z
więźniów. Tę „śmierć na życzenie”
skrytykował między innymi doktor
Wim Distelmans, który współtworzył belgijskie prawo eutanazyjne.
Według niego „przeprowadzanie eutanazji w takich przypadkach doprowadzi do niedopuszczalnej sytuacji,
w której problemy społeczne będą
rozwiązywane właśnie przez wspomagane samobójstwo”. Zdaniem
lekarza, więźniowi potrzebna była
pomoc psychiatryczna i osadzenie
w odpowiedniej placówce, a nie eutanazja.
Skazany za morderstwo i gwałty
mężczyzna spędził w więzieniu blisko trzydzieści lat. Lekarze uznali, że
jego stan psychiczny nie poprawi się
i ponieważ nie jest w stanie kontrolować swych skłonności, nie ma szans
na wyjście na wolność. Obrońca skazanego poinformował, że jego klient
„nie chciał opuścić więzienia by nie
ryzykować, że będą dalsze ofiary i

uważał, że „stanowi zagrożenie dla
społeczeństwa”. Zdecydował się na
eutanazję z powodu „nieznośnych
cierpień psychicznych” i dlatego,
że nie chciał tak dalej żyć – dodał
adwokat.
„De Standaard”
Belgijskie problemy z produkcją
energii elektrycznej
Według gazety „De Standaard”,
istnieje duże prawdopodobieństwo, że tej zimy Belgia pogrąży się
w ciemności. Już pod koniec października mogą pojawić się problemy z produkcją energii elektrycznej.
Powodem takiego stany rzeczy jest
zamknięcie głównych reaktorów
nuklearnych w elektrowni Doel 4,
które mają być wyłączone z użytku
przynajmniej do końca roku. Na początku sierpnia doszło tam do awarii
turbiny parowej i wycieku oleju, a
wcześniej zostały wyłączone także
inne dwa reaktory. Oznacza to, że
gdy nadejdzie zima, Belgia będzie
dysponowała zaledwie jedną czwartą swojej normalnej produkcji elektrycznej.
Rzeczniczka firmy Elia, odpowiedzialnej za dostawy energii,
powiedziała telewizji RTFB, że nie
ma powodu do paniki gdyż istnieją możliwości zakupu energii poza granicami Belgii. Jeżeli jednak
energii zabraknie, Belgowie będą
musieli ograniczyć jej użytkowanie
w domach i na ulicach. Może również dojść do zgaszenia świateł w
niektórych częściach kraju.
„De Standaard”
Flandria wyłączy latarnie.
Władze Flandrii, z powodu oszczędzania w czasach kryzysu, podjęły
decyzję o zgaszeniu od przyszłego roku świateł na autostradach.
Flamandzkie ministerstwo transportu wyliczyło, że może w ten
sposób zaoszczędzić prawie dwa
miliony euro. Oświetlone pozostaną tylko skrzyżowania i rozjazdy, a także te odcinki, na których
prowadzone będą roboty drogowe.
Światła nie będą też wyłączane przy
złej pogodzie. Flamandzkie władze
zamierzają wyłączyć światła na autostradach latem przyszłego roku.
Oszczędności nie obejmą natomiast
dróg regionalnych i lokalnych, te pozostaną oświetlone.
IAR
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Nielegalni imigranci
w kontenerach
Na pokładzie belgijskiego statku,
który zawinął do jednego z angielskich portów, znaleziono 35 imigrantów ukrytych w szczelnie zamkniętych kontenerach. Okazali
się nimi Sikhowie, etniczna mniejszość z Afganistanu. Prawie wszyscy
uciekinierzy zostali od razu przewiezieni do angielskich szpitali, ale
jednej osoby niestety nie udało się
lekarzom uratować. Policja podała,
że wśród wyziębionych i odwodnionych imigrantów znajdowało
się trzynaścioro dzieci, z których
najmłodsze miało zaledwie rok.
Coraz częściej Belgia staje się przystankiem dla emigrantów, którzy
chcą dostać się do Wielkiej Brytanii.
Z Afganistanu drogą morską przedostają się oni na Bałkany stanowiące
granicę Unii Europejskiej, a stamtąd wyruszają do Belgii, gdzie grupy
przestępcze, trudniące się handlem
żywym towarem, załadowują ich do
kontenerów na statkach odpływających na Wyspy Brytyjskie.
deredactie.be
Rośnie ilość donosów do urzędów
skarbowych
Coraz więcej Belgów donosi na swoich rodaków do urzędów podatkowych. W ciągu pierwszych siedmiu
miesięcy tego roku, ponad półtora
tysiąca mieszkańców tego kraju
skontaktowało się z urzędami podatkowymi, aby donieść o zaistniałych
ich zdaniem nadużyciach. To aż o
500 osób więcej niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego. Z rządowych
danych wynika, że najczęściej mieszkańcy Królestwa donoszą na osoby,
z którymi mają bliskie kontakty, na
znajomych i członków rodziny.
deredactie.be
Hojni Belgowie
W ubiegłym roku, belgijskie organizacje charytatywne zebrały o 20
procent więcej środków finansowych niż rok wcześniej. Największy
wzrost odnotował belgijski UNICEF,
który niemalże podwoił swoje wpływy. Kilka milionów więcej zebrały również takie organizacje jak
Caritas, Fundacja Walki z Rakiem,
czy Lekarze Bez Granic.
Belgowie coraz chętniej przekazują większe środki finansowe na działalność niedochodowych organizacji charytatywnych, zwłaszcza dla
ofiar katastrof naturalnych. Mniej
hojni są natomiast w ofiarowywaniu
funduszy na rzecz ofiar konfliktów
zbrojnych.
deredactie.be
Opr.: Karolina Morawska
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”Mały atlas uprzedzeń i stereotypów”
Europa widziana oczami Putina
Yanko Tsvetkov, bułgarski grafik i projektant mieszkający w Londynie, opracował zbiór map Europy i świata,
na których zamiast nazw krajów i regionów widnieją związane z nimi stereotypy. Ilustracje opatrzone zostały
dowcipnym komentarzem samego autora. Od 2009 roku, kiedy Tsvetkov stworzył pierwszą ze swoich map, jego
strona internetowa doczekała się ponad 500 milionów odwiedzin.
Europa widziana oczami Putina
Cały świat przygląda się w napięciu militarnym działaniom Rosji i jej przywódcy Władimira Putina. Yanko
Tsvetkov z charakterystycznym dla siebie często czarnym humorem, w „Małym atlasie uprzedzeń i stereotypów”,
pokazuje nam Europę z rosyjskiej perspektywy. Na mapie Tsvetkova zachowane zostały obrysy granic państwowych, a artysta manipuluje jedynie „nazwami” krajów oraz kolorami.
- Kraje Bałtyckie przedstawione są jako Nerwusy
- Białorusini, to wybieleni Rosjanie
- Ukraina została podzielona na dwie części: zachodnią – Euro faszyści i wschodnią – Nowa Rosja
- Kraje Skandynawskie: zboczeńcy uwielbiający saunę (Finlandia), mężczyźni, którzy nie biją dzieci po pupie
(Szwecja) i podbiegunowi imperialiści, czyli Norwegowie
- Grecja i Bułgaria to niewolnicy Europy, natomiast Turcja kojarzy się Putinowi z muzułmanami oswojonymi
przy pomocy gazu
- Francuzi są niemieckimi marionetkami, przy czym południowe tereny tego kraju określone zostały jako
Luksusowy Krym
- Hiszpanię i Portugalię zamieszkują mężczyźni, którzy do tej pory korzystają z żelu do włosów, a Ibiza i Majorka
to nic innego jak Sodoma i Gomora
- Niemcy – Angela wyluzuj!
- No i oczywiście Polska, w której mieszkają sami histerycy
Pozostałe określenia Tsvetkova zamieszczone są na poniższej mapce.
Źródło: alphadesinger.com, wyborcza.pl
Opr.: Tomasz Borowski
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Kącik historyczny
Jan Paweł II - historyczny wybór
sem przemian, których Jan Paweł
był nie tylko świadkiem, ale i współtwórcą. Po II wojnie światowej w
Europie zapanował ład narzucony
przez ustalenia wielkich mocarstw.
Jednak niezadowolenie po wschodniej stronie żelaznej kurtyny rosło i
doprowadziło do upadku komunizmu. W tym procesie wielką rolę
odegrał Jan Paweł II, wspierając
wysiłki działaczy Solidarności i innych zwolenników przemian, które
pozwoliły na późniejsze otwarcie
europejskich granic.

Dnia 16 października 1978 na
Tronie Piotrowym w Watykanie zasiadł Jan Paweł II. Tę zaskakującą
dla wielu obserwatorów, zarazem
wspaniałą dla Polaków nowinę,
ogłoszono o godzinie 18:44. Karol
Józef Wojtyła został pierwszym
papieżem z Polski, pierwszym po
455 latach (od czasu pontyfikatu
Hadriana VI) biskupem Rzymu niebędącym Włochem, także najmłodszym wybranym papieżem (w wieku
58 lat), od czasu wyboru Piusa IX,
który w chwili wyboru (1846 rok),
miał 54 lata. Tak spełniło się proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza
Słowiański papież.
Kiedy w papieskim oknie po raz
pierwszy ukazał się wiernym, tłumnie zebranym na watykańskim placu, został przywitany entuzjastycznie, jak każdy nowy papież. Ale
kiedy z właściwą sobie charyzmą,
w wielu językach przywitał tysiące
obecnych w Rzymie i miliony ludzi
zgromadzonych przed telewizorami
na całym świecie, mało kto miał
wątpliwości, że będzie to papież
niezwykły.
Oczywistym jest, że każdy papież
dźwigał na swoich barkach brzemię
swoich czasów i czynił to tak jak
umiał, jak uważał za słuszne i – co
ważne, tak jak mógł.
Ludzkości zawsze towarzyszyły
konflikty. Historia narodów i świata pełna jest wojen przeplatanych
dłuższymi lub krótszymi okresami
względnego spokoju. Okres pontyfikatu papieża – Polaka, był okre-

Długo by wymieniać zasługi „naszego” papieża. Chyba do najistotniejszych należy zaliczyć „wyjście
na zewnątrz”. Ioannes Paulus PP
II zrezygnował z „ukazywania się” i
gestów z daleka, na rzecz bliższego
kontaktu z wiernymi kościoła katolickiego, jak również przedstawicielami innych środowisk religijnych,
politycznych i społecznych na całym
świecie. Jego pielgrzymki, otwartość,
bezpośredniość, komunikatywność
i wiele innych zalet, wzmocniły autorytet papieża i przysporzyły popularności, również samemu Kościołowi.
Nie można pominąć tutaj faktu, że
Jan Paweł II był myślicielem, sięgającym do rozległej tradycji filozoficznej (grecka etyka klasyczna, św.
Tomasz z Akwinu, fenomenologia),
lecz też do Biblii i do mistyki (zawsze
mu bliski święty Jan od Krzyża).
Papież – Polak łączył harmonijnie
koncepcję zarówno z filozofii, jak i

teologii: człowieka jako integralnej
osoby. „Człowiek jest zadomowiony
pośród świata jako byt cielesno-duchowy, otwarty na transcendencję,
a godność i wolność dał mu Bóg”.
Karol Wojtyła pozostawił po sobie
wiele dokonań, również szereg publikacji książkowych.
Święty Jan Paweł II był wielkim
autorytetem swoich czasów. Teraz
jest obecny w sercach i umysłach
nie tylko Polaków, ale i wielu ludzi
na całym świecie.
Paweł Neuman
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Przegląd
prasy
polskiej

Koniec z pozwoleniami na budowę
Rząd podjął decyzję o zmianach w
prawie budowlanym. Najważniejszą
z nich jest bez wątpienia rezygnacja
z pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Od teraz nie będzie
trzeba składać wniosku do odpowiedniego urzędu, wystarczy zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.
Natomiast zgody różnych organów
dotyczące mediów, czyli energii, wody, ciepła, gazu czy odbioru ścieków,
będzie można załączać w trakcie realizacji inwestycji.
„Agora”
Przełom na rynku motoryzacyjnym
Weszła w życie znowelizowana
ustawa o kierujących pojazdami w
myśl której, każdy kto posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej
trzech lat, będzie mógł jeździć motocyklem z silnikiem o pojemności do
125 ccm i mocy do 11 KW, bez konieczności zdawania egzaminu. Dla
miłośników motocykli jest to z pewnością dobra wiadomość. Według
ekspertów rynku motoryzacyjnego
oznacza to lawinowy wzrost liczby
jednośladów w Polsce. Z drugiej
jednak strony zaznaczają, że umożliwienie poruszania się motocyklami
osobom bez żadnego przeszkolenia
budzi wiele obaw, ponieważ wśród
kierowców mogą znaleźć się i tacy,
którzy bez wiedzy i przygotowania
ruszą na dwóch kółkach na drogi.
„Wprost”
Polskie miasta pustoszeją
„Rzeczpospolita” informuje, że
od pewnego czasu można zaobserwować tendencję wzrostu liczby
mieszkańców wsi oraz spadku tego wskaźnika w miastach. Jest to
wynikiem ucieczki z miast bogatszych Polaków, jak również tego, że
w Polsce wciąż jeszcze więcej ludzi
umiera niż się rodzi. GUS opublikował najnowszy raport o powierzchni
i ludności Polski, z którego wynika,
że 1 stycznia 2014 roku w miastach
było o 65 tysięcy mniej ludzi niż w

analogicznym okresie roku ubiegłego. Równocześnie liczba mieszkańców wsi zwiększyła się o 27 tysięcy.
„Rzeczpospolita”
Uber Taxi w Polsce
Na polski rynek wjechała amerykańska firma Uber, wróg numer
jeden taksówkowych korporacji na
całym świecie. Na razie rozpoczęła
swoją działalność w Warszawie, ale
planuje rozszerzenie swojej oferty
na inne polskie miasta.
Firma oferuje usługi przewozu
osób za pośrednictwem specjalnej
aplikacji na smartfony. Aby zamówić transport na przykład z domu
do pracy, wystarczy kilka kliknięć
w smartfonie i wybranie jednego z
pojazdów na mapie. Należność pobierana jest automatycznie z karty
kredytowej „podpiętej” pod aplikację. Kierowcy z firmy Uber nie są
zawodowymi taksówkarzami i nie
jeżdżą oznakowanymi pojazdami.
Uber jedynie pośredniczy między
nimi i pasażerami. Podpisuje z nimi umowy i płaci 80 procent z tego
co uiści klient.
Firma działa już w 165 miastach
w 42 krajach. O pasażera walczy cena, a dla konkurentów ma zabójczo
niskie stawki.
polskieradio.pl

Pracujące weekendy i praca ponad
normę
Dziennik Gazeta Prawna donosi,
że prawie co trzeci Polak pracuje
co najmniej w jedną niedzielę w
miesiącu. Jeszcze gorzej sytuacja
wygląda w soboty – co druga osoba
w naszym kraju (56,5%), nie ma wolnej soboty. Gazeta powołuje się na
dane Eurostatu z których wynika, że
w soboty więcej ludzi niż w Polsce
pracuje tylko w Chorwacji, Słowenii
oraz Grecji.
Jednocześnie coraz częściej firmy
zlecają załodze pracę ponad normy.
Przedsiębiorcy nie chcą zatrudniać
nowych pracowników i wolą zlecać
dodatkową pracę ludziom, którzy już
u nich pracują. Eksperci alarmują,
że długotrwała praca ponad ustaloną normę może bardzo niekorzystnie odbić się na zdrowiu pracowników.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Sportowcy na celowniku
Ministerstwo Finansów opracowuje nowe przepisy, które uniemożliwią najbogatszym sportowcom unikania płacenia podatków. Chodzi
o sytuację, gdy najlepsi zawodnicy
przenoszą prawa do swojego wizerunku na spółki zakładane w krajach o łagodniejszych systemach
podatkowych. Przekazują tam swoje dochody i osiągają z tego tytułu
wymierne korzyści podatkowe.
Zgodnie z opracowywanymi zmianami, jeśli okaże się, że dany sportowiec postępuje w powyższy sposób,
wówczas zostanie mu naliczony taki
podatek, jaki zapłaciłby nie korzystając z przekazywania dochodów do
innych krajów.
wprost.pl
Polacy masowo pożyczają przez
internet
Polacy coraz częściej decydują
się na wzięcie pożyczki za pośrednictwem internetu. Tylko w pierwszym kwartale tego roku pożyczyli
w sieci prawie pół miliarda złotych.
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Chętnych nie odstrasza nawet wysoki koszt takich chwilówek – pisze
„Rzeczpospolita”. Średnio, jednorazowa pożyczka wynosi od 860 do
900 złotych. Natomiast przeciętne
odsetki, to około 20 procent pożyczonej sumy.
„Rzeczpospolita”
Coraz mniej młodych matek
W 2013 roku, w Polsce urodziło
się 14,5 tysiąca dzieci, których matki
miały nie więcej niż 19 lat. To aż trzykrotnie mniej niż w 1990 roku – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Powołując się na dane Głównego
Urzędu Statystycznego gazeta donosi, że w tym okresie udział dzieci
nastoletnich matek w ogólnej liczbie
noworodków zmniejszył się z 8 do
3,9 proc. Według socjologów, jest
to efekt zmiany obyczajów. Obecnie
młodzież coraz częściej odkłada decyzję o potomstwie, bo więcej czasu
poświęca na naukę i pracę. Stąd też
podniósł się wiek rodzących kobiet
z 26,7 w 1990 roku do 29,3 w roku
ubiegłym. W tym czasie zdecydowanie zmniejszyła się także liczba
bardzo młodych matek w wieku nie
więcej niż 16 lat. W zeszłym roku
było ich dwukrotnie mniej niż dwie
dekady temu.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Dzieci w szkołach jedzą śmieci?
Taka jest opinia „Dziennika
Polskiego” który alarmuje, że większość szkolnych sklepików oferuje
uczniom wyjątkowo niezdrowe,
tak zwane śmieciowe jedzenie.
Uginające się pod ciężarem towarów
półki kuszą dzieci ciastkami, chipsami, cukierkami i kolorowymi, często
gazowanymi napojami.
Według Komisji Europejskiej
i Światowej Organizacji Zdrowia,
tylko Polska i Estonia, jako dwa jedyne europejskie kraje, do tej pory
nie wprowadziły żadnych przepisów
ograniczających dostęp do niezdrowego jedzenia w szkolnych sklepikach.
onet.pl
Fiskus w natarciu
Ministerstwo Finansów opracowało założenia zmian prawnych,
którego celem jest utworzenie
Centralnego Rejestru Dłużników.
Znajdą się w nim zarówno firmy,
jak i obywatele, którzy nie zareagują
na wezwania fiskusa i nie uregulują
zaległości podatkowych lub celnych.
W następnej kolejności będą do niego wpisywani także dłużnicy ZUS-u
oraz organów samorządu terytorialnego z tytułu podatków lokalnych.
Każdy obywatel, którego zaległości

podatkowe lub celne przekroczą
500 złotych, dostanie wezwanie do
dobrowolnej spłaty. Jeżeli w ciągu
30 dni nie odda długu, znajdzie się
w elektronicznym rejestrze dłużników. Zostanie wymieniony z imienia
(ew. nazwa firmy), znany będzie jego adres, siedziba i wysokość zobowiązania. Dostęp do powyższej bazy
będzie bezpłatny. Nie będzie jednak
możliwości przeglądania wszystkich
zawartych w niej danych, będzie
można tylko sprawdzić konkretną
z imienia i nazwiska osobę, bądź
firmę. Według resortu finansów,
powyższy rejestr pozwoli na skuteczniejszą egzekucję długów wobec
budżetu państwa, a także umożliwi
przedsiębiorcom sprawdzenie, czy
potencjalni kontrahenci są rozliczeni ze skarbówką, czy też nie.
„Puls Biznesu”
Polacy coraz bogatsi?
Na koniec I kwartału 2014 roku,
polskie gospodarstwa domowe posiadały aktywa finansowe o wartości 1,44 bilionów złotych. Oznacza
to wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,7%.
Najwięcej pieniędzy Polacy mają odłożone na bankowych depozytach
(ponad 590 miliardów złotych) i w
akcjach (prawie 429 mld zł).
„Puls Biznesu”
Mieszkania za miliony
Jak donosi „Puls biznesu”, blisko
600 apartamentów w cenie co najmniej 1 mln złotych sprzedano w
Polsce w pierwszym półroczu tego
roku. Średnia wartość takiego apartamentu, to nieco ponad 1,2 mln zł.
Od stycznia do czerwca 2014 roku,
na pierwotnym i wtórnym rynku
mieszkaniowym w całej Polsce zawarto blisko 69,3 tysięcy transakcji.
To niemal o 10 tysięcy więcej niż w
takim samym okresie roku poprzedniego. Najwięcej milionowych apartamentów zostało zakupionych w
Warszawie, Krakowie, Wrocławiu
i Gdańsku.
PAP
Kasy fiskalne dla wszystkich?
Ministerstwo Finansów pracuje
nad nową ustawą według której lekarze, dentyści oraz prawnicy będą
musieli stosować kasy fiskalne bez
względu na wysokość osiąganych
obrotów. Taki obowiązek resort
chce rozszerzyć na podatników
świadczących usługi: prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie,
kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz napraw samochodowych.
„Angora”
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Szkoła niszczy matematyczne
uzdolnienia dzieci
Tak wynika z badań piątoklasistów, przeprowadzonych przez
Instytut Badań Edukacyjnych. Co
trzeci uczeń piątej klasy nie potrafił rozwiązać zadań sprawdzających
umiejętność matematycznego rozumowania i tworzenia strategii.
Według IBE, winni zaistniałej sytuacji są nauczyciele, którzy nie uczą
dzieci myślenia, tylko wkuwania.
Dowodem są rezultaty powyższych
badań z których wynika, że w przedszkolnej grupie pięciolatków, co piąte dziecko jest wybitnie uzdolnione
matematycznie, a w grupie dzieci
sześcioletnich takie talenty wykazuje co czwarte dziecko. Jednak już po
ośmiu miesiącach nauki w szkole
podstawowej, wybitne uzdolnienia
wykazywał tylko co ósmy uczeń. To
właśnie szkoła ogranicza dziecięcą
twórczość i sprawia, że dzieci stają
się mniej odważne, a ich wypowiedzi
częściej pozbawione są sensu.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Obowiązkowe odblaski
Pod koniec sierpnia weszła w życie znowelizowana ustawa „Prawo
o ruchu drogowym”, która zawiera zapis mówiący o tym, że „każdy
pieszy poruszający się po zmierzchu,
po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania
elementów odblaskowych”. Do tej
pory powyższy obowiązek dotyczył
jedynie dzieci do 15. roku życia.
Od momentu wejścia w życie powyższej nowelizacji, pieszy będzie
mógł się poruszać bez elementów
odblaskowych po zmierzchu jedynie
po drodze przeznaczonej wyłącznie
dla niego lub po chodniku, bądź w
strefie zamieszkania, gdzie według
obowiązujących przepisów ruchu
drogowego pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem. W praktyce
chodzi o to, że pieszy który porusza
się po ciemnej drodze bez odblasków jest właściwie niewidoczny.
Kierowca prowadzący pojazd jest
w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20-30 metrów.
Natomiast, jeżeli pieszy ma na sobie elementy odblaskowe, kierowca
widzi go już z odległości nawet 150
metrów. Powyższe rozporządzenie
ma na celu zmniejszenie ilości drogowych wypadków, kiedy to piesi zostają potrąceni przez niewidzących
ich kierowców.
Za niedostosowanie się do nowych
przepisów grozi mandat do 500
złotych.
Onet.pl

Opr: Katarzyna Frankowska
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Pamiętamy o naszych
bohaterach

Warsztaty literackie z mistrzem
mowy polskiej

We wrześniu nasi uczniowie odwiedzają w Belgii miejsca, w których podczas II wojny światowej
walczyli polscy żołnierze z I Dywizji
Pancernej. 14 września nasi gimnazjaliści Vincent Doggen, Oskar
Kalemba i Patryk Kowalczuk wzięli udział w obchodach zorganizowanych z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Beveren i złożyli kwiaty pod
pomnikiem generała Stanisława
Maczka.

Naszą szkołę po raz kolejny odwiedził aktor i Mistrz Mowy Polskiej
Vox Populi 2012 Dariusz Bereski.
Wraz z muzykiem Micha-łem
Hajduczenia poprowadził warsztaty
literacko-muzyczne. Na spotkaniu z
aktorem i muzykiem nasi uczniowie
doskonalili umiejętności sprawnego
posługiwania się językiem polskim
oraz brali udział w konkursach z
wiedzy o teatrze. Organizatorami
tych artystycznych wydarzeń były
SPK w Antwerpii oraz Fundacja
Children of Europe.

Tryptyk Rzymski

Warsztaty zakończono otwartym
spektaklem „Tryptyk Rzymski”. W
niedzielę 21 września w kościele
Braci Kapucynów w Antwerpii można było wysłuchać pięknej interpretacji poematu papieża Jana Pawła II
w wykonaniu toruńskiego aktora
Dariusza Bereskiego. Recytacji towarzyszyła oprawa muzyczna kontrabasisty Michała Hajduczenia.
Aktor i muzyk wystąpili na zaproszenie Szkoły Polskiej w Antwerpii,
Braci Kapucynów oraz Fundacji
Children of Europe.
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FC Nieuw Polonia

Udane rozpoczęcie sezonu 2014-2015
Nowy sezon rozgrywek, drużyny naszego klubu rozpoczęły w efektownym stylu.
W pierwszym rozegranym spotkaniu Pupillen pokonali przeciwników 8-3, Kadeci 5-2, a Seniorzy wygrali 3-0.
Drużyna Mini – men wywalczyła remis 2:2.
Serdecznie witamy wszystkich zawodników w tym sezonie
Zarząd FC NIEUW POLONIA

Kadeci

Minimen

Pupillen

Seniorzy
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(Nie)bezpieczne gadżety dla dzieci
Szczęśliwe dziecko, to bezpieczne
dziecko. Co do tego nie ma żadnych
wątpliwości. Ale coraz częściej rodzice w trosce o bezpieczeństwo swoich pociech tracą zdrowy rozsądek.
Bezpieczeństwo dziecka to jedna
strona medalu, a przesada jest niestety tą drugą. Producenci sprzętu
przeznaczonego dla dzieci, prześcigają się w pomysłach i co rusz zalewają rynek kolejnymi rewelacjami
mającymi zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo maluchom.
Bezpieczeństwo,
czy niebezpieczeństwo?
Szaleństwo zabezpieczania dziecięcego świata przekracza wszelkie
granice. Tak twierdzą eksperci i dodają, że wychowanie samodzielnego i bezpiecznego dziecka nie jest
równoznaczne z zaopatrywaniem
go w różne przedmioty. Za oceanem
furorę robią nakładki na sklepowe
wózki, które zakłada się po to, aby
przypadkiem dziecko nie usiadło
na bakteriach zostawionych przez
inne dzieci. Równie popularne są
także antybakteryjne rękawiczki dla
najmłodszych. Producenci prześcigają się w pomysłach, a z portfeli
rodziców szerokim strumieniem
wypływają pieniądze.
Faktem jest, że dzieci, zwłaszcza te
małe, statystycznie ulegają największej ilości wypadków ze skutkiem
śmiertelnym. Sporo różnego rodzaju zagrożeń czyha na nie właśnie w
domu. Ostre przedmioty w kuchni,
kręte, niezabezpieczone schody,
zostawione na wierzchu lekarstwa,
kanty, krawędzie, kable – można by
wymieniać jeszcze długo. Na pewno
obowiązkiem dorosłych jest uchronienie dzieci przed wszystkimi możliwymi pułapkami, jakie zastawia na
nie życie. Ale… rodzice popadają w
skrajności. Coraz częściej mieszkanie, w którym mały człowieczek poznaje najbliższe otoczenie, bardziej
przypomina poligon wojskowy z
zasiekami z drutu kolczastego, niż
przyjazny maluchowi salon, czy pokój.

Producenci dziecięcych gadżetów, chcąc nakłonić rodziców do
kolejnego zakupu, podgrzewają
atmosferę i alarmują, że w domu
czy w parku na małego człowieka
czyhają niezliczone pułapki. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, oferują rodzicom… – No właśnie, co? Na
przykład coraz popularniejsze kaski
do nauki chodzenia, ochraniacze na
łokcie i kolana (do tego samego celu), niepalne piżamki, czy blokady
do muszli klozetowej. Oczywiście
lista „potrzebnych i niezbędnych”
gadżetów praktycznie nie ma końca. Tak jak nie ma końca strach rodziców, którzy za bezpieczeństwo
swojego dziecka oddaliby wszystko.
I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Bowiem dorośli nie są w stanie
zabezpieczyć dziecka przed wszystkim. Jeżeli wyeliminują jedno niebezpieczeństwo, natychmiast pojawi
się drugie. I wszystko jest dobrze do
momentu, kiedy zarówno gadżety
jak i rodzice nie zaczynają dzieciom
ograniczać ich świata. Oczywiście,
pewnych rzeczy nie możemy sobie
odpuścić. Ostre przedmioty muszą
być schowane, lekarstwa odpowiednio przed dzieckiem zabezpieczone,
czujniki dymu trzeba zainstalować,
tak samo jak doskonałej jakości
bramki na schodach.
Gadżetowe mity
Rynek bezpiecznych gadżetów
ma się coraz lepiej, ale dzieci niekoniecznie. Amerykańscy naukowcy
ogłosili niedawno, że znaczna część
tych przedmiotów jest zbyt głośna i
wcale tak dobrze (jakby się mogło
wydawać) nie służy maluchom. Poza
tym nie są one receptą na wszelkie
zło. Utwierdzają bowiem w dzieciach
przekonanie, że wszystko co je otacza jest bezpieczne. Jeżeli dziecku,
które uczy się chodzić, nie założy-

my chroniących je nakolanników,
to jedyne co może się mu przytrafić
to siniaki, czy stłuczenia. Malec, pamiętając, że bolało, będzie stawał się
ostrożniejszy. Zapamięta, że stół ma
kanty, krzesło może się niebezpiecznie przewrócić, a szuflada z trzaskiem otworzyć lub wypaść. Tylko
na własnej skórze dziecko może się
przekonać, że trzeba respektować
nakazy i zakazy rodziców, a otaczające go przedmioty wcale nie są mu
zawsze przyjazne. Są oczywiście i
poważne zagrożenia, jak na przykład upadek ze schodów.
Wcale nie trzeba kupować dziecku specjalnego nakrycia głowy,
chroniącego je przed urazami, ale
zainwestować pieniądze w odpowiednia bramkę czyli taką, która
na przykład nie przewróci się wraz
z dzieckiem.
Często, rodzice kupując kolejne
gadżety mające chronić ich pociechę od wszelkiego zła, robią dokładnie odwrotnie. Na przykład podczas
kąpieli, sadzając dzieci w fotelikach
czy kawałkach plastiku, mających
z założenia chronić je przed utonięciem. W ten sposób doprowadzają
do sytuacji, że wprawdzie chlapanie
się w wodzie jest dla malucha rozkoszne, ale w przyszłości nie będzie
on zdawał sobie sprawy z realnego
zagrożenia w zetknięciu się z wodą
w jeziorze, rzece, czy morzu.
Modne ostatnimi czasy kaski do
nauki chodzenia teoretycznie spełniają swoje zadanie. Więc w czym
problem? Ano w tym, że kanadyjscy
uczeni dowiedli kilka lat temu, że
noszenie wszelkiego rodzaju ochraniaczy sprawia, że dzieci noszące
kaski, w przyszłości są o wiele bardziej skłonne do ryzykowniejszych
zachowań niż ich „bezkaskowi” rówieśnicy.
Ostatnio coraz głośniej mówi się
o nieprzydatności, a nawet szkodliwości gadżetów pomocnych w
usypianiu dzieci. Na rynku jest ich
całe mnóstwo, montowane są w
przytulankach, zasypiankach czy
innych zabawkach i emitują gamę
przeróżnych dźwięków: szum lasu,
krople spadającego deszczu, czy
śpiew ptaków. Z założenia te przedmioty nie tylko uspokajają dzieci,
ale także pomagają w zasypianiu.
Czyli wszystko jest pod kontrolą. A
jednak… W najnowszym wydaniu
pisma „Pediatrics”, amerykańscy
specjaliści prezentują wyniki przeprowadzonych przez siebie badań z
których wynika, że zabawki emitują-
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ce usypiające dźwięki i melodie dla
małych dzieci, są zdecydowanie za
głośne i w wielu przypadkach przynoszą więcej szkody, niż pożytku.
Mówiąc wprost, mogą uszkodzić
słuch małego dziecka. Naukowcy
przetestowali 14 najpopularniejszych w USA i Kanadzie urządzeń
usypiających i niestety okazało się,
że emitują one dźwięki o głośności
od 68,8 do 92,2 decybeli. Z tego aż
trzy badane urządzenia przekroczyły 85 decybeli, a więc dopuszczalny
przez prawo limit bezpieczeństwa w
miejscu pracy dla osób dorosłych
podczas ośmiogodzinnej zmiany!!!

Dostało się również niepalnym
piżamkom. Jeszcze niedawno większość poradników dla dzieci zalecała zakup tego produktu w ramach
zasady, że lepiej dmuchać na zimne
(a właściwie na gorące). Określane
jako rewelacyjne, piżamki miały
chronić dzieci przed poparzeniami
na skutek pożaru. Tymczasem badania wykazały, że zawarte w piżamowym materiale środki chemiczne, są rakotwórcze.
Bakterie na zdrowie
I tu wracamy do tematu nakładek
na sklepowe wózki i antybakteryjnych rękawiczek. Już od lat specjaliści będący za pan brat z bakteriami
twierdzili, że obsesyjne chronienie
dzieci przed wszechotaczającym nas
brudem i ogólnodostępnymi bakteriami, wcale dzieciom na zdrowie
wyjść nie musi. Immunolodzy uważają, że wymienione wyżej wkładki do
wózków sklepowych, czy nieszczęsne antybakteryjne rękawiczki, nie
są najlepszym pomysłem. Według
nich, przeciętne niemowlaki i dzieci
prawidłowo odżywione, mają silny
układ odpornościowy i na swojej
drodze powinny spotykać mikroby,
które po prostu są wszędzie. Dziecko

chronione od wszelkich infekcji ma
prawie stuprocentową szansę, że w
przyszłości wyrośnie na wyjątkowo
chorowitego człowieka.
O dziecko należy dbać, ale nie
można dać się zwariować. Nie trzeba koniecznie malucha myć hiper
alergicznym mydłem, wystarczy
zwykłe dla dzieci. Dziecko nie dostanie straszliwej gorączki na skutek zabawy na podłodze, a zabawek
nie trzeba odkażać i sterylizować po
każdym upuszczeniu ich na ziemię.
Maluch powinien być zadbany, czysty, ale przede wszystkim kochany
i szczęśliwy, a nie, wysterylizowany
do granic przesady.
Dziecko musi nabyć odporność,
a odporność pozwoli jego organizmowi nauczyć się walczyć z infekcjami. Małe dzieci są swoistym
fenomenem. Na swoich rękach, czy
ubraniach przenoszą zwykle miliardy zarazków. Wszystkiego dotykają,
wchodzą tam gdzie nie powinny i
wkładają do ust wszystko, co nawinie się im pod rękę. I na ogół nic im
nie dolega. Układ odpornościowy
człowieka, (także dziecka), potrzebuje spotkań z drobnoustrojami, aby
nauczyć się prawidłowo funkcjonować. Jeżeli będziemy wychowywać
dziecko w nadmiernej, sterylnej
czystości, to jego układ immunologiczny stanie się przewrażliwiony i
będzie nadmiernie reagował na pyłek, czy kurz. Dlatego coraz częściej
słychać opinie lekarzy, żeby rodzice
nie zamartwiali się tym, że dzieci
dotykają wszystkiego dokoła i potem wkładają palce do buzi, że na
otaczający dzieci brud i tak nic nie
poradzą, a siedzenie i bawienie się w
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piaskownicy nie musi od razu prowadzić do wielu groźnych chorób.
Dzieci przebywające w pierwszych
latach swojego życia wśród innych
dzieci, są w przyszłości o wiele
zdrowsze od tych trzymanych pod
kloszem i o wiele lepiej się rozwijają.
Zanim wydamy kolejne pieniądze
na gadżety mające z założenia chronić dziecko przed całym światem,
warto pamiętać, że postępując w
taki sposób narażamy swoją pociechę na to, że w przyszłości wyrośnie na nieśmiałego i bojaźliwego
człowieka. A nawet jeżeli jakimś
cudem uda się nam tego nie osiągnąć, niebezpieczeństwa i tak będą
na nią czyhać. Nasze maluchy, już
jako nastolatki, z pewnością będą
nadmiernie ryzykować. Chronione
przez całe dotychczasowe życie, trzymane pod kloszem, będą żyły w przekonaniu że są zawsze bezpieczne.
Cytując za Judith Locke – psychologiem klinicznym z University of
Technology w Australii: „[…] Lubimy
myśleć, że możemy ochronić nasze
dzieci przed wszelkim złem, a tak
nie jest. Co więcej, nie powinnyśmy
dzieciom sugerować, że możemy je
zawsze ochronić. Powinnyśmy je nauczyć, że życie nie zawsze jest perfekcyjne, a kiedy przytrafi im się coś
niepomyślnego, poradzą sobie […]”.
Może lepiej więc pozwolić dziecku potłuc kolano, niż chronić je
przed skutkami kolejnego upadku zakładając mu w jego pokoju
zabaw specjalny kask na główkę.
Odpowiedzialność odpowiedzialnością, ale najpierw trzeba spojrzeć
na własne lęki i przekonać się, czy
niebezpieczeństwo grożące naszemu dziecku jest rzeczywiście poważne i realne.
Aleksandra Dobiecka
Za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie i to oni decydują o sposobach
chronienia dzieci przed skutkami
wypadków losowych. Powyższy artykuł tylko porusza te zagadnienia.
Redakcja
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Porady z szuflady
Buty bez tajemnic
Obuwie to podstawa dobrego
ubioru, a czyste i zadbane buty stanowią o naszej elegancji i klasie.
Zanim przywitamy się na nowo z
botkami czy kozakami, sprawdźmy
najpierw ich kondycję. Obejrzyjmy
fleki na obcasach, bo to one zużywają się najszybciej i w razie potrzeby
wymieńmy je u szewca na nowe.
Jeżeli po ostatniej zimie nie zadbaliśmy o wyczyszczenie butów i ich
zakonserwowanie, zróbmy to teraz.
Buty skórzane
Buty skórzane nie lubią wody i nie
są na nią odporne. Dlatego ważna
jest ich odpowiednia konserwacja.
Aby służyły nam jak najdłużej, trzeba o nie zadbać jeszcze przed pierwszym założeniem. W sklepach jest
pod dostatkiem odpowiednich past
i zabezpieczających preparatów do
różnych gatunków skóry.
Wszelkie zabrudzenia ze skórzanych butów najlepiej usuwać wilgotną szmatką. W razie ich przemoczenia, należy suszyć je naturalnie,
z dala od źródeł ciepła (kaloryferów
czy kominka). Jeżeli wilgotne albo
mokre buty postawimy przy kaloryferach, skóra może popękać lub
stwardnieć. Susząc buty, trzeba położyć je na boku, nigdy nie na podeszwie, bo mogą się zdeformować.
Ważne jest również, aby w trakcie
suszenia mokre skórzane obuwie
wypchać papierem, który wchłonie wodę. Wysuszone buty należy
wypastować dobrą gatunkowo, wodoodporną pastą bezbarwną lub w
odcieniu odpowiadającym kolorowi
butów, a po dziesięciu minutach wypolerować je szmatką lub szczotką.
Skórzane buty po wyschnięciu
można też natrzeć czystą białą wazeliną lub surowym, przekrojonym na

pół ziemniakiem. Po trzech godzinach usunąć resztki wazeliny, wypastować i wypolerować. Jeżeli zdarzy
nam się zapomnieć o przemokniętych butach, które nasiąknięte wodą
stwardnieją, możemy częściowo uratować sytuację nacierając buty naftą.
Potem obowiązkowe pastowanie i
polerowanie. Natomiast pękaniu
skóry zapobiega wcieranie w nią
olejku rycynowego.

Buty zamszowe
Pielęgnacja butów zamszowych
jest trochę czasochłonna, ale dbając o zamszowe obuwie regularnie,
możemy przedłużyć ich żywotność.
Botki czy zamszowe kozaki trzeba
czyścić po każdorazowym użyciu.
Regularne szczotkowanie i usuwanie z nich brudu, zapewni im długi
żywot. Do czyszczenia tego rodzaju
skóry, najlepsza jest specjalna szczoteczka do zamszu, pamiętać trzeba
także o zaimpregnowaniu zamszu
specjalnym preparatem. Impregnaty
w aerozolu mają skłonność do przyciemniania obuwia z jasnych skór,
jednak w żadnym razie nie wolno
do konserwacji zamszowych butów
stosować past i kremów.
Dobrze jest wyczesywać z zamszu
kurz miękką szczotką, a kiedy buty
będą już czyste, posypać je odrobinę talku, pozostawić na kilkanaście
godzin i na końcu wytrzepać. Talk
ma także inne właściwości. Pięknie
„łączy się” z błotem czy innymi zabrudzeniami, dlatego warto stosować go przy usuwaniu tego rodzaju
zabrudzeń. Po kilkunastu godzinach
wszystko ładnie się wykruszy, a buty
odzyskają piękny wygląd. Talk jest
również sprawdzonym sposobem w
przypadku tłustych plam. Większe
zabrudzenia można próbować usu-

nąć ciepłym mlekiem, w którym moczymy szmatkę, potem wycierając
nią zamsz.
Innym sposobem na pozbycie się
zabrudzeń z zamszowych butów jest
użycie do tego celu zwykłej skórki
do chleba lub gumki do ścierania.
Należy delikatnie potrzeć nią zabrudzenia na zamszu, a następnie usunąć pozostałości specjalną szczotką.
Aby z zamszowych butów pozbyć się
wodnych zacieków, można nawilżyć buty gąbką lub spryskać wodą
w sprayu na całej ich powierzchni.
Traktujemy w ten sposób obydwa
buty nawet wtedy, jeżeli zacieki ma
tylko jeden. Koniecznie trzeba wypchać buty papierem, (ale nie gazetami), aby zapobiec ich deformacji.
Muszą wyschnąć naturalnie.

Buty z nubuku
Do czyszczenia tego rodzaju skóry najlepsza jest gumka do nubuku
(taka sama jak do zamszu). Suche i
czyste buty trzeba przetrzeć gumką,
a następnie szczoteczką do butów.
Dla zwiększenia odporności butów
nubukowych zaleca się stosowanie
impregnatów w aerozolu. Należy
jednak pamiętać, że nie chronią
one przed przemakaniem skór nubukowych, ani ich zabrudzeniami.
Duże zabrudzone powierzchnie
wymagają zastosowania odpowiednich płynów bądź aerozoli, które są
dostępne w każdym sklepie obuwniczym i w większości marketów.
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Buty lakierowane
Najważniejszą zasadą przy pielęgnacji butów lakierowanych jest ich
niepastowanie, bowiem bezpowrotnie utracą one swój połysk i staną
się matowe. Zniszczone lakierowane obuwie można natrzeć przepołowioną cebulą i wypolerować je
bawełnianą ściereczką. Doskonale
sprawdza się także oliwka dla niemowlaków lub olej roślinny. Po równomiernym rozsmarowaniu oliwki
lub oleju na całej powierzchni butów, koniecznie trzeba je wypolerować ręcznikiem papierowym. Do
czyszczenia butów lakierowanych i
wszelkiego typu wyrobów ze skóry
doskonała jest wazelina, mleko lub
specjalne (dostępne w sklepach)
środki do skór lakierowanych. Żeby
usunąć z nich plamy, można zastosować biały ocet, natomiast żeby
je zmiękczyć – oliwę z oliwek lub
wazelinę. Szewcy doradzają polerowanie lakierowanych butów płynem
do mycia szyb, a niewielkie zadraśnięcia radzą zamalować lakierem do
paznokci w odpowiednio dobranym
kolorze.
Lakierowane buty nie lubią zim-

na. Aby więc nie popękały po wyjściu z domu, najlepiej bezpośrednio
przed wyjściem założyć je na nogi i
trochę w nich pochodzić, żeby się
rozgrzały.
Kalosze należy umyć wodą z mydłem, a później już suche, przetrzeć
szmatką zamoczoną w jednej łyżeczce gliceryny i odstawić na półkę.
Kilka sprawdzonych domowych
porad:
- Przepocone buty można uratować wsypując do środka dwie łyżki
stołowe sody lub suchej soli i tak
przygotowane trzymać przez całą
noc. Potem wystarczy sodę lub sól
z butów wysypać. W niektórych starych poradnikach, na przepocone
buty zalecana jest także sucha herbata w takich ilościach jak sól czy
soda.
- Dobrym i sprawdzonym środkiem, który nada butom połysk, jest
skórka od banana, a właściwie jej
wewnętrzna strona. Wystarczy przetrzeć nią buty, a potem wypolerować
suchą szmatką, by nabrały ładnego
połysku.
- Aby zapobiec deformowaniu
się butów, dobrze jest używać do
nich prawideł, najlepiej z drewna
cedrowego. Włożone do butów potrafią wchłonąć z nich całą wilgoć.
Odpowiednio dobrane prawidła powinny być dopasowane do wielkości
stopy. Zbyt duże mogą rozciągnąć
buty, zbyt małe nie spełnią swojej
funkcji.
- Sprawdzonym sposobem na pozbycie się z butów osadów z soli jest
potraktowanie takich zacieków zwykłym octem spirytusowym. Należy
zmieszać go z wodą w proporcjach
1:1 i dokładnie wytrzeć buty. Można
też użyć do tego celu płynu do mycia
naczyń (pół litra wody i pół łyżeczki
płynu). Następnie buty wysuszyć i
wypastować.
- Innym domowym sposobem na
pozbycie się plam z soli jest czyszczenie butów wewnętrzną stroną
skórki kilkudniowego chleba (nie
może być czerstwy). Dzięki swoim
zdolnościom, chleb jest w stanie
wchłonąć część soli, która wsiąkła
w skórę.
- Żeby zmoczone buty się nie
zdefasonowały, najlepiej suszyć je
w prawidłach, albo powypychać je
papierowymi ręcznikami lub pozwijanymi gazetami. Jeszcze lepszym
sposobem jest włożenie do środka
butów ciepłych gazet, które po godzinie należy wymienić na suche.
Jeżeli po kolejnej godzinie gazety
ponownie będą wilgotne, znowu
trzeba będzie je wymienić.
- Susząc obuwie z długą cholewką
typu kozaczki, najlepiej zawiesić je
na tasiemce lub przypiąć klamerka-
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mi. W ten sposób można zapobiec
ich popękaniu, czy zmarszczeniu w
okolicach kostki. Dobrze jest włożyć
w kozaczki karton lub dopasowaną
rozmiarem i zawiniętą w pończochę
butelkę, co pomoże rozprostować
materiał.
- Drewniane i syntetyczne części
butów trzeba myć wodą z mydłem,
używając do tego miękkiej ściereczki. Jeżeli zabrudzenia są zbyt silne,
dobrym sposobem jest użycie roztworu octu i wody.
- Plamy i przebarwienia ze skóry doskonale usuwa denaturat.
Natomiast w celu zakonserwowania butów, można od czasu do czasu
natrzeć je skórką z pomarańczy lub
cytryny, a po wyschnięciu wypolerować miękką flanelką.
- Za ciasne lub zbyt luźne buty
też można uratować. W zakładach
naprawy obuwia dostępne są specjalne maszyny rozciągające, które
zmieniają w zależności od potrzeby,
zarówno długość, jak i szerokość butów. Przy odrobinę za dużych butach
doskonale sprawdzają się wkładki.
- Jeżeli kolorowe buty brudzą rajstopy czy skarpetki, można je pomalować od wewnętrznej strony, przy
krawędzi wycięcia bezbarwnym
lakierem (może być lakier do paznokci).
- Na ślizgające się podeszwy najlepszym sposobem jest przetarcie
ich grubym papierem ściernym, albo świeżo przekrojonym surowym
ziemniakiem.
- Jeżeli skórzane obuwie skrzypi, trzeba nalać do wnętrza butów
odrobinę lekko podgrzanego lnianego oleju i postawić na kawałku
plastiku lub metalowej tacy przez 24
godziny. Buty przestaną skrzypieć,
a skóra zostanie zaimpregnowana.
- Zapasowe fleki dołączone przez
producenta obuwia na ogół są marnej jakości i niszczą się w rekordowym tempie. Wtedy zniszczeniu
ulegają także obcasy. Dlatego najlepiej jest założyć u szewca trwałe
fleki gumowe, odporne na ścieranie
i szybkie zniszczenie.
Buty są ważnym elementem
nie tylko naszego stroju, ale także
zdrowia. Kupując buty, powinniśmy
wybierać modele wygodne, przepuszczające powietrze, najlepiej ze
skór naturalnych. Inwestycja w porządne i droższe buty z pewnością
się opłaci. Dobre buty będą nam
służyć długo, a jeśli odpowiednio o
nie zadbamy, dłużej zachowają swój
piękny wygląd.
Marzena Dobrowolska
Źródła: spodpantofla.pl, onet.
moda.pl, mowimyjak.pl
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Jesień życia
Każdy wiek ma swoje prawa i
mając tych kilkadziesiąt wiosen,
nie można uciec od faktu, że tu coś
zaboli, tam coś strzyknie. Im starszy organizm, tym więcej wymaga
zainteresowania, dbałości i wkładu
pracy. Ale kolejne zmarszczki na
twarzy nie mogą przesądzać o tym,
ze trzeba usunąć się na margines życia. Wręcz przeciwnie, należy zrobić
wszystko, aby jesień życia była całkiem przyjemna.
Senior, to brzmi dumnie
W obecnych czasach bycie seniorem nabiera zupełnie innego wymiaru, niż jeszcze kilkanaście lat temu,
bowiem współczesny świat preferuje
inne niż kiedyś wartości, kreowane
głównie przez media i agencje reklamowe. Teraz senior, czyli osoba
np. sześćdziesięcioletnia, to człowiek dojrzały, ale nie stary. Często
aktywny zawodowo, uśmiechnięty i zadowolony z życia. Dzisiejszy
senior nie odsuwa sam siebie od
przyjaciół i rodziny, nie usuwa się
w cień. I innym też nie pozwala tego robić. Ma większą świadomość
swojej wartości, mądrości i bagażu
doświadczeń na wagę złota.
Ludzie żyją coraz dłużej i ten
wzrost średniej wieku społeczeństwa pociąga za sobą większą liczbę ludzi „w słusznym wieku”, którzy
korzystają z internetu, wyjeżdżają na
zagraniczne wycieczki, zapisują się
na Uniwersytet III Wieku, spełniają
swoje marzenia, a nawet uzupełniają
braki w wykształceniu.
Z myślą o osobach powyżej 60 roku życia, powstaje coraz więcej internetowych portali społecznościowych przygotowywanych dla i przez
seniorów, gdzie mogą oni nawiązywać nowe znajomości, przyjaźnie i
kontakty towarzyskie.

Naprawdę dobre rady
Życie seniora może być przyjemne. Aby to osiągnąć, wystarczy zastosować kilka dobrych rad i mieć
wiarę w siebie.
1. Zaakceptować siebie i swój wiek.
Starzenie, nie jest zagrożeniem ani
dla życia, ani dla zdrowia. Zresztą
co to za starość, gdy się ma 60 czy
kilka więcej lat. Akceptowanie swojego wieku, to naprawdę wielka sztuka, bo ciężko pogodzić się z upływem czasu. Trudno zaakceptować
zmarszczki, nasilające się dolegliwości nawiedzające organizm, obawy
przed chorobami, a wręcz przed
śmiercią. Ze starością nie można
walczyć, trzeba ją po prostu polubić
i zrobić wszystko, aby jesień życia
była bezchmurna i pogodna. Ludzie
po 60-ce, po przejściu na emeryturę,
mają nareszcie czas dla siebie, ale
czasami ten nadmiar wolnego czasu zaczyna im przeszkadzać. Coraz
częściej myślą o tym, że są starzy. A
zestarzeć się, też trzeba umieć.

2. Aktywny tryb życia lekarstwem
na prawie całe zło.
Osoby sprawne fizycznie w o wiele mniejszym stopniu narażone
są na wszelkie możliwe problemy
zdrowotne. Dlatego coraz częściej i
głośniej mówi się o tym, że ruch jest
na wagę i złota, i zdrowia. O cudownym wpływie aktywności fizycznej
na zdrowie i dobre samopoczucie
człowieka, wiadomo od dawna. Ale
seniorzy często zapominają, że ten
dobroczynny wpływ dotyczy także
ich. Osoby starsze, które kilka razy
w miesiącu spacerują, mają o 30
procent większe szanse na dłuższe
życie niż ich nieaktywni fizycznie
rówieśnicy i znacznie wzrastają ich
szanse na przeżycie dodatkowych
lat. Spacery nie są dużym wysiłkiem
dla organizmu, a efekty naprawdę
są widoczne. Trzydziestominutowy
spacer, co najmniej trzy razy w tygodniu, pomoże utrzymać dobrą

formę, wzmocni organizm i powstrzyma doświadczenia łagodnych
zaburzeń poznawczych. Taka aktywność fizyczna pomoże też zapobiec
wielu urazom, ponieważ podczas
spacerów ćwiczy się między innymi utrzymywanie równowagi. Dla
wzmocnienia swojej kondycji można także jeździć na rowerze, pływać,
czy zapisać się na kurs tańca.
3. Systematyczne monitorowanie
stanu swojego zdrowia
Wraz z upływem lat nasz organizm
staje się coraz słabszy. Takie są
prawa biologii. Po co czekać, aż
choroba zaatakuje, lepiej wyjść jej
naprzeciw. Systematyczne wizyty
u lekarza są bardzo istotnym elementem zdrowego stylu życia ludzi
trochę starszych. Wiedza o swoim
organizmie to połowa sukcesu.
Zmniejsza obawy przed chorobami,
co z kolei powoduje lepsze samopoczucie i większą pewność siebie. Bo
świadomość, że nic człowiekowi nie
zagraża, jest podstawą spokojnej egzystencji, a zapobieganie chorobom
to bardzo istotny element dbania o
swoje zdrowie. Lepiej nie liczyć na
szczęście, nie łudzić się, że właśnie
nas ominą wszelkie dolegliwości.
Podstawą dobrego samopoczucia
seniora jest systematyczne monitorowanie swojego stanu zdrowia. A
więc regularne badania morfologiczne krwi, sprawdzanie poziomu cukru i stężenia cholesterolu we krwi,
jak również stałe sprawdzanie poziomu ciśnienia i dbanie o prawidłową
masę ciała.
4. Prawidłowe odżywianie się
By starzeć się zdrowo, trzeba zadbać
o prawidłowe odżywianie. Należy
zrezygnować z tłustych sosów i ciężkostrawnych potraw, które nie dość,
że podnoszą poziom cholesterolu, to
jeszcze wywołują uczucie ciężkości
i powodują senność. Najlepiej ograniczyć, a jeszcze lepiej wykreślić z
jadłospisu cukier, ciastka z kremem
i torciki. W zamian za to zwiększyć
codzienną ilość warzyw i owoców,
a po obfitym posiłku nie wylegiwać
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się przed telewizorem tylko pójść na
spacer. Zawsze mieć pod ręką pestki
słonecznika, orzechy lub migdały,
które nie tylko są smaczne, ale również dodają energii.
W codziennym menu seniora powinny znaleźć się produkty mleczne,
pełnoziarniste pieczywo, warzywa,
owoce i chude mięso. Spośród składników mineralnych trzeba zwracać
uwagę na odpowiednią ilość potasu,
żelaza i magnezu, których niedobory często występują w starszym wieku. Pić należy około dwóch litrów
płynu na dobę. Dietetycy uczulają,
że w tym wieku zmieniają się już
potrzeby żywieniowe organizmu
i należy bardziej uważać na to, co
się je. Warto pamiętać o warzywach
i produktach pełnoziarnistych, a
także ograniczyć czerwone mięso
oraz pełnotłusty nabiał. Dwa razy
w tygodniu koniecznie trzeba jeść
ryby z wysoką zawartością kwasów
omega – 3 czyli łososia, sardynki czy
pstrąga potokowego.
Należy także ograniczyć alkohol.
Nie chodzi o to, aby z dnia na dzień
zaprzestać delektowania się ulubionym winem, po prostu trzeba w tym
temacie zachować umiar. W efekcie można znacznie obniżyć ryzyko
chorób serca i innych dolegliwości,
bowiem nadmierne picie alkoholu
przyspiesza proces starzenia się i rozwój różnych dolegliwości. Kobietom
zaleca się spożywanie maksimum
dwóch do trzech jednostek alkoholu dziennie, zaś mężczyznom trzech
do czterech jednostek (1 jednostka
= około 8 gramów).
5. Sen to zdrowie
Po sześćdziesiątym roku życia trzeba zadbać o sen, o jego ilość i jakość.
Nieprawdą jest, że osoby w tym wieku potrzebują mniej snu niż ludzie
młodzi. Lekarze zalecają seniorom
od 7 do 8 godzin snu i przestrzegają, że dłuższe leniuchowanie może
wręcz zaszkodzić zdrowiu. Przed
pójściem spać trzeba zadbać o to,
aby sypialnia była dobrze wywie-

trzona i panowała w niej odpowiednia temperatura. Nie należy przed
snem zjadać obfitych posiłków,
tylko przekąsić cos lekkiego i z małym uczuciem głodu położyć się do
łóżka. Nie zaszkodzi także niezbyt
gorąca, relaksująca kąpiel.
6. Ćwiczenie umysłu
Żeby mózg był aktywny i sprawny,
trzeba go ciągle szkolić i trenować.
Doskonale sprawdzają się różnego
rodzaju rozrywki umysłowe typu:
szarady, krzyżówki, czy sudoku.
Ważne jest, aby w tym wieku umysł
był zaangażowany i jak najwięcej
pracował. Można zapisać się na
kurs językowy i nauczyć się wreszcie niderlandzkiego czy angielskiego. Zalecane jest czytanie książek i
prasy. Jednym słowem trzeba robić
wszystko, aby utrzymać umysł w dobrej kondycji.
7. Ostrożnie z lekami
Kiedy seniora coś zaboli, co niestety zdarza się częściej niż kiedyś, na
ogół udaje się on do lekarza. A każda
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taka wizyta wiąże się z przepisaniem
i wykupieniem kolejnych leków. W
domowej apteczce przybywa medykamentów i w momencie, kiedy znowu coś zaboli, nie trzeba już chodzić
do lekarza tylko zaaplikować sobie
„to co ostatnio zalecił pan doktor”.
Takie postępowanie jest bardzo
nieodpowiedzialne. W tym wieku
organizm może reagować na pewne leki zupełnie inaczej niż jeszcze
kilka miesięcy wcześniej. Określony
problem zdrowotny potrzebuje określonego lekarstwa. Konkretny lek
przepisany przez lekarza nie jest
dany „na zawsze” i na ogół pomaga w wyleczeniu jednej dolegliwości.
Lekarze przestrzegają, aby nie leczyć
się samemu i nie obciążać starszego
już organizmu niepotrzebną dawką
medykamentu.
XXI wiek, każdego dnia przynosi
nam rewelacyjne naukowe odkrycia
i niesie postępy w medycynie. Na
wiele ludzkich dolegliwości istnieją
odpowiednie preparaty medyczne,
które mogą nie tylko powstrzymać
chorobę, ale także, – co ważne, jej zapobiec. Odpowiednio dbając o siebie
i mając pogodę ducha, jesteśmy w
stanie wiele procesów opóźnić, czy
złagodzić. Bo czyż nie jest prawdą, że
„wiara czyni cuda?”. Wiara w siebie,
w swoją wartość, życiową mądrość
jest nie do kupienia. Dlatego nie
traktujmy jesieni swojego życia jak
zsyłki, tylko starajmy się wydobyć
z niej to, co najpiękniejsze. Starzy
będziemy wtedy, kiedy poczujemy
się staro. Nieważna jest ilość zmarszczek tylko fakt, jak długo chcemy
czuć się młodo i być potrzebni.
Sylwia Jaworska
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Choroba zwana samotnością
Lubimy przebywać w domu,
ogrzewać się jego ciepłem i
bliskością rodziny. Są wśród nas
jednak i tacy, którzy po zamknięciu
za sobą drzwi witają się z ciszą,
szarością i pustką. Oni chorują na
samotność. Ta choroba może być
źródłem długotrwałego cierpienia i
często bywa nieuleczalna.
Samotna codzienność
Od samotności wieje smutkiem,
niepokojem i lękiem. Ludzie
chorujący na samotność często
budzą się w środku nocy i czują
wszechogarniającą ich pustkę.
Próbują jakoś przetrwać do rana
ale bywają takie noce, kiedy sen
nie przychodzi. Telefon milczy,
telewizor też – w końcu oglądanie
po raz kolejny tego samego filmu
nie cieszy. Zwłaszcza w samotności.
Rano szybki prysznic i śniadanie.
Na stoliku stoi jedna samotna
filiżanka więc i śniadanie specjalnie nie smakuje. Zresztą celebrowanie samotnie posiłku to żadna
przyjemność. Potem praca, jakieś zakupy i powrót do samotni w której
nikt nie czeka. Nie słychać kroków
drugiego człowieka, w łazience brakuje drugiej szczoteczki do zębów,
w przedpokoju drugiej pary kapci,
no i tej drugiej filiżanki na stole.
Ludzie samotni swoją samotność
mają wypisaną na twarzy. Nie ma
w nich radości i serdeczności w
stosunku do drugiego człowieka.
Przed swoją samotnością bronią się
jak potrafią, ale nie wychodzi im to
zbyt dobrze, bo ta samotność tak
bardzo w nich wrosła, że aż boli. A
nie z każdym bólem człowiek potrafi
sobie poradzić.
Samotność przez duże S
Samotność jest trudna, bolesna
i bardzo niebezpieczna. Samotny
człowiek zamyka się w tej swojej
samotności jak w kokonie i samotnieje jeszcze bardziej.
Nie ma w nikim oparcia więc cierpi i z tym cierpieniem jest sam. Ale
to nie samotność boli. Ból sprawia
przede wszystkim brak osoby autentycznie bliskiej, do której można
mieć pełne zaufanie.
Różne są definicje samotności ale
chyba najprościej jest powiedzieć,
że człowiek samotny, to człowiek
opuszczony przez innych. Albo na
własne życzenie, albo z innych powodów. W dzisiejszych czasach,
w których ważniejsze staje się to

aby mieć niż być, jest wielu samotnych ludzi. Naprawdę samotnych. Czują się samotni w tłumie,
w domu, w pracy. Nie zawsze jest
to ich świadomy wybór. Powodem
takiego stanu rzeczy jest siedząca w
nich jak zadra obawa lub lęk przed
odrzuceniem, wyśmianiem, niezrozumieniem, niezaakceptowaniem
przy próbie wyjścia z tego błędnego
koła i nawiązania bliższej relacji z
drugim człowiekiem.
Często samotni są ludzie, którzy
są inni. Nie są dziwni czy dziwaczni, są po prostu inni. W towarzystwie nie bawią ich dowcipy
wywołujące u reszty eksplozje
śmiechu, przytłaczają ich rozmowy
o wszystkim i o niczym, denerwuje
ich uciekający przez palce czas, a w
dobieraniu znajomych i przyjaciół są
bardziej wybredni i ostrożni niż inni.
Od ludzi wymagają więcej i dlatego
nie są akceptowani. Są samotni.
John Cacioppo – amerykański
neurobiolog uważa, że „ludzie są biologicznie uwarunkowani do tworzenia więzi społecznych”. Prowadzone
przez niego kilkanaście lat badania
wykazały, że osoby samotne źle
śpią, żyją w poczuciu niepokoju
i zagrożenia, ciśnienie krwi mają
wyższe od średniej i bardziej niż ci
niesamotni narażone są na choroby serca. Cacioppo idzie jeszcze
dalej. Twierdzi, że im człowiek jest
młodszy, tym doskwierająca mu
samotność czyni większe spustoszenie w jego psychice, co w konsekwencji odbija się nie tylko na
jego kondycji psychicznej, ale i na
zdrowiu fizycznym.
Jeżeli samotność pkona człowieka,
to oprócz wszechogarniającego go
smutku będzie jeszcze musiał się
zmierzyć z codziennym poczucie
winy, z chronicznym brakiem zaufania do drugiego człowieka, z lękami,
napięciami i niską samooceną. Bo
samotność może być przyczyną
zaniżonego poczucia własnej
wartości, strachu, niepewności,
niezdolności do swobodnego i
spontanicznego porozumiewania
się. Jeżeli ktoś znajduje się w takim stanie, to tylko jeden malutki
kroczek dzieli go od samotności
chronicznej, która może trwać

kilka, kilkanaście lat, albo i przez
całe życie. Wtedy zawodzą mechanizmy obronne i ludzie oddalają
się od rzeczywistości. Wpadają w
nierzeczywisty świat pełen złudzeń
i fantazji. Żyją wyobrażeniami, które
biorą górę nad realiami codziennego życia. Wpadają w depresję.
Czy człowiek samotny może być
szczęśliwy?
Samotność jest dobra na chwilę,
kiedy człowiek chce odpocząć od
nadmiaru wrażeń, zbytniej obecności
innych ludzi, od hałasu, gwaru.
Kiedy chce sobie coś przemyśleć,
przewartościować, chce się wyciszyć,
uspokoić i nabrać do pewnych rzeczy dystansu. To naturalny odruch ,
bo każdy człowiek potrzebuje trochę
intymności. Jednak często ta ucieczka przed ludźmi może przerodzić
się w ucieczkę w samotność. A
samotność na dłużej nie jest dobra
i potrafi bardzo zmienić człowieka,
jego wrażliwość, system wartości,
nawet charakter.
Samotność zaczyna się wtedy,
kiedy sami oddalamy się od ludzi,
albo to oni od nas odchodzą.
Niektórzy wybierają samotność
świadomie. Czy jest im z tym dobrze? Samotność jest czasami potrzebna ale pod warunkiem, że nie
trwa zbyt długo. W życiu zdarzają
się różne sytuacje. Czasami ludzie
zrywają łączące ich więzi i wina
nie zawsze leży pośrodku. Nikt z
nas nie jest nieomylny, doskonały.
Każdy popełnia błędy, ale zasługuje
na kolejną szansę. Naukowcy
twierdzą, że jeżeli człowiek poczuje
ból samotności, to najlepszym lekarstwem na tę dolegliwość jest więź
z drugim człowiekiem.
Samotność to choroba, która
w ludzkim organizmie może
spowodować ogromne spustoszenie
i doprowadzić do znacznego skrócenia życia człowieka. Lekarze z
amerykańskiego Brigham Young
University dowiedli, że ci niesamotni mają aż o połowę większe
szanse na dłuższe życie niż ci
cierpiący na samotność. Naukowcy
są również zdania, że samotność
powinna zostać uznana za chorobę
cywilizacyjną XXI wieku. Tak jak
alkoholizm, narkomania i depresja.
Na służbę zdrowia raczej nie
można tutaj liczyć. Kto więc rozpozna symptomy samotności i zaleci kurację? – Potrzebny jest drugi
człowiek…
Barbara Kamińska
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Najpierw pomyśl, potem napisz
„Nie pisz w internecie pod wpływem emocji. Tego, co raz napiszesz,
nie będzie można już wymazać.
Emocje opadną a wpis pozostanie”.
Te słowa napisał pewien internauta,
który za wpis na jednym ze społecznych portali, został usunięty z pracy.
Pozwolił sobie bowiem na wyjątkowo nieprzychylny komentarz na
temat swojego pracodawcy. Kiedy
dotarło do niego to, co zrobił, było
już za późno.
Zwolnieni przez Facebook
Coraz więcej firm prześwietla swoich pracowników online. Specjalne
agencje monitorują ich profile osobiste, działania na Facebooku czy innych serwisach. A ludzie, nie zdając
sobie z tego sprawy, umieszczają w
sieci najróżniejsze informacje, często niestety takie, które nie powinny
być podawane do publicznej wiadomości.
Podstawowa zasada pracownika
brzmi: Nie umieszczaj w sieci niczego, czego nie powinien widzieć
twój pracodawca. W przeciwnym
wypadku może czekać cię niemiła
niespodzianka. Doskonałym przykładem takiej niefrasobliwości jest
przypadek pewnego internauty, który stracił pracę po tym, jak w niewybredny sposób opisywał na popularnym forum spolecznosciowym wady
i przywary szefa swojej korporacji.
Dyrekcja firmy wytoczyła mu także
proces o zniesławienie, który oczywiście przegrał.
Trzech francuskich pracowników zostało zwolnionych z pracy
za krytykę swoich przełożonych na
Facebooku. Panowie, nie godząc się
z taką decyzją, skierowali sprawę do
sądu. Niestety, sędzia opowiedział
się po stronie szefostwa firmy. Uznał,
że wprawdzie – byli już – pracownicy mieli powody, aby krytykować
swoich przełożonych, ale według
obowiązującego w tym temacie prawa, nie wolno im było udostępniać
powyższych wypowiedzi na forum

publicznym.
Także umieszczanie w internecie
zdjęć z prywatnej imprezy zakrapianej alkoholem, może mieć poważne
konsekwencje. Pewien nauczyciel
z USA, po upublicznieniu fotografii z rodzinnej uroczystości, został
natychmiast zwolniony z pracy.
Powód? – Jako osoba publiczna naraził na szwank swoje dobre imię i
prestiż wykonywanego zawodu. To
samo przydarzyło się nauczycielowi
religii jednej z puławskich szkół, który na jednym z portali umieścił swoje zdjęcie gdzie był wystylizowany na
wilkołaka. Po interwencji oburzonego rodzica, katecheta stracił pracę.
Niefrasobliwe jest także umieszczanie na serwisach społecznościowych zdjęć z wypadów za miasto, czy
z galerii handlowej w czasie, kiedy
pracownik przebywa na zwolnieniu
lekarskim. Takie błędy, popełniane
przez chorujących pracowników,
skutkują nie tylko sporem z ubezpieczycielem, ale także z pracodawcą,
który w tym momencie w majestacie prawa może takiego delikwenta
spokojnie wyrzucić z pracy.
Beczka bez dna
Zanim umieścimy wpis w internecie musimy pamiętać o tym, że jeżeli
ktoś będzie chciał nam zaszkodzić,
na pewno wydobędzie z sieci obciążające, czy kompromitujące nas treści. Nawet jeden, z pozoru niewinny
wpis, jedna niestandardowa fotka i
lawina ruszy. Ujawniając szczegóły
ze swojego życia musimy liczyć się
z tym, że staną się one publiczne.
Opowiadając o sobie, swoim życiu,
rodzinie, przyjaciołach i znajomych,
należy zachować umiar i pamiętać,
że z pewnymi sprawami nigdy nie
należy dzielić się na forum z obcymi ludźmi. Obcymi, to znaczy tymi
poznanymi w sieci, bo tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, z kim
mamy do czynienia.
Na pierwszy rzut oka, mogłoby się
wydawać, że jest to problem mało
poważny. – Komu i po co chciałoby
się śledzić, wyszukiwać, przeglądać,
znajdować, zbierać, przetwarzać? A
jednak taką możliwość może wykorzystać wiele osób i instytucji.
Poczynając od policji, poprzez agentów ubezpieczeniowych, prywatne
„(nie)życzliwe” osoby, na pracodawcach kończąc. W internecie czasem
opisujemy; na co chorujemy, jakie
w naszym domu panują układy, w
jaki sposób wychowujemy swoje
dzieci. Nie zdajemy sobie sprawy
z tego, że takie informacje mogą

świadczyć przeciwko nam. Fotka z
papierosem, mandat za przekroczenie prędkości zapłacony przelewem,
uprawianie ryzykownych sportów,
to wszystko klasyfikuje nas do kategorii – ryzykant. A kiedy taką
kategorię otrzymamy, możemy być
pewni, że dostaniemy droższą polisę ubezpieczeniową, a na otrzymany
kredyt większe oprocentowanie.
W sieci można znaleźć ostrzeżenia
typu: „piłeś – nie pisz”, „bierzesz –
nie pisz”. Niestety, przez sporą część
użytkowników traktowane są one
z przymrużeniem oka. Duża część
wpisów „ po zażyciu”, to ordynarne
żarty, wulgaryzmy i nieprzemyślane
opinie mające zdyskredytować znajomych czy przełożonych. Dlatego
przed pójściem na zakrapianą imprezę, najlepiej jest wylogować się ze
wszystkich serwisów. Ale przed tym
zabezpieczyć je takimi hasłami, że
wpisanie ich w stanie wskazującym,
jest po prostu niemożliwe. I zawsze
pamiętać, że internet może wszystkiego o nas nie wie, ale wie to, co
sami mu powiemy.
Namierzone e – emocje
Często teksty powstające na użytek sieci piszemy pod wpływem
emocji, słabości, bezradności, chcąc
komuś dokopać, czy na kimś się
wyżyć. Złość powoduje, że tracimy
zdrowy rozsadek, emocje biorą górę i wypisujemy to, co nam ślina
na język przyniesie. A potem tego
żałujemy. Znalezienie osoby, która
wypisuje na forach różne bzdury,
znieważa innych czy rzuca wulgaryzmami, wcale nie jest trudne. W
sieci nikt nie jest anonimowy, każdy komputer można namierzyć i zidentyfikować. Mając do dyspozycji
numer IP internauty i pseudonim,
jakiego używa na przykład na forum,
wyśledzenie go nie stanowi problemu. Taki numer jest przydzielony
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komputerowi za pomocą którego
łączymy się z siecią.
Wprawdzie przeciętny użytkownik nie ma takich uprawnień jak
policja czy specjalne służby, ale to
nie oznacza, że jesteśmy bezkarni. Namierzaniem innych w sieci zajmują się wyspecjalizowane
agencje, dla których dotarcie do
adresata konkretnego wpisu nie stanowi żadnego problemu. Można też
sprawdzić dokumentację dotyczącą
używanego systemu operacyjnego.
W każdym systemie jest zestaw
aplikacji służących do analizy sieci
komputerowych i klikając na takie
narzędzia jak host, ping, whols,
netstat czy traceroute, możemy zlokalizować konkretnego internautę.
Znając numer IP osoby przez nas
poszukiwanej, wystarczy skorzystać
ze stron geolokalizacyjnych, czyli na
przykład mapy Google i przeanalizować gdzie poszukiwany przez nas
internauta się znajduje. Jeżeli dodamy do tego przeszukiwanie portali
społecznościowych i prześledzimy
zawarte tam profile okaże się, że zbliżymy się znacznie do celu.
Komputery nieustannie zbierają,
analizują i archiwizują każdą naszą
działalność w internecie. Każde kliknięcie, wpisanie znaku z klawiatury,
dokonanie transakcji finansowej,
podpisanie umowy i każdy nasz
ruch. A my ciągle żyjemy w przeświadczeniu, że jako jedna z miliardowej części internetowego świata
jesteśmy anonimowi. Nic bardziej
mylnego.

O czym trzeba pamiętać:
- Zanim cokolwiek napiszemy i
umieścimy w portalu spolecznosciowym, najpierw pomyślmy. To, co
jest w sieci, już tam pozostanie, nawet jeżeli pewne treści wykasujemy.
Zawsze istnieje realne niebezpieczeństwo, że ktoś zdążył już je skopiować, przechować i udostępnić
dalej. Jeszcze gorzej, jeżeli zarchiwizowane treści spokojnie czekają,
aby w najmniej dla nas dogodnym
momencie znaleźć się w sieci i nas
skompromitować.
- Używając swojego prywatnego konta, nie łudźmy się, że jest ono rzeczywiście prywatne. Każdy, kto będzie
chciał nas znaleźć i tak znajdzie.
Dlatego trzeba zachowywać daleko
idącą ostrożność wypowiadając się
na temat swojej pracy, przełożonych,
kolegów i panujących w pracy stosunków. Tego typu treści zawsze
będą dowodem świadczącym przeciwko nam. - Ważny jest odpowiedni
dobór znajomych. Trzeba zapraszać
i przyjmować zaproszenia od osób,
które się dobrze zna. I pamiętać, że
nasi znajomi też mają znajomych i
może się okazać, że wypowiadając
się niepochlebnie o pani X okaże
się, iż jest ona dobrą przyjaciółką
naszego znajomego Y.
- Nie korzystać ze społecznościowych serwisów w czasie pracy. Jest
to zachowanie nagminne i negatywnie odbierane zarówno przez przełożonych, jak i współpracowników.
- Udostępniając komunikaty, najlepiej jest zastosować sprawdzony
schemat. Trzeba przyporządkować
znajomych do osobnych grup na
przykład: prywatna i praca. W zależności od osób znajdujących się
w poszczególnych grupach należy
uważać, jakie komunikaty i komu
się udostępnia.
- Dokładnie czytać regulaminy serwisów internetowych, z których korzystamy. Zwłaszcza te, na których
widnieje informacja o przetwarzaniu
danych osobowych.
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- Nie można bezwiednie akceptować komunikatów typu „ zaloguj
się za pośrednictwem Facebooka”.
Wyrażając na to zgodę pozwalamy,
aby aplikacja, której właściciela zapewne nie znamy, uzyskała dostęp
do naszego profilu publicznego
czyli: imienia, nazwiska, listy znajomych, związków, zainteresowań,
miejsca zamieszkania itd.
- Kiedy przydarzy się nam wpisowa
wpadka, najlepiej przyznać się do
chwili słabości i przeprosić. Nawet,
jeżeli szybko usuniemy wpis i tak
zostanie on zauważony, skomentowany i przesłany dalej.
Uważaj, co piszesz
Korzystając z Facebooka, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego,
że rozmowy użytkowników na tym
portalu są monitorowane. Specjalne
oprogramowanie wyszukuje nie
tylko pojawiające się wulgaryzmy
i obrażające treści, ale także wpisy,
które mogą sugerować zachowania
sprzeczne z prawem. W sytuacji, gdy
program uzna, że dana rozmowa
prowadzona na czacie jest w jakimkolwiek stopniu podejrzana, natychmiast o tym fakcie powiadamiany
jest pracownik z działu bezpieczeństwa, który dokładnie zapoznaje się
z przebiegiem konkretnej rozmowy
i w rezultacie podejmuje decyzję,
czy danego użytkownika zgłosić na
policję, czy też nie. Pracownicy monitorujący sieć muszą przeczytać tysiące, a nawet setki tysięcy rozmów.
Jedna z takich rozmów może być
właśnie nasza, podczas której dla
żartu użyliśmy sformułowania, które
gdzieś tam u kogoś może wzbudzić
podejrzenia.
Zniesławienie w internecie ścigane jest z powództwa cywilnego. Nie
wolno umieszczać w sieci informacji pisanych pod wpływem emocji,
nieprzemyślanych i niepotrzebnych. Nowoczesne technologie z
jednej strony bardzo ułatwiają nam
życie, z drugiej niestety powodują,
że przestajemy być anonimowi. W
sieci warto ważyć słowa. Pisząc komentarz pod jakimś artykułem, czy
wypowiadając się na forum publicznym, wcale nie jesteśmy anonimowi. Zostawiamy ślady, początek nitki, po której można dojść do kłębka.
W obecnych czasach można udokumentować życie każdego z nas bez
naszego udziału ani nawet zgody.
Pamiętajmy, że to co raz zostało
umieszczone w sieci na zawsze w
niej pozostanie. Jeżeli po iluś latach
ktoś nas zaskoczy naszym starym
niemądrym wpisem, nic już wtedy
może nie być takie samo.
Malwina Komysz
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Ciekawostki
Najdłuższa kaszanka na świecie
Podczas Dnia Wędliniarza w Radomyślu Wielkim na Podkarpaciu,
polscy wędliniarze dokonali nie lada
wyczynu. Przez prawie trzy godziny, na dwudziestometrowym stole
masarskim, pracowali nad stworzeniem gigantycznej kaszanki. Ich
prace monitorowała i nadzorowała
specjalna komisja oraz służby weterynaryjne. Po zakończeniu bicia
rekordu, kaszanka została zważona
(355 kg), zmierzona (224 m) i okazała
się najdłuższą kaszanką na świecie.
Poprzedni kaszankowy rekord należał do Hiszpanów, ale ich kaszanka
mierzyła „zaledwie” 175 metrów.
Restauracja tylko dla bogatych
Na hiszpańskiej Ibizie otwarto niedawno nową restaurację. Nie byłoby w tym nic dziwnego, biorąc pod
uwagę turystyczne walory tego miejsca, gdyby nie fakt, że należy ona do
najdroższych restauracji na świecie,
gdzie za kolację trzeba zapłacić około 1650 euro od osoby. Restauracja
zajmuje zaledwie jedną salę i dysponuje tylko jednym stołem, przy
którym może usiąść najwyżej 12
osób, bo tylko tylu gości każdego
dnia może wziąć udział w kolacji.
Ściany pomieszczenia, podobnie
jak blat stołu, sa ekranami, na których w zależności od podawanych
dań zmieniają się kolory, obrazy i
wystrój. W trakcie posiłku zmianie
ulegają także zapachy i temperatura.
Za pomocą zastosowanej w restauracji „kosmicznej” technologii, goście w jednej chwili mogą znaleźć
się na przykład w Wersalu lub na
Antarktydzie. Każdego dnia kolację przygotowuje 30-tu kucharzy, a
menu utrzymywane jest w wielkiej
tajemnicy. Najczęstszymi klientami
w tym lokalu są rosyjscy bogacze,
którzy bez mrugnięcia okiem płacą za możliwość zjedzenia posiłku
w jednej z najdroższych restauracji
świata.

Kocia kawiarnia
Pierwsza kocia knajpka została
niedawno otwarta w Nowym Jorku.
Kawiarnia składa się z dwóch pomieszczeń: mniejszego dla gości
– przedstawicieli homo sapiens
i większego – dla zwierzaków.
Jednorazowo lokal może ugościć
16 kotów, które do swojej dyspozycji mają urządzenia do wspinania,
kanapy i stoliki. Podczas kociej zabawy zwierzęta mogą do woli skakać, biegać, bawić się i spać, a ich
opiekunowie w tym czasie raczeni
są kawą ze słodką przekąską.
Kawiarnia jest jednocześnie
miejscem, w którym mieszkańcy
Nowego Jorku mogą kota adoptować. Ewentualni przyszli opiekunowie na miejscu mają do dyspozycji
fachowców, którzy udzielą wskazówek jak z kotem postępować. Mogą
także wziąć udział w wykładach na
temat karmienia kotów i odpowiedniej ich higieny.
Rozmowy w stylu AGD
W niedługim czasie, mieszkańcy
Korei Południowej w ramach rządowego projektu umilania obywatelom życia, będą mogli rozmawiać
ze swoim sprzętem AGD. Na pierwszy ogień poszła lodówka, z którą
właściciel będzie mógł się przywitać
i poinformować ją, że „przez trzy tygodnie nikogo z domowników nie
będzie w domu”. Na co lodówka
odpowie „szerokiej drogi, będzie mi
was brakowało”. Pralka przypomni
o zachowaniu odpowiedniej temperatury podczas prania, a odkurzacz
porozmawia z człowiekiem na temat
użycia odpowiednich szczotek i ssawek. Nie wiadomo jeszcze, o czym z
ludźmi będą rozmawiać na przykład
tostery, czy suszarki do włosów.
Księżniczka Emily
Ośmioletnia Emily ze Stanów
Zjednoczonych od lat miała jedno marzenie –zostać księżniczką.

Zakochany w córce tata postanowił
je spełnić. W Afryce odkrył skrawek
lądu (ok. 2 tys. kilometrów kwadratowych) położony między Sudanem
a Egiptem, do którego nikt (przynajmniej na razie) nie rościł pretensji.
Poleciał na Czarny Ląd, dotarł do
pustynnego rejonu Bir Tawil i zatknął w piasku flagę zaprojektowaną przez swoje dzieci. Po powrocie
do domu wspólnie z żoną zrobił dla
córki koronę i poprosił znajomych,
aby od tej chwili zwracali się do niej
„księżniczko Emily”. Dziewczynka
sypia w specjalnie zaprojektowanym księżniczkowym łożu i już dała się poznać jako wspaniałomyślna władczyni. Chce rządzić swoim
Królestwem Północnego Sudanu
mądrze i sprawiedliwie, a wszystkim dzieciom w okolicy zapewnić
dostateczną ilość żywności. Rodzina
księżniczki Emily zamówiła już papier firmowy z godłem kraju.
Nie wiadomo tylko, czy nowe
królestwo zostanie uznane przez
Sudan i Egipt. Politolodzy uważają,
że nie wystarczy zatknąć flagę na
jakimś obszarze, aby obwołać się
jego władcą. Muszą to zaakceptować państwa sąsiednie, jak również
ONZ. Wprawdzie idea państwa pomagającego ludziom może być dobrze przyjęta, ale nie oznacza to, że
księżniczka Emily zostanie prawnie
uznana jako władczyni nowego królestwa.
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Posthumano
Tak ma się nazywać nowa rasa
ludzi i robotów. Wenezuelski naukowiec Jose Luis Cordeiro uważa,
że najdalej za 50 lat ludzie i roboty
stworzą jeden gatunek. Według
niego będzie to czas, kiedy ludzie
osiągną nieśmiertelność, a nauka
przezwycięży proces starzenia się.
Już za 15 – najpóźniej 20 lat, powstaną komputery inteligentniejsze od
człowieka i mające bardziej niż ludzki, skomplikowany mózg. Za symboliczną kwotę ludzie będą mogli
odszyfrować swój genetyczny kod,
co pozwoli między innymi na „prawidłowe zaprogramowanie potom-

stwa”, co w konsekwencji wykluczy
dziedziczenie chorób. Posthumano
ma być połączeniem człowieka z robotem – nową rasą na Ziemi wolną
od wszelkich chorób i na dodatek
nieśmiertelną.
Sposób na żałobę
Pewna Amerykanka długo nie
mogła poradzić sobie ze śmiercią
ukochanego ojca. Brakowało jej
obecności taty, a najbardziej samotna czuła się podczas podróży po
świecie, które były ich wspólną pasją. Po śmierci ojca rzuciła się w wir
pracy, ale w żaden sposób nie mogła
o nim zapomnieć. Wreszcie zrezyg-
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nowała z pracy, sprzedała większość
swojego dobytku, wykonała odbitkę
zdjęcia ojca w naturalnym wymiarze
i wyruszyła w podróż dookoła świata. 25-letnia Amerykanka wszędzie
fotografuje się ze swym „kartonowym ojcem”, a pamiątkowe zdjęcia
zamieszcza na blogu i w sieciach
społecznościowych. Spędzając w
taki sposób życie czuje, że chociaż
ojca nie ma z nią ciałem, jego duch
towarzyszy jej wszędzie.
Opr.: Karolina Tomczak
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Kącik absurdu
Wynalazki PRL-u
Od wieków, na całym świecie powstawały absurdalne, nikomu niepotrzebne wynalazki. Za przodowników w tej dziedzinie uważa się nie
wiadomo dlaczego Japończyków,
którzy słyną z wymyślania i opatentowywania wyjątkowo dziwnych
przedmiotów. Okazuje się jednak, że
i my Polacy na tym polu też mamy
coś do powiedzenia. Najdziwniejsze
wynalazki PRL-u są rzeczywiście jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne. Poniższe pomysły domowych
racjonalizatorów sięgają lat 80-tych
i są dowodem na to, że „Polak jednak potrafi”. Jednocześnie uprzejmie informuję, że teksty zawarte
w cudzysłowach, są oryginalnymi
wypowiedziami naszych rodzimych
wynalazców.
Telewizor z młotkiem
Czasy PRL-u kojarzą się nam często z czarno-białymi odbiornikami
telewizyjnymi, o kiepskim wyglądzie
i jeszcze gorszej jakości. Również odbiorniki radiowe starszej generacji
niejeden raz budziły u właściciela
zabójcze instynkty. Zwłaszcza wtedy, kiedy zaczynały szwankować na
przykład podczas transmisji meczu
piłkarskiego. Mogłoby się wydawać,
że na takie kłopoty trudno znaleźć
jakąś radę. A jednak pewien pomysłowy racjonalizator wynalazł taki
oto prosty sposób na poprawę jakości odbioru starych telewizorów
i aparatów radiowych: „Chodzi o to,
że wiele telewizorów, odbiorników
radiowych, zwłaszcza starszych typów, najczęściej już bardzo wysłużonych, wykazuje podczas pracy
usterki, charakteryzujące się wydobywaniem się z czeluści aparatu różnych nieartykułowanych dźwięków
jak: charczenie, buczenie, chrypienie, trzaskanie, piszczenie, piekielne
grzmoty itp. Użytkownicy nie bacząc
na przestrogi panów z ZURT-u nie
dają wyżej wymienionych aparatów
do naprawy w wyżej wymienionej
instytucji, lecz stosują inną, wypróbowaną przez pokolenia metodę walenie pięścią w aparat. Lecz operacja
ta aczkolwiek często skuteczna zmusza słuchającego ( lub patrzącego)
odbiorcę do wstania, przejścia kilku
kroków do odbiornika, solidnego
huknięcia oraz powrotu z wycieczki na miejsce. Chcąc usprawnić tę
operację proponuję takie oto proste
urządzenie[…].
I tu następuje opis techniczny
wynalazku. Na załączonym przez
wynalazcę rysunku do projektu, na

telewizorze stoi młot przegubowy z
przywiązaną doń linką, która przez
dwa bloczki prowadzi do ręki telewidza. Szarpniecie linki powoduje
uniesienie młotka, po czym następuje uderzenie w telewizor lub
odbiornik radiowy. Według autora
powyższego pomysłu, jest to niezawodny sposób na domową naprawę
szwankujących odbiorników, bez ruszania się z fotela i przerw w trakcie
oglądania ulubionego telewizyjnego
programu.
Budzik z wyrzutami sumienia
Opisując ten wynalazek, świadomie zrezygnowałam z jakiegokolwiek komentarza do poniższego
tekstu. Sposób, w jaki zrobił to niedoszły wynalazca budzika, jest jedyny w swoim rodzaju.
„Nazywam się M.S., mieszkam w
B. Wpadłem na ciekawy pomysł, a
było to tak. Pewnej nocy śniło mi
się, że jestem przestępcą i właśnie
obrabowałem sklep, później będąc
już w swojej melinie nieoczekiwanie
usłyszałem sygnał syreny milicyjnej,
reakcja była natychmiastowa, obudziłem się. Proponuje właśnie na tej
podstawie wykonać prosty budzik.
Budzik będzie o oznaczonej godzinie włączał magnetofon, z którego
popłynie głos mówiący wezwanie do
tablicy z nielubianego przedmiotu,
lub jeśli ktoś ma coś na sumieniu
sygnał syreny policyjnej. Efekt jest
bardzo dobry, budzenie natychmiastowe, budzik ten sam stosuję i co
dzień zmieniam program budzenia”.
Hydrobudzik
Pozostając w temacie budzików,
jeszcze jeden pomysł ze specjalnym
dodatkiem, na skuteczne obudzenie się. Tym razem wynalazca tak
zachęca do zainteresowania się jego pomysłem: „Często zdarza się,
że mamy mocny sen i nakręcenie
zegarka nie wystarczy, abyśmy się

obudzili. A nieobudzenie się w określonym czasie może przynieść wiadome konsekwencje. Dlatego proponowałbym do zegarka dołączyć
mały zbiorniczek z wodą. Przy tym
zbiorniczku musiałby być przycisk
nastawiony na czas po dzwonieniu budzika. Gdy zegar dzwoniąc
nie obudziłby śpiocha, specjalnie
nastawiony na tę godzinę przycisk
spowodowałby wytryśnięcie wody
ze zbiorniczka. Nie byłoby to szkodliwe, bo pościel szybko schnie. Co
dzień jednak musielibyśmy uzupełniać braki wody w zbiorniczku.
Jest to także pożyteczne, bo od razu
otrzeźwiłoby śpiocha, który po paru
dawkach wody nauczyłby się szybko
wstawać”.
Kromkarka
Proste z założenia urządzenie,
które miało pomagać przeciętnemu Polakowi kroić proste kromki
chleba. „Trzeba po prostu do trzonka noża umocować blaszkę, która
będzie odstawać od ostrza noża na
grubość kromki” […]. Do tego opisu wynalazca dołączył oczywiście
rysunek noża z doczepioną blaszką
regulującą grubość kromki. Ale nie
to jest w tym wszystkim najciekawsze. Najlepsza jest argumentacja domorosłego wynalazcy: „Dzięki temu
urządzeniu unikniemy śmiechu rodziców i domowników z krzywych
kromek chleba, przez które widać
Warszawę. Można zrobić też regulator ruchomy lub zdejmowany z
noża, którego będziemy używali do
innych celów”.
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Rękawy do nosa
A teraz coś związanego z tematyką higieny osobistej. Rzecz dotyczy
mniejszych dzieci, które nie chcą
żyć w zgodzie z chusteczkami do
nosa. A że ludzka pomysłowość nie
zna granic, więc i na tę przypadłość
znaleziono sposób. Poniżej opis i argumenty „za” kolejnego wynalazcy:
„Dzieci do około lat siedmiu bardzo
chętnie wycierają nos w rękawy,
natomiast odznaczają się wstrętem
do noszenia chusteczek do nosa.
Znając ich skłonności chciałem w
moim pomyśle wyjść naprzeciw tym
skłonnościom i pogodzić mamy, –
które ciągle upominają dzieci, żeby
nosiły chusteczki, z dziećmi, – które
nie lubią wypychać sobie chusteczkami kieszeni. Mój pomysł polega
na tym, żeby na rękawy ubrań dzieci
przyszywać chusteczki. Chusteczki
te mogą być we wzorki lub dopasowane do koloru ubrania. Można by
też poprzyszywać zatrzaski na rękawy i chusteczki, wtedy wymiana ich
nie sprawiałaby kłopotu”.
Wagon chrapalny
Kolejny „przełomowy” wynalazek z założenia miał uprościć życie
wszystkim niechrapiącym obywatelom podróżującym polskimi kolejami. Oto jak opisuje swój pomysł jego
autor. „Często spotykanym obyczajem jest chrapanie w czasie snu. Jest
to bardzo nieprzyjemne, gdy chrapiący znajdzie się w jednym pomieszczeniu z nieznanymi mu osobami,
które za możliwość przespania się
słono zapłaciły. A tak zdarza się bardzo często w pociągach w wagonach
sypialnych. Dlatego też proponuję,
aby jak podzielono przedziały „dla
palących” i „niepalących” podzielić na „dla chrapiących tudzież rozmawiających przez sen” i „dla niechrapiących”. Natomiast chrapanie
w wagonach dla „niechrapiących”
należy karać obudzeniem i wysoką
grzywną. Pomysł ten zaoszczędzi
wiele nerwów osobom, które tak jak
niedawno ja, chciały się przespać,
a w rzeczywistości musiały słuchać
koncertu „na dwie trąby”.
Szklanka z dziurką
Inny racjonalizator wpadł na pomysł wyprodukowania specjalnych
szklaneczek do picia. Cała historia
rozpoczęła się, kiedy wraz z kolegami po obejrzeniu meczu piłkarskiego wstąpili do pewnej pijalni, aby
nawilżyć wysuszone od okrzyków
gardła. Spragnieni panowie zamówili coca-colę, którą podano im w małych szklaneczkach – tak zwanych
literatkach. I tu oddajmy głos pomysłowemu wynalazcy. „Człowieka
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się ten problem rozwiązać, tak jak
udało się rozwiązać problem lakieru
w aerozolu, szamponu w aerozolu
itp. Masło to powinno spełniać dwa
warunki: w pojemniku być ciekłe,
a po wyjściu z pojemnika tężeć na
powietrzu”.

męczy pragnienie, a tu nie można
szybko pić z tej literatki, gdyż przeszkadza nam w tym… własny nos.
Mój pomysł jest następujący: w pewnym miejscu na brzegu szklanki
zrobić wycięcie – właśnie na nos”.
W tym miejscu autor sugeruje, aby
zapoznać się z dołączonym do opisu rysunkiem. Czytamy dalej. „Jest
to literatka – mała szklaneczka, w
jakiej najczęściej podają nam coca-colę. Wycięcie to nie dotyczy szklanek do herbaty, gdyż w nich nos
nie stoi nam na przeszkodzie, lecz
„wchodzi” do wnętrza. Oczywiście
brzegi tego wycięcia nie mogą spowodować poranienia nosa. I jeszcze
jedno. Ja nie mam dużego nosa; jest
taki przeciętny, jak u moich rówieśników”.
Problem masła na biwaku
Inny pomysłodawca pochylił się
nad losem masła, które na biwaku
lub kempingu nie ma odpowiednich
warunków do jego odpowiedniego
przetrzymywania. Dokładnie chodziło mu o to, że w takich warunkach
masło nie dość, że się brudzi, to
jeszcze jełczeje. Aby zapobiec takim
praktykom przedstawił następujące
rozwiązanie: „Mój pomysł eliminuje
tę wadę: chodzi mianowicie o masło
w aerozolu. Odpada także problem
rozsmarowywania masła na chlebie. Innym przykładem zastosowania byłoby zastosowanie w wyprawach alpinistów. Istnieje tylko
jeden problem: produkcja. Jestem
jednak optymistą i wierzę, że uda

Kulturalna łyżka
Kolejny patent miał na celu zapobieganie nieodpowiednim zachowaniom przy stole, a konkretnie piciu
kawy, herbaty lub innego napoju
łyżeczką. Według zasad savoir vivre
takie nawyki nie dość, że wyglądają nieelegancko, to jeszcze niestety
świadczą o braku ogłady u pijącego. Wynalazca, któremu wybitnie
takie zachowania nie odpowiadały,
zaproponował: „proste rozwiązanie
problemiku przez wywiercenie otworu o średnicy 4-5 milimetrów w
miseczce łyżki”. Przekonywał, że „to
wcale nie przeszkadza przy mieszaniu, ale skutecznie uniemożliwia
picie łyżeczką”.
Gryzigumka
Na koniec coś dla uczniów, a dokładnie rozprawienie się z tak istotnym problemem, jakim są ołówki
z gumkami w rękach, a właściwie
ustach uczniów. Oto, co zaproponował pomysłodawca (przypominam,
że pisownia jest oryginalna): „Wśród
uczniów większa część to gryzonie.
Świadczą o tym obgryzione ołówki, długopisy. Jeśli chcemy pomóc
tym gryzoniom, to proponuję, aby
przemysł nasz produkował gąbki
lub inne masy nasycone substancją podobną do tych, które mamy
w gumach do żucia. Gąbki takie
kupowałoby się osobno i zakładało
na tylną część ołówka. Niektórzy
mówią, że takie ssanie ołówka pomaga w skupieniu się. Jeśli zaś ktoś
uważa, że takie ssanie to zły nałóg,
proponuję, by tylna część ołówków
nasycano substancją o jakimś odrażającym smaku (na przykład piołunem), która oduczyłaby amatorów
tych zwyczajów. Aha, co dotyczy
tych gąbek nakładanych na ołówki,
to umocowanie ich polegałoby na
nasunięciu rurki papierowej z gąbką
na ołówek. P.S. Ja także często ssam
ołówek”.
Wszystkie powyższe wynalazki zostały zgłoszone kilkadziesiąt lat temu do magazynu majsterkowiczów
„Młody Technik”. Niestety nie udało
mi się znaleźć informacji, czy któryś
z tych wynalazków uzyskał aprobatę
redakcji magazynu, ale śmiem twierdzić, że żaden z nich nie został wdrożony do produkcji.
Opr. Malwina Komysz
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Słowo o byle czym
Zdolność człowieka do zakochiwania się przez okrągły rok, nie
decyduje o jego obecności na samym szczycie hierarchii stworzenia.
Decydują walory intelektu, czego
potwierdzenie widać na każdym
kroku. Jak tylko zeszliśmy z drzewa, odbyliśmy przyśpieszony – na tle
tempa ewolucji innych organizmów
(z wyłączeniem wszelkich mutujących zaraz) – kurs człowieczeństwa.
Stosunkowo szybko zagospodarowaliśmy Ziemię i teraz nawet kangur
nam nie podskoczy. Tylko małpy,
siedząc zadumane na drzewach
wśród kurczących się zasobów leśnych, podejrzliwie rozglądają się
między sobą szukając brakującego
ogniwa w teorii Darwina.
Jednak nie rzecz w tym, który
to potomek małpy już tysiące lat
temu wiedział, że istnieją takie planety, które w majestacie nauki odkrywamy dopiero teraz. Nie chodzi
też o przyszłość rodzaju ludzkiego
w kontekście zagrożenia ze strony
czarnych dziur. – Że co? – Potęga
przyrody, ruchy sejsmiczne, tsunami, ekologia i różne takie te? Nas
przecież interesuje nasza własna
potęga oraz to, co dzieje się tu i teraz.
Zakochanie? Rozum? – Może to
dobry moment. Miesiąc maj takiemu tematowi niezbyt służy, gdyż
nurka będącego pod wodą, nie interesuje chmura, z której pada deszcz.
Z kolei lato jest zbyt gorące, aby niektóre sprawy traktować na chłodno.

w związku dwojga ludzi oraz czasie
odkochiwania się, ponieważ poziom
PEA opada również przez dalsze 2-3
lata. Kryzys jednak może zażegnać
dojście do głosu kolejnych hormonów szczęścia – endorfin. Jeśli u
obojga partnerów PEA i endorfiny
działają z taką samą siłą, uczucie, –
choć „spokojniejsze” – może pozostać między nimi na dłużej.
Smutny dla zakochanych wniosek, wysnuli naukowcy z University
of London. Zauważyli oni, że mózg
osoby patrzącej na kogoś bliskiego
sercu, wyłącza (!) rejony odpowiedzialne za opinie krytyczne. Wiara
we własne możliwości przekracza
granice rozsądku, a trzeźwa ocena
sytuacji – zanika. Dlatego, jeśli ktoś
próbuje zrozumieć osobę zakochaną, powinien wziąć pod uwagę, iż
jej rozum nie funkcjonuje w pełni
sprawnie. Dlatego też, przebudzenie
osoby zakochanej bywa bolesne…
Związki chemiczne, farmakologia… można przecież podać Osobie
Zakochanej jakąś substancję, która
zneutralizuje / wyłączy działanie miłosnych hormonów. Ale żeby majstrować przy stanie zakochania?!
Trudno też liczyć na to, że ktoś dobrowolnie podda się takiej kuracji
odkochiwania się. Niemniej jednak,
biochemiczne zauroczenie zostało
zarejestrowane na liście WHO, jako
choroba (symbol F63.9). Zakochanie
określono też w pewnej książce, jako
„przejściowy imbecylizm i psychiczną anginę”.

Jeśli zastanowić się, w którym
miejscu zakochanie, po przybyciu
nie wiadomo skąd, zapuszcza korzenie, aby pozostać na jakiś czas,
to przy odrobinie poetyckiego natchnienia można powiedzieć, że w
sercu. Pomimo wysiłków tysięcy
poetów i uniesień serca milionów
zakochanych, ta teoria nie znalazła
jeszcze naukowego potwierdzenia,
ponieważ żadna kardiografia, tego
nie wykazuje. Co prawda w sercu
znajdują się neurony mające wpływ
na uczucia, ale naukowcy nie próżnują i na złość poetom, doszli do
następujących wniosków.

Ta „przypadłość” jest widziana
przez większość ludzi, jako stan, w
którym już działają psychosomatyczne skutki zakochania. – Ona/
on jest zakochany. Ale są tacy, których interesują nie tylko skutki, ale i
przyczyny. Nurtuje ich pytanie: skąd
zakochanie przychodzi i dlaczego?

Zakochanie powoduje reakcje
mózgu, w którym gwałtownie podnosi się poziom związków chemicznych z grupy PEA. Potem PEA
wyzwala kolejne związki zwane
hormonami miłości (noradrenalinę i dopaminę). Ten stan może się
utrzymywać przez dwa do trzech
lat, co często decyduje o kryzysie

W oparciu o powyższe, można
pokusić się o odpowiedź, ale tutaj
musimy odwołać się do cytatu z zupełnie innej bajki.
„Połowa świata akceptuje świat wewnętrzny, zaprzecza istnieniu świata
zewnętrznego. Druga połowa akceptuje świat materialny, ale zaprzecza
istnieniu świata wewnętrznego. W

Skoro już Zachód zaklasyfikował
ten stan jako chorobę, ponadto jeśli
uzmysłowimy sobie, że medycyna
konwencjonalna zwykle leczy skutki
chorób a nie ich przyczyny, że właśnie Wschód skłania się w kierunku
przyczyn…

obu przypadkach mamy do czynienia z połową, a kto jest połową, nie
może być spełniony”. – Osho.
Oczywiście mowa tutaj o różnicach pomiędzy światem Zachodu a
Wschodu w podejściu do spraw materii i ducha. Oba „światy” zaszły daleko i efekt jest taki, że Zachód jest
bardzo zaawansowany, jeśli chodzi o
dobra materialne, lecz odciął się od
sfery ducha i często ją neguje. Z kolei w niektórych krajach Wschodu,
wśród nędzy i lekceważenia dóbr
materialnych, dąży się raczej do oderwania od spraw tego świata. Tak po
prostu jest, choć żadna skrajność
nie jest dobra. Ale przed nami era
Wodnika…
Cóż mówią „księgi z innej bajki”?
– Nie zapomina się w nich o tym, że
człowiek „składa się z ciała i duszy
nieśmiertelnej”. Jeśli więc dusza nie
umiera, to przychodzi z innego świata i do niego wraca. Zachód skłania
się bardziej do wersji jednorazowej
wizyty duszyczki na tym padole płaczu, Wschód zakłada wielokrotność
inkarnacji. Teraz już mamy przygotowany grunt do naszej próby odpowiedzi na pytanie: skąd zakochanie
przychodzi i dlaczego?
Wg. niektórych pism, dusze, które
wybierają się na Ziemię, spotykają
się wcześniej, aby uzgodnić, jakie
aspekty swojej osobowości, – z kim i
kiedy – chcą podczas danego wcielenia „przerobić”, aby uczynić kolejny
krok w doskonaleniu się.
Mówią więc sobie np.: (wymysł
autora). – Ja urodzę się jako bogata i piękna księżniczka. – A ja
urodzę się jako biedny pastuszek”.
– Zakochamy się w sobie, abym
doceniła twoją wrodzoną mądrość
pomimo tego, że będziesz biedny”.
Przyszły pastuszek zgadza się na
taki scenariusz, bo chce przerobić
lekcję postawy wobec dóbr materialnych, gdyż w poprzednim wcieleniu
był hulaką, który roztrwonił majątek przodków nie pomagając nikomu, po czym resztę życia spędził w
klasztorze studiując uczone księgi.
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Umawiają się, że w tym wcieleniu
dojdzie do spotkania. Ona zachwyci
się jego pięknym ciałem (gdyż pretendenci do jej ręki będą zdegenerowanymi cherlakami), jego zachwyci
jej uśmiech (gdyż panien na wydaniu w jego wiosce nie będzie stać na
stomatologa).
Potem, zadziałają wspomniane
już, ziemskie psychosomatyczne
mechanizmy, nastąpi idylla potajemnych spotkań w chacie za wsią.
Kiedy już poziom PEA opadnie,
dopiero zacznie się jazda, gdyż nie
będą mogli zdecydować się na imię
dla ślicznej córeczki, (ujętej w uzgodnieniach przed inkarnacją) a realia
ziemskiego życia okażą się bezlitosne, bo rodowe klejnoty księżniczki
pójdą na pieluchy, a w pobliżu nie
będzie bankomatu…
Michał Nowacki

Autobus do Polski
Żółty wróbel usiadał na dachu
naszego pojazdu i sympatycznie,
melodyjnie wyćwierkiwać zaczął:
taki mały Cieszysław, taka duża
Danuta, chudy Małodąb, taki szczupły Remigiusz, szczuplejszy Igor, taki
ja i taki Ty może emigrantem być!
Jest telewizor, klimatyzacja nawet
działa. Siedzę dosyć spokojnie i wygodnie. Próbuję złapać przez szybę
ostatnie promienie jeszcze wakacyjnego słońca. Jadę z Brukseli, nic
dziwnego, że brakuje mi witaminy
D. Właściwie już tylko ona do szczęścia jest mi potrzebna. Bo cóż więcej
chcieć podczas podróży. No dobra
kilku krakersów i to w tej podróżniczej chwili szczyt mojego wymagającego charakteru.
Sięgam wzrokiem po autobusie.
Taki Eustachy - charakterystyka
Janosika z samej twarzy, to ma na
przykład też wszystko: dwa siedzenia z tyłu, pomidora, oliwki, sałatę
po grecku robić zaczyna. Najmniej
mu się podoba do kolacji film na
pokładowym telewizorze, bo jeśli o
niego chodzi, to on uwielbia wenezuelskie, kolumbijskie, brazylijskie,
hiszpańskie, a nawet niemieckie seriale. Taki szeroki wachlarz upodobań, a wać kierowca nie trafił w żadne! Wstyd! hańba! Z powodu tego,
dzięcioł puka, dziewczyna płacze!
Biadolenie, jęczenie, wzdychanie
stawało się nie do wytrzymania.
Odwracam się mówię - panie! Nie
narzekaj pan, to nie hotel cztero
gwiazdkowy!

Eustachy w te pędy wysłał SOS.
Towarzyszki wycieczki stanęły w
obronie niczym lwice Klementynka
i Martynka, oburzone mówić zaczęły: panie! Nie odzywaj się pan! Nic
Pan nie poradzisz, że nasz Eustachy
to nie taki prosty widz! Po tym owocnym monologu - bo przecież już nie
śmiałem się odzywać. Zwyczajnie ze
strachu, bo trzy na jednego to banda
łysego!
Tylko Pani Lucynka była dla mnie
wyrozumiała. Szepnęła na ucho żebym się nie przejmował, bo ona to
też ogląda co włączą, nie jest wymagająca, a poza tym to jest cholerną
indywidualistką, ale kocha swoich
przyjaciół. Nawet nie przytaknąłem,
i chyba wcale, a wcale mój brak zainteresowania rozmową Lucynce nie
przeszkadzał. Kontynuowała swoje
wywody. Bo wie Pan, takie konflikty
to u mnie często, bo ja często jeżdżę,
wie pan, ale nie jestem zwolenniczką załatwiania spraw pięściami,
choć zdarzyło mi się wybić kilka
zębów. I w tym momencie na mojej
twarzy pojawił się uśmiech przesympatyczny, choć moje myśli wcale nie
były spójne z mimiką. Moje brwi pokazywały - tak Lucynko! Od tej pory
cokolwiek powiesz, a nawet jeszcze

nie zdążysz powiedzieć, ja się zgodzę
na wszystko! Choć opanowanie mowy ciała, gdy myśli mówią - uciekaj,
to nie taka prosta rzecz, jak ten prosty film Eustachego!
Przełknąłem ciężko ślinę i słucham dalej. Panie kochany, jestem
spontaniczna, w ogóle nie zastanawiam się nad tym co robię, czego
niestety często gorzko żałuję. Wiesz
Pan co? Przesiądę się do Pana, bo to
tak rozmawiać z kimś podczas jazdy
to zawsze lepiej, raźniej, podróż mija
szybciej, prawda? Długa cisza, która
trwała wieczność i moje przerażone
oczy nie zraziły Lucynki do wcielenia pomysłu w życie.
No, i tak jak mówiłam jestem
spontaniczna, ale dość trudno jest
mnie wyprowadzić z równowagi.
Tylko kiedy ktoś przekroczy tę niewidzialną granicę, marny jego los.
Mam fioła na punkcie pierogów ruskich, potrafię je jeść kilogramami,
nawet jeśli ociekają tłuszczem, na
punkcie muzyki - jeśli mam ochotę
śpiewać jakąś piosenkę nikt i nic
mnie nie powstrzyma - i co z tego,
że się ludzie gapią? Pomyślałem tylko nie to, nie teraz i nie tu!
Siedziałem między młotem
a kowadłem. Z jednej strony
Klementynka i Martynka wraz z
wymagającym Eustachym, z drugiej
spontaniczna Lucynka. Dopiero teraz zrozumiałem co to znaczy szach
i mat...
Adam Snarski,
www.adamsnarski.cba.pl
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Dodaj

bezpłatnie
swoje ogłoszenie
drobne
wysyłając e-mail
na adres

antwerpiapopolsku
@gmail.com
(w temacie
wiadomości
proszę wpisać
„ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią
ogłoszenia na nr
0489.823.803
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Belgijska firma poszukuje od zaraz stolarza z doświadczeniem i językiem angielskim/niemieckim bądź niderlandzkim oraz doświadczonych malarzy.
Mile widziana osoba, która posiada A1/E101. Prosimy o kontakt pod numer:
0485-639-001
50-latka, bez zobowiązań, średniej budowy, wzrost 168 cm, zadbana, pozna pana uczciwego, bez zobowiązań, bez nałogów, na dobre i na złe. Tylko poważne
oferty. Tel.: Weronika, 0465.434.011
Mechanik, blacharz, lakiernik szuka pracy. Tel.: 0465.913.767
Szukam garażu lub magazynu z pomieszczeniem socjalnym, 50-150 metrów
kwadratowych, w Antwerpii. Tel.: 0465.913.767
Polski psycholog. Tel.: 0493.620.529
Masaż relaksacyjny leczniczy, atrakcyjne ceny dojazd do klienta.
Tel.: Anna 0485.497.465
Szukam pracy jako sprzątaczka. Oferuje dokładność i efektywność. Jestem uczciwa i pracowita, zależy mi na tej pracy. Osoby zainteresowane proszę o kontakt
pod numerem telefonu: 0466.254.217 lub mailowo agaba1o2@spoko.pl. Anna
Zespół Kasperband zajmuje się graniem na zamówienie. Gramy każde rodzaje
muzyki w Belgii i w Polsce. Ceny do uzgodnienia pod numerem : 609706150
(Polska), 00485544548 (Belgia), lub mailem : patryk.karbo@gmail.com
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Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii

Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200
Tel. +32 (0) 2 7390 10l
Fax +32 (0) 2 736 18 31
www.bruksela.msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii

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

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

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

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

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

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

Polski kościół
Msze święte:
środa godz. 19:00,
sobota godz. 18:30
niedziela godz. 9:00 i 13:00
Pierwszy piątek miesiąca godz. 19:00
Spowiedź pół godziny przed każdą
mszą.
Adres:
Kościół pod wezwaniem św. Teresy
Berchem, Grotesteenweg 650
Kontakt z duszpasterzem:
ks. Ryszard Kurowski
Oudesteenweg 66, 2060 Antwerpen.
tel: 03 233 87 93
Bracia Mniejsi Kapucyni

Msze święte:
niedziela godz. 9:30, 12:15 i 17:00
Adres:
Antwerpia, Ossenmarkt 14

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

PRZYPOMNIENIE
KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO
AMBASADY RP W BRUKSELI
ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH, OBYWATELSKICH, PRAWNYCH i WIZOWYCH:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli przypomina, że w związku z dobiegającym końca
okresem treściowym – od 1 stycznia 2014 r. w sprawach paszportowych, obywatelskich, prawnych
i wizowych przyjmowane będą WYŁĄCZNIE osoby uprzednio zapisane poprzez stronę
http://www.e-konsulat.gov.pl/
Interesanci, którzy nie zapisali się – nie zostaną przyjęci.
Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane w celu odbioru paszportu
oraz uzyskania zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.
Wszystkie informacje dot. spraw konsularnych załatwianych w urzędzie znajdują się na stronie internetowej
Ambasady RP w Brukseli: http://www.bruksela.msz.gov.pl/.

