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Listopadowe rozmyślania
Jak jest po tamtej stronie? Lepiej
czy gorzej niż po tej? A może po
prostu inaczej? Ci, którzy powrócili
z tamtej strony twierdzą, że lepiej.
Czy można im wierzyć? Jak to jest
z tym życiem po życiu?
Ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną opowiadają, że w jednym momencie przelatuje człowiekowi przez
głowę całe życie. Widzi nie tylko to,
co już przeżył, ale i to, co dopiero mogłoby mu się przydarzyć. W każdej z
tych opowieści wspólnym mianownikiem jest tunel, w którego głębi
widać pulsujące światło. Ludzie,
którzy się w nim znaleźli czuli, że
opuszczają swoje ciało, a jakaś nieznana siła popychała ich do przodu.
Do miejsca, granicy, zza której nie
ma już powrotu, której jednak nie
przekroczyli. Nie czuli żadnego lęku, tylko spokój i ogromne poczucie
szczęścia. Aż wreszcie nadchodził
czas wybudzenia i zdziwienie, że
znów są po tej stronie.
Ci, którym zdarzyło się balansować na granicy życia i śmierci mówią, że najczęściej wisieli nad swoim ciałem tak, jakby z niego wyszli.
I dodawali, że patrzenie z góry na
swoją cielesną powłokę jest na ogół
ogromnym rozczarowaniem. Leżące
„nieopodal” ciało jest obce, mało
atrakcyjne, niekiedy wręcz brzydkie.
Kiedy doświadczali przeglądu swojego życia okazywało się, że takie wydarzenia jak ślub, praca, narodziny
dzieci, rodzina nie zawsze były dla
nich tak naprawdę najważniejsze.
To przelatujące jak w filmie życie
składało się z drobnych przeżyć,
małych zdarzeń i różnych spotkań.
I ten tunel ze światłem na końcu.
Każdy, kto się w nim znalazł miał
poczucie, że dąży do przekroczenia
pewnej granicy, za którą jest coś innego, nowego, nieznanego, ale nie
odczuwali żadnego lęku.
Lekarze pracujący z pacjentami,
którzy powrócili z tamtej strony opowiadają, że z ust swoich podopiecznych słyszeli najróżniejsze historie.
Twierdzą, że nie ma żadnego powodu, by podważać ich opowiadania
i nie wierzyć w nie. Doktor Eben
Alexander – lekarz, który przez siedem dni leżał w śpiączce twierdzi, że
„znalazł się w krainie wielkich różowobiałych chmur, wyraźnie odcinających się od ciemnogranatowego
nieba i większą część podróży po
tamtej stronie odbywał na skrzydłach kolorowego motyla”.
Nie umiemy rozmawiać o śmierci, boimy się mówić o niej głośno.

Rozmawiając o śmierci uświadamiamy sobie jej potęgę i zdajemy sobie
sprawę z tego jak mało znaczymy.
Śmierć jest dla nas czymś nieodgadnionym, jest końcem życia na ziemi.
Ale czy początkiem czegoś nowego?
Śmierć nas przeraża, bo wiemy o
niej zbyt mało, właściwie nie wiemy
nic. Nie rozumiemy jej. I nie wiemy,
co będzie potem. Ale tak to jest na
tym świecie. To, czego nie znamy,
czego nie przeżyliśmy przeraża nas i
wolimy o tym po prostu nie myśleć.
Boimy się tego, co nieznane.
Śmierć jest nieuchronna, nie mamy na nią żadnego wpływu. Ale jest
sprawiedliwa, bo dosięga każdego
z nas. I chociaż nie dopuszczamy
tego do siebie, nas również to czeka. Może więc zamiast bać się tego
czego nie znamy, nauczmy się cenić
życie. Bo najczęściej marnujemy je
w sposób niewyobrażalny.
Pielęgniarka Bronnie Ware, pracująca w australijskim hospicjum
spisała sprawy, których najbardziej
żałowały umierające osoby. Oto pięć
najczęściej wymienianych rzeczy,
które ludzie na łożu śmierci chcieliby w swoim życiu zmienić:
•Żałuję, że nie miałem odwagi żyć
własnym życiem i żyłem życiem,
którego oczekiwali ode mnie inni.
Ludzie żyją marzeniami, których nigdy nie realizują. Kiedy są u kresu
swoich dni, dopiero do nich dociera,
że już nigdy nie będą w stanie zrealizować tego, co przez całe swoje
życie odkładali na później.
•Żałuję, że pracowałem tak ciężko.
To chcieliby w swoim życiu zmienić
ludzie, którzy w pogoni za pracą, karierą i pieniędzmi, nie mieli życia
rodzinnego, nie byli świadkami do-

rastania swoich dzieci i wszystkich
cudownych wrażeń z tym związanych.
•Żałuję, że nie miałem odwagi wyrażać swoich uczuć. Wielu z nas
nie okazuje uczuć nawet w stosunku do najbliższych sobie osób. Nie
pokazuje swoich pragnień, tęsknot,
smutków i słabości. Często dlatego,
aby kogoś nie zranić, ale i niestety
dlatego, że nie potrafimy inaczej.
•Żałuję, że nie pozostawałem w
kontakcie z moimi przyjaciółmi.
Niektórym ludziom tak potoczyło
się życie, że zostali sami. Czy mieli
wybór? Na pewno, ale wybrali inną
drogę, pełną zawiści, zazdrości i pod
koniec życia zostali sami.
•Żałuję, że nie pozwoliłem sobie
być szczęśliwym. Nasze szczęście
uzależnione jest od podejmowanych
przez nas decyzji. Dlatego dokonujmy mądrych wyborów.
Życie jest jedno i szybko przemija.
Miejmy odwagę być sobą bez względu na sytuacje i otaczających nas ludzi. Miejmy marzenia i siłę, aby je
realizować. Nie gońmy za pieniędzmi za wszelką cenę, bo szkoda życia.
Tak po prostu, po ludzku. Kierujmy
swoim życiem mądrze, ale nie dajmy się wykorzystywać. Bierzmy z
niego to, co najpiękniejsze i najbardziej wartościowe, i pamiętajmy, że
obok nas są też inni ludzie. Może
mniej od nas szczęśliwi, zaradni,
mniej zamożni, czy wykształceni.
Jeżeli kogoś kochamy, powiedzmy
to i przytulmy się. Nie rańmy siebie i
innych. Wybaczmy wrogom i zawistnikom. Nie bójmy się śmierci, bo to
i tak niczego nie zmieni. Przyjdzie
ona po każdego z nas, bo każdy, kto
się narodził, musi umrzeć. Koniec
jest pisany nam wszystkim, ale żyć
trzeba tak, aby widmo śmierci nie
odebrało nam sensu życia i nie zniszczyło jego godności.
Nasze życie jest naszym wyborem
i to od nas będzie zależało, jak nasz
pobyt na tym ziemskim padole będzie wyglądał. Póki żyjemy, nigdy
nie jest na nic za późno. Zawsze jest
czas na zmiany i na to, żeby nareszcie zacząć żyć swoim życiem. Żeby
je szanować i cieszyć się każdym
dniem. Bo przecież nikt z nas „nie
zna dnia ani godziny” i nie wie, czy
jutro będzie jeszcze po tej, czy już po
tamtej stronie życia.
Sylwia Jaworska
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Poznajemy Flandrię
W czasie kolejnych stuleci o losach Flandrii decydowali wszyscy,
poza nią samą. Na nieszczęście dla
mieszkańców tego regionu, kraina
leżała na szlaku przemarszu wielkich armii. Sytuacja zaczęła się
zmieniać dopiero w latach trzydziestych XIX wieku, po powstaniu niepodległej Belgii. Dziś Flandria jest
bogatym regionem, a jej mieszkańcy
kultywują kulturową i językową odrębność, wykorzystując ją jako znaczącą siłę polityczną w rywalizacji z
walońskimi sąsiadami.
Przez wieki Flandria niejeden
raz była polem bitwy. To właśnie
tutaj położone jest Ypres – miejsce
naznaczone krwią. W trakcie I wojFlandria historycznie
ny światowej we Flandrii stoczono
W czasach średniowiecznych cztery wielkie bitwy, które historycy
Flandria (Vlaanderen) była hrab- nazywają mianem najkrwawszych
stwem słynącym z wyrobów rze- w historii.
mieślniczych i tkactwa. Dzięki rozwiniętej, zintegrowanej gospodarce
opartej na handlu, był to jeden z
najbogatszych terenów ówczesnej
Europy. Życiem gospodarczym flamandzkich miast zarządzały gildie i
to one zapewniały swoim członkom
wiele, nie tylko finansowych korzyści. Oprócz kontaktów handlowych,
dawały wyższy status społeczny i
dostęp do wiedzy, który w tamtych
czasach nie był powszechny. Dawały
także władzę.
Na terenach Flandrii narodziła się
mieszczańska Europa. Nadmorskie
tereny rozciągające się od dzisiejszego Lille aż po granicę holenderską,
były już od XIII wieku najbogatszym Flandria geograficznie
regionem w Europie. Przez lata kupcy i turystycznie
bogacili się na handlu, uprawie lnu,
Położona jest w północnej części
produkcji sukna i płócien. Flandria Belgii pomiędzy Holandią a Francją.
słynęła także z wielkiej architektury
Jej stolicą jest Bruksela, leżąca poi sztuki, a zwłaszcza malarstwa. Ta za obszarem regionu – w osobnym
bogata kraina od wieków niepokojo- stołecznym regionie federalnym.
na była przez sąsiednie mocarstwa:
Największe miasta: Antwerpia,
Hiszpanów, Francuzów, Niemców, a Gent, Brugge, Leuven i Mechelen (o
nawet Austriaków. Okres prosperity liczbie ludności powyżej lub około
Flandrii skończył się w XVI wieku, stu tysięcy).
kiedy głównym ośrodkiem handloW promieniu 300 kilometrów
wym stała się Holandia. Upadek od stolicy Flandrii mieszczą się
Flandrii przyśpieszył dodatkowo wy- najważniejsze miasta Europy tabuch konfliktu religijnego: wielkie kie jak: Londyn, Paryż, Rotterdam,
miasta skłaniały się ku protestanty- Amsterdam, Kolonia, czy Lukzmowi, podczas gdy ich władcy byli semburg.
katolikami. Tysiące tkaczy, kupców
Prowincje Oost i West Vlaanderen
i wykwalifikowanych rzemieślni- (Wschodnia i Zachodnia Flandria),
ków ruszyło na północ, uciekając rozciągają się od wybrzeża Morza
przed prześladowaniami religijnymi. Północnego po Kortrijk na południu
Ostatecznym ciosem było zamknię- i peryferie Antwerpii na wschodzie. Z
cie Scheldy pod koniec XVII wie- wyjątkiem łańcucha niskich wzgórz
ku. Od tego czasu uboga i zacofana w okolicach Ronse i ciągnących się
Flandria stała się krajem, w którym wzdłuż wybrzeża wydm, Flandria jest
niemal każdą dziedzinę życia regu- raczej płaska i monotonna.
lowały dekrety, a tylko 3% ludności
Morskie wybrzeże, to rejon doskoumiało czytać i pisać.
nale zorganizowanej sieci tramwajo-

wej łączącej wszystkie najważniejsze
miejscowości. Eleganckie De Haan
zachowało urok miasteczka z przełomu wieków, a Knokke pretenduje do
miana elitarnej miejscowości letniskowej. Największe miasto wybrzeża
to Ostenda, tętniący życiem port i letnisko pełne barów oraz restauracji.
Flandria odznacza się dużą liczbą
interesujących zabytków. W starych
murach Brugii czy Gent, zgromadzono wspaniałe zbiory dawnej sztuki
flamandzkiej. Jest też Oudenaarde
słynące z gobelinów i przepięknego ratusza, czy Kortrijk i Veurne z
małomiasteczkową atmosferą i starymi zabudowaniami. Jest i bogata
Antwerpia z mnóstwem zabytków,
świadczących o jej wielkości, potędze i rozwijającej się gospodarce.
Flandria administracyjnie
Na przestrzeni wieków Flandria
wchodziła w skład różnych państw
i regionów. Można powiedzieć, że
historycznie położona jest w Belgii,
Holandii i Francji, natomiast geograficzno-politycznie, w Belgii. Niekiedy
termin „Flandria” używany jest na
określenie wszystkich ziem zamieszkałych przez Flamandów, czy też jako
określenie Regionu Flamandzkiego,
czyli jednostki federalnej Belgii.
Region Flamandzki (Vlaams
Gewest) jest jednym z trzech regionów federalnych, położonym w północnej części kraju i zamieszkałym
głównie przez ludność niderlandzkojęzyczną. Siedzibą parlamentu
i rządu Regionu Flamandzkiego
jest Bruksela – leżąca w osobnym
Regionie Stołecznym Brukseli.
Region Flamandzki podzielony jest
na 5 prowincji:

1. Antwerpia (nid. Antwerpen – stolica Antwerpen). Zajmuje powierzchnię 2867 km², liczy 1.764.773 mieszkańców. Graniczy z Holandią oraz
prowincjami: Limburgia, Brabancja
Flamandzka i Flandria Wschodnia.
Podzielona jest na trzy dystrykty:
Antwerpia, Mechelen i Turnhout
oraz 70 gmin (gemeente). Jedna
z nich, Baarle – Hertog, stanowi
enklawę na terytorium Holandii.
Najwyższym punktem prowincji jest
wzgórze Beezelberg ( 55 m n.p.m.).
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i Leuven oraz 65 gmin. Brabancja
Flamandzka powstała w 1995 roku,
w wyniku podziału dawnej Brabancji
na trzy części: flamandzką, walońską
i nienależący do żadnej z prowincji
Region Stołeczny Brukseli.

2. Limburgia (nid. Limburg ), położona w północno-wschodniej części
kraju na lewym brzegu Mozy. Stolicą
prowincji jest Hasselt. Limburgia
zajmuje powierzchnię 2422 km²,
liczba ludności wynosi 844.621.
Graniczy z Holandią oraz prowincjami: Liege, Brabancja Flamandzka
oraz Antwerpia. Podzielona jest na
trzy dystrykty: Hasselt, Maaseik i
Tongeren oraz 44 gminy.

5. Flandria Zachodnia (nid. West
– Vlaanderen). Zajmuje powierzchnię 3151 km², i liczy 1.164.967 mieszkańców. Leży w zachodniej części
Belgii nad Morzem Północnym.
Graniczy z Holandią oraz Flandrią
Wschodnią i Hainaut. Jej stolicą jest
Brugge (Brugia). Podzielona jest na
osiem dystryktów: Brugia, Kortrijk,
Diksmuide, Ostenda, Roeselare,
Tielt, Veurne i Ypres, oraz 64 gminy.

3. Flandria Wschodnia (nid. OostVlaanderen). Stolicą tej prowincji
jest Gent. Flandria Wschodnia zajmuje powierzchnię 2982 km², i ma
1.445.831 mieszkańców. Graniczy
z Holandią oraz prowincjami:
Antwerpia, Brabancja Flamandzka,
Hainaut, i Flandria Zachodnia.
Podzielona jest na sześć dystryk- Flandria ekonomicznie
tów: Aalst, Dendermonde, Eeklo,
Flandria jest kluczowym regioGandawa, Oudenaarde, Sint-Niklaas nem ekonomicznym w Europie.
i 65 gmin.
Zawdzięcza to położeniu w centralnej części zachodniej Europy i wysokiej produktywności. Wytwarza towary najwyższej jakości i większość
swojej produkcji eksportuje za granicę. Ważnym elementem w gospodarce tego regionu jest wysoki poziom
edukacji i wielojęzyczność wśród
pracowników i kadry zarządzającej.
Co roku flamandzkie uczelnie wypuszczają na rynek pracy wykwalifikowanych specjalistów i wysokiej
klasy naukowców. Flandria jest
liderem w zakresie biotechnologii,
4. Brabancja Flamandzka (nid. mikroelektroniki, multimediów
Vlaams Brabant) ze stolicą w Leuven. czy informatyki. Flamandzkie cenPowierzchnia: 2106 km², ludność tra uniwersyteckie współpracują
1.086.446. Graniczy z prowincjami: z przemysłem, handlem i rządem.
Antwerpia, Limburgia, Brabancja Ważnym punktem na gospodarWalońska, Hainaut, Liege i Flandria czej mapie Flandrii jest przemysł
Wschodnia. Otacza również Region tekstylny, petrochemia, montaż saStołeczny Brukseli. Podzielona jest mochodów, metalurgia oraz sektor
na dwa dystrykty: Halle – Vilvoorde diamentowy.
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Flandria słynie z doskonałej infrastruktury drogowej i systemu transportu. Obok rozległych autostrad
i sieci kolejowej, posiada wiele kilometrów dróg wodnych. Równie
sprawny jest transport lotniczy.
Zaventem – międzynarodowe lotnisko w Brukseli, zapewnia łatwe połączenia z różnymi regionami świata.
Ponadto Flandria ma swoje lotniska
regionalne.
Flandria w liczbach (dane z początku 2014 roku)
Powierzchnia: 13.522 km²
Ludność: 6.410.705
Gęstość zaludnienia: 474 osoby
na km²
Średni miesięczny dochód na
mieszkańca: 3.196 €
Bezrobocie: 8,7% (grudzień 2013)
Bezrobocie wśród młodzieży: 14%
(grudzień 2013)
Największe miasto – Antwerpia:
507.911 mieszkańców
Procent ludności Flandrii mówiący w dwóch językach: 90
Procent ludności Flandrii mówiący w trzech językach: 80
Procent ludności Flandrii mówiący w czterech językach: 55
Prowincje: 5
Gminy: 308
Autostrady: 916 km
Porty: 4
Centra logistyczne: 700
Liczba browarów: 100
Hymnem Flandrii jest powstała w
1847 roku pieśń De Vlaamse Leeuw
(Flamandzki Lew). Szóstego lipca
1973 roku, lokalny parlament przyjął
ten utwór jako oficjalny hymn tego
regionu.
Źródła:
Flanders in Figures 2014,
Statistic Flanders in Figures,
Pascal „Przewodnik praktyczny
Belgia”.
Anna Janicka
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Nowy rząd, nowy premier,
nowe oszczędności
Nie sprawdziły się pesymistyczne
prognozy przewidujące kolejny długotrwały kryzys rządowy. Pięć miesięcy bez rządu, to jak na warunki
belgijskie doprawdy niezwykły rekord. Skomplikowana struktura federalna i proporcjonalna ordynacja,
wymagają tworzenia szerokich koalicji i oznaczają w praktyce, że wybory odbywają się w dwóch turach
– najpierw wyborcy oddają głosy, a
potem w długich (niekiedy bardzo
długich) negocjacjach, budowana
jest koalicja rządząca.
Cztery belgijskie partie polityczne
stworzyły koalicję, do czego z pewnością przyczyniło się złagodzenie
żądań przez flamandzką N-VA, zwycięzcę tegorocznych wyborów. Po
zakończeniu końcowych negocjacji, trwających 28 godzin, zostało
zawarte porozumienie zarówno w
kwestii koalicji jak i w sprawie ram
budżetowych.
W sobotę 11 października, w
Pałacu Królewskim w Brukseli,
zaprzysiężony został centroprawicowy rząd, na czele którego stanął
Charles Michel, Frankofon z Ruchu
Reformatorskiego (MR). Nowa rządząca koalicja składa się z trzech
partii flamandzkich: N-VA (Nowy
Sojusz Flamandzki), CD&V, czyli
Chrześcijańskich Demokratów i
Flamandów, oraz liberalnej Open
VLD. Jedyną partię walońską reprezentuje właśnie Ruch Reformatorski,
z którego wywodzi się obecny premier. Polityczni komentatorzy podkreślają, że po raz pierwszy od prawie pół wieku w rządzie federalnym
nie zasiądą przedstawiciele frankofońskiej partii socjalistycznej.
Nowy premier w wywiadzie dla
belgijskiej agencji informacyjnej
powiedział: „wszyscy partnerzy zaproponowali, bym to ja wziął na siebie obowiązki szefa rządu”. Jednak
polityczne wróble ćwierkają, że nie
było innej opcji. Partie walońskie
w żadnym wypadku nie zgodziłyby
się na to, żeby premierem został
Bart de Wever – lider flamandzkiej N-VA, co mu się politycznie
po wygranych wyborach należało.
Pomimo tego, że de Wever nie został premierem, z powstałej koalicji
może być zadowolony. Na fotelu premiera zasiadł zaakceptowany przez
niego przedstawiciel ugrupowania
frankofońskiego, a nowy gabinet jest
wyjątkowo flamandzki. Teki trzech

wicepremierów objęli politycy z północy. Po jednej przypadło na przedstawiciela każdej partii, która weszła
w skład rządu.
Nowy premier
Kim jest Charles Michel? Z pewnością najmłodszym premierem
Belgii od 1841 roku i już sam ten
fakt jest wydarzeniem wartym odnotowania. Z wykształcenia prawnik i
co nie bez znaczenia – syn byłego
szefa belgijskiej dyplomacji i unijnego komisarza Louisa Michela. W
politykę zaangażował się już jako
nastolatek. W swojej karierze był
między innymi ministrem spraw
wewnętrznych i usług publicznych
Walonii oraz ministrem do spraw
współpracy. W 2006 roku został burmistrzem miasta Wavre. Ruchowi
Reformatorskiemu przewodził od
2011 roku. Jest drugim z rzędu frankofońskim premierem po socjaliście
Elio di Rupo.
Nowy premier przysięgę złożył w
trzech językach oficjalnych Belgii:
niderlandzkim, francuskim i niemieckim. Podczas ceremonii w Pałacu
Królewskim powiedział: „przysięgam wierność królowi, posłuszeństwo Konstytucji oraz prawom narodu belgijskiego”.

Nowy rząd, nowi ministrowie
Chociaż obecny rząd nie powstawał w takich bólach jak poprzedni,
nie oznacza to, że było łatwo. Rząd
premiera Michela różni się pod
wieloma względami od poprzednich. W rządowych ławach, wśród
18 członków nowego gabinetu, czyli czternastu ministrów i czterech
sekretarzy stanu, zasiadają tylko
cztery kobiety i niestety nie ma w
nim przedstawicieli mniejszości
narodowych, co jak podkreślają obserwatorzy „nie odzwierciedla wielokulturowego charakteru kraju”.
Za to po raz pierwszy w jego skład
wchodzi flamandzka partia N-VA i

po raz pierwszy od 1958 roku jest w
nim tylko jedna partia frankofońska.
Podsumowując: w skład rządzącej
koalicji wchodzi partia silnie separatystyczna (flamandzka N-VA) oraz
francuskojęzyczna, która będzie w
obozie mniejszością i pozostanie
osamotniona wobec frontu trzech
flamandzkich ugrupowań. Czegoś
takiego w politycznej historii Belgii
jeszcze nie było.
W rządzie premiera Charlesa
Michela wicepremierami zostali: minister spraw zagranicznych Didier
Reynders, który zachował stanowisko, oraz przedstawiciele trzech
partii flamandzkich należących do
koalicji: chrześcijańskich demokratów, liberałów oraz nacjonalistów.
Większość kluczowych stanowisk
w rządzie, takich jak resort finansów, spraw wewnętrznych i obrony,
powierzono partiom flamandzkim,
co wywołało dużą krytykę opozycji
– zwłaszcza partii walońskich, które
od dawna niepokoją wszystkie ruchy
wykonane przez flamandzkich nacjonalistów. Jeden z liderów partii
frankofońskich – Olivier Maingain,
w telewizji RTL tak wypowiedział się
o nowopowstałym belgijski rządzie:
„to jest rząd Flandrii, by służyć interesom Flandrii”. Rządząca koalicja
już została nazwana „szwedzką” ze
względu na kolory i symbole tworzących ją partii: niebieski (flamandzcy i francuscy liberałowie), żółty
(flamandzcy nacjonaliści) i krzyż
(flamandzcy chadecy). Poprzedni
premier, waloński socjalista Elio di
Rupo, określił gabinet Michela jako
„antysocjalny” i uważa, że nowy rząd
zrobi wszystko, aby Belgowie pracowali więcej, ale zarabiali mniej. W
politycznym światku często określa
się nowopowstały rząd mianem „koalicji kamikadze” wróżąc mu szybki
rozpad za sprawą jedynej w rządzie
partii frankofońskiej.
Premier Michel zapowiedział
także, że żadne kwestie dotyczące
podziału regionalnego Belgii, czyli
rozłączenie się Flandrii i Walonii, – o
co postulował Bart de Wever i N-VA,
nie będą w ciągu najbliższej kadencji
rządu rozważane.
Tworzenie belgijskiego rządu nigdy nie było łatwe. Po wyborach w
2010 roku, ten proces trwał aż 541
dni i był swoistym rekordem. Nowy
rząd federalny już działa i miejmy
nadzieję, że będzie dobrym rządem
zarówno dla obywateli jak i dla państwa.
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Nowy rząd federalny przedstawił
zapowiedzi mające na celu wprowadzenie reform ekonomicznych
i socjalnych. Wpłyną one znacząco
na nasze zarobki i przyszłe emerytury.
Reforma emerytalna:
•Podwyższenie wieku emerytalnego z 65 do 67 lat (do 2030 roku).
Najpierw jednak w roku 2025 wiek
emerytalny zostanie podniesiony do
66 lat i dotyczyć to będzie zarówno
kobiet jak i mężczyzn.
•Zrównanie minimalnej emerytury
osób samozatrudnionych z emeryturą pracowniczą.
•Emerytura będzie naliczana w zależności od wysługi lat i poziomu
zarobków, co wiąże się ze zmianą
systemu naliczania emerytur poprzez wprowadzenie systemu punktowego.
•Uruchomienie II filaru emerytalnego dla osób samozatrudnionych.
Powstałe z tego tytułu oszczędności w wysokości około ośmiu
miliardów euro, mają zrównoważyć państwowy budżet i zmniejszyć
zadłużenie kraju. Premier Michel
wyjaśnił w swoim expose, że społeczeństwo kraju coraz bardziej się starzeje i dalsze finansowanie systemu
emerytalnego nie jest już możliwe
bez wydłużenia stażu pracy i okresu odprowadzania składek. Według
rządu, ta reforma jest konieczna dla
ratowania belgijskiego systemu
emerytalnego.
Zmiany w systemie podatkowym:
•Zreformowanie systemu kar związanych z podatkiem VAT.
•Zwiększenie progu franszyzy VAT z
15 000 euro do 25 000 euro obrotów
firmy.
•Korekta astronomicznych kar,
jakie fiskus może nałożyć na pracodawcę, gdy ten nie wystawił pracownikowi dokumentu potwierdzającego dochód (obecnie jest to 309
procent kwoty dochodu).
•Rewizja systemu zapobiegającego
nadużyciom z tytułu osiąganych dochodów.
•Możliwość podatkowego odpisu
tak zwanych kosztów zawodowych
dla osób najmniej zarabiających.
•Obniżenie podatku dochodowego.
Zmiany w systemie zarobków i wynagrodzeń:
•Zwiększenie do 60 dni okresu, w
którym pracownik przebywający na
zwolnieniu chorobowym otrzymuje wypłatę od pracodawcy a nie od
ubezpieczyciela (obecnie jest to 14
dni dla robotników i 30 dni dla pracowników umysłowych).
•Kwota ryczałtowego odliczenia

kosztów zostanie zmniejszona, co
w efekcie podniesie podatki tych
przedsiębiorców, którzy nie będą w
stanie udowodnić swoich kosztów
działalności.
•Zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracownika przez pracodawcę.
•Pobudzenie gospodarki poprzez
zmniejszenie składkowych i fiskalnych obciążeń przedsiębiorstw.
•Zamrożenie finansowanej przez
pracodawców, automatycznej indeksacji zarobków.
Inne rządowe zmiany:
•Ograniczenia wydatków publicznych. Każdy wydatek przekraczający kwotę 31 tysięcy euro będzie
musiał uzyskać aprobatę Inspekcji
Finansowej, natomiast przekraczający kwotę 85.000 euro, akceptację
wyrażoną osobiście przez ministra
finansów.
•Oszczędności w sektorze ochrony
zdrowia.
•Obowiązkowe prace społeczne
dla osób pozostających długo bezrobotnymi. Będą one zobowiązane
do podjęcia prac społecznych w
wymiarze dwa razy w tygodniu po
pół dnia.
•Zwiększone opłaty za zajęcia pozalekcyjne w szkołach i przedszkolach
od września 2015 roku. Dotyczy to
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między innymi szkolnych wycieczek, zajęć sportowych, czy artystycznych.
•Zmiany w systemie urlopów opiekuńczych. Wzrasta długość ich trwania o 12 miesięcy. Ten okres będzie
wliczany do czasu pracy, do celów
naliczania emerytury. Taki urlop
będzie można wziąć opiekując się
starszą schorowaną osobą lub nowonarodzonym dzieckiem.
•Więcej pracy w sektorze hotelarskim. Hotelarze i restauratorzy będą
mogli zlecać swoim pracownikom
więcej nadgodzin niż do tej pory. W
ciągu roku będzie to 360 zamiast dotychczasowych 180 godzin.
•Przedłużenie funkcjonowania
dwóch najstarszych belgijskich reaktorów atomowych z zachowaniem
ostatecznej daty 2025, jako końcowej.
•Wprowadzenie punktów karnych
za wykroczenia drogowe. Każdy kierowca, który przekroczy określoną
liczbę punktów, automatycznie zostanie pozbawiony prawa jazdy na
okres trzech miesięcy. Zobowiązany
będzie do powtórnego zdania egzaminu z przepisów drogowych, a
po jego zaliczeniu na nowo uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przypadku, gdy taki występek się
powtórzy, delikwentowi prawo jazdy
zostanie odebrane już na pół roku,
a następnie na dziewięć miesięcy.
•Walka z radykalizacją belgijskiej
społeczności muzułmańskiej w obliczu postępów tak zwanego Państwa
Islamskiego.
•Twarda polityka imigracyjna uciekająca się w razie konieczności do
wydaleń z terytorium Belgii.
•Wprowadzenie zakazu noszenia
muzułmańskich chust przez niektóre urzędniczki.
Źródła: Newsletter WPHiI
Ambasady RP w Brukseli,
onet.pl
Anna Janicka
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ConstruBagde

- identyfikator pracownika budowlanego
ConstruBadge – jest to obowiązujący od pierwszego października
tego roku, osobisty identyfikator
dla pracownika budowlanego, w
miejscu pracy. Dotyczy zarówno
pracowników zatrudnionych przez
belgijskie firmy budowlane, jak i
tych zatrudnionych przez pracodawców zagranicznych działających w
sektorze budowlanym w Belgii oraz
„budowlańców” zatrudnionych tymczasowo.
Od momentu wprowadzenia w
życie ConstruBagde, każda osoba
zatrudniona jako pracownik budowlany zobowiązana jest do noszenia identyfikatora w widocznym
miejscu. Construbagde jest głównie
wizualnym środkiem identyfikacyjnym na placach budowy, poza tym
może zostać użyte, żeby sprawdzić
obecności na placu budowy.
Jaka jest rola ConstruBagde?
Celem wprowadzenia ConstruBadge jest wspólny strategiczny plan
związków i stowarzyszeń budowlanych mających na celu zwalczanie
nieuczciwej konkurencji firm spoza
Belgii, w tym z Polski, które często,
w sposób nie całkiem zgodny z prawem, wykorzystują różnice w wysokości składek socjalnych pomiędzy
Belgią a krajami pochodzenia danej
firmy budowlanej.
Chodzi też o sprzyjanie zdrowej
konkurencji na rynku pracy. Dlatego
FBZ-FSE Constructiv, w skrócie
FBZ, jest zobowiązane, żeby rozprowadzać tę kartę.

pracownikom tymczasowym, którzy
przez uprawnione biura pracy tymczasowej zostały zatrudnione w belgijskim przemyśle budowlanym.
ConstruBagde zawiera:
Nazwę pracodawcy, nazwisko pracownika, numer identyfikacyjny
pracownika, numer identyfikacyjny
pracodawcy, numer identyfikatora,
fotografia pracownika i termin upływu ważności identyfikatora.
Aby uzyskać identyfikator, pracodawca (również zagraniczny) powinien wypełnić deklarację Limosa
(obowiązkowa dla wszystkich pracowników sektora budowlanego).
Następnie FBZ-FSE skontaktuje się
z pracodawcą e-mailem pod warunkiem, że ten prawidłowo wypełnił
internetowe podanie i podał prawidłowy adres e-mail.
ConstruBadge nie można zapotrzebować, albowiem dystrybuowane są
one automatycznie na podstawie
informacji uzyskanej poprzez belgijski system świadczeń socjalnych.
Jedynym przypadkiem, kiedy można
poprosić o duplikat ConstruBadge
jest kradzież, zniszczenie lub zagubienie pierwowzoru.

Co powinien zrobić pracodawca,
aby uzyskać ConstruBadge?
Organem wydającym ConstruBadge jest FBZ-FSE Constructiv.
Do internetowego formularza należy dołączyć fotografię paszportową pracownika, podać jego belgijski adres zamieszkania oraz uiścić
FBZ-FSE rozsyła identyfikatory na opłatę manipulacyjną w wysokości
adresy domowe pracowników belgij- 20 euro. Po wykonaniu powyższych
skich firm budowlanych jak również kroków identyfikator zostanie wysła-

ny pod wskazany adres w Belgii, w
ciągu 5 dni od wpływu na konto opłaty manipulacyjnej. Należy zwrócić
szczególną uwagę na poprawność
adresu podawanego w formularzu.
Co pracodawca może zrobić na
stronie „wniosek”?
Po zalogowaniu się, pracodawca ma
dostęp do następujących informacji:
•Zobaczyć przegląd wszystkich
ConstruBadge wyprodukowanych
dla jego pracowników.
•Poprosić o nową ConstruBadge
w przypadku jej utraty lub uszkodzenia. Każda wymiana kosztuje 20
euro.
•Śledzić status ConstruBadge, które
są w produkcji.
•Zobaczyć pełny przegląd kart wysłanych do pracowników.
Jak zarejestrować się w aplikacji
internetowej ConstruBadge?
Należy wypełnić formularz pod
adresem: init.ConstruBadge.be po
otrzymaniu potwierdzenia z systemu Limosa.
Pracodawca musi się zarejestrować w ciągu 14 dni od otrzymania
kodu. Po tym terminie musi uzyskać
nowy kod z FSE.4.
Jeżeli któryś z pracowników danej
firm nie uzyskał ConstruBadge, a jego koledzy powyższe identyfikatory
otrzymali, powodów takiego stanu
rzeczy może być kilka: nie wypełnienie przez pracodawcę deklaracji
Limosa za pracownika, któremu nie
przyznano identyfikatora, niezałączenie przez pracodawcę fotografii,
niepodanie (lub podanie błędnego
adresu) zamieszkania pracownika,
czy też brak uiszczenia opłaty manipulacyjnej (20 euro) przez pracodawcę.
FSE współpracuje w zakresie
usług płatniczych z INGENICO
(dawniej OGONE) do obsługi płatności online. INGENICO Payment
Services to europejski lider w dziedzinie bezpiecznych płatności online.
Kontakt tel.: 0032 2 209 66 16 (nl),
0032 2 209 66 17 (fr), 0032 2 209 66 18
(de/en), construbadge.be,
ConstruBadge@constructiv.be, www.
wizytowka.be,
Karolina Morawska
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Bez meldunku, ale z kłopotami?
Zmiany w polskich dowodach osobistych.
Od stycznia 2015 roku nowe polskie dowody osobiste nie będą zawierały miejsca zameldowania, rysopisu
i podpisu posiadacza dokumentu.
Zniknie adres zamieszkania, ale za
to pojawi się informacja o obywatelstwie. Zobaczymy, jak bardzo urzędy,
instytucje, czy banki, przywiązane są
do informacji zawartych w naszych
dowodach osobistych.
Bez meldunku
Bałagan będzie na pewno i to wielki. Znika z dowodów informacja o
miejscu zameldowania, za to przez
rok obowiązywać jeszcze będzie obowiązek meldunkowy. Pierwszego
stycznia, straci moc wiążącą informacja o meldunku także na starych
dokumentach tożsamości, które
jednak będą nadal ważne. Nie będzie przymusu wymiany dowodów.
Zniesienie obowiązkowego meldunku nastąpi w styczniu 2016, a rok
2015 będzie okresem przejściowym.
Jak więc żyć bez meldunku? Jak
założyć konto w banku, wziąć kredyt,
zarejestrować się jako bezrobotny
nie mając w dowodzie osobistym informacji o zameldowaniu? Wyjściem
z sytuacji ma być stosowne zaświadczenie z urzędu – płatne 17 złotych
za jeden egzemplarz. Jednocześnie
urzędnicy podpowiadają, że jest kilka
możliwości udowodnienia miejsca
zamieszkania, na przykład pisemne oświadczenie, rejestr wyborców,
ewidencja podatników w skarbówkach, albo rachunek za gaz, tak jak
to działa w niektórych krajach na
Zachodzie. Przedstawiciele banków
też oświadczają, że dla banków meldunek, a właściwie jego brak, nie

stanowi problemu. Założenie konta oraz wniosek o kredyt nie będą
wymagać płatnego zaświadczenia z
urzędu. Banki sięgną po zachodnie
wzorce i będą wymagały aktualnych
rachunków z adresem, na przykład
za energię elektryczną.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiada, że urzędnicy
gminni polegać będą na oświadczeniach składanych przez wnioskodawców i uspokaja obywateli, że
bałaganu nie będzie. Jednak samorządowcy obawiają się, że likwidacja
obowiązku meldunkowego spowoduje zamieszanie. Zdezorganizuje
pracę banków, kancelarii prawnych
i komorniczych, straży granicznej.
Powstanie bałagan przy rejestracji
obowiązku szkolnego, czy przygotowaniu spisów wyborców.
To, co dla obywateli będzie znacznym ułatwieniem, dla służb oznaczać może problemy. Na przykład
wykroczenia drogowe, za które odpowiada sprawca. Najpierw policja,
Inspekcja Transportu Drogowego,
czy Straż Miejska, wyślą pismo do
właściciela pojazdu z pytaniem, kto
siedział za kierownicą. Potem wystawią mandat wskazanemu przez
właściciela kierowcy, albo samemu
właścicielowi. Jednak kiedy zniknie obowiązek meldunkowy, skuteczność tych działań będzie zależała od tego, czy dane w Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców
będą aktualne. Teoretycznie o zmianie adresu właściciela auta trzeba
poinformować urząd, który wydał
dowód rejestracyjny pojazdu. Jednak
za zaniechanie tego obowiązku nie

są przewidziane żadne kary, czyli
przymusu nie ma.
Zmiana adresu spowoduje konieczność wymiany prawa jazdy i
dowodu rejestracyjnego oraz tablic
rejestracyjnych. Jeżeli drogówka zauważy, że adresy w dowodzie osobistym i rejestracyjnym są inne, może
dokument zatrzymać. Jednak gdy w
nowych dowodach osobistych nie
będzie adresu, zabraknie podstaw do
kwestionowania różnych adresów w
różnych dokumentach.
Firmy i urzędy, które obecnie
od swoich klientów wymagają poświadczenia meldunku, mają czas
do pierwszego stycznia 2016 roku
na to, aby przygotować daleko idące
zmiany. Wówczas zniesiony zostanie
w Polsce obowiązek meldunkowy.
Elektroniczny Rejestr Dowodów
Osobistych
Od początku 2015 roku zacznie
funkcjonować Rejestr Dowodów
Osobistych (RDO), – czyli centralny
rejestr prowadzony w formie elektronicznej przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, w którym znajdą się
wszystkie dane osobowe osób posiadających dowody osobiste. Będą do
niego miały dostęp organy gminy i
konsulowie. Dzięki temu wniosek o
wydanie dowodu osobistego będzie
można złożyć w dowolnej gminie
na terenie całego kraju, niezależnie
od miejsca zamieszkania. Zostaną
wprowadzone specjalne kontrole
korzystania z tych danych, aby zapewnić ich poufność.
Nowe dowody osobiste
W Polsce posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkiem, a za jego
brak grozi grzywna nawet do pięciu
tysięcy złotych. Dowód osobisty najczęściej staje się nieważny w wyniku
utraty daty ważności. Co istotne, to
osoba legitymująca się nim musi pamiętać, że może się on przedawnić.
W powyższej sytuacji o kolejny dokument trzeba wystąpić na miesiąc
przed upływem ważności starego.
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świadczenie o zgubieniu dowodu –
będzie je mógł wystawić odpowiedni
organ samorządu.

Nowe dowody osobiste nie będą
już bezterminowe, wszystkie wydawane dokumenty będą ważne przez
5 lub 10 lat. Do tej pory, osoby które ukończyły 65 lat, miały prawo do
otrzymania dowodu bez określonego
terminu ważności. Wielu starszych
Polaków z takiej możliwości skorzystało, chociaż w praktyce często okazywało się, że w wielu przypadkach
jest z tego więcej szkody niż pożytku.
Banki blokowały klientom dostęp do
środków na koncie, bo ci nie byli
w stanie podać terminu ważności
swojego dowodu. Pojawiały się także problemy, kiedy takich informacji przy zakupie biletu żądały linie
lotnicze.
Nowe dowody nie będą zawierały informacji o zameldowaniu oraz
danych dotyczących koloru oczu i
wzrostu. Nie będzie w nich także
zeskanowanego podpisu posiadacza dokumentu. Same wymiary i
format nie ulegną zmianie. Nadal
będzie to prostokątna, plastikowa
karta. Zdjęcia mają być takie same
jak w paszportach. Dowód osobisty
będzie ważny przez dziesięć lat od
daty jego wystawienia, z wyjątkiem
wydawanego dzieciom poniżej piątego roku życia – ten będzie ważny
przez lat pięć. Po pierwszym stycznia
2015 dotychczasowe dokumenty będą honorowane aż do terminu utraty
ważności.
Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o dowód w dowolnym
miejscu w całym kraju, a także drogą elektroniczną.
Nawet podczas wakacji, w każdej
gminie w kraju będzie można wyrobić sobie dowód. Wniosek składany
w gminie trzeba będzie podpisać
własnoręcznie, ale formularz może
za petenta wypełnić pracownik gminy w oparciu o jego dane w rejestrze
PESEL oraz podane informacje.
Elektroniczny wniosek o wydanie
dowodu osobistego trzeba będzie
uwierzytelnić podpisem elektro-

nicznym weryfikowanym za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. Fotografia
dołączona do wniosku składanego
w formie pisemnej zachowuje dotychczasowe wymiary 35x45 mm.
Do elektronicznego wniosku trzeba
będzie załączyć fotografię w pliku
o wymiarach co najmniej 492x610
pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. W każdym z tych dwóch
przypadków fotografia dołączona do
wniosku powinna być wykonana nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Jest jeszcze jedno udogodnienie.
Kiedy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się
pokonać przeszkody nie będziemy
mogli złożyć wniosku w gminie,
urzędnik przyjmie od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu (na
przykład w domu), a dowód osobisty
w naszym imieniu będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik.
Łatwiej też będzie otrzymać za-

PESEL
Od stycznia 2015 roku powstanie
rejestr PESEL – centralny zbiór danych prowadzony przez Ministra
Spraw Wewnętrznych, w którym
będą zgromadzone dane obywateli polskich oraz zamieszkałych w
Polsce cudzoziemców. Zmienią się
formularze wniosków o nadanie
numeru PESEL oraz wzory powiadomień o jego nadaniu lub zmianie
(będzie możliwa również forma elektroniczna).
Od kiedy w Polsce zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy, ulegną likwidacji rejestry mieszkańców
oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców i nie będzie można gromadzić danych dotyczących adresu
i daty zameldowania.
Opracowała: Karolina Frankowska
Źródła:
msw.gov.pl, pl.aktualnosci,
TVN24, wgospodarce.pl,
dziennikzachodni.pl,
dziennikbaltycki.pl
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Wirus ebola atakuje
Epidemia gorączki krwotocznej
ebola zbiera tragiczne żniwo w zachodnich rejonach Afryki. Według
danych z 17 października tego roku,
na terenie w Gwinei, Sierra Leone,
Liberii i Demokratycznej Republice
Konga, zachorowało 9259 osób, z czego 4595 zmarło. W obecnej epidemii,
po raz pierwszy wirus zaatakował w
Afryce Centralnej wiosną tego roku
Jego rozprzestrzenianie się w Afryce,
według WHO oznacza, że na tym
kontynencie praktycznie wymknął
się on spod kontroli.
Wirusa ebola odkryto w 1976 r.
Jego nazwa pochodzi od nazwy rzeki Ebola w Kongo, gdzie wystąpiły
pierwsze przypadki zachorowań wywołanych tym wirusem. Jego rezerwuarem-nośnikiem jest koczkodan
zielony, ostatnio uważa się też, że
owocożerne nietoperze.
Ważne informacje:
- Choroba nie przenosi się drogą powietrzną, tak jak na przykład grypa.
Łatwo się nią zarazić poprzez bezpośredni kontakt z chorym, jak i
rzeczami, których dotykał.
- Gorączka jest pierwszym z symptomów.
- Około połowy zarażonych wirusem,
umiera.
- Obecnie nie ma szczepionki ani
leków skutecznych w walce z tym
wirusem.
- Naukowcy mają nadzieję na szczepionkę do stycznia 2015.
- Sensacyjne odkrycie. Zastrzyk z
krwi ozdrowiałych z eboli ratuje
chorych
Dwóch mężczyzn zarażonych wirusem eboli zdrowieje po zastrzyku z
krwi osób ozdrowiałych z tej choroby
(27.09.2014).
Niedoceniona ebola
„Państwa UE nie doceniły zagrożenia wirusem ebola” – powiedział
w październiku minister spraw zagranicznych Niemiec. Problem są
pojedyncze przypadki, które mogą
spowodować dalsze zarażenia. M.in.
w Madrycie leczono pacjentkę z wirusem eboli, jednak nie zachowano
elementarnych środków bezpieczeństwa ani podczas transportu chorej,
ani jej hospitalizacji. Chora zaraziła
się sprzątając pokój zmarłego na ebolę misjonarza, którego przywieziono
z Afryki. Rząd Hiszpanii przyznał
w Brukseli, że personel medyczny
nie przestrzegał środków ostrożności. Hiszpańskie władze zgłosiły już
pięć dalszych przypadków z podej-

rzeniem o zarażenie wirusem eboli.
Są jeszcze inne przypadki zachorowań na świecie, między innymi
w Niemczech. Korea Północna od
piątku (24.10.2014), nie wpuszcza
zagranicznych turystów w obawie
przed wirusem. Do tego dnia nie zanotowano w Korei Pn. ani jednego
przypadku zakażenia ebolą.
W USA mieszkańcy żądają całkowitego zawieszenia komunikacji z
Afryką Zachodnią. Barack Obama
wezwał jednak Amerykanów, by nie
poddawali się histerii w związku z
ebolą. Według niego, zakaz lotów z
państw Afryki Zachodniej, jedynie
pogorszy sytuację. Prezydent powołał jednak specjalnego koordynatora rządu USA ds. walki z wirusem
ebola.
Ebola w Polsce?
Główny Inspektorat Sanitarny odradza podróży do Afryki Zachodniej.
Jednocześnie twierdzi, że „ryzyko
wybuchu epidemii w Europie jest
zerowe”. Przyznaje jednak, że pojedyncze osoby z wirusem ebola mogą
trafić do Polski. Na wszelki wypadek
są już przygotowane odpowiednie
procedury. Minister zdrowia Bartosz
Arłukowicz poinformował, że do
przyjęcia ewentualnych pacjentów z
ebolą jest przygotowanych 10 kluczowych szpitali zakaźnych w całym kraju. Krakowski Szpital Uniwersytecki
ma już specjalne „nosze” z izolacją
oddechową, służące do transportowania osób z podejrzeniem zarażenia gorączką krwotoczną.
W Mali, 700 km od głównego
centrum zachorowań, z misją szkoleniową UE stacjonuje polski kontyngent. Rzecznik prasowy wojska
poinformował, że podjęto odpowiednie działania profilaktyczne i ryzyko
zachorowania żołnierzy ocenił na
niskie.
Kanadyjska szczepionka
Według informacji z dnia
19.10.2014, Kanada rozpoczęła od poniedziałku 20.10.2014 dostarczanie
do Europy 800 fiolek eksperymentalnej szczepionki przeciwko eboli. Jak
poinformowano, „szczepionka przechodzi testy kliniczne na ludziach
w amerykańskim ośrodku badawczym Walter Reed Army Institute of
Research. Badania prowadzone na
zwierzętach dały obiecujące wyniki”.
WHO zdecyduje o sposobie wykorzystania i rozprowadzania szczepionki
w krajach najbardziej dotkniętych
epidemią.

Czy ebola może zmutować?
Wśród naukowców zdania na ten
temat są podzielone. Obecnie, trzeba
mieć bezpośredni kontakt z płynami
ustrojowymi chorego, aby zachorować. Jedni uważają, że ten stan rzeczy nie powinien się zmienić, inni
sądzą, że „teoretycznie jest możliwa mutacja wirusa i uproszczenie
sposobu jego «rozmnażania», który
miałby być tak powszechny, jak rozprzestrzenianie się przeziębienia”.
W amerykańskim radiu NPR ekspert Michael Osterholm powiedział:
„To jest poważna sprawa. Nie wiemy, czy tak się stanie czy nie, ale z
pewnością jest taka możliwość. […]
Większość jednak jest zgodna w tym,
że obecną epidemię trzeba pokonać
natychmiast, bo ebola przenosząca
się drogą kropelkową byłaby katastrofą dla całego świata”.
Według artykułu Doroty Romanowskiej w Newsweek, sprawa jest
o tyle poważna, że wirus już mutuje
i „może stać się o wiele bardziej zakaźny niż dziś”.
Nie można wykluczyć, że obecna epidemia przybierze rozmiary
pandemii, ogarniając cały świat.
Przypomnijmy, że w roku 1918 grypa hiszpanka, na którą zachorował
co trzeci człowiek na Ziemi, zabiła
według różnych szacunków od 50 do
100 mln osób. Ze względu na specyfikę Afryki, nie jest teraz możliwe
dokładne określenie rzeczywistej
liczby zakażeń ani terenów, gdzie
są ich skupiska.
Niektóre szczepy wirusa eboli już
mogły zacząć się rozprzestrzeniać
drogą kropelkową, tak jak robi to
wirus grypy. Dr Gary Kobinger z
Public Health Agency of Canada
przypuszcza, że „rozpylane przez zakażoną osobę drobne kropelki śluzu
są w stanie utrzymać się w powietrzu
i mogą być wdychane przez ludzi”.
Powiedział on też: „Pocieszające jest
tylko to, że wirusy eboli nie potrafią
przemieszczać się na większe odległości”.
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Z wielu powodów, głównie biurokratycznych, za zagrożenie dla zdrowia na skalę międzynarodową, ebola
została uznana dopiero w sierpniu.
Powstało wtedy między innymi
Centrum Reagowania w Ghanie.
Teraz najważniejszą sprawą jest
zapobieganie rozprzestrzenianiu się
śmiertelnego wirusa. Dlatego m.in.
Belgia wprowadziła kontrole na
lotnisku w związku z zagrożeniem
wirusem ebola.
„Jest możliwe, że wirus zmutuje,
będzie się łatwiej przenosił między
ludźmi i stworzy zagrożenie dla
Stanów Zjednoczonych” –powiedział Barack Obama, zapowiadając
wysłanie do Liberii 3 tys. żołnierzy
do pomocy przy zwalczaniu choroby.

W przypadku eboli człowiek zagraża innym ludziom już kilka dni
po zarażeniu, kiedy ma gorączkę
i wymiotuje. To czyni zagrożenie
ebolą łatwiejszym do rozpoznania
w przeciwieństwie do wirusa HIV,
który może ukrywać się przez wiele
lat w ciele ofiary, która nie ma o tym
pojęcia.
Polski naukowiec dr Gładysz
twierdzi, że „mutacjom sprzyja to,
że występują cztery jego (wirusa
eboli) podtypy, które mogą się wymieniać materiałem genetycznym”.
Dochodzi do tego wtedy, „gdy dwa
różne szczepy spotkają się w tej samej komórce . W efekcie powstaje
odmiana o nowych właściwościach,
której układf odpornościowy osoby
zakażonej nie rozpoznaje. Właśnie
takie gwałtowne przeobrażenia powodują pandemię grypy”.

Świat przeciwdziała zagrożeniu
Zbawienna dla świata będzie
oczywiście szczepionka, nad którą
jeszcze trwają prace. Są na świecie
głosy, że „Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) zareagowała zbyt
wolno i popełniła poważne błędy,
przez które straciła okazję do zahamowania rozwoju epidemii eboli.
[…] WHO przegapiła okazje do powstrzymania kolejnych zarażeń ebolą krótko po zdiagnozowaniu pierwszych przypadków w Liberii, Sierra
Leone i Gwinei wiosną br.” - agencja
Associated Press. Według tej samej
agencji „eksperci WHO początkowo
nie rozumieli, iż tradycyjne metody
powstrzymania choroby przed rozprzestrzenianiem się będą nieskuteczne w regionie Afryki Zachodniej,
gdzie państwa mają nieszczelne granice i dysfunkcyjne systemy ochrony zdrowia”.

Nowy wirus atakuje Afrykę.
Jest pierwsza ofiara
Po grasującej w Afryce Zachodniej
od marca epidemii ebola, daje o sobie znać inny spokrewniony z nim
wirus. Pierwszy pacjent zmarł na
chorobę marburską we wschodnioafrykańskiej Ugandzie. (06.10.2014)
Wirusa Marburg po raz pierwszy
wykryto latem 1967 roku w laboratorium firmy farmaceutycznej w
heskim Marburgu; stąd jego nazwa.
Źródłem wirusa były przywiezione
do Niemiec z Ugandy koczkodany
zielone, na których przeprowadzano doświadczenia. Do śmiertelnych
zachorowań doszło w Marburgu,
we Frankfurcie nad Menem i
Belgradzie.
Wirus powoduje krwawienia i
rozkład wszystkich narządów wewnętrznych.
Paweł Jeżewski
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Urlop na opiekę nad ciężko chorym
członkiem rodziny
Osoby zatrudnione na umowę o
pracę, mają prawo do urlopu, jeśli
jeden z członków rodziny jest ciężko chory i wymaga stałej opieki.
Członek rodziny to każda osoba
do drugiego stopnia pokrewieństwa.
Mogą to być: współmałżonek, dzieci, pasierbowie, rodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie, rodzice, dziadkowie, ojczym, macocha. Pod pojęciem
„ciężko chory” rozumie się każdą
osobę cierpiącą na schorzenie lub
dolegliwość, które według opinii
lekarza wymaga socjalnego, rodzinnego lub emocjonalnego wsparcia,
które może mieć istotny wpływ na
powrót pacjenta do zdrowia.
Z urlopu można skorzystać w pełnym wymiarze, w wymiarze 1/2, lub
1/5.
Jeśli pracownik chce skorzystać z
urlopu:
W pełnym wymiarze – nie ma znaczenia czy pracuje w pełnym, czy w
niepełnym wymiarze czasu pracy
(pełny czy niepełny etat).
W wymiarze 1/2 – pracownik musi byc zatrudniony na minimum 3/4
etatu.
W wymiarze 1/5 – pracownik musi
być zatrudniony na pełny etat.
Korzystając z tego urlopu można
przechodzić z jednego systemu na
drugi, (czyli np. z pełnego wymiaru
urlopu na 1/2 lub 1/5).
Urlop na jednego pacjenta może
trwać:
Maksymalnie 12 miesięcy – w pełnym wymiarze.
Maksymalnie 24 miesiące w wymiarze 1/2 lub 1/5.
Osoba samotnie wychowująca
ciężko chore dziecko, które jeszcze
nie ukończyło 16 roku życia, ma prawo do takiego urlopu przez:
- maksymalnie 24 miesiące – w pełnym wymiarze urlopu,
- maksymalnie 48 miesięcy – w wymiarze 1/2 lub 1/5.
Urlop na opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny może trwać
najkrócej 1 miesiąc a najdłużej 3
miesiące. Urlop można przedłużać
o kolejne okresy, aż do całkowitego
wyczerpania prawa do tego urlopu,
czyli odpowiednio do 12, 24 lub 48
miesięcy, w zależności od systemu.
Okresy urlopu mogą, ale nie muszą
następować bezposrednio po sobie.
Przy każdym wniosku o przedłuże-

nie urlopu wymagane jest zaświadczenie lekarskie, że pacjent nadal
wymaga opieki.
W przedsiębiorstwach, w których
pracuje mniej niż 50 pracowników,
pracodawca może ograniczyć maksymalny okres urlopu do 6 miesięcy
(w pełnym wymiarze) i do 12 miesięcy (w wymiarze1/2). W przedsiębiorstwach, które zatrudniają mniej niż
10 pracowników, z tej formy urlopu
można skorzystać jedynie w pełnym
wymiarze.
Prośbę o urlop trzeba złożyć na
piśmie najpóźniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu.
Prośbę należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście
za potwierdzeniem odbioru (z datą
otrzymania) przez pracodawcę na
drugim egzemplarzu wniosku.
Wniosek o urlop musi zawierać
następujące informacje:
Imię, nazwisko i adres pracownika.
Dane pracodawcy.
Planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu opiekuńczego.
System urlopu (pełny wymiar, 1/2
czy 1/5).
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego, iż pacjent wymaga opieki a
wnioskodawca oświadcza gotowość
do opieki nad chorym.
Pracodawca ma prawo odroczyć
termin rozpoczęcia urlopu o maksymalnie 7 dni.
Zasiłek
W czasie urlopu na opiekę nad
ciężko chorym członkiem rodziny
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
temat tej premii można znaleźć na
stronie www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies.

Osoby, które korzystają z tego urlopu 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.
Urlop na opiekę nad hospitalizowanym dzieckiem
Taki urlop można wykorzystać
przez tydzień i przedłużyć o kolejny
tydzień. O urlop należy wystąpić do
pracodawcy najpóźniej 7 dni przed
planowaną hospitalizacją dziecka.
Jeśli konieczność hospitalizacji
dziecka wystąpiła nagle, rodzic ma
prawo skorzystać z urlopu opiekuńczego natychmiast.
Z takiego urlopu w pierwszej kolejności mogą korzystać rodzice. Jeśli
żadne z rodziców nie może w danej
chwili z niego skorzystać, mogą
skorzystać z niego inni członkowie
rodziny do drugiego stopnia pokewieństwa, np. dziadkowie czy pełnoletnie rodzeństwo chorego dziecka.
Warunki
Prawo do urlopu opiekuńczego
przysługuje tylko i wyłącznie w
przypadku hospitalizacji dziecka.
Jednak urlop można wykorzystać po
wyjściu dziecka ze szpitala na dalszą
opiekę nad nim w domu. Ten rodzaj
urlopu można wykorzystać tylko w
pełnym wymiarze. Nie można go łączyć z częściowym wykonywaniem
pracy, tak jak w przypadku innych
urlopów tematyczych. Jeśli okaże
się, że dwa tygodnie urlopu nie wystarczą na opiekę nad hospitalizowanym dzieckiem, można przejść na
urlop, na opiekę nad ciężko chorym
członkiem rodziny w normalnym reżimie, który może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
Wniosek
Pracownik, który chce skorzystać z
urlopu opiekuńczego na hospitalizowane dziecko, musi przedłożyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza
prowadzącego. Zaświadczenie musi
zawierać informację, że hospitalizowane dziecko potrzebuje wsparcia
społecznego lub emocjonalnego ze
strony najbliższych. Jeśli hospitalizacja dziecka nie była przewidziana, należy przedłożyć pracodawcy
dodatkowy atest ze szpitala, jako po-
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twierdzenie, że hospitalizacja rzeczywiście miała miejsce. Pracodawca
nie może odmówić pracownikowi
prawa do urlopu opiekuńczego, ani
odroczyć terminu jego rozpoczęcia.
Zasiłek
Pracownikowi przysługuje prawo
do zasiłku opiekuńczego, wypłacanego przez RVA/ONEM. Zasiłek
wynosi 163,17 euro netto/tydzień.
Wniosek o zasiłek pracodawca musi
złożyć we własnym zakresie.
Ochrona przed zwolnieniem z pracy
W czasie korzystania z prawa do
urlopu na opiekę nad ciężko chorym

członkiem rodziny lub na opiekę
nad hospitalizowanym dzieckiem,
pracownik jest chroniony przed
zwolnieniem z pracy od momentu
złożenia wniosku do 3 miesięcy po
zakończeniu urlopu.
Pracodawca ma prawo zwolnić
pracownika podczas takiego urlopu
jedynie w trybie natychmiastowym
– dyscyplinarnie (ze względu na ciężkie przewinienie) lub z konkretnych
powodów, niemających związku
z urlopem. Pracodawca musi uzasadnić swoją decyzję o zwolnieniu
pracownika.
W każdym innym przypadku
zwolnienia z pracy podczas takiego
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urlopu, 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 wyżej
opisanych urlopów można uzyskać
w RVA www.rva.be lub w lokalnym
oddziale ACV/CSC.
Adresy i godziny otwarcia można
znaleźć na stronach http://adressen.
acv-online.be
Aldona KuczyńskaNaskręt

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

221,14 euro

Urlop w wymiarze 1/5 dla osób samotnie wychowujących dziecko

179,47 euro

148,70 euro

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).

Controlekaart - elektroniczna karta
dla bezrobotnych
Od 15-go września, niebieska karta kontrolna dla bezrobotnych, dostępna jest także w wersji elektronicznej. Controlekaart jest łatwiejsza w użyciu, znacznie
upraszcza procedury, a jej dostępność powoduje wiele
udogodnień zarówno dla szukającego pracy, jak i dla
instytucji nadzorującej.
Wersja elektroniczna tej karty zmniejsza także ryzyko
jej zgubienia lub zniszczenia. Wszystkie potrzebne dane będą przekazywane drogą elektroniczną do instytucji wypłacającej zasiłki.
Papierowa wersja tej karty nadal będzie aktualna.
Dokładne informacje znajdują się na stronie:
www.socialsecurity.be/burger
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III Festiwal Piosenki i Tańca

18 października w Antwerpii
odbyła się III edycja Polonijnego
Festiwalu Piosenki i Tańca zorganizowanego przez Fundację
Children of Europe, w której wzięły udział dzieci i młodzież z Belgii.
Tegoroczny festiwal przebiegł pod
znakiem polskich hitów z lat dziewięćdziesiątych.
Już od godzin porannych sala przy
polskiej szkole w Antwerpii wrzała
od przygotowań i napięcia, scenicznego, które udzielało się prawie
wszystkim uczestnikom. Wielu z
nich rozgrzewało głosy podśpiewując swoje wybrane utwory, inni nucili hity ostatnich tygodni a najmłodsi
niejako w błogiej nieświadomości
hasali radośnie ze swoimi rówieśnikami.
Festiwal rozpoczął się o 13-tej występem dzieci z antwerpskiej grupy
Let’s Dance. Poza tańcami na rozgrzewkę wpadający w ucho utwór
Formacji Nieżywych Schabuff „Da
da da” zaśpiewali Oliwier i Milenka.
Następnie nastał czas przesłuchań
konkursowych. Jury w składzie

Monika Foryś – założycielka i szefowa portalu Wizytowka.be, Renata
Skuńczyk – laureatka talent-show
The Voice of Belgique, Maciej
Hilarowicz – polonijny dziennikarz
i działacz kuturalno-społeczny oraz
Bartek Ziajło – założyciel zespołu
Anker.
Festiwal swym patronatem objął
Konsul Generalny RP w Belgii Pan
Piotr Adamiuk, który wraz z małżonką uważnie przysłuchiwał się
występom utalentowanej młodzieży.
W pierwszej kategorii wiekowej
zaprezentowali się:
Angelika Liponoga w utworze
grupy Varius Manx „Orła cień”. Po
występie Angeliki na scenę prężnym
krokiem weszła Nikola Kisielewska
i piosenką Ryszarda Rynkowskiego
zabrała publiczność w wesołą podróż pt. „Jedzie pociąg z daleka”.
Występy najmłodszych zakończył
Aleksy Pham z Antwerpii, który wykonał dobrze znany wszystkim obecnie 30-to i 40-to latkom utwór grupy
Rotary pt. Na jednej z dzikich plaż”.
W przerwie pomiędzy występami
solistów wystąpiły dzieci i młodzież
z grupy Let’s Dance. Występy na
scenie wznowiła Ilona Burek utworem Krzysztofa Krawczyka „Ostatni
raz zatańczysz ze mną”. Następnie
„Piosenkę księzycową” zaintonowała sympatyczna Emilia Brzyszcz.
Brawa po jej występie nie milkły!
Ostatnim występem przesłuchań
indywidualnych była interpretacja
„Supermenki” Kayah w wykonaniu
Anny Marii Dooms.

Po występach solowych jury zdecydowało o przyznaniu następujących wyróżnień:
W najmłodszej grupie wiekowej:
Pierwsze miejsce ex-aequo zajęli
Aleksy i Angelika a Nikola wygrała
nagrodę jury.
W II grupie pierwszą nagrodę
uzyskała Ilona podczas gdy Emilia
nagrodę publiczności a Anna Maria
- wyróżnienie od jury.
Nagrody to nie tylko tytuły i dyplomy, ale również tablety, kupony
na zakupy w ulubionym sklepie
muzycznym oraz komplety biżuterii.
Na zakończenie imprezy wystąpili Renata Skuńczyk oraz Zespół
Anker, którzy wpisali się w klimat
festiwalu i zaśpiewali utwory z lat
90-tych.
Redakcja portalu Wizytowka.be
serdecznie dziękuje organiazatorowi wydarzenia, Fundacji Children of
Europe, za zaproszenie oraz składa
gratulacje i życzenia sukcesów w
kolejnych latach!
wizytowka.be
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Kontrola pasażerów wracających
z Afryki
Belgijski premier Charles Michel,
w wywiadzie dla telewizji RTL poinformował, że podróżni z krajów
dotkniętych epidemią eboli w zachodniej Afryce, będą poddawani
dodatkowej kontroli na brukselskim
lotnisku Zaventem.
Belgia i Francja są jedynymi państwami europejskimi, które zapewniają bezpośrednie połączenia
z krajami znajdującymi się w centrum epidemii. Kontrolami zostaną
objęci pasażerowie przylatujący do
Brukseli z niektórych krajów afrykańskich. Belgijskie służby odpowiedzialne za zdrowie publiczne
poinformowały, że pasażerowie u
których stwierdzona zostanie gorączka, zostaną natychmiast odizolowani. Jeśli zakażenie zostanie
uznane za prawdopodobne, osoba
taka zostanie hospitalizowana w
celu przeprowadzenia dodatkowych
badań.
O takie kontrole zabiegały między
innymi związki zawodowe zwracając
uwagę na to, że pracownicy lotniska
na którym lądują samoloty z Liberii,
Sierra Leone i Gwinei, czują się coraz bardziej zagrożeni.
AFP

Brukseli, taka sytuacja jest nie do zaakceptowania zwłaszcza w mieście,
w którym połowa mieszkańców to
osoby pochodzące z innych krajów.
„Metro”

Ciemnoskórzy taksówkarze na
cenzurowanym
W Belgii preferowani są biali taksówkarze. Z tego powodu skarżą się
ciemnoskórzy kierowcy, którzy przyznają, że nie mają łatwo. Problem nagłośnił dziennik „Metro” pisząc, że
w kraju coraz częściej firmy taksówkarskie otrzymują żądanie, aby auto
prowadził kierowca o białym kolorze skóry. W myśl zasady „klient
nasz pan”, firmy bez wahania takie
żądanie spełniają. Gazeta skontaktowała się w tej sprawie z ośmioma
firmami oferującymi usługi taxi w
Brukseli i we Flandrii, z których połowa uznała, że „prośba klienta” jest
dla nich priorytetem.
Cudzoziemcy o innym kolorze skóry niż biały, coraz częściej mają też
problemy z wynajęciem mieszkania,
lub zdobyciem pracy. Według władz

Nierentowne szpitale?
Od 2010 roku zyski belgijskich szpitali idą w dół. Zarówno placówki
państwowe jak i prywatne wykazują
negatywny bilans i są coraz bardziej
zadłużone. W ciągu ostatnich trzech
lat zanotowano wzrost zadłużenia o
ponad dwa procent. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest znaczny wzrost kosztów pracowniczych,
który od 2010 roku sięgnął prawie
9,5%. Mnożą się także nadużycia i
niepotrzebne zabiegi. Wobec takiego stanu rzeczy reforma finansowa
szpitali jest koniecznością.
„De Standaard”

Zwolnienia w Delhaize
Dyrekcja Delhaize zapowiedziała
znaczną obniżkę wynagrodzeń,
zwolnienie dwóch i pół tysiąca
pracowników oraz zamknięcie
czternastu sklepów. W odpowiedzi
na te postulaty związki zawodowe
zorganizowały strajk, w rezultacie
którego 17 października doszło do
zamknięcia 67 supermarketów tej
sieci w Brukseli i Walonii oraz 39
magazynów we Flandrii. Nie pracowały także trzy centra zaopatrzeniowe firmy.
Już od pewnego czasu ta grupa
handlowa wykazuje się coraz gorszą kondycją finansową, a analitycy rynkowi twierdzą, że zwolnienia
i zamykanie kolejnych sklepów są
tylko kwestią czasu.
gva.be

Oszczędności w belgijskich kolejach państwowych
Grupa SNCB została zobowiązana
przez rząd do zaoszczędzenia ponad
dwóch miliardów euro w ciągu pię-

ciu lat. Według rzecznika rządu,
powyższe oszczędności nie wpłyną
w żaden sposób na bezpieczeństwo
na kolei, oraz warunki pracy i komfort podróżnych. SNCB nie będzie
również brana pod uwagę przy zbyciu udziałów państwa w spółkach
publicznych.
deredactie.be
Nowe miejsca pracy
Federalny Minister Finansów –
Johan Van Overtveldt z N-VA zapowiedział, że wraz z planowanym
przez rząd obniżeniem kosztów zatrudnienia ponoszonych przez pracodawców, w okresie najbliższych
trzech lat powstanie około 80 tysięcy nowych miejsc pracy. Jednak
rynkowi analitycy podchodzą do
tej deklaracji wyjątkowo ostrożnie
twierdząc, że poziom zatrudnienia w
Belgii jest ściśle związany ze światową gospodarką, a ta może belgijskiemu rządowi uniemożliwić realizację
powyższego planu.
deredactie.be
Droga Belgia
Według Eurostatu, zakupy artykułów spożywczych w Belgii są droższe
niż w sąsiednich krajach unijnych.
Generalnie, poziom wydatków gospodarstw domowych na powyższe
artykuły jest wyższy aż o dziewięć
procent od unijnej średniej. Średni
wskaźnik poziomu cen w UE wynosi100, w Belgii zaś 109. Jest on
ustalany na podstawie badania cen
dóbr konsumpcyjnych w krajach
UE. Taniej, artykuły spożywcze można kupić na przykład w Niemczech
(wskaźnik 102).
„Gazet van Antwerpen”
Studenci dopłacą do zmniejszenia
długu publicznego
Flandryjska minister edukacji
ogłosiła podwyżkę opłat za studia
na publicznych uniwersytetach.
Oznacza to, że studenci bez grantów, za naukę w publicznej szkole
wyższej będą musieli płacić 890 euro rocznie. To o 270 euro więcej niż
obecnie. Studenci ze stypendiami
będą płacić mniej, bo zaledwie 105
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euro rocznie. Powyższe działania
flamandzkiego rządu mają doprowadzić do zmniejszenia wydatków
publicznych w celu ograniczenia
długu publicznego.
deredactie.be
Strajk generalny
Belgijskie związki zawodowe zapowiedziały serię strajków. Szóstego
listopada odbędzie się narodowa
manifestacja, a w połowie grudnia
strajk generalny. Trzy największe
związki zawodowe utworzyły wspólny front i wystąpiły przeciwko premierowi Michelowi. Powodem takiej
decyzji jest – zdaniem związkowców – niesprawiedliwa społecznie
polityka nowego rządu, która może
zastopować wzrost gospodarczy i
zmniejszyć poziom zatrudnienia.
Związkowcy zapowiedzieli, że w
połowie stycznia przyszłego roku
ocenią efekty protestów i zapadną
wtedy decyzje co do ewentualnych
dalszych akcji protestacyjnych.
„De Standaard”
Specjalna etykieta
Rząd belgijski wprowadza etykietę
dla produktów pochodzących z palestyńskich terytoriów okupowanych
przez Izrael. „Choć to nie bojkot, to
ważne narzędzie polityczne” – pisze
„De Morgen”.
Unia Europejska od dłuższego czasu
zaleca wprowadzanie specjalnych
etykiet dla oznaczenia pochodzenia
produktów, ale kraje członkowskie
nie osiągnęły jeszcze w tej sprawie
porozumienia. W Wielkiej Brytanii
i Danii etykiety obowiązują już od
2009 roku.
„De Morgen”
Więzienna eutanazja
Po akceptacji przez belgijski sąd
eutanazji dla seryjnego mordercy i
gwałciciela Franka Van den Bleeke,
piętnastu kolejnych więźniów prosi, aby wykonać tę samą procedurę.
Za swoje czyny zostali skazani na
wieloletnie więzienie i twierdzą, że
po wyjściu na wolność będą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa.
Zarówno belgijska opinia publiczna, media, jak i lekarze, apelują o
rozwagę, aby powyższy proces nie
stał się narzędziem w rękach morderców i gwałcicieli osadzonych w
belgijskich więzieniach.
AFP
Belgijska minister zdrowia, krytykowana
Maggie de Block – minister zdrowia w rządzie federalnym, poddana
została ostatnio ostrej krytyce i musiała wysłuchiwać nieprzychylnych
komentarzy pod swoim adresem.

Oponenci wypominają jej, że „przez
swoją 127 kilogramową tuszę może
być mało wiarygodna. Jako osoba
reprezentująca niezdrowy styl życia,
nie nadaje się do dbania o zdrowie
obywateli”.
Pani minister nie przejęła się zbytnio
złośliwymi komentarzami, a swoim
krytykom odpowiada: „Wiem, że nie
jestem wzorem do naśladowania, ale
trzeba zwracać uwagę na to, co jest
w środku, a nie na opakowanie”.
Maggie de Block jest jedną z najbardziej popularnych postaci wśród belgijskich polityków. Wcześniej była
ministrem ds. imigracji i udało się
jej zmniejszyć liczbę wniosków o
azyl, o połowę. Była nieuległa nawet
wobec strajków głodowych osób,
które dostały nakaz wydalenia z kraju i z użyciem policji doprowadziła
do wyegzekwowania tych nakazów,
co przysporzyło jej dużo społecznego poparcia.
Okazuje się jednak, że dla wielu
Belgów liczą się nie tylko kompetencje, ale i wygląd zewnętrzny, sposób
życia danego polityka i jego kondycja zdrowotna. Dla przeciwników pani minister, jej waga powoduje, że
jest ona zupełnie niekompetentna
jako minister zdrowia. Według ostatnich danych, w Belgii aż 47 procent
mieszkańców tego kraju boryka się
z nadwagą. Otyłość jest już problemem społecznym, który wiąże się z
dużymi wydatkami z budżetu państwa, a zbyt gruba pani minister będzie złym przykładem promowania
niezdrowego odżywiania się i braku
ruchu.
deredactie.be
Proces dżihadystów
W Antwerpii miał miejsce jeden z
największych procesów o terroryzm
– pisze Gazet van Antwerpen. Na ławie oskarżonych znaleźli się członkowie radykalnej islamskiej organizacji Sharia4Belgium, podejrzewani
o indoktrynację młodych Belgów i
wysyłanie ich do Syrii, by walczyli
u boku dżihadystów.
Prokurator nazwał organizację
„wylęgarnią muzułmańskich terrorystów”.
Spośród 46 oskarżonych, na sali sądowej pojawiło się tylko siedemnastu. Pozostali, jak się uważa, zginęli
lub wciąż walczą w Syrii.
Gazet van Antwerpen
Zakaz palenia w samochodzie
Belgijska Fundacja Raka ogłosiła,
że według przeprowadzonych przez
nią badań, zdecydowana większość
mieszkańców Belgii jest za wprowadzeniem zakazu palenia w samochodzie.
Aż 67 procent społeczeństwa (w
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wieku od 15 do 75 roku życia) jest
zdania, że palenie w autach powinno
być bezwzględnie zakazane, niezależnie od obecności dzieci w samochodach.
Wśród osób niepalących poparcie
dla takiego projektu wynosiło 72%,
natomiast wśród palaczy – 55 procent.
deredactie.be
Zaostrzenie polityki narkotykowej
Belgijski rząd federalny chce porzucić tolerancyjną dotąd politykę
względem lekkich narkotyków.
Dotychczas, dorośli posiadający
do trzech gramów marihuany dla
użytku prywatnego, nie musieli
bać się konsekwencji prawnych (z
wyjątkiem Antwerpii). Rząd chce
rozszerzyć politykę „zero tolerancji
dla narkotyków” obowiązującą w
Antwerpii, na cały kraj. Posiadanie
narkotyków będzie zakazane, a ich
używanie w miejscach publicznych
nie może być tolerowane. Obecnie
funkcjonujące belgijskie prawo zakazuje posiadania i zażywania narkotyków, ale od 2003 roku polityka
w kwestii marihuany była bardzo
tolerancyjna.
deredactie.be
Polscy bohaterowie upamiętnieni
Jak co roku, w dniu Wszystkich
Świętych, na grobach polskich bohaterów II wojny światowej zapłonęły znicze. W całej Belgii jest kilkanaście miejsc, gdzie pochowani
są Polacy.
Największy cmentarz znajduje się
w północno-wschodniej części kraju w Lommel, gdzie spoczywa 257
osób. Wśród nich żołnierze generała Maczka, którzy zginęli walcząc o
wolność Belgii.
Cmentarze, na których spoczywają Polacy, odwiedzane są nie tylko
przez naszych rodaków, ale i przez
Belgów, a w niektórych miejscowościach odbywają się specjalne
uroczystości.
IAR
Nowy rozkład jazdy pociągów
Od połowy grudnia tego roku,
zostanie wprowadzony do użytku nowy rozkład jazdy pociągów.
Szczegółowe informacje dostępne są
na stronie internetowej SNCB. Już
na początku grudnia, na większych
stacjach kolejowych personel będzie
informował podróżnych o nadchodzących zmianach w rozkładzie jazdy pociągów.
Obecnie obowiązujący rozkład funkcjonuje od szesnastu lat.
sncb.be
Opr.: Karolina Morawska
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”Mały atlas uprzedzeń i stereotypów”
Europa widziana oczami Brytyjczyków
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.
Brytyjczycy są narodem specyficznym, o wyjątkowym, często mało zrozumiałym dla innych poczuciu humoru.
Dlatego Europa widziana oczami mieszkańców Królestwa narysowana przez Tsvetkova, jest dowcipna na iście
brytyjski sposób.
Według Tsvetkova, kraje Unii Europejskiej to dla Brytyjczyków nic więcej, jak „Szatańskie Federacyjne Cesarstwo
Europy”. Szwecję kojarzą z „dziadowską muzyką pop” rodem z Eurowizji, Norwegowie to „obrzydliwie bogate
plemiona nieokrzesańców”, zaś Irlandczyków określają jako „szelmy”, które nie chcą zrozumieć, że brytyjska
korona robi im wielką łaskę.
Czechy, to dla poddanych Królowej Elżbiety Kraj Piwa ze stolicą w Pradze, gdzie można też dobrze się zabawić.
W drodze powrotnej na Wyspy, Brytyjczycy mogą wpaść po „prochy” do Berlina lub Amsterdamu. Warta zaznaczenia jest także ich opinia o mieszkańcach państwa leżącego na północ od Kraju Piwa. Mowa o Polakach,
których Brytyjczycy uważają za utrapienie, lub jak kto woli, szkodniki, czy zarazę.
Mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa lubią rozkoszować się życiem na wsi w południowej części Francji, czyli
na prowincji, a po opaleniznę udają się do Włoch, które kojarzą im się z „opalonymi gośćmi z siwymi włosami”. Lekceważąco wypowiadają się o Turcji – gdzie nie ma „żadnego żarcia z wieprzowiny”, – ale też i o krajach
położonych na wschód od Polski. Rosjanie to dla nich „wielcy utracjusze”, natomiast Ukraina jest krajem „bez
znaczenia”.
Źródło: alphadesinger.com, wyborcza.pl
Opr.: Tomasz Borowski
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Kącik historyczny
Reymont – 90-lecie Nagrody Nobla
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Władysław Stanisław Reymont
otrzymał 13 listopada 1924 r za „wybitny epos narodowy Chłopi”. W tym
samym roku pretendowali do niej
również Tomasz Mann, Maksym
Gorki, Thomas Hardy i... Stefan
Żeromski.
Członek Szwedzkiej Akademii
Nauk Piotr Halstrem powiedział
wtedy o powieści: „została napisana z takim kunsztem, tak pewną
ręką, że bez żadnego trudu można
przepowiedzieć jej długie życie w
literaturze”.

Życiorys w skrócie
Pisarz urodził się 6 maja 1867 r.
jako Stanisław Rejment (to nazwisko pisarz zmienił sobie później na
Reymont), we wsi Kobiele Wielkie
pod Radomskiem w wielodzietnej
rodzinie (9 dzieci). Ojciec – kościelny organista i matka – pochodząca
ze zubożałej szlachty krakowskiej,
chcieli aby został organistą, ale był
niepokorny, często zmieniał zawody
i miejsca zamieszkania, wiele podróżował po Polsce i Europie.
W latach 1880–1884 uczył się zawodu krawieckiego w Warszawskiej
Szkole Niedzielno-Rzemieślniczej i
został czeladnikiem.
Na tym skończyło się jego wykształcenie. Jednak Władysławowi,
zafascynowanemu literaturą, nie odpowiadał los prostego rzemieślnika.
W okresie 1884–1888 był aktorem
w wędrownych grupach teatralnych,
następnie w latach 1888–1893, dzięki protekcji ojca, pracował jako niskiej rangi funkcjonariusz Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej, m.in. w
Rogowie i Lipcach.
W roku 1900 uległ wypadkowi na
kolei. Niektóre źródła podają, że „istnieją poszlaki”, iż szpitalna notatka

została sfałszowana a sam Reymont
nie był aż tak bardzo poszkodowany.
Niemniej jednak z tego tytułu otrzymał wysokie odszkodowanie, które
dało mu niezależność finansową.
Z twórczości literackiej utrzymywał się od 1894, kiedy to zamieszkał
w Warszawie. Ożenił się w 1902 r.
w Krakowie. W 1920 r. zakupił majątek w Kołaczkowie k. Wrześni.
Otrzymał Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski (1921) i
inne odznaczenia.
Zmarł 5 grudnia w Warszawie, w
rok po otrzymaniu Nagrody Nobla,
której nie mógł odebrać z powodu
ciężkiej choroby.
Został pochowany w Alei
Zasłużonych na Cmentarzu
Powązkowskim, a jego serce wmurowano w filarze kościoła Świętego
Krzyża.
Niełatwe życie pisarza
Tyczy to większości ludzi, także
ludzi pióra. Niewielu szczęściarzom
dane jest urodzić się w bogactwie i
oddać swojej pasji bez martwienia
się o dzień jutrzejszy. Reymont wiele
przeszedł, zaznał skrajnej nędzy zanim mógł spokojnie oddać się pisaniu. Kiedy pracował na kolei, przez
dwa lata musiał codziennie przechodzić przez dwie wsie. Dlatego miał
sposobność zaobserwowania różnych aspektów życia na ówczesnej
wsi i uzyskania wiedzy niezbędnej
do stworzenia powieści Chłopi, którą pisał przez 10 lat. Pisarz przygotowywał się do tworzenia powieści
studiując folklor, warunki życia na
wsi, obserwując przyrodę.
W jego dorobku znajdują się też
między innymi Ziemia Obiecana,
Komediantka, Fermenty, Lili,
Sprawiedliwie, Marzyciel.
Komu Nagrodę Nobla?
W dziedzinie literatury do tej pory otrzymało ją czterech Polaków:
Henryk Sienkiewicz (1905),
Władysław Stanisław Reymont
(1924), Czesław Miłosz (1980), oraz
Wisława Szymborska (1996). Jak w
życiu bywa, tak doniosłym wydarzeniom towarzyszą różne emocje.
Proza zgłoszonego do Nagrody
Nobla Stefana Żeromskiego wydała
się Akademii Szwedzkiej „niezrównoważona, pogmatwana i nużąca”.
(cyt. za www.wprost.pl. Nagi-Nobel).
Reymont w Chłopach niewiele miejsca poświęcił wątkowi narodowemu

czy niepodległościowemu, stworzył
„dzieło uniwersalne, zrozumiałe w
pełni wszystkim narodom, w różnych przekładach językowych”.
Wieś Lipce może leżeć wszędzie.
Żeromski na pierwszy plan wysuwa motyw narodowy i nawiązanie
do historii Polski. Według niektórych źródeł, pomawiano go o antyniemieckie nastawienie (powieść
Wiatr od morza), dlatego Akademia
Królewska, nie chcąc konfliktu z
Niemcami, nie uwzględniła jego
kandydatury i przyznała Nagrodę
Reymontowi.
Zapewne rolę w popularyzacji
powieści w Szwecji, a także wpływ
na decyzję Komisji miało ukazanie
się przekładu „Chłopów” na język
szwedzki dokonane przez Ellen
Wester.
Za to w Polsce krytyka była bez
litości. „Na szczęście ten ćwierćinteligent, traktowany z pogardą przez
profesjonalistów literatury, posiadał
wielki talent pisarski, który zastępował mu i wykształcenie teoretyczne,
i oczytanie – w rezultacie chronił go
przed popadnięciem w grafomanię”.
Wiele można by jeszcze napisać
o Reymoncie. Ale faktem jest, że
Nobla otrzymał pogardzany przez
„profesjonalistów literatury” wielki
talent poparty wieloletnią ciężką
pracą, a nie zawistni „arystokraci
literatury”.
Z drugiej strony, biorąc do ręki
powieść, nie czytamy przecież życiorysu autora, lecz jego książkę.
To ona musi obronić się sama. Czy
nagrodę Nobla otrzymał Pisarz, czy
jego dzieło?
Paweł Neuman
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Przegląd
prasy
polskiej
Wojna z komórkami
Polskie miasta idą na wojnę z pasażerami, którzy za głośno rozmawiają przez komórki w autobusach
i tramwajach. Najbardziej krnąbrnych, kierowcy będą wyrzucać – donosi „Metro”. W Krakowie urzędnicy postanowili „utemperować” zbyt
głośnych komórkowiczow poprzez
emisję specjalnych spotów reklamowych, które mają wyśmiewać tego
typu nawyki. Kampania prowadzona będzie na ekranach tamtejszych
autobusów i tramwajów. W spocie,
którego przewodnim hasłem jest postulat „Weźże gadaj ciszej”, będzie
można zobaczyć pasażerów, którzy
na głośną rozmowę telefoniczną jednego z jadących pasażerów odpowiedzą: „Nie chcę słyszeć, co będzie na
obiad”.
„Metro”
Koniec ze „śmieciowym jedzeniem” w szkołach
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywienia w myśl której, w szkołach
nie będzie można sprzedawać ani
podawać „śmieciowego jedzenia”.
Chodzi o produkty o takiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru, które spożywane
w nadmiarze mogą być przyczyną
przewlekłych chorób. Mowa o
chipsach, niektórych ciastkach i
napojach, w tym napojach energetyzujących oraz jedzeniu typu fast
food. Żywności niedopuszczonej
do sprzedaży w szkołach nie będzie
też można reklamować w tych placówkach i w ich pobliżu. Przepisy
nowelizacji obowiązywać będą także
w przedszkolach i innych ośrodkach
wychowawczych.
onet.pl
Coraz więcej mandatów za brak
odblasków
Od końca sierpnia tego roku,
kiedy weszła w życie nowelizacja
ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
już 460 pieszych zostało ukaranych
mandatami za nienoszenie odbla-

sków po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym. Do tej pory obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do 15 roku życia. Został
on rozszerzony na wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
Osobom niestosującym się do nowych przepisów grozi mandat do
500 złotych.
RMF FM, Fakty
Alkohol wraca do łask
W zeszłym roku, statystyczny
Polak wypił 3,6 litra czystego spirytusu. Z danych Głównego Urzędu
Statystycznego wynika, że to najwięcej od dwudziestu lat. Dużym
wzięciem cieszy się wódka, która po
kilku latach niebytu wróciła do łask.
Nie chodzi jednak o wódkę czystą,
bo tej Polacy tak bardzo nie lubią,
ale o wódki smakowe, których sprzedaż wzrasta co roku o kilka procent.
Prawdziwy boom przeżywa whisky,
której Polacy w 2013 roku kupili o
jedną trzecią więcej niż rok wcześniej.
„Wprost”
Co trzecia polska firma nie istnieje
w sieci
„Rzeczpospolita” informuje, że
tylko około 70 procent polskich
przedsiębiorstw ma swoją stronę
internetową. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z wersjami mobilnymi.
Aż 93% małych i średnich przedsiębiorstw nie posiada wersji swojej
strony dostosowanej do potrzeb użytkowników smartfonów. Z kolei serwisy społecznosciowe wykorzystuje
tylko niecałe 16 procent podmiotów
gospodarczych. „To trzeci najgorszy
wynik w Unii Europejskiej” – dodaje
gazeta.
„Rzeczpospolita”
W razie wypadku
Ratownicy medyczni, co roku interweniujący przy kilkudziesięciu
tysiącach wypadków na drogach,
bardzo często mają problem ze
skontaktowaniem się z bliskimi

poszkodowanych. Dlatego apelują:
wpisz w telefonie nr ICE – międzynarodowy skrót od słów „In Case of
Emergency”, czyli „W razie wypadku”. W ten bardzo prosty sposób
można ułatwić pracę ratującym, a
samemu sobie być może ocalić życie
– pisze „Gazeta Polska Codziennie”.
Szybki kontakt z najbliższą osobą
często pozwala uzyskać niezbędne
informacje na przykład grupę krwi,
czy przyjmowane aktualnie leki.
„Gazeta Polska Codziennie”
Coraz więcej nielegalnych
imigrantów
Od ubiegłego roku Polska przeżywa najazd nielegalnych imigrantów.
Przemytnicy wwożą swoich „klientów” w przyczepach samochodowych, podwójnym dnie naczep lub
innych przemyślnych schowkach.
Nielegalni imigranci, to głównie
uchodźcy z Dalekiego Wschodu,
którzy za możliwość znalezienia się
w Polsce płacą od kilkuset do kilku
tysięcy dolarów. Najgorzej jest na
granicy z Litwą, gdzie w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił prawie dwukrotny wzrost zatrzymań.
Polska Straż Graniczna robi co może, ale Litwa jest w Unii Europejskiej
i na granicy nie ma niestety stałej
kontroli. Pogranicznicy wyrywkowo
zatrzymują wjeżdżające do Polski
samochody z Litwy, ale skala procederu jest zbyt duża, aby sobie z nim
poradzić. Jeśli wiadomo, z jakiego
kraju wjechali do Polski nielegalni
przybysze, to są do niego odsyłani.
Ci, co do których są wątpliwości,
trafiają do zamkniętych ośrodków
dla cudzoziemców. Niektórzy z nich
proszą o azyl polityczny w Polsce – w
takim przypadku pobyt w ośrodku
może trwać nawet dwa lata. Jednak
większość przyjeżdża do naszego
kraju z powodów ekonomicznych.
Przerzutem nielegalnych imigrantów do Polski zajmują się dobrze zorganizowane międzynarodowe grupy
przestępcze zarabiające na tym procederze ogromne pieniądze.
tvn24.pl
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„Niskie” zarobki polskich parlamentarzystów
Polski poseł otrzymuje miesięczne
wynagrodzenie w wysokości 9892,30
złotych brutto. Do tego dochodzi
wolna od podatku dieta w kwocie
25 procent uposażenia, czyli prawie
2,5 tysiąca złotych oraz dodatki za
funkcję w sejmowych komisjach.
Jak podaje „Rzeczpospolita” bycie posłem daje i inne korzyści. Na
przykład 12 tysięcy miesięcznie na
prowadzenie swojego biura, darmowe przejazdy środkami komunikacji
miejskiej czy dostęp do nisko oprocentowanych pożyczek.
Jednak w porównaniu z uposażeniami parlamentarzystów z innych
państw, nasi posłowie wcale nie zarabiają kokosów – podkreśla gazeta.
Na przykład deputowani z Francji
dostają miesięcznie 13 tysięcy euro,
Niemiec – 12,5 tysiąca euro, a Włoch
– 9,5 tysiąca euro.
„Rzeczpospolita”
Polskie dzieci rodzą się na
Zachodzie
„Dziennik Gazeta Prawna” donosi,
że Polki chcą rodzić dzieci i chętnie
to robią, ale w krajach zachodnich.
Na liście rodzących imigrantek
w Norwegii i Wielkiej Brytanii,
Polki zajmują pierwsze miejsce.
W Niemczech plasują się zaraz za
Turczynkami. Do powiększania rodziny poza Polską, kobiety zachęca
hojna i bezpieczna polityka prorodzinna w innych krajach. Obecnie
w Polsce współczynnik dzietności
wynosi zaledwie 1,3. Gazeta przekonuje, że gdyby w naszym kraju
funkcjonowała lepsza polityka prorodzinna, nie mielibyśmy obecnie
tak dramatycznego kryzysu populacyjnego.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Coraz więcej przemocy w polskich
domach
W pierwszym półroczu 2014 r.
policja wykryła o 42 procent więcej
przypadków przemocy w rodzinie,
niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego. Od początku tego roku
policjanci założyli prawie 40 tysięcy niebieskich kart. Przemoc zdarza
się w różnych domach, a im wyższy
poziom życia, tym trudniej ją rozpoznać – mówią pracownicy Fundacji
Dzieci Niczyje. Statystki przeczą stereotypom jakoby domowe nękanie
dotyczyło przede wszystkim rodzin
ubogich.
„Dziennik Gazeta Prawna” przytacza opinie prawniczki, która uważa, że napięcia rodzi coraz częstsza
zamiana tradycyjnych ról w rodzinie i rosnąca aktywność kobiet.

Wyedukowane i świadome swoich
praw dzieci, to także zapalnik konfliktów, które rozwiązuje się biciem.
W pierwszym półroczu tego roku
ujawniono także kilkaset przypadków przemocy ekonomicznej. Jej
ofiarami padają przede wszystkim
kobiety, które rezygnują z pracy, poświęcają się wychowywaniu dzieci
i prowadzeniu domu. Pozbawione
własnych dochodów muszą zdać się
na to, co da im mąż. Bywa, że nie
dostają nic.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Moda na zdrowy tryb życia
Zmienia się w Polsce rynek
tak zwanych przekąsek – pisze
„Rzeczpospolita”. Producenci ograniczają kaloryczność chipsów czy
chrupek, ponieważ Polacy zamiast
niezdrowych przekąsek wybierają
na przykład bakalie, które jeszcze
kilka lat temu stosowane były tylko
i wyłącznie jako dodatek do ciast.
Coraz większym powodzeniem cieszą się orzechy, migdały, pestki z
dyni czy słonecznika. Eksperci oceniają, że jest to skutek mody na odchudzanie i zdrowy tryb życia, która
dotarła do nas z Zachodu.
„Rzeczpospolita”
Nowe e-przepisy
Właściciele e-sklepów przygotowują się do wprowadzenia w życie
wchodzących w grudniu przepisów
dotyczących sklepów internetowych.
Nowe przepisy wzmacniają pozycję
konsumentów, a sklepikarzom dają szanse na ekspansję zagraniczną.
Dla właścicieli e-biznesów wprowadzenie niezbędnych zmian w określonym prawnie terminie może być
dużym wyzwaniem ze względu na
ruchliwy okres przedświąteczny i
wzrost e-sprzedaży.
wgospodarce.pl
Rośnie liczba Polaków wykorzystywanych do przymusowej pracy
W ostatnich latach coraz więcej
naszych rodaków zmuszanych jest
do niewolniczej pracy w innych
krajach, między innymi w Wielkiej
Brytanii, czy Niemczech – wynika z
danych policji. Polacy wykorzystywani są zarówno do prac sezonowych jak i całorocznych.
Ofiarami tego procederu padają
przede wszystkim bezdomni, bezrobotni, ludzie bez żadnych perspektyw finansowych i nieznający
języków obcych. Po przybyciu na
miejsce docelowe zabierane są im
dokumenty, a oni sami często nie
wiedzą gdzie dokładnie się znajdują.
Są bici, zastraszani, stosowane są też
wobec nich groźby.
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Nowym zjawiskiem jest także wykorzystywanie ich przez grupy przestępcze do wyłudzania świadczeń socjalnych. Dokumenty podpisywane
przez Polaków są niczym innym jak
wnioskami o pomoc społeczną, dodatkowo zakładane na ich podstawie konta umożliwiają zaciąganie
kredytów.
gazetabankowa.pl
Polacy z depresją żyją krócej niż ci
z nowotworem
Według Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, resort zdrowia
przeznacza na walkę z chorobami
psychiatrycznymi o połowę mniej
niż inne kraje Unii Europejskiej. Na
dodatek w Polsce nie ma ani jednego oddziału interwencji kryzysowej
czy leczenia depresji, więc ratownicy nie wiedzą, gdzie wieźć pacjenta z zagrożeniem samobójczym. W
szpitalach, na jednej sali leżą ludzie
z depresją, kobiety nad którymi mąż
znęcał się fizycznie i ludzie z objawami psychozy.
Powyższy problem dotyczy przede wszystkim osób cierpiących na
depresję. Według PTP, w Polsce ta
choroba jest marginalizowana, ale
na świecie powstaje coraz więcej poradni i miejsc, gdzie leczy się ludzi,
którzy zapadli na tę groźną cywilizacyjną chorobę.
Depresja zbiera coraz większe
żniwo. Według najnowszych badań, pacjenci z tymi schorzeniami
żyją krócej niż ludzie z większością
nowotworów.
tvn.24
Baza DNA osób zaginionych
Co roku w Polsce przepada bez
wieści coraz więcej osób. Obecnie
nieznany jest los około pięciu tysięcy
z nich. Jak donosi „Rzeczpospolita”
– wkrótce to się zmieni, ponieważ
powstaje specjalna baza DNA osób
zaginionych, dzięki której policji łatwiej będzie ustalić ich dalsze losy.
To z pewnością skróci czas poszukiwań, ułatwi policji identyfikację
zaginionych i wykluczy pomyłki,
które najbardziej boleśnie odczuwają osoby, których bliscy przepadli
bez śladu.
Do tej pory w Polsce nie istniała odrębna baza na potrzeby
osób zaginionych. W Centralnym
Laboratorium Kryminalistycznym
znajdują się dane dotyczące osób
podejrzanych, oskarżonych, czy poszukiwanych przez organy ścigania.
Nie było natomiast bazy informacji
dotyczących ludzi, którzy zaginęli.
„Rzeczpospolita”
Opr: Katarzyna Frankowska

30

Antwerpia po polsku

listopad 2014

Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Pamiętamy o naszych bohaterach. Uroczystości w Lommel.
28 września uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach upamiętniających polskich
żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej na terytorium Belgii. Po mszy dedykowanej pamięci polskich
wyzwolicieli, na cmentarzu wojskowym w Lommel, miejscu spoczynku 257 polskich żołnierzy, odbył się Apel
Poległych oraz ceremonialne złożenie wieńców.
Podczas uroczystości nasi gimnazjaliści i licealiści przypomnieli poświęcenie polskich żołnierzy w walce o
„Wolność Naszą i Waszą” i zapewnili, że uczczą pamięć tych, którzy odeszli na wieczną wartę.
„Jesteśmy tu dziś, aby uczcić ich pamięć i zapewnić, że „nie damy zginąć poległym”. Uroczyście obiecujemy
Wam, że my, młodzi, będziemy zawsze pamiętać o Waszych zasługach nie tylko dla naszej Ojczyzny, ale Europy
i świata. Będziemy pamiętać i przypominać o nich innym” – podkreślili w swoich wystąpieniach nasi uczniowie.
W uroczystościach wzięli udział między innymi polski wiceminister obrony narodowej Maciej Jankowski, ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Harazim, a także przedstawiciel Króla Belgii, Filipa I.

Wizyta żołnierzy z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
27 września naszą szkołę odwiedziła delegacja 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) jednostki, która kontynuuje tradycje 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Podczas spotkania z żołnierzami nasi
nauczyciele i uczniowie opowiadali o wspólnych tradycjach i realizowanych projektach multimedialnych,
które upowszechniają w nowoczesny sposób wiedzę o żołnierzach generała Maczka w Belgii. Gościom
zaprezentowano m.in. film o 1 Dywizji Pancernej, przygotowany przez nauczycielki i uczniów naszej
szkoły, dostępny także na stronie internetowej „Spotkania z historią” szkolapolska.be/archiwum.

Spotkanie z najmłodszym uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu
„Czy ruch Solidarność miał duże poparcie wśród Polaków?”, „Jak wyglądały
negocjacje z komunistami podczas obrad okrągłego stołu?”, „Czy wśród
opozycjonistów była jednomyślność?”
To pytania naszych gimnazjalistów i licealistów do Jakuba Boratyńskiego,
działacza „Solidarności”, najmłodszego uczestnika obrad Okrągłego Stołu,
który gościł w naszej szkole 4 października.
Dyskusję o najnowszej historii Polski poprzedził pokaz filmu „Hakerzy
wolności” w reżyserii Marcina Gładycha, w którym przedstawiono historię
podpięcia się toruńskich opozycjonistów do rządowej telewizji w połowie lat
80-tych.

Antwerpia po polsku

listopad 2014

31

FC Nieuw Polonia
Piłka nożna to sport, który wzbudza ogromne emocje, zwłaszcza wśród mężczyzn, natomiast kobiety reagują na
tę dyscyplinę sportu różnie. Dlatego chcielibyśmy zaprosić na mecze naszych zawodnikow Klubu Fc Nw Polonia,
wszystkie mamy, siostry i koleżanki.
Wiemy doskonale że zainteresowanie piłką nożną wśród pań rośnie w trakcie dużych imprez sportowych , jak na
przykład Mistrzostw Europy, ale zapewniamy, że na meczach rozgrywanych przez zawodników Fc Nw Polonia,
również są niesamowite emocje. W naszym klubie grają zarówno dzieci jak i dorośli. Na meczach zawsze coś
się dzieje, ponieważ każdy mecz jest inny i niepowtarzalny.
Dlatego jeszcze raz chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych do kibicowania naszym Pupilenom, Minimenom,
Kadetom i Seniorom. I podziękować tym, którzy już to robią od początku sezonu.

Najbliższe mecze w listopadzie i grudniu odbędą się na naszym boisku przy ulicy Ruggeveldlaan 480 Deurne
Pupileny :

Kadeci:

15/11/14 godz. 9:30 – Vremde

15/11/14 godz. 11:30 – Helderhoek

13/12/14 godz. 9:30 – Olvac

Seniorzy:

Minimeny:
15/11/14 godz. 10:00 – Vlug Voruit

2/11/14 godz. 16:00 – Atletico Turco

13/12/14 godz. 10:00 – Rapid

16/11/14 godz. 16:00 – Jocers
14/12/14 godz. 16:00 – Team Pouvri
Serdecznie zapraszamy wszystkich do kibicowania!
Zarząd Klubu FC Nieuw Polonia
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Mama i dziecko
Wiele już napisano na temat wartości mleka kobiecego i jego pozytywnego wpływu na zdrowie zarówno dziecka jak i karmiącej matki.
Mimo tak wielu publikacji, matki,
które decydują się karmić naturalnie, spotykają się często z zupełnym
brakiem wsparcia i pomocy ze strony otoczenia. Presja, a jednocześnie częsty brak zrozumienia oraz
mylne obiegowe opinie i przesądy
dotyczące mleka matki, składają się
na trudny obraz codzienności mamy
karmiącej.
Jednym z rozwiązań ułatwiających mamie karmienie dziecka
jest chusta. Służy ona nie tylko do
karmienia, ale również do noszenia,
uspokajania i usypiania maluszka.
Używana z powodzeniem do wielu
różnych celów staje się najlepszym
przyjacielem rodziców małego dziecka. Jednak szczególnie pomocna
jest właśnie dla mam karmiących
piersią, umożliwiając im wygodne
i dyskretne karmienie, zarówno w
domu jak i w plenerze.
Noszenie dziecka w chuście sprzyja naturalnemu karmieniu
Złotym standardem w żywieniu
niemowląt jest karmienie piersią
na żądanie dziecka, nie tylko w
pierwszym półroczu życia, ale także
i później, już po wprowadzeniu do
diety malucha pokarmów stałych.
Bliskość mamy i jej pokarmu podczas noszenia w chuście oraz możliwość dyskretnego podania piersi
dziecku w dowolnych warunkach
(nawet poza domem, bez konieczności siadania w fotelu do karmienia), ułatwiają mamie kontynuowanie karmienia piersią tak długo, jak
dziecko tego potrzebuje.
Noszenie pomaga matce w nawiązaniu z dzieckiem wyjątkowo bliskiego porozumienia, służy także do
nauki niepowtarzalnego języka dziecka. Języka, który wyraża się napinaniem mięśni, ruchami ciała, mimiką
twarzy, gestami, rytmem oddechu,
wydawanymi dźwiękami i wreszcie
różnymi rodzajami płaczu. Dziecko
„mówi” o swoich potrzebach od
pierwszych chwil życia. Nosząc je
blisko przytulone, matka daje sobie
więcej szans na naukę tego języka
i na nawiązanie z maluchem jak
najbliższego porozumienia.
Dziecko noszone blisko ciała rodzica i uczestniczące w jego codziennej krzątaninie, nie musi desperacko domagać się obecności mamy.
Czuje się bezpiecznie, wie, że blisko
jest ktoś, kto się nim opiekuje i odpowiada na komunikowane przez

nie potrzeby. Bliskość ciała matki,
jej głos, zapach, rytm bicia jej serca, które dziecko odczuwa podczas
noszenia w chuście, wystarczą, aby
uspokoić malucha.
Podstawową potrzebą każdego
człowieka, a szczególnie niemowlęcia i małego dziecka, jest potrzeba
bezpieczeństwa. Najłatwiej jest to
osiągnąć poprzez noszenie w chuście, które w sposób zupełnie nieuciążliwy, a wręcz bardzo przyjemny dla rodziców, zapewnia dziecku
częsty i bliski kontakt fizyczny z
opiekunami. Noszony maluch czuje zapach mamy, słyszy znajome
bicie jej serca, jest kołysany w rytm
jej oddechu i kroków – to wszystko
działa uspokajająco i pozwala dziecku stopniowo i łagodnie rozpocząć
życie poza łonem matki. Wszelkie
trudności, jakiekolwiek bóle brzuszka czy te związane z ząbkowaniem,
są dla dziecka o wiele łatwiejsze
do zniesienia podczas noszenia w
chuście, kiedy mama czy tata blisko przytulają dziecko. Każdy ich
ruch, a nawet każdy oddech działa
masująco i rozgrzewająco, a miękki materiał chusty pewnie podpiera,
otula i przytula całe ciało malucha.
Dziecko, które czuje się bezpiecznie
lepiej je, skuteczniej trawi i więcej
przybiera na wadze, co umożliwia
mu zdrowy rozwój.
Dlaczego warto karmić w chuście?
Chusta daje mamie wolność wyboru miejsca do nakarmienia dziecka.
Wcale nie musi to być pokój dziecięcy i fotel do karmienia! Dzięki chuście można wygodnie i dyskretnie
karmić dziecko nawet na stojąco
czy podczas chodzenia. Chusta za-

pewnia także dziecku i karmiącej
mamie spokój, prywatność i wygodę bez względu na otoczenie. Jest
to prawdopodobnie najważniejsza
zaleta karmienia w chuście. Dzięki
niej można prowadzić aktywny tryb
życia bez konieczności wracania do
domu w porze karmienia. Nie trzeba
nawet szukać ustronnych zakątków
czy miejsc do siedzenia. Bliski kontakt z dzieckiem podczas noszenia
w miękko otulającej chuście jest
źródłem poczucia bezpieczeństwa i
ukojenia nie tylko dla dziecka, ale
również dla matki. Chusta ułatwia
codzienne życie z maluchem, pozwalając cieszyć się karmieniem wszędzie i tak długo, jak mama i dziecko
tego potrzebują.
Który typ chusty jest najwygodniejszy do karmienia piersią?
Jest wiele typów chust, które bardzo różnią się krojem i właściwościami.
Trzeba jednak jasno stwierdzić, że
nie ma czegoś takiego jak jedna, najlepsza dla wszystkich, uniwersalna
chusta! Zawsze trzeba dopasować
typ używanej chusty do swoich aktualnych potrzeb, trybu życia i zwyczajów. Dobrym pomysłem jest na
przykład zaopatrzenie się w komplet
chust przynajmniej dwóch różnych
typów i używanie ich na przemian,
zależnie od potrzeb. Jest wiele różnych typów chust i nosideł miękkich, dających możliwość zdrowego
noszenia i nawiązania z dzieckiem
bliskiego kontaktu. Karmić piersią można w każdej chuście, która
umożliwia ułożenie dziecka w pozycji półleżącej przy piersi mamy.
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Chusta na kółkach
Z mojego doświadczenia wynika,
że jeden typ chusty jest szczególnie
wart polecenia w tym kontekście:
chusta na kółkach (kółkowa). Jest
ona autentyczną pomocą dla karmiącej mamy, produktem ułatwiającym i wspomagającym naturalne
karmienie. Wiele czynników składa
się na tę przydatność chusty na kółkach. Jest bardzo szybka w użyciu.
Uprzednio zapięta, wymaga jedynie
przełożenia szybkim ruchem na
ukos przez tors i odpowiedniego ułożenia dziecka. Mama może to zrobić
też w pozycji siedzącej. Niezbędnego
dociągnięcia brzegów i napięcia
materiału chusty można dokonać
już na spokojnie, w momencie,
kiedy dziecko rozpocznie ssanie.
Otrzymawszy wreszcie upragniony
posiłek, maleństwo uspokaja się i
rozluźnia. To dobry moment na to,
aby przenieść ciężar ciała dziecka ze
swoich rąk na materiał chusty, odpowiednio go napinając i dociągając
tak, aby pozycja dziecka przy piersi
była wygodna i stabilna.

Zalety chusty kółkowej:
• Raz zapiętą chustę na kółkach
można używać wielokrotnie, bez
konieczności każdorazowego przewlekania materiału przez kółka.
• Chusty na kółkach, dzięki zastosowaniu prostego w obsłudze samozaciskowego zapięcia z dwóch kółek,
pozwalają na błyskawiczną, płynną
regulację obwodu. Umożliwia to
podparcie ciała dziecka i umiejscowienie jego główki na wysokości
idealnie odpowiadającej potrzebom
karmiącej mamy.
• Chusty kółkowe mają dość małe
rozmiary i są nieporównywalnie
mniejsze niż specjalne poduszki do
karmienia niemowląt. Zwinięta chusta z łatwością zmieści się w damskiej torebce. Mając chustę zawsze
pod ręką, mama wygodnie nakarmi
maluszka w dowolnym miejscu.
• Nie do przecenienia są także estetyczne walory karmienia w chuście
na kółkach. Mama karmiąca dziecko
w chuście, przy odrobinie uwagi w
doborze stroju i kolorystyki chusty,
może wyglądać naprawdę� pięknie.
Często zdarza się, że osoby postron-

ne ciepło komentują uroczy obrazek
dziecka wtulonego ufnie w mamę,
nie zauważając wcale przyczyny
tego wtulania, (czyli odbywającego
się na ich oczach karmienia piersią).
Poinformowani o tym, że dziecko
przytula się właśnie w ten sposób
dlatego, że akurat je, zazwyczaj reagują pozytywnym zdziwieniem i
zachwytami (że „nic nie widać!”)
oraz dalszymi komplementami dla
mamy. Komentarze dotyczą zazwyczaj nie tylko eleganckiego wyglądu
mamy w chuście i z dzieckiem przy
piersi, ale także jej godnego podziwu sprytu i wspaniałego opanowania wszelkich zawiłości opieki nad
niemowlęciem.
• Dzieciom bardzo często zdarza się
usnąć przy karmieniu. Ciepło ciała
mamy, miarowe bicie jej serca, kołysanie w rytm jej oddechu lub kroków, w połączeniu ze smakiem ciepłego, słodkiego mleka, działają na
dziecko odprężająco i uspokajająco.
Maluch zasypia w poczuciu całkowitego bezpieczeństwa. Czasem jest
to tylko kilkuminutowa drzemka,
potrzebna do szybkiego zregenerowania sił. Często jednak ssanie piersi jest ostatnią czynnością dziecka
przed dłuższym snem.
• Możliwość łatwego odłożenia
malucha do łóżeczka tak, aby się
nie obudził, to kolejna zaleta chusty kółkowej. Podczas kiedy mama
rozluźnia zapięcie chusty, przekłada
ją ponad głową i odkłada dziecko do
łóżeczka, całe ciało malucha jest
wciąż otulone i stabilnie podparte
materiałem chusty. Dziecko odłożone do snu w pozycji na boku,
zachowuje wciąż to samo ułożenie
ciała, jakie miało podczas noszenia.
Chusta przechowuje zapach i ciepło
ciała mamy, zapewniając śpiącemu
dziecku ciągłość odczuć i nie dając
mu powodów do obudzenia się.
• Szybkie wyjęcie dziecka z chusty.
Karmiąc niemowlę, zawsze trzeba
brać pod uwagę możliwość zachłyśnięcia się mlekiem przez maluszka.
Szczególnie w przypadku obfitej laktacji maluchowi może się zdarzyć,
że zakrztusi się pokarmem. W takiej
sytuacji należy zapewnić dziecku jak
najszybciej możliwość swobodnego
oddychania. Chusta na kółkach jest
bezpieczna, ponieważ daje możliwość błyskawicznego wyswobodzenia dziecka. Rozluźniamy chustę
jednym ruchem ręki i jednocześnie unosimy plecki dziecka drugą
dłonią. W większości przypadków
już ten ruch, umożliwiający lekkie
odgięcie głowy i lepszy przepływ
powietrza przez górne drogi oddechowe wystarczy, aby dziecko zaczerpnęło tchu i mocno odkaszlnęło.
W przypadku silnego zachłyśnięcia
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należy jednym szybkim ruchem
zdjąć chustę przez głowę i odwrócić niemowlę twarzą w dół, kładąc
je sobie na kolanach tak, aby główka
znalazła się niżej niż tułów.
• Mama, która karmi niemowlę w
chuście, może o wiele łatwiej sprostać potrzebom i oczekiwaniom starszego dziecka. Jest to szczególnie
istotne w przypadku rodzeństwa o
niewielkiej różnicy wieku. Można
wygodnie karmić niemowlę, jednocześnie bawiąc się ze starszakiem.
• Chusta może także służyć mamie
za dodatkową parę rąk, ułatwiając
i przyśpieszając proces odciągania
pokarmu.
Biorąc pod uwagę powyższe zalety
uważam, że chusta kółkowa jest
absolutnie niezbędnym elementem
wyprawki każdej mamy karmiącej
naturalnie. Karmienie, aby było
udane i przyjemne, musi być przede wszystkim wygodne. Poza tym
chusta ułatwia codzienne życie z
maluchem i sprzyja nawiązaniu
pomiędzy nimi wyjątkowej więzi.
Noszenie dziecka w chuście jest na
ogół świadomym wyborem rodziców, mającym ułatwić im wychowanie dziecka w atmosferze bliskości i
porozumienia.
Kinga Cherek
www.chusta.pl
W kolejnym numerze „Antwerpii
po polsku”, przybliżę krok po kroku karmienie piersią w chuście na
kółkach. Będzie to swoisty przewodnik po tym nowym dla wielu mam
świecie.
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Bakteria czy wirus?
Przed nami okres przeziębień i zachorowań. Tak powszechne wśród
nas sięganie po antybiotyki, natychmiast po pierwszym kichnięciu,
nie zawsze służy naszemu zdrowiu.
Dlatego dobrze wiedzieć czy mamy
do czynienia z bakterią czy wirusem.

Czym się różnią?
Najważniejsza różnica polega na
tym, że wirusy potrzebują żywego
organizmu, aby się rozmnażać.
Większość bakterii może się rozwijać na powierzchni przedmiotów
martwych. Wirusy – najmniejsze i
najprostsze znane formy życia – są
do 100 razy mniejsze od bakterii.
W pewnym sensie wirusy nie są
naprawdę „żywe”, są raczej informacją genetyczną, która unosi się w
środowisku aż napotka żywy obiekt,
który wykorzysta do rozmnażania.
Bakterie mają w sobie wszystko, co
potrzebne im do wegetacji. Wirusy
są bardziej podstępne. Zmieniają
kod genetyczny komórek zaatakowanego obiektu zmuszając je do
produkowania samego wirusa.
Bakterie i wirusy mogą wywoływać podobne choroby (np. infekcja
dróg oddechowych), ale ich leczenie
musi być inne. W celu rozpoznania
– wirus czy bakteria, należy wykonać badania na przykład wymazu
z gardła. Jeśli przyczyną okaże się
bakteria, stosuje się antybiotyk. Jeśli
wirus, sprawa jest o wiele trudniejsza i cała nadzieja w systemie immunologicznym. Leczenie w dużej
mierze sprowadza się wtedy do jego
wspomagania lub stymulacji.
Człowiek cały czas ulega „inwazji”
bakterii i wirusów. Jednak wiele bakterii jest korzystnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu,
kiedy tworzą one florę bakteryjną
w przewodzie pokarmowym.
Dlatego, jeśli niepożądana infekcja bakteryjna będzie zwalczana antybiotykiem, ucierpi na tym
również korzystna flora bakteryjna.
Nie należy więc samemu sięgać po
antybiotyki ani domagać się ich od
lekarza, jeśli uzna, że nie ma takiej

konieczności. Poza tym organizm
może uodpornić się na antybiotyk,
który nie zadziała wtedy, kiedy będzie naprawdę potrzebny.
Antybiotyki
To naturalne produkty metabolizmu drobnoustrojów. Działają one
na procesy metaboliczne innych
mikroorganizmów – głównie bakterii – zatrzymując ich wzrost lub
je niszcząc.
*Metabolizm – wszystkie procesy
biologiczne zachodzące w żywych
komórkach.
Naturalne antybiotyki są produkowane miedzy innymi przez pleśnie.
Antybiotyki półsyntetyczne i syntetyczne, produkowane są w laboratoriach biochemicznych.
Uwaga: Z wielu ważnych powodów, antybiotyk należy popijać tylko
przegotowaną wodą.
Zmierzch antybiotyków?
Czasopismo „Journal of the
American Chemical Society” poinformowało niedawno o udanej
próbie wytworzenia syntetycznych „koloidowych przeciwciał”.
Naukowcom udało się zmusić je
do zaatakowania i zniszczenia wybranych szczepów bakterii. To brzmi
obiecująco zwłaszcza, że coraz więcej szczepów bakteryjnych uodparnia się na działanie antybiotyków.
Probiotyki
To wybrane szczepy bakteryjne,
korzystne dla flory bakteryjnej w
organizmie człowieka. Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) dokładnie określa, jakie szczepy mikroorganizmów mogą być uznane
za probiotyczne.
Niestety „Czasem pacjent na ślepo
kupuje różne preparaty, które mają w nazwie słowo „probiotyk”, nie
zastanawiając się, czy ten preparat
działa podobnie jak preparaty dobrze przebadane.”
Ale z jednej strony „Trudno posądzać producentów o nieuczciwość.
Po prostu nie ma jasno określonych
wymogów dotyczących tej sfery”. Z
drugiej strony: „wiele firm albo nie
określa wystarczająco precyzyjnie
szczepu mikroorganizmu, albo
nie przeprowadza badań rzetelnie
udowadniających jego działanie”.
Wniosek? Nie każdy produkt dostępny na rynku jest „zdrowy”.
Trzeba też pamiętać, że np. jogurt
nie jest probiotykiem, lecz nośnikiem danego szczepu bakteryjnego,
czyli właściwego probiotyku.

Uwaga: Około 70% odporności pochodzi z jelit, gdzie powinna istnieć
optymalna flora bakteryjna.
Wirusy są w(śród) nas
W organizmie człowieka jest wiele
wirusów, które wnikają z otoczenia
(np. są wdychane) i nie oznacza
to od razu choroby. Wiele infekcji
może trwać w fazie utajonej przez
dziesiątki lat i nie ujawnić się wcale,
dzięki działaniu układu odpornościowego, zwanego systemem immunologicznym. Zakażenie może też
zostać przez nasz system zwalczone
i ustąpić samoistnie, bez udziału medycyny.
Bariera immunologiczna
Jest to system odrzucający przez
organizm „gospodarza” każdą obcą
tkankę. Jest on niepożądany tylko
przy przeszczepach. Poza tym wyjątkiem, jest niezbędny człowiekowi do
przetrwania.
Uwaga: Za główną przyczynę schorzeń coraz częściej uważa się osłabienie odporności, a nie same wirusy czy bakterie.
Takie odwrócenie myślenia ma
wielkie znaczenie, gdyż uświadamia
nam, że nie dbając o właściwe odżywianie się, (nie mylić z najadaniem
się) stajemy się podatni na wszelkie
„zarazy”, które są obecne zawsze i
wszędzie, nawet w gorącym wulkanie i zimnej kosmicznej próżni.
Temat właściwego odżywiania
się tutaj pominiemy, gdyż w domu
zwykle zaczyna on nas interesować
dopiero podczas choroby, a w szpitalu nie zawsze jest komfort, aby
oddać się rozmyślaniom na temat
schabowego z mizerią ze śmietaną.
Bardziej dociekliwym polecam stronę http://leczeniepro.pl/odpornosc-organizmu/. Tam można się dowiedzieć, co jeść i czego nie jeść, aby
wzmocnić swój organizm.
Michał Nowacki
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Porady z szuflady
Plamy bez tajemnic
Łatwo jest zrobić plamę, trudniej
ją usunąć. Nie ma jednego cudownego preparatu na wszystkie zabrudzenia, który błyskawicznie zlikwiduje plamę i jej skutki. Szeroko
reklamowane środki chemiczne nie
zawsze poradzą sobie z plamami. Co
więc zrobić, kiedy odplamiacz nie
pomoże?
Do usuwania plam trzeba się
odpowiednio przygotować. Pod zabrudzone miejsce podłożyć kawałek miękkiej, czystej tkaniny (na
przykład stary frotowy ręcznik).
Następnie nasączonym tamponem
zmyć plamę pamiętając o tym, żeby podkładka cały czas była czysta
i sucha. Jeżeli mamy do czynienia z
małymi plamami, doskonale w roli
czyścika sprawdzają się patyczki
do uszu. Czyszczenie rozpoczynamy od zewnątrz do środka plamy,
starając się nie rozszerzać miejsca
zabrudzenia. Po usunięciu plamy,
na ogół zostaje w tym miejscu niewielki zaciek, który usuwamy wodą
lub talkiem.
Plamy z kawy
•Najłatwiejsze do usunięcia są
świeże, dopiero powstałe kawowe
zabrudzenia, które wystarczy polać
gorącą wodą.
•Sprawdzonym sposobem na usuwanie plam z kawy jest posypanie
ich odrobiną soli, delikatne potarcie
i spłukanie zimną wodą.
•Stare, zleżałe kawowe plamy są
trudniejsze do usunięcia, ale nie jest
to niemożliwe. Doskonale sprawdza
się amoniak. Należy materiał nawilżyć wodą i przetrzeć plamę szmatką
nasączoną amoniakiem. Na koniec
wyprać tkaninę w wodzie z mydłem.
•Skutecznym sposobem jest zamoczenie obrusu zaplamionego kawą
w zimnej, słonej wodzie.
•Na tkaninach lnianych i bawełnianych, plamy z kawy usuwamy
poprzez namydlenie zaplamionego
miejsca, a następnie wypłukanie we

wrzątku dopóki plama nie zniknie.
•Plamy na tkaninach jedwabnych
i wełnianych czyścimy szmatką
namoczoną w wodzie z mydłem i
amoniakiem w proporcjach: 6 łyżeczek na jeden litr wody, a później
pierzemy.
Plamy z herbaty
•Ten rodzaj zabrudzeń jest niestety wyjątkowo odporny na większość
odplamiaczy i środków do prania.
Skutecznym i sprawdzonym domowym sposobem na ich usunięcie
jest polanie plamy gorącą wodą,
następnie 9% wodą utlenioną z kilkoma kroplami amoniaku.
•Plamę po herbacie można też
spróbować usunąć pocierając zabrudzone miejsce szarym mydłem
i piorąc tkaninę w ciepłej wodzie z
dodatkiem mydła.
•Herbata z białego obrusu zniknie
bez śladu, jeżeli szybko polejemy
plamę sokiem z cytryny, a następnie spłuczemy zimną wodą.
Plamy z atramentu
•Atramentowe plamy, zwłaszcza na
uczniowskich białych i błękitnych
koszulach, to zmora niejednej pani
domu. Wbrew pozorom usunięcie
tego typu zabrudzeń wcale nie jest
takie trudne. Wystarczy zamoczyć
koszulę w gorącej wodzie z solą, a
potem zaplamione miejsce polać
spirytusem. (Jeżeli koszula jest z
syntetycznego materiału, wcześniej
sprawdzić to w „niewidocznym”
miejscu).
•Plamy z atramentu bardzo skutecznie wywabia również cytryna, zarówno z wyrobów skórzanych, ubrań,
dłoni, jak i drewnianych mebli i
podłogi. Zabrudzone miejsca trzeba
pocierać szmatką zwilżoną cytrynowym sokiem do momentu aż zejdzie
atrament. Powierzchnie drewniane
po tym zabiegu powinno się przemyć wodą z mydłem i osuszyć.
•Poplamiony herbatą dywan czy wykładzinę można uratować, zalewając
brudne miejsce mlekiem i posypując solą. Po godzinie wszystko trzeba
zetrzeć mokrą szmatką.
Plamy z owoców
•Zabrudzone owocami delikatne
tkaniny takie jak jedwab czy wełna,
można wyczyścić octem. Plamy na
materiałach z bawełny, czy syntetykach, najlepiej usuwać smarując

zaplamione miejsce zsiadłym mlekiem, a po kilku godzinach wyprać
w letniej wodzie z dodatkiem szarego mydła.
•Jeżeli plamy powstałe z owoców są
świeże, polewamy je wrzątkiem do
momentu zniknięcia zabrudzenia.
Jeżeli to nie pomoże, moczymy tkaninę przez kilka godzin w maślance.
•Kolejnym sprawdzonym sposobem na zniknięcie owocowych
plam jest użycie wody utlenionej.
Polewamy nią plamę aż do skutku,
a kiedy zniknie, spieramy resztę
wody utlenionej, bowiem tkanina
poddana jej działaniu i wystawiona
na słońce może nabawić się żółtych
plam.
Plamy z krwi
•Najbardziej znanym sposobem
jest moczenie zabrudzonej tkaniny w zimnej, osolonej wodzie, lub
potraktowanie takiej plamy wodą
utlenioną.
Plamy po jajku
•Do usunięcia tego rodzaju zabrudzeń najlepsza jest zimna woda.
Jeżeli plama jest stara, nacieramy
ją szmatką nasączoną słabym roztworem wybielacza.

Plamy po czekoladzie
•Na ogół do wyczyszczenia czekoladowych plam wystarczy zimna
woda, ale w przypadku starego i
uporczywego zabrudzenia, trzeba
użyć benzyny lub białego alkoholu.
Plamy z tłuszczu
•Zatłuszczone plamy należy posypać mąką ziemniaczaną, pozostawić
na kilka minut, następnie sprać.
•Świeże plamy powstałe na skutek
zalania sosem można zetrzeć ręcznikiem zamoczonym w płynie do
prania lub mycia naczyń.
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•Sprawdzonym sposobem jest także
natarcie zabrudzonego materiału na
sucho szarym mydłem, a następnie
wypranie.
•Wszystkie rodzaje plam z tłuszczu
usuwa oczyszczona benzyna. Trzeba
jednak pamiętać, że benzyna może
pozostawić zacieki, używać jej więc
należy tylko w ostateczności.
•Z tkanin delikatnych tłuste plamy
dobrze zbiera mąka ziemniaczana,
która wyjątkowo dobrze radzi sobie
z plamami z masła.
Plamy z alkoholu
•Wilgotne, jeszcze niezaschnięte
plamy z alkoholu, zmywamy ciepłym spirytusem i wodą, te zaschnięte – wodą utlenioną.
•Zabrudzenia z czerwonego wina
posypujemy solą i płuczemy spirytusem, można je też sprać nacierając zsiadłym mlekiem. Wilgotne
plamy z czerwonego wina dobrze
jest potrzymać nad wrzątkiem, a
kiedy zbledną wyprać w wodzie z
mydłem. Innym sposobem jest zanurzenie plamy na około 10 minut
w słonym wywarze z ziemniaków.
•Na plamy z białego wina dobry jest
ciepły spirytus, natomiast plamy z
szampana znikają po potarciu ich
lodem.

Potem wyprać jak zwykle w pralce
(lub ręcznie) w celu usunięcia soku
z cytryny.
•Tabletki do protez: rozjaśnią żółte
plamy z potu na jasnych a nawet
ciemniejszych ubraniach. Wystarczy
rozpuścić od dwóch do czterech tabletek w wiaderku z wodą, moczyć zaplamioną odzież od ośmiu do dwunastu godzin. Następnie wyprać.
Plamy z flamastra i długopisu
•W przypadku zabrudzeń flamastrem, przed włożeniem do pralki
wystarczy taką plamę nasączyć
sokiem z cytryny, a zabrudzenie
zniknie.
•Świeże plamy z długopisu można
usunąć przez zamoczenie w kwaśnym mleku, a następnie pranie w
wodzie.
•Przestarzałe plamy długopisowe
dobrze wywabia sok z cytryny lub
dziesięcioprocentowy kwasek cytrynowy.

Plamy z gumy do żucia
•Tego rodzaju zabrudzenia są wyjątkowo trudne do usunięcia. Jak
sobie z nimi poradzić? Można tkaninę włożyć do zamrażalnika lub
utwardzić gumę kostkami lodu, a
później zeskrobać i wykruszyć to,
co tylko możliwe. Pozostałe ślady
usunąć rozpuszczalnikiem.
Plamy z potu
Usuwanie tego typu zabrudzeń nie
jest łatwe, ale możliwe. Zwyczajne
pranie ich nie usunie, trzeba więc
zastosować inne techniki.
•Mieszanka z octu i soli: pół szklanki octu wymieszać z połową szklanki soli, w wiaderku wody. Włożyć do
tego roztworu ubrania i pozostawić
w nim na pół godziny. Po wyjęciu z
roztworu należy je wyprać w pralce.
•Pasta do zębów: aby rozjaśnić plamę z potu można na nią nakładać
bezpośrednio pastę do zębów i wcierać w plamę za pomocą szczoteczki tak długo, aż plama zniknie. Aby
pozbyć się resztek pasty, wystarczy
ubranie wyprać.
•Sok z cytryny: usunie żółte plamy
z białych i jasnych ubrań. Na zaplamione miejsca należy nanieść
sok i pozostawić do wyschnięcia w
słonecznym miejscu na cały dzień.

Plamy po świecy
•Zaschnięty wosk trzeba delikatnie
zeskrobać łyżeczką lub szpatułką, a
resztki wyprasować przez bibułkę
gorącym żelazkiem. Tłustą plamę,
która pozostanie, wystarczy wywabić benzyną.
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Plamy od szminki
•Żeby usunąć plamę od szminki,
powstałą na tkaninie bawełnianej,
trzeba nasączyć ją jedną łyżką stołową wody utlenionej z dodatkiem
trzech kropli amoniaku, po czym
dokładnie wypłukać. Ślady szminki
z innych tkanin schodzą po nasączeniu ich acetonem i wypraniu.

Plamy po trawie
•Zielone przebarwienia na białych
lub kolorowych tkaninach należy
przetrzeć gorącą wodą z mydłem, a
następnie wodą z dodatkiem sody
kaustycznej w proporcjach: jedna
łyżka na litr wody.
•Plamy na tkaninach jedwabnych
lub syntetycznych trzeba nasączyć
wodą, a następnie wyczyścić alkoholem i dokładnie wypłukać.

Doskonałym środkiem do wywabiania niektórych rodzajów plam jest
piana ubita z białek jaj. Sprawdza się
wówczas, gdy przypalimy żelazkiem
białą koszulę. Wystarczy na przypalone miejsce nanieść ubitą pianę z
niewielką ilością soku z cytryny i
pozostawić tę miksturę na 10-15
minut. Po tym czasie koszulę czy
bluzkę wypłukać w letniej wodzie,
a w razie potrzeby tę czynność powtórzyć. Piana z białek sprawdza się
także w czyszczeniu zabrudzonych
sreber, szkła i kryształów.
Jeżeli będziemy wiedzieli, w jaki
sposób poradzić sobie z plamami na
ubraniach, obrusach czy dywanach,
nasze życie stanie się o wiele łatwiejsze, przyjemniejsze i pozbawione
niepotrzebnego stresu. I tańsze.
Marzena Dobrowolska
Źródła:poradybabuni.pl,
poradydomowe.info, tipy.pl
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Cudowne diety nie istnieją
Większość diet odchudzających
daje tylko złudzenie osiągniętego na
tym polu sukcesu. A przecież przy
odchudzaniu wcale nie chodzi tylko
o to, co i ile razy jemy. Ważne jest
zupełnie coś innego: odpowiednie
nawyki żywieniowe, jak sypiamy,
czy jesteśmy narażeni na ciągły
stres, czy się denerwujemy, ile czasu
spędzamy wpatrując się w monitor
komputera, jak często oglądamy telewizję. Jeżeli więc chcemy schudnąć, róbmy to z głową.
O diecie i racjonalnym odżywianiu
słów kilka
Racjonalne odchudzanie, w wyniku którego można stracić określoną liczbę kilogramów, jak również
utrzymać odpowiednią masę ciała,
jest zupełnie czymś innym niż dieta.
Dieta, to sposób lub zmiana sposobu
odżywiania, który zaleca się zwykle
osobom chorym, a kończy się jej
stosowanie w momencie, kiedy stan
zdrowia chorego ulega poprawie.
Dietetycy jak mantrę powtarzają, że
odchudzanie metodą diety cud nie
istnieje. Dieta cud, nie polega na piciu wyłącznie herbatek odchudzających i popadaniu w paranoję. Takie
postępowanie do niczego nie doprowadzi. Natomiast, jeżeli w sposób
przemyślany chcemy doprowadzić
do utraty masy ciała, przeciwwskazań właściwie nie ma. Wyjątek stanowi jedynie ciąża i okres karmienia
piersią oraz choroba.
Diety cud nie działają. Nie ma też
uniwersalnego środka na odchudzanie. Nie istnieje również jeden
model odżywiania, który pasowałby
do każdego człowieka. Każdy człowiek ma inne upodobania, nawyki,
potrzebuje różnej ilości pokarmu,
inaczej pracuje, odpoczywa i ma
własny rozkład dnia. Skuteczne
odchudzanie jest indywidualną
sprawą każdego człowieka. To, że
jakaś dieta odchudzająca działa u
znajomej, nie oznacza, że będzie skuteczna także w naszym przypadku.
Nie łudźmy się, że tłuszcz sam się
spali w naszym organizmie, albo że
zrzucimy zbędne kilogramy podczas

oglądania telewizji. Pamiętajmy, że
niektóre z tych cudownych preparatów naprawdę mogą być szkodliwe
dla zdrowia. Największym zagrożeniem dla miłośniczek i miłośników
cudownych kuracji odchudzających
wbrew pozorom nie jest efekt jo-jo,
czyli powrót utraconych z trudem
kilogramów. Największym niebezpieczeństwem jest to, że te cudowne
diety w wielu przypadkach narażają
organizm człowieka na wypadanie
włosów, łamliwość paznokci, osteoporozę i uszkodzenia organów
wewnętrznych. Jak więc chudnąć?
Sen to zdrowie
Pod tym oklepanym powiedzeniem można się podpisać obiema
rękami. Naukowcy już dawno udowodnili, że jeżeli człowiek będzie
spał mniej niż sześć godzin na dobę
i budził się w nocy, to na sto procent
przytyje. Organizm, który nie śpi, domaga się jedzenia, człowiek wciąż
czuje się głodny i zjada więcej pokarmów niż zwykle. – I tyje. Powyższy
problem dotyka także osób, które
śpią niespokojnie i często budzą
się w nocy. Istotna jest także regularność snu. Mniej tłuszczu odkładają
ludzie, którzy chodzą spać i wstają
zawsze o tej samej porze, ponieważ
różne godziny zasypiania i wstawania zaburzają prawidłowe działanie
ich zegarów biologicznych regulujących pracę organizmu. Tego typu
problemów nie mają tylko ci, którzy
z natury sypiają mało i którym pięć
czy sześć godzin snu w zupełności
wystarcza.
Słodycze sposobem na stres?
Wręcz przeciwnie. Zajadanie
stresu słodyczami to najlepsza droga do zdobycia nadprogramowych
kilogramów. Wystarczy zjeść dodatkowo 100 kalorii dziennie (jeden kawałek ciasta), aby w ciągu
miesiąca przytyć pół kilograma. Po
pół roku takiego dogadzania sobie
przytyjemy trzy kilogramy, a po roku
sześć. Zjedzenie słodkiego batonika,
ciastka, czy wypicie słodkiego napoju, powoduje wydzielanie dopaminy odpowiedzialnej za odczuwanie
przyjemności. Na dodatek pod wpływem stresu wydzielane jest białko
zwane neuropeptydem Y, które
sprzyja odkładaniu tłuszczu. Jeżeli
ktoś ma problem z przemianą materii, a bardzo lubi czekoladę i nie
może się bez niej obejść, może sobie
pozwolić na zjedzenie jednego batonika dzienne pod warunkiem, że
znacznie zwiększy swoją aktywność
fizyczną.

(Nie)zdrowe diety
Każda dieta, która nie dostarcza
wszystkich niezbędnych organizmowi człowieka składników, jest dla
niego szkodliwa. Dobrym przykładem jest ogólnie znana i często stosowana dieta doktora Dukana. Jest
to rodzaj diety wysokobiałkowej, która eliminuje z jadłospisu produkty
zawierające błonnik, który z kolei
odpowiada za prawidłową pracę
jelit. Brak błonnika może powodować zaparcia, a zbyt duża ilość białka zjadanego przez osoby będące
na tej diecie może spowodować, że
wątroba i nerki nie będą pracowały
prawidłowo. Jak mówią dietetycy, ta
dieta na pierwszy rzut oka jest całkiem rozsądnie wyważona, bowiem
zawiera sporo elementów potrzebnych organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. – Sporo, ale nie
wszystkie.
Z kolei w skład diety bezglutenowej wchodzi wiele produktów z
mocno przetworzonych ziaren. W
rezultacie, stosując tę właśnie dietę, organizm dostaje stanowczo za
mało żelaza, błonnika, wapnia, soli
mineralnych i witaminy B12. Inna
popularna dieta – tak zwana ryżowa, obfituje w potrawy z ryżu z dużą
ilością warzyw i nie dostarcza organizmowi białka. Natomiast znana
dieta Kwaśniewskiego to kompletna
monotonia. – Jak długo jesteśmy w
stanie wytrzymać jedząc same potrawy na bazie kapusty? Są jeszcze
diety dopuszczające spożywanie w
nieograniczonej ilość jednego lub
dwóch produktów, ale niestety nie
wprowadzają one niczego innego,
poza nudą w jadłospisie. Nie ma
także dowodów na to, że konsumowanie składników spożywczych w
ściśle określonych „kombinacjach”
przynosi efekty.
Jeżeli odpadają diety, co więc należy jeść? – Dokładnie wszystkiego po
trochu, ale z rozsądkiem i umiarem.
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Ruch, ruch i jeszcze raz ruch
Jak mówią dietetycy, nieważne
jak, byleby się ruszać. To właśnie
ruch jest podstawą utrzymania odpowiedniej wagi. Stosując określoną
dietę, można co prawda schudnąć,
ale i z powrotem przytyć (o tym za
chwilę). Dobrze jest uprawiać jakiś
sport, ale ci, którzy za tym nie przepadają, mogą zabrać się za porządki w domu czy w ogrodzie. Myjąc
podłogi lub okna można spalić
mniej więcej 500 kcal, a zmywając
naczynia czy odkurzając około 150
kcal. Niby niewiele, ale zawsze coś.
Jednak przekopując przez godzinę
wspomniany wcześniej przydomowy ogródek lub grabiąc trawniki,
pozbędziemy się już od 1 000 do 1
500 kcal.
Dla tych bardziej aktywnych fizycznie, doskonałym sposobem
na pozbycie się zbędnych kilogramów jest jazda na rowerze, bieganie, pływanie, czy np. gra w tenisa.
Dodatkowy ruch, to spalone kalorie, ale jednocześnie rozbudowa
tkanki mięśniowej, czyli w rezultacie większy potencjał do spalania
tkanki tłuszczowej. Zawsze jednak
pamiętać trzeba o tym, że rodzaj ruchu i jego intensywność muszą być
dostosowane do możliwości i stanu
zdrowia każdej konkretnej osoby.
Spadek, zwyżka, zwyżka, spadek
Tak najczęściej wygląda krzywa
odchudzania. Szczęśliwi, że udało
się nam podczas stosowania którejś z kolejnych cudownych diet
zrzucić kilka ładnych kilogramów,
ze zdziwieniem zauważamy, że w
krótkim czasie te kilogramy do nas
wracają. Naukowcy z Los Angeles
przeprowadzili analizę ponad trzydziestu najbardziej popularnych diet
i stwierdzili ponad wszelką wątpliwość, że nie istnieje taka dieta, która
chroniłaby organizm przed powrotem utraconej nadwagi. Poza tym
zauważyli, że ludzie, którzy często
poddają się różnym dietom i terapiom odchudzającym, (co w rezultacie prowadzi do częstego spadku,
a następnie wzrostu wagi), nie zdają
sobie sprawy z tego, jak bardzo na

tych zmianach cierpi ich zdrowie. Są
bowiem narażeni na choroby serca i
mają znacznie obniżoną odporność.
Lekarze poruszają jeszcze jedną
istotną kwestię, z której nie wszyscy
zdają sobie sprawę. Komórki tłuszczowe są i nie znikają. Nie można się
ich tak po prostu pozbyć. Podczas
stosowania diety, czyli odchudzania,
w ludzkim organizmie zmienia się
wielkość komórek tłuszczowych,
ale nigdy ich ilość. Jeżeli więc po
raz kolejny przytyjemy, z naszych
komórek powstaną nowe komórki
tłuszczowe, ale pozbycie się ich z
organizmu nie będzie już łatwe.
Telewizja a niezdrowe jedzenie
I znowu trzeba odwołać się do
naukowych stwierdzeń. Wiadomo,
że im więcej czasu poświęcamy na
oglądanie telewizji, tym bardziej
przybieramy na wadze. Jesteśmy tak
bardzo zaabsorbowani tym, co dzieje się na ekranie, że całkowicie nie
zwracamy uwagi na to, co w międzyczasie jemy. A na ogół są to chipsy
albo słodycze, czyli same kaloryczne przekąski. Angielscy naukowcy
udowodnili, że dzieci, które w wieku
4-5 lat spędzały przed telewizorem
ponad 18 godzin w tygodniu, mając
dziesięć lat były grubsze w pasie o
7,6 mm niż ich rówieśnicy, którzy
oglądali telewizję najwyżej dwie godziny dziennie.
Głodówka a mózg
Rzeczywiście istnieją diety, które
w krótkim czasie pozwalają sporo
schudnąć. Może trafniejsze byłoby
w tym przypadku określenie – głodówki. Głodujący stosunkowo szybko tracą apetyt i wpadają w euforię
widząc efekty. Nie ma się czemu dzi-
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wić, bo zrzucenie w krótkim czasie
nawet kilku zbędnych kilogramów
bez wątpienia jest sukcesem. Ale
to dobre samopoczucie szybko się
ulatnia. Kiedy organizm w krótkim
czasie zaczyna spalać tłuszcze, powstają substancje najpierw zakłócające pracę systemu nerwowego,
a potem niszczące go. Zaczynają
się problemy z koncentracją, pamięcią, dobre samopoczucie znika
jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki. Potem zaczyna się faza następna. Zaczyna brakować kwasów
tłuszczowych i organizm zabiera się
za spalanie białka zgromadzonego w
mięśniach. Także w tym sercowym,
w wyniku czego serce przestaje prawidłowo pracować. Tarczyca zaczyna wydzielać mniej hormonów, –
metabolizm zostanie spowolniony.
Takich spustoszeń w organizmie już
nigdy nie uda się całkowicie naprawić, a skłonności do tycia pozostaną
do końca życia.
Nie ma magicznego zaklęcia, za
pomocą którego można się stać
kimś innym. Nie ma też cudownych diet. Na taki cud trzeba sobie
po prostu zapracować. Zmienić
swoje nawyki żywieniowe, zadbać
o kondycję psychiczną i aktywnie
spędzać wolny czas. Wysypiać się,
nie leżeć godzinami przed telewizorem i uaktywnić swój umysł. Zanim
więc ktokolwiek z nas zdecyduje się
na zastosowanie kolejnej cudownej
diety, niech zada sobie pytanie, czy
to na pewno ma sens. Bo w dietach
cud, cudowne jest tylko to, jak szybko wraca się do zgubionych cudem
kilogramów.
Hanna Korcz
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Cyberprzemoc
- świadomość w internecie
Cyberprzestępstwa są najszybciej rosnącą nielegalną działalnością na świecie. Ta droga łamania
prawa dotyczy już nie tylko firm małych i dużych, ale również osób
fizycznych.
W chwili obecnej bezprawne
działania przejawiają się kradzieżą
tożsamości ofiary przestępców, włamaniami na konta bankowe i profile w serwisach społecznościowych,
oszustwa i wyłudzenia za pośrednictwem Internetu. Przestępcy kradną nasze dane osobowe również
poprzez tablet, telefon czy smartfon.
Wymienione możliwości nie są katalogiem zamkniętym. Należy pamiętać, że z roku na rok przybywa nam
nowych technologii. Dają one wiele
możliwości komunikacji, ułatwiają
pracę i naukę. Niestety, na ich rozwoju zyskują także osoby, które dopuszczają się działań bezprawnych
- na szkodę nas wszystkich.
Problem stał się tak duży, że poszczególni ustawodawcy musieli
wprowadzić nowe przepisy prawa
w tej materii. M.in. art.83 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wskazuje kategorie przestępstw,
szczególnie istotne z punktu widzenia zjednoczonej Europy. W wymienionym przepisie przestępstwa
komputerowe wymienione zostały
na jednym poziomie z terroryzmem,
handlem ludźmi, oraz korupcją.
W większości państw (również w
Polsce oraz Belgii), powstały osobne komórki organów ścigania, których przedmiotem działania jest wyłącznie walka z cybeprzestępcami.
Dzieje się tak, ponieważ zwalczanie
tych przestępstw powinno stać się
absolutnym priorytetem państw
członkowskich.

Kupujesz przez Internet? Uważaj
na aukcjach internetowych
Przestępcy coraz częściej wykorzystują przekierowania umieszczane
na stronach realnie istniejących
portali aukcyjnych. Działając w ten
sposób dany przedmiot aukcji może zostać ‚’sprzedany’’ kilkaset razy. Tak samo dzieje się ze stronami
banków, gdzie prowadzimy nasze e-usługi bankowości elektronicznej.
Przestępcy generują identyczne strony a po zalogowaniu na konto hasła
dostają się w ręce hakerów.
Zagrożenia cyberprzestępstwami
oraz cyberprzemocą dzieci
Z tabletu czy komputera korzystają kilkuletnie dzieci, a siedmiolatki
korzystają z tych narzędzi o wiele
sprawniej niż ich rodzice. Dzięki
Internetowi najmłodsi bawią się i
uczą, ale w ten sposób są również narażeni na negatywne zjawiska, m.in.
cyberprzemoc. Badania wskazują, że
jej ofiarą pada co drugi młody internauta.

Klonowanie kart płatniczych
To cyberprzestępstwo przechwytuje wszystkie dane przesyłane między urządzeniem do wprowadzania
PIN-ów a komputerem PC. Ponadto,
trojan rejestruje wszystkie znaki
wprowadzane z klawiatury zainfekowanego komputera. Wszystkie
skradzione dane są zapisywane w
pliku i wysyłane do cyberprzestępcy,
zwykle za pośrednictwem poczty e-mail.
W walce z problemem cyberprzestępczości pomaga dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013
r. dotycząca ataków na systemy informatyczne, która zastąpiła decyzję
ramową Rady 2005/222/WSiSW.
Jako cele aktu wymieniamy:

- zbliżenie prawa karnego państw
UE w dziedzinie ataków na systemy
informatyczne, przez ustanowienie
zasad minimalnych dotyczących definicji przestępstw i odpowiednich
kar,
- poprawa współpracy między
właściwymi organami, w tym policją i innymi wyspecjalizowanymi
organami ścigania w państwach
członkowskich, a także właściwymi wyspecjalizowanymi agencjami i organami Unii takimi jak
Eurojust, Europol i należące do
niego Europejskie Centrum ds.
Walki z Cyberprzestępczością
oraz Europejska Agencja ds.
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA).

Trzeba zaznaczyć, że proces harmonizacji prawa karnego państw
członkowskich UE w dziedzinie
zwalczania cyberataków w dalszym
ciągu przebiega wolno. Niemniej
jednak ustawodawcy dostrzegają
narastający problem, co prowadzić
będzie do podejmowania kolejnych
kroków w walce z cyberprzestępczością.
Jeśli padłeś/aś ofiarą cyberprzestępstwa zgłoś się ten fakt na policję!
Akty prawne:
*Traktat o Unii Europejskiej i
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012 C
326, s. 1)
*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia
12 sierpnia 2013 r. dotycząca ataków
na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową Rady 2005/222/
WSiSW (Dz. Urz. UE L Nr 218 str.
8) obowiązuje od 3 września 2013 r.
Adam Snarski
www.ipsa24.eu

Antwerpia po polsku

listopad 2014

45

Na wszelki wypadek...
Co pewien czas świat obiega informacja o tym, że kolejny cybergang
stworzył poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa danych w internecie. Hakerzy wykradają już nie miliony, ale miliardy haseł i loginów, a
potem wykorzystują je, aby włamać
się na przykład do prywatnych kont
mailowych i profili na portalach
społecznościowych. W obliczu coraz liczniejszych zagrożeń ze strony
cyberprzestępców, warto zadbać o
bezpieczeństwo swojego komputera.
Oto kilka podstawowych kroków
jak należy to zrobić:
1. Często zmieniać hasła: Zmienianie
haseł we wszystkich kontach powoduje znaczne ograniczenie szkód
jakich mogą dokonać hakerzy.
Najlepiej zmieniać hasła co dwa,
trzy miesiące. Eksperci podpowiadają, że pomogą aplikacje takie jak
LastPass i Dashline. Można tam znaleźć link do witryny, na której można
zmienić hasło do strony i sprawdzić,
czy dane hasło jest bezpieczne.
2. Tworzyć lepsze pod względem
bezpieczeństwa hasła: Dobre i
skomplikowane hasło powinno zawierać co najmniej osiem znaków,
w tym wielkie i małe litery, znaki specjalne i cyfry. Na przykład
hasło” RuSSiaNHacKer!31” jest
o wiele bezpieczniejsze niż hasło

„Russianhacker31”. Jeszcze lepsze
jest hasło „rUSsn3hckr!1”.
Należy także unikać łatwych do
odgadnięcia słów takich jak na
przykład imię, nazwisko, czy data
urodzenia.
3. Nie powtarzać wszędzie tych
samych haseł: Używanie jednakowych haseł i loginów na różnych
stronach, jest praktyką dosyć powszechnie stosowaną. To wygodny
sposób, ponieważ użytkownik ma
do zapamiętania mniej słów. Ale
należy pamiętać o tym, że te same
nazwy użytkownika i hasła zwiększają podatność na cyberatak. Jeżeli
przestępca złamie hasło na jednej
stronie, nic nie stanie mu na przeszkodzie, aby spróbować tej samej
kombinacji na innych stronach.

4. Uważać na phising: Nie wolno otwierać e-maili pochodzących z nieznanych źródeł, szczególnie w przypadku, jeżeli wiadomość zawiera
załącznik. Internetowy oszust może
stworzyć fałszywy profil znanej firmy,
a następnie wysyłać wiadomości do
określonych osób. Jeżeli ofiara uzna
wiadomość za autentyczną i kliknie
w link, który się tam znajduje, jednocześnie pobierze szkodliwy program
na swój komputer. Fałszywa strona
może zawierać prośbę o podanie nazwy użytkownika i hasła lub innych
danych dotyczących konta. Robiąc
to, udostępniamy informacje osobie,
która może je wykorzystać na naszą
szkodę.
Opr.: Paweł Neuman
Źródło: Business Insider
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Ciekawostki

Szklana podłoga
Wieża Eiffla ma nową atrakcję.
Jest nią szklana podłoga, przez
którą turyści mogą spojrzeć w dół.
Znajduje się ona na wysokości 57
metrów, na pierwszym piętrze konstrukcji. Do tej pory turyści spędzali
najmniej czasu na pierwszej platformie, chcąc jak najszybciej dostać się
na dwie pozostałe, na wysokości
115 i 276 metrów. Po przebudowie,
oprócz zrobienia sobie wyjątkowego
„selfie” na szklanej podłodze, będą
mogli odwiedzić muzeum 125-letniej
konstrukcji, posilić się w restauracjach i zrobić zakupy w sklepie z
pamiątkami. Nowa atrakcja cieszy
się większą popularnością niż roztaczające się z wieży widoki. Turyści,
zamiast podziwiać widoki pięknego
Paryża, fotografują się z przeźroczystą podłogą, a na zdjęciach wyglądają tak, jakby byli zawieszeni w
powietrzu.
Najszczęśliwsze państwa
na świecie
Jak wynika z najnowszego rankingu przygotowanego przez Instytut
Badania Opinii Publicznej Gallupa,
najszczęśliwsi ludzie na świecie
mieszkają w Ameryce Łacińskiej.
Faworytem okazała się Panama, a
tuż za nią uplasowała się Kostaryka.
Trzecie miejsce zajęła Dania, następnie Brazylia, Urugwaj i Salwador.
Ostatnie, niechlubne pozycje na liście, przypadły Syrii i Afganistanowi.
Badania objęły 135 krajów z całego świata. W przypadku państw
latynoskich, o poczuciu szczęścia i
zadowolenia nie decydował czynnik
finansowy, tylko stosunki społeczne
i sprawność fizyczna. Kwestia materialna okazała się bardzo istotna w
krajach zachodnioeuropejskich, w
których jako najważniejszy miernik
szczęścia wymieniano pieniądze.

Szczęśliwy automat do gier
O wielkim szczęściu może mówić
pewien mieszkaniec niemieckiego
Bochum, który za nieuregulowanie
grzywny w wysokości 710 euro miał
trafić na siedemdziesiąt jeden dni
do więzienia. Wpadł podczas rutynowej kontroli w sali z automatami do
gier przeprowadzanej przez policję.
Kiedy funkcjonariusze wylegitymowali nieszczęśnika okazało się, że
jest on poszukiwany. Już mieli go
wyprowadzić i przewieźć do więzienia, kiedy nagle „jednoręki bandyta”
(na którym w międzyczasie poszukiwany grał), rozbłysnął światłami i
wypłacił mu główną wygraną w kwocie tysiąca euro. Mężczyzna zgarnął
pieniądze, na miejscu uregulował zaległą grzywnę i zadowolony wrócił
do domu.
Prehistoryczne narty
Norwescy archeolodzy odnaleźli
narty mające około 1300 lat. Miało
to miejsce na lodowcu Reinheimen,
w prowincji More og Rommsdal –
wylęgarni norweskich gwiazd narciarstwa biegowego.
Odnalezione narty zachowały się
w tak dobrym stanie, że po drobnej
konserwacji można by jeszcze na
nich pojeździć. Ich naturalną zamrażarką przez setki lat był lodowiec.
Chociaż dzisiaj na skutek zmian
klimatycznych lodowce roztapiają
się, lód doskonale spełnił swoją rolę
konserwując prehistoryczne narty.
Godzina policyjna dla kotów
Szwajcarscy ekolodzy wypowiedzieli wojnę Mruczkom, Kiciom i
wszystkim innym kotom. Uważają,
że inwazja miauczących czworonogów, których jest już ponad półtora
miliona, zagraża równowadze ekologicznej kraju. Dlatego domagają
się wprowadzenia godziny policyjnej
dla tych zwierzaków.
W Szwajcarii, na każdy kilometr
kwadratowy przypada prawie pół
tysiąca kotów. Czworonogi masowo
polują na rzadkie gatunki ptaków,
gryzoni, gadów i płazów, którym
grozi z tego powodu wyginięcie.

Organizacje ekologiczne żądają natychmiastowego podjęcia drastycznych kroków, bo jak dotąd, szeroko
zakrojone akcje kastracji, których
koszty sięgają pól miliona franków
rocznie, nie wpłynęły na zmniejszenie liczby kotów. Ekolodzy domagają się także wprowadzenia zakazu
posiadania wielu kotów w jednym
domu i ogłoszenia w niektórych regionach Szwajcarii kociej godziny
policyjnej.
Nietypowy powrót papugi
Niezwykle zdziwiony był właściciel papugi, kiedy po czterech latach
nieobecności jego podopieczna wróciła do domu. Zaskakujące było nie
tylko nagłe pojawienie się ptaka, ale
również i to, że po powrocie papuga
mówiła po hiszpańsku, a przed zniknięciem posługiwała się wyłącznie
językiem angielskim.
Właściciel papugi powiedział
lokalnym mediom, że nie ma najmniejszego pojęcia, gdzie ptak przebywał przez ostatnie cztery lata. Wie
tylko to, że po języku angielskim,
którym zwierzę posługiwało się biegle nie ma śladu, a papuga stała się
hiszpańskojęzyczna.

Rozmiar spódnicy, a rak piersi
Naukowcy z University College w
Londynie wykryli taką oto zależność:
jeżeli w ciągu ostatnich dwudziestu
lat kobieta kupuje spódnice w coraz
większym rozmiarze, wzrasta jej ryzyko zachorowania na raka piersi.
Badacze wyliczyli, że zwiększanie
się rozmiaru spódnicy o numer w
ciągu dekady (poczynając od 25 roku życia), zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi o 33 procent.
Jeżeli kobieta tyje w tempie dwóch
rozmiarów w ciągu dekady, jej ryzyko zachorowania na raka wzrasta aż
o 77 procent w stosunku do sytuacji,
w której utrzymałaby tę samą wagę i
wymiary. Naukowcy twierdzą, że to
właśnie rozmiar spódnicy najlepiej
odzwierciedla poziom tak zwanej
otyłości brzusznej, niebezpiecznej
dla zdrowia.
Opracowała: Karolina Tomczak
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Kącik absurdu
Najbardziej absurdalne przesądy
Od wieków ludzie dbali o przychylność łaskawego losu i o to, aby
zawsze mieć go po swojej stronie.
Uzyskanie dobrej pracy, zdanie egzaminu, czy szczęście w miłości,
uzależniali od wykonania szeregu
różnych czynności mających skutecznie chronić przed niebezpieczeństwem i zapewnić pieniądze
oraz zdrowie.
Przesądów jest mnóstwo, a wiara w
nie jest wciąż żywa.
Dobre rady dla prowadzących
własny biznes.
•Ważne decyzje muszą być podejmowane wyłącznie w środy lub soboty, ponieważ inne dni tygodnia są
dla biznesu wyjątkowo niekorzystne.
•W każdym firmowym biurze, niezbędnym elementem wyposażenia
jest obrazek przedstawiający starego Żyda liczącego złote monety, co
gwarantuje łaskawość fortuny. Zyski
będą większe, jeżeli taki obrazek
będzie wisiał na ścianie, na której
znajdują się drzwi.
•Handlowcy prowadzący własne
sklepy muszą pamiętać o tym, że
pod żadnym pozorem nie wolno im
machać pustą torbą przed nosem
klienta. Jeśli zlekceważą ten przesąd mogą być pewni, że tego dnia
niczego nie utargują.
W świadomości społecznej funkcjonuje dużo przesądów dotyczących
dzieci.
•Na widok nowo narodzonego
dziecka, koniecznie trzeba splunąć
i powiedzieć, że jest brzydkie. Dzięki
temu w przyszłości będzie wyróżniać
się urodą.
•Zakazane jest przechodzenie nad
leżącym dzieckiem, bo przestanie
rosnąć.
•Maleństwo powinno być ubierane
od prawej ręki i prawej nogi, w przeciwnym razie będzie mańkutem.
•Małego dziecka nie należy kłaść
na stole, bo nie będzie grzeszyć inteligencją.
•Na uroczystość komunii świętej
nie można kupować dziecku łańcuszka z krzyżykiem, bo jego życie
naznaczone będzie trudnościami i
cierpieniem.
•Wylewanie wody po kąpieli tego samego dnia nie jest wskazane. Jeżeli
rodzice nie będą tego przestrzegać,
maleństwo będzie dużo płakać.
•Nie wolno wychodzić z noworodkiem na spacer przez pierwsze czter-

dzieści dni jego życia. Taki zakaz ma
ochronić je przed nieszczęściem i
zapewnić mu zdrowie. Co ciekawe,
ten przesąd jest bardzo popularny w
wielu europejskich krajach.
•Płaczącemu i marudzącemu dziecku trzeba przecierać twarz brudną
bielizną. Najlepsze do tego celu są
matczyne majtki, kalesony ojca,
skarpety babci, albo nieświeża pielucha dziecka.
Dużo przesądów funkcjonuje w
sferze ciąży i porodu.
•Kobieta w ciąży nie powinna patrzeć przez dziurkę od klucza, bo
dziecko urodzi się zezowate.
•Przyszła mama pod żadnym pozorem nie może sobie pozwolić na
wizytę u fryzjera. Podcinanie włosów
przez rodzicielkę powoduje „ucinanie maluchowi inteligencji”. Nie
można także farbować włosów, bo
dziecko będzie rude.
•W ciąży nie wolno nosić korali, naszyjników i wisiorków na łańcuszku,
ponieważ pępowina może się owinąć wokół szyi dziecka.
•Jeżeli kobieta w ciąży czegoś się
przestraszy, pod żadnym pozorem
nie może dotykać brzucha, ponieważ
źródło lęku przeniesie na dziecko.
Inny przesąd powiada, że przyszła
mama w chwili strachu nie powinna
łapać się za rękę, nogę, czy twarz, bo
dziecko urodzi się ze znamieniem w
tym miejscu, które dotknęła.
•Kobieta w ciąży nie może siadać
po turecku, bo dziecko będzie miało
krzywe nogi.
•Podczas zmywania naczyń przyszła
mama musi uważać, aby nie oblać
brzucha wodą, bo dziecku grozi…
alkoholizm.
•Dokuczająca w czasie ciąży zgaga
oznacza, że dziecko urodzi się z bujną czupryną.

Bardzo podatną grupą zawodową
na przesądy, są artyści.
•Kiedy na ziemię upadną nuty, trzeba je natychmiast przydepnąć, bo
inaczej zapomni się melodii.
•Jeżeli na podłodze znajdą się plakaty lub afisze zapowiadające jakieś
artystyczne wydarzenie, koncert na
pewno się nie uda.
•Aktorom wchodzącym na scenę
nie wolno pogwizdywać, bo wygwiżdże ich publiczność.
•Upadający na podłogę egzemplarz
sztuki trzeba przydepnąć, bo inaczej
przedstawienie obowiązkowo upadnie.
•W teatrze trzeba unikać pawich
piór i trumny na scenie.

Absurdalnych przesądów ślubnych są setki.
•Pan młody powinien prowadzić
pannę młodą z lewej strony ołtarza,
aby prawą ręką móc odganiać złe
moce, które chciałyby przeszkodzić
w zawarciu związku.
•Na kilka dni przed ślubem panna
młoda musi położyć swoje ślubne
buty na parapecie, aby wleciało do
nich szczęście.
•Narzeczona płacząca przed ślubem może być pewna szczęśliwego
życia. Jeżeli przed ceremonią będzie
się śmiać, zwiastuje to nadchodzące
kłopoty.
•Panna młoda nie powinna szyć
swojej sukni ślubnej własnoręcznie, ani przeglądać się w lustrze w
pełnym stroju ślubnym.
•Suknia przyszłej żony nie może być
pokazywana narzeczonemu aż do
dnia ceremonii. Oglądanie kreacji
ślubnej, a także pomoc w jej wyborze, wróży niezgodę w małżeństwie.
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Narzeczona musi także pamiętać, iż
strój ślubny wolno zakładać przed
uroczystością tylko wtedy, kiedy zachodzi taka konieczność (na przykład przymiarka). Strojenie się w
nią tylko dla przyjemności niesie
złą wróżbę.
•Wypatrzenie przed ceremonią
ślubną gołębia lub sroki przynosi
szczęście w przeciwieństwie do pechowych wron, czy kruków.
•Piękna pogoda w dniu ślubu niesie
ze sobą pomyślą wróżbę zapewniając małżonkom szczęście. Niedobrze
jest natomiast, gdy w tym czasie
Słońce przybierze czerwoną barwę
lub pojawią się grzmoty. Deszczowa,
zimna i burzliwa pogoda w takim
dniu, wróży burzliwy związek. Mały
deszczyk jest jednak uważany za boże błogosławieństwo.
•Oblubienica powinna mieć w szwie
sukni kryształek cukru i okruszek
chleba a w buciku pieniążek – to
zapewnia rodzinie dostatek.
•Państwo młodzi muszą wracać z
kościoła inną drogą niż ta, którą
przyjechali, aby nieszczęście pomyliło drogę.
Inne najbardziej znane przesądy:
•Spadająca na podłogę kromka
chleba oznacza powodzenie w miłości.
•Upuszczona łyżeczka na podłodze
świadczy o tym, że gościem będzie
młoda dziewczyna.
•Kawa, która wylała się na spodek,
wróży pecha.
•Torebka na podłodze oznacza, że
pieniądze uciekają.
•Czerwona kokardka przy wózku
niemowlęcia ochroni je przed złem.
•Otwarta muszla klozetowa w toalecie sprawi, że gotówka będzie wypływać z rodzinnego budżetu.
•Pomieszczenie z toaletą nie może
znajdować się naprzeciwko drzwi
wejściowych do mieszkania, ponieważ domownicy niczego się nie
dorobią.
•Przy przeprowadzce do nowego
mieszkania, jako pierwszego nie
powinno się wnosić łóżka, gdyż zwia-

stuje to śmierć w rodzinie.
•Kawaler, do którego ciągną dzieci,
nigdy się nie ożeni i nie będzie miał
potomstwa.
•Rozsypany w domu cukier oznacza
zgodę.
•Wyrzucanie śmieci po zachodzie
słońca zwiastuje nieszczęście.
•Mieszanie cukru w napoju innej
osoby spowoduje, że namieszamy
jej w życiu.
•Podczas snu nogi nie powinny leżeć w kierunku okna, gdyż zwiastuje
to śmierć.
A teraz obowiązkowo kominiarz
i czarny kot. Jak powszechnie wiadomo, na widok kominiarza trzeba
złapać się za guzik. Skąd się wzięła
wiara w to, że kominiarz przynosi
szczęście? Z czasów średniowiecza,
kiedy to każda gospodyni chciała,
aby jej dom kominiarz odwiedził jako pierwszy. Wciągała go do swego
domostwa za guzik, bo wtedy jego
ubranie było jeszcze czyste, bez sadzy.

Z czarnym kotem przebiegającym
drogę, jako symbolem pecha, identyfikuje się wielu Polaków. W starożytności kot, zwłaszcza czarny, uważany był za świętość, a za jego zabicie
groziła kara śmierci. Natomiast już
w średniowieczu, kiedy obsesyjnie
obawiano się czarów, czarny kot
urósł do rangi wysłannika szatana.
Jeżeli komuś przebiegł drogę oznaczało to, że diabeł zaczyna mieszać
w życiu delikwenta i należy mieć się
na baczności. Dlatego czarne koty
ginęły na stosach razem z czarownicami.
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Wydawać by się mogło, że w XXI
wieku, powyższe przesądy odeszły
do lamusa. Jest jednak inaczej.
Wystarczy przejrzeć fora internetowe a okaże się, że wielu z nas od tych
zakazów i nakazów uzależnia kluczowe decyzje swojego życia. W pechową trzynastkę wierzy co czwarty
statystyczny Polak. Niechęć do „13”
wywodzi się prawdopodobnie ze
starożytnej Babilonii, gdzie system
liczbowy oparty był na liczbie 12,
uważanej za świętą. Trzynastka natomiast uchodziła za symbol zniszczenia tego, co doskonałe. Pechowy
piątek uchodzi za nieszczęśliwy, bo
tego dnia ukrzyżowano Chrystusa.
Do tej pory marynarki wojenne wielu krajów (w tym polska) pilnują, aby
w piątki okręty raczej nie wychodziły z portu.
Ponad 70 procent z nas wierzy w
moc trzymania kciuków. Ten przesąd ma również swoje korzenie w
starożytności. Dla ówczesnego wojownika kciuk był bardzo ważny, bo
bez niego nie da się utrzymać broni.
Dziś powiedzenie „trzymam kciuki”
oznacza tyle samo, co „życzę powodzenia”.
Przesądy i zabobony są czasami
przedziwne. Trzeba je jednak traktować z przymrużeniem oka i nie
uzależniać szczęścia w życiu od tego, czy czarny kot przebiegnie nam
drogę.
Malwina Komysz
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Słowo o byle czym
„Według Światowej Organizacji
Zdrowia – WHO, „zdrowie to stan
pełnego dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego”.
Baba ze złością rzuciła czasopismem, które wczoraj znalazła na przystanku autobusowym i teraz powoli
składając słowa, czytała czekając aż
ugotuje się obiad na jutro. Niestety,
trafiła w garnek stojący na piecu.
Rozszedł się swąd przypalonej zupy, skwierczenie nie pozostawiło
wątpliwości. Zupa się rozlała. – A
niech to szlag! Tyle dobra psu na
budę! Kapusta, marchewka, szczaw,
pokrzywa, nawet szpyrka, poszły na
marne. A wszystko przez to pisane
gadanie. Kto to wypisuje takie farmazony?! To oni są psychiczni. Za
moich czasów tego nie bywało.
Zza uchylonych drzwi chałupy dobiegł łoskot starego żelastwa w wiadrze, które zostało uderzone przez
otwierającą się furtkę. Ten system
dźwiękowy nigdy nie zawodził. –
Kogo diabli niosą, już prawie ciemno – mruknęła pod nosem wstając
od stołu. Otworzyła szerzej drzwi i
stanęła jak wryta. – Wszelki duch
Pana Boga chwali. A to, co?
Przed nią stał nauczyciel z miejscowej szkoły i trzymał za rękę małego chłopczyka o czarnej skórze.
– Przepraszam panią, ale to jest
Murzynek Bambo. Przyjechał do nas
z Afryki w ramach wymiany edukacyjnej pomiędzy zaprzyjaźnionymi
wsiami Polski i Ugandy. Czy mogłaby pani przenocować go przez kilka
dni, bo zabrakło w szkole miejsca?
– Czemu nie? Gościny to ja nikomu
nie odmówię. A po jakiemu on godo? – Wie pani, tłumacz się rozchorował i ma wysoką gorączkę. Jakby
na potwierdzenie, mały Murzynek
kichnął i nieśmiało się uśmiechnął.
– Mam nadzieję, że to nie Ebola –
powiedział sam do siebie nauczyciel.
– Że co? Strzelił gola? Zuch chłopak,
bo nasi to... – Nie, nie. Ebola to taka
choroba, która pochodzi z Afryki. To
właściwie jest nazwa wirusa…, ale
mniejsza o to. Baba zerknęła na
chłopczyka, który patrzył na nią z
dziwnym błyskiem w oczach. – Że
choroba? Jo czytała tera o chorobach. To mnie tak wnerwiło, żem
zupę rozlała. I co jo mu tera dom
do jedzenia? Ale to nic, w spiżarce
cosik się znajdzie.
Nauczyciel wrócił do szkoły. Baba
pogłaskała Murzynka po głowie. –
No to chodź. Czym chata bogata.
– Dziękuję pani. – Że co? To ty po
naszemu godosz?! – Ano godom
– odpowiedział Bambo. – Siostra

Zenobia w mojej wiosce mnie nauczyła. Ino kozała z nikim tak nie
godać, bo ona jest z małej wioski w
Polsce, co się zwała Kacze Łapy, i że
tak to nikt w Polsce już nie godo, i
że poruta bedzie. A ona przyjechała
do Ugandy z Hameryki, z jakiegoś
zakonu. – Kacze Łapy? Przecie to
moja wioska! Siądź se tutej. Pójdę
do spiżarki, potem pogodomy. Kiedy
Baba wróciła, chłopczyk spał oparty
brodą o swój łokieć. Wzięła go na
ręce i zaniosła do łóżka, po czym
sama się położyła do snu. W środku nocy obudził ją płacz dziecka.
Włączyła światło i spytała. – No i
co kochanieńki? – Wszystko mnie
boli. Głowa, gnaty, brzuch i wszystko
– wychrypiał Bambo. – A to ci dopiero. Ale jo tu mom na to lekarstwo.
Czekej no chwiłke.
Baba zajrzała do garnka, podrapała się w głowę, przelała resztkę
zupy do rondelka, potem zeszła do
spiżarni, która była pod klapą w
podłodze. Na jednej ze ścian, pod
niskim sufitem wisiały pęczki ziół i
małe lniane woreczki. – Hm. Trochę
tego, trochę tamtego… to nie, tego ze
dwie szczypty, to nie, bo to z psa, to
się nada, bo to z kota, trochę pajęczyny Czarnej Wdowy i dwie szczypty
żabiej sierści.
Po kilku chwilach gospodyni już
krzątała się przy piecu. Dorzuciła
węgla drzewnego do tlącego się żaru, wrzuciła zawartość zapaski do
rondelka i podeszła do chłopczyka. – Już ja cię wyleczę – mruknęła
pod nosem, a głośno spytała. – No,
jako ci? – Chory jestem – wyszeptał Bambo. – Co to, to nie! Podejdź
do okna i wypluj to słowo. – Jak to
wypluj? – Wypluj to słowo, żeś chory. Chłopiec zrobił to, co kazała mu
Baba i usiadł na łóżku. – A siostra
Zenobia uczyła cię jak się modlić?
Nie klepać pacierze, ino się modlić?
– Ano uczyła. Nikt tego nie zakapował, ino ja. Po chwili baba podała

cynowy kubek swojemu gościowi.
– Wypij to i się pomódl, ale wiesz
jak. Oboje wrócili do łóżek.
Obudziło ich głośne pukanie do
drzwi. Baba otworzyła je przecierając oczy, a Bambo stanął za nią.
Zdyszany nauczyciel spytał. – Jak
się czuje Bambo? Baba spojrzała na
chłopczyka. – Godej, nie wstydź się.
To nauczyciel. Swój. – Ano, wczora
żem był chory, a tera jezdem zdrowy. Nauczyciel otworzył usta ze
zdziwienia, ale przypomniał sobie,
po co przyszedł. – Przepraszam,
zaraz przyleci tutaj helikopter z…
z Województwa. – Że co? No… taki
specjalny samolot. – Nie z powiatu?
To musi być cosik ważnego. Po kilku
chwilach, nieopodal wylądował helikopter wzniecając tumany kurzu.
Warkot ustał a wirnik zaczął zwalniać. Z maszyny wyszło dwoje ludzi
ubranych w białe kombinezony. –
Musimy zabrać chłopca. Państwo
też polecą z nami. – Chyba cię pogięło – Baba na to. – Tym diabelskim
czymsik? Nigdzie nie idę. – Dobrze,
ale proszę nie wychodzić poza swoje
gospodarstwo aż do odwołania. – Jo
nigdzie się nie wybieram. – A pan?
– Ja też zostaję. Nie będę opuszczał
szkoły aż do odwołania. Jeden z przybyłych wyciągnął rękę do Bambo.
Chłopczyk rozumiał, co się dzieje.
Podszedł do Baby, która przykucnęła, żeby pożegnać się ze swoim małym gościem. – Dziękuję za wszystko – powiedział jej do ucha. – Ano
bywaj mały. Może kiedyś…
Rozległ się warkot silnika.
– Jak pani to zrobiła? – spytał nauczyciel, kiedy helikopter znikał za
wzniesieniem. – To pon nie wi? Kto
je chory, ten je chory. A kto je zdrowy, ten je zdrowy. – Nie rozumiem
– nauczyciel na to.
Baba zacisnęła chustę pod brodą.
– Ale on to rozumie…
Michał Nowacki
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Autobus do Polski
Po schodkach cichutko nie wchodzi. W ramy bagażowe zdecydowanie Zofia się nie mieści. W sumie to
już sam nie wiem, co zrobić. Z jednej
strony bardzo mnie intryguje. Z drugiej zaś strony moja obawa uzasadniona wcześniejszymi podróżami i
osobowościami mówi – nie pchaj
się w to...
Na pierwszy rzut oka zwyczajna, z
pozorów zwyczajna.... Jednak śmiem
odważnie twierdzić, że w programie
rozrywkowym wygrałaby złoty przycisk. Tak, to już 15 numer moich
felietonów, wiele osobowości, ale
zdecydowanie złoty przycisk należy się dzisiejszej! To na lewo siadać
zachciewa to na prawo. Nie dziwota;
mało pasażerów, wybrać najlepsze
miejsce, punkt widokowy, łóżko
hotelowe i co tam jeszcze by Zofia
w autobusie mieć chciała. Sweter
w paski, krótko ścięta, siedzi i macha, patrzy czy na pokładzie kelnera
i kucharza jeszcze uświadczy. Grom
z jasnego nieba! Bach! Siada przede
mną. Dopiero wtedy uświadomiłem
sobie, że dobrze to nie wróży mej podróży. A z drugiej strony po wyjściu z
autobusu zacząłem się zastanawiać
nad zmianą zawodu na łowcę talentów.
Zaglądam do jej świata przez szparę między fotelami dwoma. Ciska
się, kręci, wierci, kotłuje, książki
wyjmuje, to torby w cztery strony
świata na raz przesunie, mości się,
obraca głową przekręca – wać panie,
nie ruszaj, to Jej forteca! Jak chomik
tam siedzi i skubie, dłubie i kręci.
Szmera i reklamówkami poniewiera. Obserwować przestałem i wtem
na głos wezwałem: o święty patronie podróżnych, miej mnie w swej
opiece!
Cisza. Przez chwilę cisza.
Zaniepokojony zaglądam w szparę...
A gdzież, to! To tylko chwilowe osłu-

pienie albo chwila namysłu na plan
podróży, co by tu jeszcze poprzestawiać, podrzeć, z torby powyciągać.
Długo delektować się chwilą ciszy
nie dało. To sprawdza, co w siaty nabrała, wzięła i ze sobą tacha. Jakieś
ręczniki zakłada, o Wszyscy Święci,
którzy balujecie w niebie, na mnie
spójrzcie i pomocą mnie biednego
uradźcie! Czas zawiązać i rozwiązać
buty po razy kilka, a kierowca, już
widzę w lusterku, jedzie jak struty.
O Zofio!
Sekundę spokojnie usiadła książkę i długopis z kolorowej torby wytachała. Ale jak to? Będzie czytać bez
światełka? Nie, nie! Bez światełka w
podróży ani rusz! Zakłada, wokół szyi
przeplata, coś oplata, splata i scala
nasza Pani poświata. Jest! Światło do
nieba zapaliła, mocy strumień świetlny widoczny w odległości 2 km w
autobusie się iluminuje nad głową
Zofii, a ta wniebowzięta. Przerażony
skutkami kampanii bezpieczeństwa

odblasków rowerowych, siedzę w
najjaśniejszym punkcie autobusu.
W błędzie byłem wielkim, książka
nie do czytania, ale to skarbiec pieniędzy utajnionych przed rabusiami.
Zerkam raz trzeci przez szparkę, liczy pod światło, przelicza, – arytmetyka wielka –kalkuluje i sumuje. A
ukrywa się z tym jakby nie miała
świadomości wzroku podróżnych,
którzy w skupieniu oglądają kobietę ze świecącym stetoskopem na
szyi i lamą na piersiach. Myśli, że
jak Batman i Spiderman jest niezauważalna! Jakby tego było mało,
kurtkę swą wzięła i moje przednie
krzesło nią owinęła. Kaptur postawiła i nic już nie widziałem. Amen.
Światło waliło mi po oczach z mocą
800 watów.
– Dobranoc Pani Zofio, Świetlista
Kinder Niespodzianko!
Adam Snarski,
www.adamsnarski.cba.pl
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			Ogłoszenia drobne

Dodaj

bezpłatnie
swoje ogłoszenie
drobne
wysyłając e-mail
na adres

antwerpiapopolsku
@gmail.com
(w temacie
wiadomości
proszę wpisać
„ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią
ogłoszenia na nr
0489.823.803

Mechanik, blacharz, lakiernik szuka pracy. Tel.: 0465.913.767.
Sprzedam betoniarkę, cena 150 euro. Tel.: 0484.930.309
Masaż relaksacyjny leczniczy, atrakcyjne ceny dojazd do klienta.
Tel.: Anna 0485.497.465.
Mężczzna 50-letni poszukuje pilnie pracy stałej lub na czarno, na budowie lub
pzy remontach mieszkań. Solidny, uczcuwy, bez nałogów. Tel.: 0485.767.927.
Sprzedam skuter speedfight, 450 euro. Tel.: 0485.040.392, po godzinie 18-tej.
Mam 40 lat, poznam przyjaciółkę. Tel.: 0484.703.128.
Opiekunka do dziecka, osoby starszej lub niepełnosprawnej, kompetentna i dyspozycyjna. potrafię organizować przyjęcia okolicznościowe, drobne przeróbki
na maszynie do szycia, posprzątam. Tel.: 0466.304.362, e-mail: appanaci@o2.pl
Polski psycholog. Tel.: 0493.620.529.
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.

Antwerpia po polsku

listopad 2014

55

Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii

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

