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Znowu te Święta
Przedświąteczne szaleństwo ogarnia ludzi już w listopadzie.
Z ekranów telewizorów i sklepowych
wystaw wylewa się wszechobecna reklama nachalnie promująca bałwanki, renifery, choinki, obniżki i okazje.
Ludzie biegają z obłędem w oczach i
przyspieszonym biciem serca. To nie
tak, że ja nie lubię świąt. One same
w sobie są piękne. Nie zgadzam się
po prostu z ich komercjalizowaniem,
wszechobecnym stresem, sztuczną
atmosferą i czasem, który często wolałabym przespać.

Nierodzinna rodzina
Tak się składa, że mam duże
mieszkanie. Już od kilku lat utarło
się, że na święta cała rodzina spotyka się właśnie u mnie, nie pytając mnie o zdanie i niezależnie od
tego czy kogoś zapraszam, czy nie.
Przygotowania są dla mnie bardzo
wyczerpujące, a w czasie świąt nie
mam żadnej szansy na to, żeby odpocząć. Jeżeli komukolwiek Boże
Narodzenie kojarzy się z relaksem,
wyciszeniem, wytchnieniem i rodzinną atmosferą, to na pewno nie
mnie. Kilka tygodni przed świętami
zaczynam walkę z czasem, stanie w
kolejkach, dźwiganie toreb z zakupami, gotowanie, mrożenie, sprzątanie.
I ciągły niepokój, czy na wszystko
wystarczy pieniędzy – bo świąteczne
zakupy to dla mnie duży wydatek.
Przez tych kilka lat bożonarodzeniowego biesiadowania, nikt nie zadał
mi pytania, czy sobie poradzę i w
czym może mi pomóc.
Kiedy przy wigilijnym stole zasiada cała rodzina, czyli synowie z żonami, moje wnuki, teściowie synów
i dwie niezamężne ciotki, zastanawiam się jak to jest, że te wszystkie
osoby są nagle takie rodzinne. Obie
teściowe mówiąc delikatnie za sobą
nie przepadają i już z założenia towarzystwo tych dwóch pań przy jednym stole wzajemnie się wyklucza.
Ale są święta…. więc rodzinka siedzi
sztucznie uśmiechnięta jak w telewizyjnej reklamie. W ten świąteczny
scenariusz obowiązkowo wpisane są
rodzinne niesnaski kończące się na
ogół milczeniem części osób siedzą-

cych przy stole. Ale są święta…
Jest jeszcze opłatek i życzenia –
piękny staropolski zwyczaj, w naszej
rodzinie sztuczny i wymuszony. Całe
towarzystwo składa sobie nieszczere życzenia, by po świętach znowu
skakać sobie do gardeł i rozsiewać
nieprzyjemne plotki. Z roku na rok
Boże Narodzenie sprawia mi coraz
mniej przyjemności. Ale są święta…
Spotkanie z niektórymi członkami
rodziny staje się przykrym obowiązkiem, muszę patrzeć na osoby, które na co dzień oglądam niechętnie.
Kiedy emocje opadną, brzuchy są
zapełnione, a najedzone towarzystwo odpoczywa na kanapie, rozpoczynam kolejny wyścig z czasem.
Zmieniam zastawę, podgrzewam,
odgrzewam, zmywam. Dzieci hałasują, dorośli się kłócą, telewizor dudni, a ja biegając pomiędzy kuchnią
a pokojem marzę, by ten koszmar
wreszcie się skończył.
Zapomniałam o prezentach. Cóż
to za piękny zwyczaj obdarowywania
bliskich sobie ludzi upominkami,
wyrażając w ten sposób pamięć i szacunek dla drugiej osoby, spełniając
jej marzenia. My też dajemy sobie
prezenty. Drogie, bo u nas liczy się
cena, nie serce.

Nie mam ochoty na te święta
Coraz częściej słychać głosy nawołujące do nie obchodzenia świąt
Bożego Narodzenia, jeżeli ktoś nie
zgadza się z tym, jak te święta zostały
spłaszczone, zgniecione i skomercjalizowane. Może zabrzmi to dziwnie,
ale popieram ten postulat. Już słyszę chór oburzonych: że to tradycja,
zwyczaje, że trzeba je pielęgnować,
że trzeba uczyć młode pokolenie i
tak dalej. Dla mnie niestety nie jest
to Boże Narodzenie jakie znam z
dzieciństwa. Nie ma w nim spokoju, refleksji, zadumy i radości, za to
jest komercja, nachalna reklama i
obżarstwo. Ci z nas, którzy podchodzą do świąt z dystansem i często je
ignorują (do czego mają prawo), i tak
zasiadają do wigilijnej kolacji, bo co
powie rodzina, co powiedzą sąsiedzi.
Takie święta upływają pod znakiem
filmu „Kevin sam w domu” i czeka-

nia, kiedy wszystko wróci do normy,
czyli do stanu przedświątecznego.
Święta stają się coraz częściej
obowiązkiem niż przyjemnością.
Trzeba spotykać się ludźmi (często najbliższymi), którym nie ma
się nic do powiedzenia i z którymi
nie potrafimy rozmawiać. Trzeba
się napracować, co jest zupełnie
nieadekwatne do samej idei świąt.
Trzeba stać w koszmarnie długich
kolejkach, odwiedzać zapchane do
granic możliwości centra handlowe i
robić wiele rzeczy, które nie sprawiają nam przyjemności. Dlatego coraz
więcej osób zadaje sobie pytanie: Po
co ja to wszystko robię? Przecież to
nie sprawia mi żadnej przyjemności.
Dlaczego mam przez kilka godzin w
czasie wigilijnej kolacji patrzeć na
osoby, których tak naprawdę wolałabym (wolałbym) nie oglądać?
Nasze życie to jeden wielki obowiązek, a święta coraz bardziej ten obowiązek przypominają. Coraz mniej
w nich autentycznej radości, prawdziwej świątecznej atmosfery i wiary.
Zapominamy o tym co najważniejsze, że święta to czas miłości, wybaczania i pojednania, a nie sztucznych
uśmiechów, obojętności i składania
nieszczerych życzeń. To często nie
są święta, ale jakaś imprezka z nie
do końca zrozumiałej okazji. Robimy
dobrą minę do złej gry, a wychodzi
jak zwykle. Ma być miło, a nie jest.
Magia świąt istnieje już tylko w
świecie dzieci. One jeszcze wielu
spraw nie rozumieją, nie są przygnębione, sfrustrowane, ich radość
jest szczera. Piękne wspomnienia
związane z Bożym Narodzeniem
pozostaną w ich sercach przez wiele
lat. Tak długo, aż staną się dorośli i
czar pryśnie.
Nurtuje mnie jedno pytanie. Jeżeli
odetniemy się od obchodzenia Świąt
Bożego Narodzenia, jednego z niewielu już reliktów naszej tradycji, to
co nam zostanie?
Życzę Wszystkim, aby nic nie zakłóciło tych świątecznych dni i aby
spełniły się wszystkie szczere życzenia. Tym, którzy świąt nie obchodzą
życzę, żeby szybko się skończyły.
Wesołych Świąt!
Ewa Janik
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Serce pełne poświęcenia
Od ojca Franciszka Czarnowskiego z Watykanu, otrzymaliśmy piękną opowieść
jego autorstwa. Dedykujemy
ją naszym czytelnikom, z
przesłaniem, aby wiara, nadzieja
i miłość towarzyszyły im przez
cały rok.
Redakcja

Choroba jedynaka
Kilka dni temu wiosna po
raz pierwszy postawiła stopę w
pewnej małej górskiej osadzie.
Południowe promienie słońca,
dotykając śnieżnych czap, topiły
je i z wolna przemieniały w wąskie
strużki wody, które spływały w
dół ku rzece zwanej Zdradliwą z
racji bardzo porywistego nurtu.
Z nadejścia wiosny cieszyły się
dzieci, które mogły bawić się w
topniejącym śniegu, i dorośli,
żywiąc nadzieję, że już niebawem
będzie można rozpocząć
wypędzanie
nielicznych
owiec i kóz – podstawowych
żywicieli niejednej rodziny – na
wiosenne pastwiska. Powrót
wiosny rokrocznie witany był
w tej górskiej osadzie z wielką
nadzieją.
Ale nie w każdej chacie
panował tak radosny nastrój, o
nie! Pochylona nad posłaniem
majaczącego w gorączce
kilkunastoletniego syna, słabnąca z głodu i niewyspania,
czuwała przy posłaniu jego matka.
Niegdyś musiała być piękną
kobietą – miała zgrabną sylwetkę
i piękne włosy. Jednak którejś
wiosny schodząca z wyższych
partii gór lawina pochłonęła jej
męża wraz z połową niewielkiego
stada owiec z całej wioski, które
miał kolej pilnować owego
feralnego tygodnia.
Młoda kobieta bohatersko
zniosła okrutny cios. Przejęła

w swe ręce troskę nad domem.
Praca niemal ponad siły szybko
zaczęła wyciskać swe piętno.
Delikatneręcepokryłyzmarszczki
i odciski, we włosach pojawiła
się jedna i druga siwa smuga.
Kobieta nie skończyła jeszcze
pięćdziesięciu lat, a wyglądała na
ponad sześćdziesiąt. Na domiar
złego w zeszłym roku poważnie
zachorował jej jedyny syn. Być
może przeziębił się, śpiąc prawie
na gołej ziemi przy pasieniu
owiec. W każdym razie któregoś
jesiennego dnia nie był już w
stanie o własnych siłach powstać
z ubogiego posłania.
Ileż łez wylała biedna matka!
Czego nie zrobiła, aby choć
trochę ulżyć w chorobie swemu
jedynakowi! Niestety, wszystko
wskazywało na to, że nadchodząca
wiosna będzie ostatnią wiosną w
życiu chłopca.
Któregoś wieczoru, zupełnie
wyzuta z sił i resztek nadziei,
poprosiła o pomoc sąsiadkę.
Sędziwa kobieta dokładnie
zbadała chłopca, zmieniła
mu zimny okład na głowie, a
następnie usiadła przy ścianie i
długo nad czymś myślała.
– Nie wiem, czy na pewno uda
się przywrócić chłopcu zdrowie
– zaczęła powoli, ale widząc coraz
bardziej zrozpaczone oblicze jego
matki, dorzuciła szybko:
– Znam pewną zielarkę, która
prawdopodobnie będzie w stanie
wam pomóc.
– Kto to jest?
– To bardzo uczciwa osoba. Dzięki
jej ziołom żyje mój młodszy
brat, który kiedyś tak samo
dostał napadów niebezpiecznej
gorączki.
– Gdzie mogę jej szukać? –
nieszczęśliwa matka chciała
natychmiast wyruszyć w drogę,
ale siły ją zawiodły i ciężko usiadła
na ziemi.
– Powoli, Doroto – uspokajała ją
sąsiadka. – Nie znasz drogi, poza
tym musisz najpierw się najeść i
wypocząć.
– Ale mój syn... – oponowała.
– Wyglądasz niewiele lepiej niż
on. Zaraz wracam.
Sąsiadka wyszła cicho i zrozpaczona matka została sama.
Przytuliła się do rozpalonego
policzka syna i szepnęła:
– Uratuję cię, synku, choćbym
miała pójść na koniec świata!
Po dłuższej chwili wróciła
sąsiadka. Przyniosła kawałek

mięsa, gomółkę owczego sera i
kilka kromek chleba.
– Jedz dziecko, wiem, że jesteś
głodna.
Prośby nie trzeba było dwa razy
powtarzać. Skromny posiłek w
przeciągu paru minut zniknął w
żołądku biednej matki.
– A teraz słuchaj – podjęła
rozmowę sąsiadka. – Kilka dni
drogi stąd, idąc cały czas na
zachód, znajduje się wioska nad
Leniwym Potokiem. Wiesz, gdzie
to jest?
– Owszem, byłam tam kiedyś.
– W tej wiosce mieszkała moja
cioteczna siostra. Zbierała
lecznicze rośliny i chętnie
pomagała ludziom, przyrządzając
napary z sobie tylko znanych
ziołowych mieszanin. Wielu
ludziom pomogła, ale znaleźli się
też tacy, którzy posądzili ją, że jest
czarownicą.
– Niewdzięcznicy!
– Wtedy moja cioteczna siostra
wyprowadziła się poza wioskę.
Nadal leczyła, chociaż dużo
rzadziej. Tylko... nie wiem, czy
jeszcze żyje, bo miałaby dzisiaj
prawie osiemdziesiąt lat.
– Mimo to pójdę jej szukać!
– Ruszaj z Bogiem i wracaj
szczęśliwie, moje dziecko.
Zaopiekuję się twoim synem. Ale
najpierw się prześpij.
Z samego rana sąsiadka
wręczyła jej mały węzełek, do
którego włożyła kilka suchych
placków, oraz wełnianą chustę
do okrycia.
– I pamiętaj – pouczała na drogę.
– Jeżeli jeszcze ją spotkasz,
powiedz, że przysyła cię Patrycja.
Bo może się zdarzyć, że moja
cioteczna siostra nie będzie
chciała ani z tobą, ani z nikim
innym rozmawiać.
– Jeszcze raz dziękuję za wszystko,
Patrycjo – uśmiechnęła się lekko.
Droga do wioski nad Leniwym
Potokiem z powodu wiosennych
roztopów przemieniła się w
wyjątkowo uciążliwą wędrówkę.
Niejednokrotnie trzeba było
nadkładać drogi, by obejść
niebezpieczne zagłębienia
wypełnione wodą. Zapasy
żywności skończyły się po dwóch
dniach, chociaż kobieta starała się
bardzo oszczędnie gospodarować
tym, co ze sobą zabrała, i niezbyt
często zatrzymywała się na
odpoczynek. Dopiero trzeciego
dnia po południu, zmęczona,
głodna i zziębnięta dotarła do
celu wędrówki.
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Litościwi gospodarze z zagrody na
skraju wsi nakarmili ją i pozwolili
się ogrzać przy piecu. Ale później,
kiedy zaczęła pytać mieszkańców
wioski o starą zielarkę, spotkało ją
rozczarowanie. Zagadnięci ludzie
nie bardzo wiedzieli bądź pamiętali,
o kogo chodzi.
– A może ona szuka naszej Małej
Czarownicy? – zaśmiał się ktoś.
– O ile nie zatruła się jeszcze swymi ziołami, to mieszka tam, w górę
strumienia – wskazał jej drogę inny
z mieszkańców.
Podziękowała i po chwili odpoczynku ruszyła na dalsze poszukiwanie. Odnalazła na wpół spróchniałą
chatę, otoczoną kępą drzew. Dorota
zapukała do drzwi, a nie słysząc odpowiedzi, zajrzała do środka.
– Po co tu przyszłaś? Czego szukasz?
– powitał ją ostry, chrapliwy głos.
– Pochodzę z wioski przy rzece
Zdradliwej, a na imię mam Dorota
– przedstawiła się, rozglądając się
po ubogim wnętrzu. – Przysyła mnie
Patrycja...
Stare łóżko przy piecu zaskrzypiało. Spod sterty pierzyn wyjrzała
rozczochrana głowa.
– Czy moja kuzynka nadal pomaga tym niewdzięcznikom, co myślą
tylko o sobie? – w głosie zielarki zabrzmiała uzasadniona pretensja. –
Ja całe życie starałam się pomagać
ludziom. Za to przezwali mnie Małą
Czarownicą. Uciekłam z wioski... aż
tu.
– Wiem o tym i bardzo pani współczuję.
– Znaczy, że Patrycja sporo zdążyła
ci opowiedzieć – stwierdziła Mała
Czarownica już dużo łagodniejszym
głosem. – A w jakiej sprawie przychodzisz?
– Przyszłam... mój syn ciężko zachorował – wykrztusiła.
– Ja też już prawie umieram. Ale
niech tam! Co mu się stało?
Dorota opowiedziała w skrócie, iż
jej syn często pasał owce, śpiąc na
gołej ziemi, owinięty jedynie kawałkiem wytartego, baraniego kożuszka. Stara zielarka nie przerywała ani
słowem, a gdy Dorota skończyła, zamyśliła się głęboko.

grudzień 2014 - styczeń 2015

– Wydaje mi się, że jest sposób na
wyleczenie twego syna, tylko czy będziesz miała dość sił... – zawahała się
zielarka.
– Skoro dotarłam do ciebie, nie zamierzam zrezygnować właśnie teraz!
– odparła Dorota z przekonaniem.
– Posłuchaj więc. Ścieżka, która biegnie obok mojej chaty, prowadzi aż
na sam szczyt pagórka. Dawniej była
tam wieża obserwacyjna, gdzie stale
przebywało kilku strażników, którzy
ostrzegali mieszkańców wioski w razie niebezpieczeństwa. Szkoda, że
teraz nikt nas nie pilnuje...
widniej.
Dotarła na szczyt. Tuż przed nią
Poszukując czerwonego rumianu pojawiły się zarysy kamiennej wieDorota przymknęła oczy i uważnie ży strażniczej. Stara wieża przez
słuchała dalej.
długi czas dzielnie stawiała opór
– Tuż przed szczytem jest grota. Mała niesprzyjającym warunkom pogody.
grota, z której kiedyś wypływał stru- Musiała jednak uznać się za pokomyk. Nie wiem, jak jest teraz, bo już naną – podczas jednej z burz piorun
nie mam tyle sił co dawniej, by wspi- uderzył w sam szczyt. Pękła ściana
nać się na szczyt... ale ty powinnaś południowa, w dodatku naruszony
dać radę.
został fundament od strony groty.
Mała Czarownica przerwała na Wieża zaczęła się zawalać.
chwilę, jak gdyby przypominała soDorota usiadła na jednym z dubie wydarzenia z dawnych lat.
żych kamieni i postanowiła się
– W wejściu do groty, tam skąd wy- posilić. Wiedziała, że do świtu jest
pływa strumyk, każdej wiosny zakwi- daleko, a ona musi znaleźć ziele i
tało pewne ziele. Moja matka zwała mieć dość siły na drogę powrotną.
je czerwonym rumianem, gdyż miało Całe szczęście, że stara zielarka
liście nakrapiane jakby rdzawymi oprócz skromnej kolacji obdarzyła ją
plamkami, a pachniało zupełnie jeszcze na drogę kanapką z serem i
podobnie do rumianku. Zresztą nie bukłakiem ciepłego, koziego mleka.
nazwa jest najważniejsza.
Po posiłku kobieta zaczęła poszu– Czy to ziele jest skuteczne? – zapy- kiwać strumyka, który miał wypłytała Dorota z nadzieją, ale jednocześ- wać z groty. Na próżno. Strumyk wynie z obawą.
sechł już dawno temu – pozostał po
– Kiedy robiłam napary dla cho- nim jedynie niewyraźny ślad wśród
rych, skutkowało, ale ów czerwony kamieni. Co gorsza, mimo iż wytężarumian musiał być świeży. Tak wy- ła wzrok i przepatrywała wokół cały
glądał – stara zielarka pokazała na teren, nie mogła znaleźć żadnych
dłoni mały, zasuszony listek. – Weź ziół, które by były podobne do leczna szczęście! Będziesz przynajmniej niczego czerwonego rumianu.
wiedziała, jak to ziele wygląda.
Szukała jeszcze z godzinę, aż wresz– Dziękuję – odrzekła onieśmielona cie zmęczona i załamana siadła na
Dorota. – Jak będę mogła się odwza- tym samym kamieniu, co wcześniej.
jemnić?
Nawet nie zdała sobie sprawy z tego,
Mała Czarownica uśmiechnęła się że w pewnej chwili po jej policzku
tylko.
potoczyła się łza bezsilności.
– Póki co, odpocznij i posil się nieco. – Boże, pomóż mi – wyszeptała. –
Po czerwony rumian najlepiej jest Tak bardzo pragnę, żeby mój syn
wyruszyć przed wieczorem. Wtedy znowu był zdrowy...
Zmęczenie pokonało jej organizm
ziele rozwija liście i pachnie najintensywniej.
Wspinaczka na górę nie była na
szczęście taka trudna. Owszem, kilka razy musiała się zatrzymać, gdyż
nie używana od dawna ścieżka pozarastała w wielu miejscach kolczastymi leśnymi krzakami, które szarpały
ubranie i kłuły w ręce i nogi. Poza
tym jednak, tuż przed szczytem, rosła tylko dzika trawa.
Właśnie powiał silniejszy wiatr i
zza poszarpanych chmur wypłynęła
pyzata kula księżyca. Dorota lubiła
księżyc w pełni. Zawsze to trochę
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i kobieta zapadła w sen. W pewnym
momencie wydało się jej, że usłyszała czyjś jęk. Niemożliwe – pomyślała,
podnosząc głowę – teraz, w środku
nocy...? Odgłos dochodził z wnętrza
groty. Pokonując strach, kobieta
powoli weszła do małej podziemnej
pieczary. Chybotliwy płomyk kaganka, który zapaliła, rozjaśnił mrok na
tyle, aby mogła dostrzec w kącie groty skuloną, bladą postać.
– Na pewno jakiś bezdomny biedak
schronił się tutaj na noc – pomyślała, podchodząc bliżej. – I pewnie jest
głodny.
Uklękła tuż obok. Leżący człowiek
poruszył się i nieco podniósł głowę.
– Pić – wyszeptał z trudem.
Oddała mu resztę mleka i sera, którego nie zdążyła zjeść. Wynędzniały
człowiek podziękował jej spojrzeniem. Pomodliła się za niego ze
współczuciem. Ponieważ z zimna
wstrząsały biedakiem dreszcze,
Dorota otuliła go wełnianą chustą.
Nadal myślała o czerwonym rumianie, zostawiła więc biedaka w pieczarze i raz jeszcze spróbowała szczęścia w poszukiwaniach. Daremnie.
Wróciła zasmucona do pieczary.
Ale co to? Dlaczego wewnątrz było
tak jasno? Czyżby już świtało? Nie,
do świtu pozostało jeszcze kilka
godzin, a w dodatku blask nie był
odbiciem światła księżycowego czy
słonecznego, tylko pochodził z zupełnie innego źródła. Z głębi pieczary,
z zaułka, w którym leżał...
O mało co nie zemdlała z przestrachu. We wnęce nie było nikogo, za
to w pobliżu stała jakaś świetlista
postać.
– Nie musisz się mnie bać.
Zawdzięczam ci dużo i jedynie dobrem mogę się odpłacić.

– Kim... jesteś? – wyszeptała przestraszona.
– Kiedyś byłem jednym z wartowników w tej, dziś na pół zrujnowanej
wieży strażniczej. Niestety, niedbale wykonywałem swoje obowiązki.
Dużo było w mym sercu chorobliwych ambicji, złości, mało natomiast
współczucia dla innych. Dlatego po
śmierci musiałem pokutować tu na
szczycie góry, aż znajdzie się ktoś,
kto wobec mnie okaże trochę litości.
Twoja modlitwa i współczucie skróciły czas mojej pokuty. Nie zapomnę
ci tego.
Dorota w milczeniu wysłuchała
słów ducha. Później jednak przypomniała sobie, że nie znalazła leczniczych ziół dla syna i natychmiast
spochmurniała. Duch spostrzegł to.
– Przyszłaś po zioła, tak? To było
magiczne ziele. Teraz nie kwitnie, bo
zagłuszył je brak serca mieszkańców
wioski. Ale ty raz jeszcze pobudziłaś
je do życia. Oto czerwony rumian,
którego szukałaś – zwrócił jej wełnianą chustę, pełną liści leczniczego
ziela.
– Ale przecież jeszcze godzinę temu
nic tam nie rosło! – zawołała kobieta
ze zdziwieniem.
– Dobre serce umie być wytrwałe i
potrafi obudzić życie nawet pod kamieniem – uśmiechnął się nieznajomy. – Zresztą, sama to już wiesz.
Dorota patrzyła jak zauroczona,
kiedy duch pokiwał jej dłonią na pożegnanie. Jego blask stopniowo słabł
i słabł, aż wreszcie grotę na powrót
otulił płaszcz mroku.
Obudziła się, kiedy już świtało. W
pierwszej chwili wydawało się jej, że
cała nocna przygoda była tylko miłym snem. Kiedy jednak spojrzała
na chustę z czerwonym rumianem

7

i puste naczynie po mleku stwierdziła, iż nie mogło to być przywidzenie.
Chociaż zejście z góry kosztowało ją sporo wysiłku, nie czuła tego
wcale. Cieszyła się, rozwijając tobołek z rumianem, kiedy wraz z Małą
Czarownicą przygotowywały wywar
z liści i nalewały go do pustego bukłaka. Tak samo cieszyła się podczas
całej drogi powrotnej. Oczyma wyobraźni widziała już syna w pełni
zdrowego.
Po spotkaniu z duchem, wracała
do domu z sercem pełnym ufności.

Wszystkim czytelnikom
„Antwerpii po polsku”
zdrowych, spokojnych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
szczęśliwego Nowego Roku
życzy Redakcja

o. Franciszek Czarnowski
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Święta w Antwerpii
W grudniu jak i pierwszych dniach
stycznia 2015, władze Antwerpii
przygotowały dla mieszkańców i turystów wiele atrakcji. Można wybrać
się na spacer zatłoczonymi uliczkami starego miasta, spróbować
swoich sił w jeździe na łyżwach,
podziwiać Antwerpię z wysokości
55 metrów podczas przejażdżki na
diabelskim młynie i jak na mieszkańców Belgii przystało – ogrzać
się pijąc doskonały gluhwijn.
Kerstmarkt
06.12.2014 – 28.12.2014
Groenplaats, Grote Markt, Suikerrui,
Handschoenmarkt, Steenplein.
Na Steenplein stoiska pozostaną
otwarte do 04.01.2015 r.
Godziny otwarcia:
Pn – czw: 12:00 – 21:00
Pt: 12:00 – 23:00
Sb: 11:00 – 23:00
Nd: 11:00 – 21:00
24.12 i 31.12.: 12:00 – 18:00
Wstęp wolny
W czasie trwania świątecznego jarmarku, będą miały miejsce różne
imprezy towarzyszące.
Reuzenrad – Diabelski młyn
Również w tym roku będzie można podziwiać wspaniały widok
Antwerpii z wysokości 55 metrów.
Gwarantowane niezapomniane
emocje, pamiętać jednak należy,
żeby się bardzo ciepło ubrać.
Godziny otwarcia: tak jak Kerstmarkt
Lodowisko na Steenplein
06.12.2014 – 04.01.2015
Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia łyżew.
Godziny otwarcia:
Pn – czw: 12:00 – 21:00
Pt: 11:00 – 23:00
Sb: 11:00 – 23:00
Nd: 11:00 – 21:00
24 i 31.12.: 12:00 – 18:00
01.01.2015: 14:00 – 21:00

Disney Dream Ice Festiwal
– Lodowy Świat Disney’a
29.11.2014 – 11.01.2015
Miejsce: Gedempte Zuiderdokken
Vlamsekaii
Lodowy Świat Disney’a w Antwerpii,
gdzie można stanąć oko w oko z
Piotrusiem Panem, z Alicją z Krainy
Czarów zwiedzać labirynty, udać się
w podróż do krainy Króla Lwa, obejrzeć statki piratów z Karaibów, czy
zamek Śpiącej Królewny. A wszystko to w specjalnym namiocie o temperaturze minus sześć stopni. Nad
bajkowymi rzeźbami pracowało 80
doświadczonych artystów z 12 krajów. W ciągu pięciu tygodni zużyli
400 ton lodu, a do tworzenia swoich
arcydzieł używali łopat, pił i siekier.
Niektóre rzeźby mają wysokość nawet do sześciu metrów.
Odwiedzając lodowe rzeźby trzeba
liczyć się z kolejkami. Bilety do nabycia w kasie, jest też możliwość
dokonania wcześniejszej rezerwacji.
Czynne każdego dnia w godzinach
od 10:00 do 19:00
Bilety: dorośli 12 euro, dzieci od 4 do
11 lat – 8 euro.
Więcej informacji: www.ijs.be

Dorosli: 15 euro, dzieci: 12 euro
Nieczynne: 24.12., 31.12. 03.01., 09.01.
www.zooantwerpen.be/chinalight
Niedziele handlowe
W tym roku handlowe niedziele
przypadają 7, 14 i 21 grudnia.
Eindejaarsvuurwerk
W Sylwestra o północy nad Scheldą,
na wysokości Zuiderterras, odbędzie
się 20-to minutowy pokaz sztucznych
ogni. Organizatorzy przypominają,
że wnoszenie własnych sztucznych
ogni, petard i alkoholu jest surowo
zabronione.
Wstęp wolny

Nieuwjaarsdrink
Grote Markt , 04.01.2015,
Godz.: 11:00 – 13:30.
Bieg Świętych Mikołajów
Jak co roku, władze miasta zapra20.12.2014
szają mieszkańców na noworoczny
Kto nie czuje się na siłach żeby wziąć poczęstunek.
udział w tym maratonie, może bieg- Wstęp wolny
nących Mikołajów zobaczyć na trasie MAS - Meir - Groenplaats - Grote Kerstboomverbranding
Markt - de Waagnatie (Hangar 29, – Spalenie choinki
Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen).
10.01.2015, od godz. 17:00
Ilość miejsc ograniczona.
Świąteczne imprezy w Antwerpii,
Zapisy na www.gvasantarun.be
tradycyjnie kończą się uroczystym
spaleniem choinki. Będzie dużo
China Light Festival
dobrej muzyki i niepowtarzalna at- Chiński Festiwal Światła
mosfera.
06.12.2014 – 18.01.2015
Miejsce: Frederik van Eedenplein –
Miejsce: ZOO Antwerpia
można przejść Sint-Annatunnel na
Chińscy artyści wyczarowują w an- drugą stronę Scheldy
twerpskim ZOO magiczny pokaz Wstęp wolny
światła.
Godziny od 18:00 do 21:30
Opracowała: Barbara Kamińska
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Poznajemy Flandrię

Belgijskie wybrzeże - część I
Trochę historii
Krajobraz belgijskiego wybrzeża
pozostawał nietknięty aż do XIX
wieku, kiedy to na plażach zwróconych ku wydmom, nie rosło nic z
wyjątkiem wikliny i skarłowaciałej
odmiany małej topoli. Dla mieszkańców tych terenów, nadmorskie
wydmy nigdy nie stanowiły wystarczającej ochrony przed morskimi falami. Falochrony budowali oni już w
dziesiątym wieku, a dwieście lat później hrabia Baldwin IX Flandryjski
nakazał zaprojektowanie, skonstruowanie i wykonanie odpowiednich
urządzeń mających chronić mieszkańców wybrzeża przed morskim
żywiołem. Niestety, pomimo podejmowanych wysiłków, życie nad
morzem wciąż było niebezpieczne,
dlatego wielu ludzi opuszczało te
tereny i wybierało życie w głębi lądu. W 1830 roku, kiedy powstało
niepodległe państwo belgijskie, na
wybrzeżu istniały tylko dwie niewielkie miejscowości: Ostenda – mała,
nieźle ufortyfikowana osada ze starym portem, oraz Nieuwpoort – zrujnowane, rozpadające się osiedle.
Leopold I – pierwszy król wolnej
Belgii, postanowił przywrócić do życia pogrążające się w letargu i stagnacji wybrzeże. W 1834 roku, jako
miejsce swojej wakacyjnej rezydencji wybrał Ostendę (nid. Oostende),
zmodernizował i połączył miasto linią kolejową z Brukselą. Początkowo
Ostenda była małą wioską położoną
na wschodnim krańcu wyspy zwanej
Testerep. Stąd też wywodzi się jej nazwa: Oost (wschód) i einde (koniec).
To z Ostendy wypłynął pierwszy
prom do Dover w 1846 roku.
Wybrzeże stawało się coraz bardziej modne nie tylko dzięki królewskiej akceptacji, ale również

z powodu dogodnego połączenia
kolejowego. Za rodziną królewską,
nad morze zjeżdżała arystokracja, a
Ostenda zyskała wkrótce przydomek
„Królowej belgijskich kurortów nadmorskich”. Władcy Belgii wybudowali tam piękny pałac z widokiem
na morze, który do dzisiaj służy
turystom jako ekskluzywny hotel
Thermae Palace.

biegnie aż do Knokke – Heist, leżącego niedaleko holenderskiej granicy.
Wiele nadmorskich miejscowości,
noszących obecnie miano kurortów,
swój rozkwit zawdzięcza temu niezwykłemu tramwajowi. Przed epoką
Kusttram, były to na ogół małe, nic
nieznaczące mieściny czy wyludnione osady, a dzisiaj nabrały renomy,
blasku i ogromnej popularności.

Belgijskie wybrzeże rozciąga się
wzdłuż Morza Północnego. Ten siedemdziesięciokilometrowy nadmorski pas, pełen jest osiedli domków
jednorodzinnych, bloków i pól z
przyczepami kempingowymi. W
tych rejonach Belgii, pada stosunkowo rzadko, więcej jest słońca i nawet
w listopadzie czy w grudniu jest tam
cieplej niż w centralnej części kraju.
Dlatego odwiedzane są przez turystów praktycznie przez cały rok.
Wzdłuż całego wybrzeża jeździ
tramwaj, którym można się bardzo
wygodnie przemieszczać pomiędzy
poszczególnymi miastami, miasteczkami, osiedlami i wioskami. Na niektórych odcinkach linia tramwajowa
przebiega wzdłuż plaży, co wywołuje
niesamowite wrażenie zwłaszcza w
czasie przypływu, kiedy prawie nie
widać piasku, tylko rozpościerające
się zaraz za oknem pojazdu morze.

Najdłuższa linia tramwajowa na
świecie, w zdecydowanej większości
przebiega brzegiem malowniczego,
belgijskiego wybrzeża. Miejscami
widok z okien tramwaju jest naprawę niepowtarzalny. Na przykład po
lewej stronie rozciąga się pas wydm,
po prawej szumi morze. Na niektórych odcinkach tory przebiegają tak
blisko brzegu, że po wyjściu z tramwaju można od razu wskoczyć do
wody. Takim urokliwym zakątkiem
krajobrazowym jest odcinek pomiędzy Ostendą a Middelkerke, gdzie linia tramwajowa została wytyczona
dosłownie na morskim brzegu, a
fale rozbijają się o kilka metrów od
wagonów. Trasa Kusttram wiedzie
niekiedy przez niezbyt malownicze tereny, z wysokimi budynkami
zgrupowanymi w mało atrakcyjne
blokowiska, które wizualnie psują
nadmorski krajobraz. Jednak ta wysoka zabudowa chroni szeroki pas
wybrzeża w głębi lądu. Niektóre domy usytuowane są prawie nad wodą,
a za okalającą je drogą ciągnie się
szeroki pas wydm i chronionych rezerwatów przyrody.
Końcowy przystanek Kusttram
znajduje się w Knokke – Heist. To
już prawie jest Holandia. Tutaj ruch
samochodowy jest całkowicie zabroniony, a wydmowy krajobraz każdego roku przyciąga w te strony ludzi
spragnionych morza i piasku.

De Kusttram
Nazwa linii tramwajowej łączącej
kurorty rozsiane wzdłuż wybrzeża
nosi nazwę De Kusttram („Tramwaj
Brzegowy”). Jak mówią Belgowie:
„długość belgijskiego wybrzeża można najlepiej zbadać przez Kusttram”.
Zatrzymuje się on na 70 przystankach, przejeżdżając 68-kilometrową
linię nadmorską. Przybrzeżny tramwaj rozpoczyna swoją jazdę w De
Panne, w pobliżu granicy z Francją i
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Kusttram – trochę wspomnień
Linia „Tramwaju Brzegowego” jest
pozostałością po rozległej sieci tramwajów podmiejskich, która dawniej
oplatała znaczne tereny Belgii. I chociaż system ten ostatecznie przestał
działać w latach 70-tych ubiegłego
wieku, jego najdłuższa pozostałość
wciąż robi wrażenie.
Pierwszy odcinek łączący Ostendę
z Nieuwpoort, oddano do użytku w
1885 roku, tuż przed rozpoczęciem
letniego sezonu kąpielowego, kiedy na mocy królewskiego dekretu Nationale Maatschappij van
Buurtspoorwegen (NMNB), zainicjowano ogólnokrajowy system lekkiej
kolei. Stopniowo, w ciągu kolejnych
dziesięcioleci, linię rozbudowywano
i zelektryfikowano (w 1912 roku).
System tramwajowy nie został zbudowany jako część z góry założonego planu, ale ewoluował przez wiele
lat. Najnowsza część trasy łącząca
De Panne – Esplanade ze stacją kolejową De Panne w Adinkerke, została przyłączona do ruchu w 1996
roku. Od listopada 2007 roku, poza
standardową ofertą tramwajów zatrzymujących się na całej trasie na
każdym przystanku, uruchomiono
połączenia szybkiego tramwaju.
Kursuje on na trasie Oostende –
Nieuwpoort i jest bezpośrednio połączony ze stacją Oostende i pociągami InterCity.
Kusttram przejeżdża przez 10
gmin i 16 miejscowości w odstępach
dziesięciominutowych, a w szczycie
sezonu nawet co pięć minut. Poza
sezonem, tramwaje jeżdżą z częstotliwością co dwadzieścia minut.
Pojazdy poruszają się po torach o
szerokości 1000 mm i są zasilane

napięciem 600 V.
„Tramwaj Brzegowy” łączy trzy
ważne stacje kolejowe, zapewnia
regularną komunikację wszystkim
miejscowościom leżącym przy brzegu Morza Północnego i będzie nadal rozbudowywany. Przewidywane
jest przedłużenie linii z Knokke do
holenderskiego Breskens oraz z De
Panne do francuskiej Dunkierki.
W dalszej perspektywie planowana
jest budowa odcinków łączących
Oostende z Brugią, Zeebrugge z
Brugią, Nieuwpoort z Diksmuide i
Koksijde z Veurne.
Obecnie Kusttram jest linią tramwajową bez żadnych odgałęzień.
Niemal dokładnie w jej środku,
znajduje się najważniejszy nadmorski ośrodek – Ostenda.
Główny przystanek sąsiaduje ze
stacją kolejową zapewniającą połączenia z Brukselą i innymi dużymi
miastami. Oba końce trasy także sąsiadują z dworcami. Wąskotorowy
tramwaj jest więc naturalnym przedłużeniem kończących się nad
morzem linii kolejowych. Spina ze
sobą wszystkie nadmorskie kuror-
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ty zapewniając codzienny dojazd
do pracy i szkół, ale jednocześnie
stanowi początkowy etap podróży z
mniejszych miejscowości w dowolne
miejsce Belgii.
Kusttram jest najdłuższą jednotorową linią tramwajową na świecie,
poprowadzoną w bezpośrednim
sąsiedztwie morza. Przewozi około
trzech milionów pasażerów rocznie i zawsze zatrzyma się w pobliżu
miejsca, które zainteresowany turysta chce zobaczyć. Zarządcą tej linii,
jest znana doskonale De Lijn.
Na dawnej ubogiej i nieprzyjaznej
człowiekowi ziemi, między plażą a
wydmami kiedyś postawiono przystanek tramwajowy, od którego
wszystko się zaczęło. Na początku
tramwajem przyjeżdżali ciekawscy
wycieczkowicze, a teraz plażowicze
z całego świata. Nie bez powodu
mieszkańcy mówią, że „de tram
heeft de kust gemaakt” – „tramwaj
stworzył wybrzeże”.
Anna Janicka
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Jedyne takie miasteczko
Baarle jest bez wątpienia jednym
z najbardziej osobliwych miast na
świecie, z wyjątkową granicą, która
jakby nie mogąc się zdecydować na
to, jakie ziemie komu dać, zostawiła
część Belgii w Holandii. Nie zrobiła
tego jednak starannie. Zamiast zostawić jedną, może dwie wysepki,
zostawiła tam cały archipelag.
Jak to się zaczęło
Kiedyś była to jedna miejscowość
zwana po prostu Baarle. Podział na
dwie części nastąpił w 1298 roku,
kiedy książę Brabancji – Henryk I
przekazał w lenno okoliczne ziemie
Godfrydowi von Schotten, ówczesnemu władcy Bredy. Jego Książęca
Wysokość zastrzegł jednak w umowie, że miejscowi wasale i ich włości
nadal pozostaną pod jego kontrolą.
Obszar Baarle został wtedy podzielony i już nigdy potem nie stanowił jednolitego terytorium. Część
zachował sobie książę Brabancji
(Baarle – Hertog), a częścią władał lord Bredy (Baarle – Nassau).
W wyniku pokoju westfalskiego z
1648 roku, Breda i Baarle – Nassau
przypadły Republice Zjednoczonych
Niderlandów, zaś księstwo Brabancji
i Baarle – Hertog znalazło się w posiadaniu Niderlandów Hiszpańskich,
które z czasem przekształciły się w
Królestwo Belgii. W XIX wieku okolice Baarle rozdrobniono na parcele i decydowano o przynależności
państwowej każdej z nich osobno.
Powstała wtedy gmatwanina granic,
która przetrwała do dnia dzisiejszego.
W 1944 roku obie miejscowości
zostały wyzwolone przez 1 Dywizję
Pancerną pod dowództwem generała Stanisława Maczka. Wdzięczni
mieszkańcy postawili w centrum
Baarle – Hertog okazały pomnik z
tablicą pamiątkową ku czci polskich
żołnierzy poległych przy wyzwalaniu miasteczka, zaś jedną z ulic w
Baarle – Nassau nazwali General
Maczeklaan.
Baarle - Nassau, należące do
Holandii, zamieszkuje 6600 mieszkańców. Gmina składa się z 9 części,
z których siedem jest enklawami w
enklawach belgijskich, a jedna enklawą w Belgii „właściwej”. Obszar
gminy wynosi 7638 hektarów.
Belgijskie Baarle – Hertog ma powierzchnię 748 ha, a zamieszkuje je
2600 ludzi. Gmina składa się z 26 części, z których 22 stanowią enklawy
na terytoriom Holandii.

Większość mieszkańców obu
gmin mieszka na terenie miast
Baarle – Nassau i Baarle – Hertog,
które stanowią jeden miejski organizm poszatkowany granicami państwowymi.
Belgijsko-holenderskie puzzle
Na odcinku kilku kilometrów,
wzdłuż - nazwijmy to właściwej belgijsko - holenderskiej granicy, znajdują
się aż 22 belgijskie enklawy, niektóre
odległe od swojego rodzinnego kraju
o sto metrów, inne o kilka lub kilkanaście kilometrów. Samo Baarle –
Hertog, choć teoretycznie należy do
belgijskiej prowincji Antwerpia, stanowi enklawę na terytorium holenderskim, co daje jego mieszkańcom
mnóstwo możliwości. Na przykład
z rozkoszą wykorzystują oni istnie-

jące możliwości adresowe do celów
podatkowych. Jeden z mieszkańców
jeszcze kilka lat temu mieszkał w
belgijskim domu, ale odkąd założył
firmę, jego księgowy poradził mu,
żeby przeprowadził się do holenderskiej części miasta. Sklepikarz,
w którego sklepie granica przebiega
wzdłuż drzwi wejściowych, płaci połowę podatków w jednym urzędzie,
połowę w drugim. Belgijski włodarz
miasta mówi, że „60% obywateli
Baarle mieszka w belgijskich domach”, zaś jego holenderski odpowiednik chwali się, że „wszystkie
sklepy i cały biznes znajduje się w
holenderskiej części miasta”.
Jeżeli któryś z mieszkańców chce
wezwać karetkę pogotowia, musi dokładnie wiedzieć, po której stronie
miasta w danej chwili się znajduje
i wezwać karetkę z danego kraju.
Jeżeli zasłabnie w części belgijskiej,
holenderska karetka już nie przyjedzie. Analogiczna sytuacja jest ze
strażą pożarną. Pożar pożarem, ale
jeżeli wydarzy się po holenderskiej

stronie, nie ma co wzywać belgijskich strażaków. Miejska biblioteka jest wspólna, to samo dotyczy
działającego w mieście centrum
kulturalnego. Wspólny jest też gaz,
wodociągi i kanalizacja. Telefony
stacjonarne i komórkowe oraz energię elektryczną dostarczają oba kraje (można wybrać), woda i gaz są z
Holandii, telewizja kablowa z internetem dostarczana jest przez firmę
belgijską. Rozmowy telefoniczne w
Baarle są taryfikowane jak lokalne,
mimo że faktycznie są połączeniami międzynarodowymi. W Holandii
wolno parkować „pod prąd”, a w
Belgii dostaje się za to mandat.
Mieszkańcy przyznają, że trzeba bardzo uważać siedząc za kierownicą
samochodu, bowiem często granica
przebiega środkiem jezdni. Prawo
belgijskie zezwala miejscowościom
turystycznym na handel w niedzielę
i Baarle – Hertog odwiedzały tłumy
zakupowiczów. W związku z tym władze holenderskiego Baarle – Nassau
uchwaliły specjalny dekret, aby i w
holenderskiej części miasta handel
w dni świąteczne mógł się też odbywać.
Jedna taka granica
Na pierwszy rzut oka Baarle wydaje się być przeciętnym miasteczkiem zachodniej Europy. Nie widać żadnych granic, mówi się tym
samym językiem i takie same widuje się napisy. Ale kiedy przyjrzeć
się bliżej, można zauważyć, że na
ulicach widnieją różnego typu tabliczki z nazwami ulic, domy mają
różne numeracje, a gdzieniegdzie
na budynkach przyczepiona jest listwa w narodowych barwach Belgii
i Holandii, pokazująca, iż właśnie
w tym miejscu przechodzi granica.
Niekiedy zaznaczona jest ona aluminiowymi gwoździami w asfalcie,
białymi krzyżykami na chodnikach,
lub kolorową kostką.
W Baarle obowiązuje tak zwane prawo „drzwi wejściowych”, co
oznacza, że numer budynku przypisany jest do tego kraju, do którego
wychodzi się z domu. Jeżeli drzwi są
po stronie holenderskiej, to dom jest
w Holandii, jeżeli po belgijskiej – w
Belgii. Ten fakt oznakowany jest na
tabliczce z numerem domu, która
jest albo w barwach holenderskich,
albo ma flagę belgijską. Jeżeli na
przykład 90 procent domu leży w
Holandii, ale wejście jest w Belgii,
to taki dom ma adres belgijski. To
również świadczy o tym, na rzecz jakiego państwa mieszkańcy opłacają
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ulice pod najróżniejszymi kątami,
przecina sklepy, urzędy i kawiarnie.
Przechodząc uliczkami miasta, tak
naprawdę nie zawsze wiadomo, w
którym państwie obecnie się przebywa.
Dopiero w 1995 roku w holendersko-belgijskiej gminie precyzyjnie,
z dokładnością co do centymetra
przeprowadzono korektę granicy.
I właśnie od tego czasu obowiązuje
zasada, że o przynależności państwowej budynku decyduje to, po której
stronie granicy znajdują się drzwi
rachunki za elektryczność i telefon. wejściowe.
Niedawno w Baarle zdarzyło się
morderstwo. W związku z prawem Wątek trochę kryminalny
„drzwi wejściowych” zawiadomiono
W czasach, kiedy w Europie istniapolicję belgijską. Sytuacja skom- ły jeszcze kontrole graniczne a mięplikowała się w momencie kiedy dzy częściami miasta były granice
okazało się, że kosz na bieliznę, do celne i paszportowe, w Baarle kwitła
którego wepchnięto zwłoki, stał już zakrojona na szeroką skalę kontrapo stronie holenderskiej. Wezwano banda. Wnosiło się dany towar do
więc policję holenderską. Ślady krwi domu stojącego na granicy po jednej
znajdowały się zarówno po jednej jak jego stronie, granicę przekraczało
i drugiej stronie granicy. Geodeta się na przykład w jadalni i zupełnie
wytyczył dokładny przebieg grani- legalnie wynosiło się towar drugimi
cy wewnątrz domu, a policjanci roz- drzwiami już w innym państwie. Gdy
dzielili go policyjną taśmą i wzięli się jednemu z zakładów groziła wysoka
do roboty. Współpraca przebiegała grzywna za wpuszczanie do holensprawnie, bo chociaż dochodzenie derskiej atmosfery zbyt dużej ilości
prowadziły służby śledcze dwóch trujących substancji, właściciel przepaństw, z przepływem informacji nie niósł komin do położonej o metr dabyło żadnego problemu. W Baarle lej Belgii, gdzie normy czystości były
działają dwa posterunki policji (z mniej surowe.
obu krajów), ale mieszczą się w jedPo II wojnie światowej kobiety
nym budynku, po belgijskiej stronie. trudniły się przemytem masła, którego więcej było w Holandii niż w
W kilku domach i sklepach w Belgii. Zaradni Holendrzy woleli
Baarle granica państwa biegnie jeść margarynę a na maśle zaraprzez środek drzwi wejściowych, biać. Proceder trwał dopóki celnicy
dzieląc mieszkania w dziwny sposób. nie zauważyli, że kobiety jadące na
Ludzie wstając rano znajdują się po rowerach do Belgii są wyraźnie grubstronie belgijskiej, ale przechodząc sze niż te, które z Belgii wyjeżdżają.
do kuchni są już w Holandii. Jeszcze Przyłapane delikwentki pograniczciekawiej ma właściciel domu, któ- nicy sadzali w budynku straży celrego drzwi wejściowe znajdują się nej przy gorącym piecu kaflowym i
dokładnie pośrodku granicy. Jest to czekali aż kobiety zaczną się pocić,
jedyny dom w Baarle mający podwój- a masło topić.
ną numerację: zgodnie z prawem
Znane są też opowieści o rolnikach
belgijskim numer 2, z holenderskim omijających cło eksportowe, którzy
numer 16. Ma też dwa adresy.
przepędzali krowy z pastwiska po
stronie holenderskiej do obory po
Granica w Baarle tnie na części bu- stronie belgijskiej. Albo o bankach,
dynki, mieszkania, pokoje i rozdziela
ulice. Gdyby spojrzeć na mapę, wygląda to tak, jakby Baarle – Hertog
oderwało się od Belgii i utknęło w
Holandii, ciągnąc przy okazji za sobą dziesiątki małych enklaw. Pośród
tych belgijskich enklaw istnieją
jeszcze holenderskie subenklawy.
Można to porównać do holenderskich jezior na belgijskich wyspach
pośród holenderskiego morza.
Regulowanie granicy trwa praktycznie do tej pory. Linia graniczna wychodzi ze ścian budynków, przecina
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w których granica państwowa przebiegała pośrodku budynku, o chaosie przy sciąganiu podatków, gdyż
mieszkańcy deklarowali płacenie
daniny fiskusowi w tym kraju, którego system podatkowy bardziej im
odpowiadał.
Jak jest dzisiaj?
Płaci się jedną walutą. Mieszkańcy
zarówno holenderskiej jak i belgijskiej części Baarle mówią tym samym językiem. Na ulicach wiszą
naprzemiennie belgijskie i holenderskie flagi. Jeżeli mieszkańcy
chcą zmienić narodowość, wystarczy
przesunąć część budynku o metr.
Tak zrobiła pewna staruszka, kiedy
po wprowadzeniu w życie nowych
regulacji dotyczących „drzwi wejściowych”, jej dom znalazł się nagle w granicach administracyjnych
Holandii. Kobieta, która przez całe
swoje życie mieszkała w Belgii, na
starość nie miała ochoty przeprowadzać się do Holandii. Przesunęła
więc drzwi wejściowe i problem rozwiązał się sam.
Katoliccy Belgowie i protestanccy
Holendrzy żyją w zgodzie od wielu
lat i zdążyli się już przyzwyczaić do
utrudnień związanych z nietypowym podziałem ich miejscowości.
Nie chcą niczego zmieniać, bo taka
wyjątkowa granica zapewnia im nie
tylko popularność, ale i rzesze turystów, którzy chcą zobaczyć miasto
należące i do Belgii, i do Holandii.
Wielu mieszkańców Baarle pracuje w pobliskich aglomeracjach, w
pół godziny mogą bowiem dojechać
samochodem do Bredy i Tilburga,
zaś w godzinę do Antwerpii. Młodzi
ludzie raczej nie uciekają stąd do
większych miast i co ciekawe, wielu
Holendrów woli mieszkać w belgijskiej części Baarle. Bo lepiej im się
tam żyje.
Sylwia Jaworska
Źródła:
podroze.onet.pl, fakty.interia.pl,
goniecpolski.nl, geodezja.pl
dorotabawolek.blogspot.be
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Donald Tusk na szczycie władzy UE
Pierwszego grudnia, Donald Tusk
oficjalnie przejął obowiązki przewodniczącego Rady Europejskiej,
od Belga Hermana Van Rompuya.
Ustępujący przewodniczący witając
Tuska powiedział: „Nowy prezydent pochodzi z kraju, który jeszcze
25 lat temu był oddzielony od Unii
Europejskiej żelazną kurtyną. Teraz
syn Polski staje na czele najważniejszej instytucji politycznej naszej
Unii”.
Człowiek „Solidarności” znalazł się na szczycie władzy Unii
Europejskiej i na taki sukces Polska
z pewnością zasłużyła – donoszą europejskie media.

W czasie krótkiej uroczystości
dla pracowników Rady, Donald
Tusk podkreślił, że „ma świadomość stojących przed nim zadań,
bo Europa potrzebuje sukcesu”.
Dodał, że nowa praca to dla niego
wielki zaszczyt i wielkie wyzwanie.
Tusk przemawiał po angielsku, na
koniec powiedział kilka słów po francusku i niderlandzku. Po polsku dodał „Dziękuję wszystkim rodakom!
Dziękuję Polsko, za to, że tu jesteśmy
dzisiaj razem”. Swojemu poprzednikowi podarował bursztyn, który – jak
powiedział – ma przynieść szczęście.
Z kolej od Hermana Van Rompuya
dostał dzwoneczek, którym Belg zawsze otwierał obrady szczytów Unii
Europejskiej.

wo napiętą sytuacją wewnętrzną w
Unii Europejskiej, a zwłaszcza w
Wielkiej Brytanii, która wykazuje
coraz większe tendencje do opuszczenia Unii i chce nałożyć na imiPrzed nowym szefem Rady grantów ostre, nie zawsze zgodne z
Europejskiej stoją trudne wyzwania. unijnym prawem ograniczenia.
Tusk objął swoją funkcję w bardzo
trudnym momencie dla Europy i
Nowemu Przewodniczącemu
świata. Będzie musiał zmierzyć się życzymy owocnej pracy. Być moze złą sytuacją gospodarczą i kryzy- że, jako Polak, przyczyni się on do
sem w europejskiej gospodarce, kon- wzmocnienia krajów wschodniej
fliktem na Ukrainie i w państwach części Europy w EU.
arabskich, zagrożeniem ze strony
państwa islamskiego oraz wyjątkoRedakcja
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O co walczą związki zawodowe?
Akcje 6 i 24 listopada, strajk generalny 15 grudnia przeciwko
niesprawiedliwym reformom społecznym.
Bez porozumienia i z pominięciem dialogu społecznego, rząd federalny oraz rządy regionalne podpisały porozumienie koalicyjne, które
dotknie przede wszystkim pracowników, osoby bezrobotne oraz rodziny
o niskich i przeciętnych dochodach.
Z drugiej strony, na porozumieniu
koalicyjnym skorzystają pracodawcy oraz elita finansowa. Związki
zawodowe, reprezentujące pracowników, osoby bezrobotne, niezdolne
do pracy, emerytów, osoby pobierające zasiłki socjalne, nie godzą się
na tak niesprawiedliwe reformy oraz
na drastyczne zmiany w obecnym
modelu socjalnym. Dlatego tak ważne jest, aby w akcjach wzięła udział
jak największa liczba osób. Tylko w
ten sposób można dać jasny sygnał
rządom w Belgii, że nie godzimy się
na nowe, niesprawiedliwe i jednostronne przepisy.
Co zamierza rząd flamandzki
Bourgeois I?
Obniżenie kwoty bonusu mieszkaniowego (woonbonus) przy kredytach hipotecznych (średnio o 1300
€ rocznie na rodzinę). Oznacza to, że
osoby posiadające kredyt mieszkaniowy odliczą 1300 € mniej od podatku.
Kwoty kredytów mieszkaniowych,
które można odliczyć od podatku,
nie będą inkasowane jak dotychczas.
Zniesienie darmowych pierwszych 100 kWh elektryczności +
pierwszych 15 m³ wody = wzrost
rocznych wydatków na rodzinę o
200 €.
Drastyczny wzrost cen energii
elektrycznej od 2015 roku (30%).
Wzrost składki na zasiłki opiekuńcze (Vlaamse zorgverzekering) z 10
€ na 25 € na rok dla osób o najniższych dochodach oraz z 25 € na 50 €
na rok dla pozostałych osób.
Zablokowanie indeksacji zasiłku
rodzinnego (średnio 84 € mniej rocznie na rodzinę).
Wzrost cen biletów na środki
transportu publicznego oraz cen
abonamentów dla osób uczących się.
Likwidacja premii motywacyjnej
(aanmoedigingspremie) dla osób
korzystających z urlopów tematycznych (wychowawczy, opiekuńczy,
na opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny), oraz z zawieszenia
umowy o pracę (loopbaanonderbreking).

Podwyższenie wpisowego na wyższe uczelnie na 890 € za rok (dla uczniów i studentów, którzy nie pobierają stypendiów).
Podwyższenie opłat za szkołę podstawową i średnią o 20 € na ucznia.
Wprowadzenie 1 darmowej godziny pracy w sektorze oświaty, co
oznacza mniejsze szanse dla młodych nauczycieli.
Wzrost maksymalnych kosztów za
żłobki oraz świetlice z 1,57 € na 5 € za
dzień (za 45 tygodni koszt wyniesie
o 771 € więcej na rodzinę).
Obniżenie wydatków budżetowych na opiekę nad rodziną.
Wzrost wpisowego do klubów
sportowych, ruchów młodzieżowych
i kulturalnych poprzez zmniejszenie
dotacji z budżetu państwa.
Co zawiera porozumienie koalicyjne rządu federalnego Michel I?
Zablokowanie indeksu płac w wysokości 2% (średnio strata pracownika na rok wyniesie 907 €).
Zamrożenie płac w latach 20152016 (po 4 latach zamrożenia płac
w latach 2011-2014!).
Jeszcze bardziej elastyczny czas
pracy dla pracowników, co oznacza, iż pracodawcy oficjalnie będą
mogli stosować ruchomy czas pracy,
co niekorzystnie wpływa na prawa
pracowników.
Obowiązek pracy społecznej (2
połówki dnia w tygodniu) dla osób
przebywających przez dłuższy czas
na zasiłku dla bezrobotnych, czyli
np. prace związane z utrzymaniem
zieleni miejskiej, pomoc przy pracach konserwacyjnych budynków,
chodników, itd., lub w administracji. Osoba bezrobotna, która odmówi
pracy społecznej, może utracić prawo do zasiłku.
Likwidacja znacznej liczby miejsc
pracy w sektorze publicznym. W tej
sytuacji wielu urzędników straci pracę, a dla zwykłych obywateli oznacza to trudniejszy dostęp do usług
publicznych, np. w urzędach skarbowych, w funduszach emerytalnych,
urzędach gmin, itd.
Zmmniejszenie o 23% zasiłku dla
bezrobotnych, kompensującego
utratę części dochodów pracownika.
Kwota zasiłku dla osób przebywających na tymczasowym bezrobociu
zmniejszy się o 5% (z 70% na 65%
średniej płacy brutto).
Zablokowanie indeksacji (o 2%)
świadczeń zdrowotnych, zasiłków
dla bezrobotnych oraz zasiłków rodzinnych.
Ograniczenie liczby dni tymczasowego bezrobocia w roku – m.in. ze

względu na brak zleceń, złą pogodę,
nieobecność użytkowników (sektor
czeków usługowych), z przyczyn
technicznych itp.
Przedłużenie wieku dla osób chcących przejść na emeryturę pomostową – od 60 roku życia lub później.
Osoby, które będą chciały przejść
na wcześniejszą emeryturę, będą
musiały wykazać więcej lat pracy
niż dotychczas.
Zmniejszenie czasu pracy z prawem do zasiłku dla starszych pracowników (w systemie 1/5 lub 1/2),
będzie możliwe dopiero od 60 roku
życia a nie jak dotychczas od 55 roku życia.
Niższe zwroty z kasy chorych za wizyty u lekarzy specjalistów. Pacjent
będzie ponosił 45% kosztów wizyty.
Obniżenie zasiłku chorobowego – zasiłek będzie obliczany na podstawie
dochodów za ostatnie 12 miesięcy,
a nie jak dotychczas na podstawie
ostatniej płacy.
Podwyższenie podatku akcyzowego na nikotynę, ropę (diesel) oraz
alkohol.
Likwidacja zawieszenia umowy o
pracę bez motywu (tijdkrediet/crédit
– temps).
Osoby poniżej 21 roku życia, które ukończyły szkołę ale nie zdobyły
kwalifikacji zawodowych, nie będą
miały prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Obniżony podatek VAT (BTW/
TVA) na usługi renowacyjne będzie
obowiązywał dla domów i mieszkań
starszych niż 10 lat a nie jak dotychczas dla starszych niż 5 lat...
Porozumienie koalicyjne jest niesprawiedliwe, nieskuteczne i brak
w nim równowagi jeśi chodzi o
podział kosztów, jakie ma ponieść
społeczeństwo w Belgii. Najwyższy
rachunek zapłacą pracownicy. Rząd
chce oszczędzać kosztem płac, osób
niezdolnych do pracy, osób bezrobotnych, kosztem nowych miejsc
pracy, wysokiego bezrobocia osób
młodych, miejsc pracy w sektorze
publicznym. Zamrożenie płac, zablokowanie indeksacji płac i świadczeń
socjalnych spowoduje zmniejszenie
siły nabywczej obywateli. Tym sposobem kraj zacznie ubożeć w jeszcze
szybszym tempie, a raj gospodarczy
zamieni się w cmentarz społeczny.
Aldona
KuczyńskaNaskręt
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Urlop paliatywny
Każdy pracownik może skorzystać
z urlopu paliatywnego na opiekę
nad osobą cierpiącą na nieuleczalną chorobę i znajdującą się w stanie
terminalnym. Nie musi być to osoba
z najbliższej rodziny ani osoba spokrewniona z pracownikiem.
Z tej formy urlopu można skorzystać w pełnym wymiarze, w wymiarze 1/2 lub 1/5. Aby skorzystać z
sytemu 1/2 trzeba być zatrudnionym
w wymiarze min. 3/4 etatu, a w systemie 1/5 trzeba być zatrudnionym w
pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat). Niezależnie od wybranego
systemu, urlop na jednego pacjenta
może trwać maksymalnie miesiąc i
może być przedłużony o maksymalnie jeszcze jeden miesiąc.
Na skorzystanie z tego urlopu
nie trzeba mieć zgody pracodawcy.
Jednak pracodawcę trzeba powiadomić pisemnie listem poleconym lub
za potwierdzeniem odbioru (z datą
odbioru przez pracodawcę) na drugim egzemplarzu. Do powiadomienia należy dołączyć atest od lekarza
prowadzącego. Atest musi zawierać
potwierdzenie lekarza, iż pracownik
jest gotów na opiekę paliatywną nad
umierającym pacjentem.
Urlop rozpoczyna się w pierwszy dzień tygodnia następującego
po tygodniu, w którym pracownik
powiadomił pracodawcę o urlopie.
Jeśli pracodawca wyrazi zgodę, pracownik może rozpocząć urlop paliatywny od chwili dostarczenia atestu
od lekarza prowadzącego.

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.
Ochrona przed zwolnieniem z pracy
W czasie korzystania z prawa do
urlopu paliatywnego, 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 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 urlopu paliatywnego można uzyskać w
RVA www.rva.be lub w lokalnym oddziale ACV/CSC. Adresy i godziny
otwarcia można znaleźć na stonach
http://adressen.acv-online.be .
Aldona Kuczyńska-Naskręt

Zasiłek
W czasie urlopu paliatywnego w
pełnym wymiarze czasu, pracownicy mają prawo do zasiłków, które
Kwoty zasiłku
System

Kwota brutto

Kwota netto

Urlop w pełnym wymiarze

786,78 euro

707,08 euro

Urlop w wymiarze 1/2

393,38 euro

325,92 euro

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

667,27 euro

552,84 euro

Urlop w wymiarze 1/5

133,45 euro

110,57 euro

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

266,91 euro (1)

221,14 euro (1)

Urlop w wymiarze 1/5 dla osób samotnie wychowujących dziecko

179,47 euro

148,70 euro

Źródło: www.rva.be
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).
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Strajki w Belgii
Belgowie wychodzą na ulice
W ostatnich tygodniach miały
miejsce jedne z największych w
historii Belgii społeczne protesty.
Rządowe zapowiedzi cięcia wydatków budżetowych, spotkały się z
falą demonstracji zorganizowanych
przez centrale związkowe.
Po objęciu teki premiera, Charles
Michel w swoim expose podkreślił,
że głównym celem jego rządu będzie
pobudzenie belgijskiej gospodarki
poprzez obniżenie fiskalnych i społecznych obciążeń przedsiębiorstw,
co ma doprowadzić do powstania
nowych miejsc pracy. Ma temu służyć między innymi zamrożenie automatycznej indeksacji zarobków i
wprowadzenie dla osób o niższych
dochodach możliwości odpisania
tak zwanych kosztów zawodowych.
Dodał, że wsparcie przedsiębiorczości mające na celu zwiększenie
konkurencyjności belgijskich produktów i usług, nie wyklucza modelu państwa opiekuńczego. Jednak
spora część mieszkańców Belgii, jak
i związki zawodowe, nie popierają
stanowiska rządu, czego wyrazem
jest największa od lat seria strajków.
Cytując za NRC Next: „Drogi są dziurawe, ministerstwo sprawiedliwości
bankrutuje, są obawy o niedobory
energii. Belgia jest krajem samych
problemów”.
Rządowy koalicyjny partner – flamandzka partia N-VA, której przewodzi Bart de Wever murem stoi
za rządem. „Kraj musi się zmienić.
Każdy przechodzień czytający belgijskie gazety nie dziwi się, że rząd
chce wreszcie zacząć działać zwłaszcza, gdy pomyśli o fatalnej kondycji
sektora usług publicznych i tym, że
nie ma pieniędzy na ich naprawę”.
Jednak jak mówi cytowany przez
NRC Next belgijski socjolog: „interwencja państwa była zbyt radykalna
i za szybka. Rząd postuluje obywatelom terapię szokową, ale belgijskie
społeczeństwo nie jest na nią przygotowane i jej nie rozumie”.
6 listopada
Ponad 100 tysięcy Belgów wyszło
na ulice Brukseli, aby protestować
przeciwko oszczędnościowej polityce nowego rządu. Demonstracje
zainicjowały związki zawodowe
zapowiadając, że jest to pierwszy z
całej serii strajków. Flamandowie
i Walonowie – solidarnie, ramię w
ramię protestowali przeciwko planom rządu, nie zgadzając się na
podwyżki i antysocjalne reformy,
które chcą im zaserwować politycy

w imię uzdrowienia finansów publicznych. Belgowie wyrażali swoją
dezaprobatę dla rządowych planów
przewidujących podniesienie wieku emerytalnego, niższe dodatki na
dzieci, droższą edukację i opiekę
nad dziećmi, wyższe ceny energii
i podwyżki w sektorze transportu
publicznego.
Według organizatorów, w proteście udział wzięło ponad 120 tysięcy ludzi, natomiast policyjne źródła,
na które powołuje się dziennik „Le
Soir” podają, że było ich niewiele ponad sto tysięcy. Demonstranci przyjechali do stolicy z całego kraju. Byli
wśród nich pracownicy Delhaize,
Picanol, Bpost, portowcy i hutnicy.
Oprócz nich udział w demonstracji
wzięli także członkowie partii opozycyjnej i związkowcy. Jak podaje AFP,
belgijskie koleje sprzedały ponad 80
tysięcy zniżkowych biletów, aby zachęcić do udziału w manifestacji.
Protestujący rozpoczęli demonstrację przed dworcem kolejowym
Gare de Nord, jednym z największych w mieście. Następnie z północy Brukseli przez centrum przeszli do dworca południowego Gare
de Midi. W trakcie marszu widoczne i słyszalne były hasła w języku
francuskim i niderlandzkim: „Ręce
precz od indeksacji”, „Ciężkie czasy dla pracowników, zła pogoda dla
Belgii”, „Praca do 67 lat – nie ma mowy”. Jeden z uczestników przebrany
za klauna trzymał przed sobą napis:
„Jestem smutnym klaunem, żyję w
biedzie, a bogaci dzięki kryzysowi
stają się bogatsi”.
Starcia z policją rozpoczęły się

pod koniec demonstracji. Według
Belgijskiego Czerwonego Krzyża,
lekarze musieli interweniować
ponad trzydzieści razy. Rannych
zostało pięćdziesiąt osób, z czego
dwadzieścia przewieziono do szpitala. Brukselska policja podała, że
zatrzymano około trzydziestu manifestantów, a według dziennika
„De Morgen” ranni zostali zarówno
protestujący jak i policjanci. Cytując
dalej za „de Morgen” – w pewnym
momencie od strajkujących oddzielili się chuligani, którzy zaatakowali
siły porządkowe. Rzucali w funkcjonariuszy kamieniami i racami, ci odpowiedzieli gazem pieprzowym i armatkami wodnymi. Wzburzony tłum
przewrócił kilka samochodów, parę
innych zostało podpalonych. Szef
związku CSC Marc Leemans cytowany przez „Le Soir” powiedział, że
ludzie są źli i sfrustrowani. – Ważne
jest, żeby tego nie lekceważyć – podkreślił.
24 listopada
Kolejne protesty miały miejsce
w poniedziałek 24 listopada. Strajk
objął największe gałęzie przemysłu.
Sparaliżowane zostały lotniska, odwołano niektóre połączenia pociągów krajowych i międzynarodowych,
utrudnienia widoczne były także
w sektorze miejskiego transportu
autobusowego i tramwajowego De
Lijn. Nie pracowała część sklepów,
urzędów, przychodni zdrowia i szkół.
Do strajków przystąpili kolejarze,
kierowcy autobusów miejskich, pracownicy handlu, administracji, a także niektórych szpitali. Protest objął
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swoim zasięgiem Antwerpię, Liege
i Limburgię włącznie z miastem
Hasselt. Utrudnienia dotknęły także
mieszkańców Brukseli, ponieważ w
ramach strajków odwołana została
część pociągów krajowych i międzynarodowych. Koleją z belgijskiej
stolicy do Strasburga na rozpoczynającą się 24 listopada sesję plenarną
nie dojechali urzędnicy Parlamentu
Europejskiego. Musieli przesiąść się
do autobusów. Francuskojęzyczne
radio i telewizja RTBF podały, że
około 200 związkowców zablokowało dojazd do lotniska w Charleroi,
skąd operują głównie tanie linie lotnicze. Kłopoty były także na lotnisku
w pobliżu Antwerpii. Całkowicie
wstrzymano prace antwerpskiego
portu (drugiego co do wielkości w
Europie), a dostępu do portu blokowały pikiety strajkujących.
W Antwerpii nie pracowała jedna czwarta szkół podstawowych.
Rodzice z wyprzedzeniem zostali
poinformowani o zaistniałych utrudnieniach i otrzymali informacje, do
jakich placówek tego dnia mogą zaprowadzić swoje dzieci. W szkołach
ponadpodstawowych powyższe zjawisko było marginalne. Burmistrz
miasta Bart de Wever powiedział,
że „strajk przebiegał bez zakłóceń
porządku publicznego, a związki
zawodowe dopilnowały, żeby nie
było chuligańskich wybryków”.
Dla obywateli protest najbardziej
był odczuwalny w transporcie publicznym, komunikacji i opiece nad
dziećmi. Ulice miasta patrolowało
600 dodatkowych policjantów, ale
według rzecznika lokalnej policji
Svena Lommaert’a „policyjne działania były rzadkością.
Okupywanych było kilka skrzyżowań, odbyło się kilka pikiet, ale nie
było rannych i obyło się bez zniszczeń”.
1 grudnia
W ten grudniowy poniedziałek
miała miejsce następna odsłona antyrządowych strajków. Demonstracje
zorganizowano w prowincjach
Liege, Namur, Flandrii Wschodniej
i Zachodniej. Z powodu strajków w
Brukseli nie kursowało wiele autobusów i pociągów. Odwołano część
lotów krajowych i międzynarodowych, wstrzymano także połączenia
Thalys do Niemiec i Eurostar do
Londynu. Sparaliżowany został ruch
między Brukselą, Luksemburgiem i
Niemcami. Na belgijskich drogach
tworzyły się prawie 300-kilometrowe
korki. Zablokowany był dojazd do
lotniska w Liege. Strajkowali także
pracownicy szpitali, poczty i niektórych szkół.

Przed nami…
W kolejny poniedziałek – 8 grudnia
demonstracje będą miały miejsce w
Brukseli, Brabancji Walońskiej oraz
Brabancji Flamandzkiej. Strajkować
w tym dniu będą pracownicy flamandzkiego radia i telewizji VRT.
Dołączą pocztowcy oraz robotnicy
pracujący w mniejszych i większych zakładach produkcyjnych.
Przyłączenie się do akcji strajkowej
zapowiedzieli także pracownicy międzynarodowego lotniska w Brukseli
i kolejarze. Trzeba się liczyć nie tylko
z opóźnieniami pociągów, ale także z
tym, że część kursów będzie odwołana. Kolejarze zapewniają, że nie chcą
sparaliżować ruchu w całym kraju,
ale przed udaniem się w podróż warto sprawdzić, jakie połączenia będą
aktualne. Na pewno utrudnienia
zaistnieją w systemie szybkiej kolei
Thalys – operator tej sieci przestrzega pasażerów przed podróżowaniem
w dniach strajków.
Także policja ogłosiła akcję protestacyjną, która zapewne zakończy
się gigantycznymi korkami na drogach. 12 grudnia, w piątkowy poranek, w godzinach szczytu policjanci
przeprowadzą masowe kontrole.
Serię akcji protestacyjnych zakończy strajk generalny w całym kraju,
który odbędzie się poniedziałek 15
grudnia. Za organizację protestu odpowiedzialne będą trzy związki zawodowe: ACV (chrześcijański), ABVV
(socjalistyczny) i ACLVB (liberalny).
Strajk generalny popierają i z pewnością do niego dołączą wszystkie
pozostałe związki zawodowe. Jako
że protest obejmie wszystkie rodzaje transportu (włącznie z lotni-
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czym), najlepiej tego dnia nigdzie
się nie wybierać, bo utrudnienia w
komunikacji będą duże. Protestować
będzie także część pracowników flamandzkich szkół średnich (około 30
procent). Związkowcy zapowiedzieli
także, że piątego stycznia odbędzie
się podsumowanie pierwszych stu
dni rządów premiera Michela.
Ostatnie duże demonstracje przeciw decyzjom polityki rządowej w
Belgii miały miejsce w grudniu
2011 roku i w lutym 2013 r. Wówczas
przyciągnęły kilkadziesiąt tysięcy demonstrantów. Obecnie związkowcy
zapowiadają, że jeżeli dotychczasowe działania nie przyniosą efektów,
strajki będą kontynuowane. Warto
w tym miejscu dodać, że Belgia należy do krajów w których poziom
„uzwiązkowienia” jest duży (siedmiu
na dziesięciu pracowników należy
do związków). Rząd odpowiadając
na zarzuty związkowców twierdzi, że
zaplanowane reformy są konieczne,
aby wreszcie zrównoważyć budżet
i doprowadzić do wzrostu konkurencyjności belgijskiej gospodarki.
Wypowiedziała się także Komisja
Europejska, która krytycznie oceniła stan finansów publicznych Belgii
i dała czas do marca przyszłego roku na ich poprawę. Jeżeli Belgia nie
zmniejszy swojego nadmiernego
deficytu, będzie musiała liczyć się
z dużymi sankcjami, bowiem dług
publiczny tego kraju przekroczył 60
procent PKB.
Anna Janicka
Źródła:
wiadomości.wp.pl, onet.pl, „Le
Soir”, „De Morgen”, NRC Next,
IAR, PAP
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Zapisy dziecka do przedszkola
lub szkoły podstawowej w Antwerpii
Rok szkolny 2015 - 2016
Wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe w Antwerpii mają obowiązek korzystania z systemu (Lokaal
OverlegPlatform (LOP), który umożliwia rodzicom zapisanie dziecka
przez internet do wybranej placówki oświatowej i tym samym pozwala na uniknięcie kolejek. Powyższy
system uwzględnia również prawo
pierwszeństwa dla dzieci, które mają
już rodzeństwo w tej samej szkole i
dla dzieci rodziców – pracowników
antwerpskich szkół i przedszkoli.
Zapisy dziecka do przedszkola lub
szkoły podstawowej w Antwerpii
odbywają się w dwóch etapach:

w szkole.
* Jeżeli dziecko skierowane zostało
do szkoły specjalnej, a rodzice chcą
zapisać je do zwykłej szkoły, należy
skorzystać z systemu rejestracyjnego zaznaczając, że dziecko posiada
atest szkoły specjalnej.
DNI OTWARTE:
Wybór odpowiedniego przedszkola
czy szkoły jest bardzo ważny. Każda
tego typu placówka ma swój własny
charakter i sposób pracy. By ułatwić
rodzicom ich wybór, wiele szkół organizuje tak zwane dni otwarte. Jest
to idealna okazja, aby lepiej poznać
szkołę i jak najwięcej dowiedzieć
się o jej sposobie pracy i wkładzie
w całokształt edukacji dziecka. Dni
otwarte w antwerpskich placówkach
odbywać się będą w terminie od 20
stycznia do 10 lutego 2015 roku.
Dokładne dni i godziny otwartych
poszczególnych szkół znajdują się
na stronie: www.meldjeaan.antwerpen.be

1. Rejestracja: zarejestrowanie dziecka w wybranych szkołach na stronie: www.meldjeaan.antwerpen.be
2. Zapisy: po otrzymaniu ze szkoły
listu lub e-maila, umówienie się na
wizytę w szkole, żeby dokonać zapisu. Proces zapisywania dziecka jest
zakończony w momencie podpisania przez rodziców karty ucznia, co
jest jednoznaczne z zaakceptowa- REJESTRACJA DZIECI W SZKOniem regulaminu szkoły i jej planu LE, DO KTÓREJ ZAPISANE
JEST JUŻ RODZEŃSTWO, LUB
pedagogicznego.
W KTÓREJ ZATRUDNIONY
JEST JEDEN Z RODZICÓW:
Najpierw rejestracja,
a później zapisy!!!
Dotyczy tylko i wyłącznie rodzeństwa, które uczy się w przedszkolu
Rejestracją są objęte:
lub w szkole podstawowej, w pozo•wszystkie dzieci urodzone w
stałych placówkach ta zasada nie
2013 r.
obowiązuje.
•wszystkie dzieci urodzone w latach 2010, 2011 i 2012, które nie są
Rejestracja odbywać się będzie w
jeszcze zapisane do szkoły
terminie od czwartku 8 stycznia od
•dzieci, które idą do pierwszej
godziny 9:30, do środy 21 stycznia
klasy w roku szkolnym 2015-2016
2015 roku do godziny 17:00.
•dzieci, które zmieniają placów1. Moment rejestracji nie ma wpływu
kę, czyli idą do nowego przedszkona miejsce na liście. Aby zachować
la lub szkoły podstawowej w roku
prawo pierwszeństwa, dziecko muszkolnym 2015-16
si być zarejestrowane najpóźniej do
•niektóre dzieci, które w swojej
środy 21 stycznia.
szkole przechodzą z przedszkola
2. Do rejestracji potrzebny jest belgijdo podstawówki.
ski numer PESEL dziecka (rijksregisternummer), znajdujący się w
Ważne:
* Dziecko, które urodziło się po 9 prawym, górnym rogu karty SIS,
listopada 2013 roku, najlepiej za- lub na odwrocie dowodu osobisterejestrować do szkoły już teraz. W go dziecka „Kids- ID”. Jeżeli dziecko
ten sposób zwiększają się szanse nie posiada takiego numeru, trzeba
na wolne miejsce w wybranej przez skontaktować się z centrum informacyjnym, lub udać się do punktu
rodziców placówce.
* Jeżeli dziecko będzie uczęszczać do rejestracyjnego (wykaz punktów
szkoły specjalnej, nie trzeba go reje- znajduje się na stronie www.melstrować, tylko zapisać bezpośrednio djeaan.antwerpen.be)

3. Rejestracja odbywa się poprzez internet. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do
internetu, może udać się do jednego
z punktów rejestracyjnych.
Sposób rejestracji:
1.Należy wejść na stronę www.
meldjeaan.antwerpen.be, obejrzeć
umieszczony na niej film, aby dowiedzieć się jak działa system rejestracyjny i postępować zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie. Następnie wybrać hasło i
imię użytkownika. Zarówno hasło
jak i nazwę trzeba zapamiętać, gdyż
będą one potrzebne żeby sprawdzić
lub zmienić dane. Weryfikacja danych jest możliwa do środy 21 stycznia 2015 włącznie, do godz. 17:00.
2. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy
przy rejestracji dziecka, może skorzystać z usług któregoś z punktów
rejestracyjnych, lub zadzwonić pod
bezpłatny numer telefonu: 0800 62
185.
3. Po dokonaniu rejestracji – najpóźniej do dnia 6 lutego 2015 roku –
zainteresowani otrzymają e-mail, w
którym zostaną poinformowani, czy
mogą zapisać dziecko do szkoły w
której jest już zapisane rodzeństwo,
lub w której zatrudniony jest jeden
z rodziców. Jeżeli powyższa informacja zostanie nadana drogą pocztową,
termin upływa z dniem 8 lutego 2015
roku.
4.W wyjątkowych przypadkach
może się zdarzyć, że szkoła nie ma
wystarczającej ilości miejsc. Wtedy
należy powtórnie zarejestrować dziecko w innej szkole od dnia 13 lutego
2015 roku.
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Zapisy do szkoły:
Rejestracja dziecka nie oznacza,
że jest ono już zapisane do szkoły.
Należy zapisać dziecko osobiście!!!
Zapisy do szkół będą miały miejsce
od poniedziałku 26 lutego do poniedziałku 11 maja 2015 roku (w czasie
ferii zapisy nie będą możliwe).
Po otrzymaniu wiadomości listownej
lub e-maila o możliwości zapisania
dziecka do danej szkoły, należy umówić się na wizytę i osobiście udać
się do szkoły aby zapisać dziecko.
Po podpisaniu karty ucznia, co jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem
regulaminu szkoły i jej planem pedagogicznym, dziecko będzie pełnoprawnym uczniem wybranej przez
rodziców placówki. Ważne jest, aby
poprosić o pisemne potwierdzenie
zapisu.

ekranie. Trzeba wybrać hasło i nazwę użytkownika, które w przyszłości będą potrzebne żeby sprawdzić
lub zmienić dane. Weryfikacja danych jest możliwa do 6 marca 2015
roku, do godziny 17:00.
2. Najpóźniej do czwartku 2 kwietnia
2015, zainteresowani otrzymają wiadomość e-mail informującą, w której
szkole można dokonać zapisu dziecka (list wysłany pocztą powinien
dotrzeć do adresata do 9 kwietnia).
3. Jeżeli nie została wyznaczona żadna szkoła do której rodzice chcieliby zapisać dziecko, pracownicy
Centrum Informacyjnego mogą do
dnia 26 maja 2015 udzielić informacji o szkołach, w których są jeszcze
wolne miejsca. Dzieci mogą być zapisywane od 28 maja 2015 roku od
godziny 9:00.
4. Jeżeli rodzice nie otrzymają listu lub e-maila, powinni natychmiast zadzwonić do Centrum
Informacyjnego na bezpłatny numer
telefonu: 0800 62 185.

REJESTRACJA DZIECI W
SZKOLE, W KTÓREJ NIE JEST
ZAPISANE ICH RODZEŃSTWO,
LUB W KTÓREJ ŻADNE Z RODZICÓW NIE JEST ZATRUD- Zapisy do szkoły:
NIONE:
Rejestracja dziecka nie jest jednoznaczna z zapisaniem. Trzeba zaNa stronie: www.meldjeaan.antwer- pisać dziecko do szkoły osobiście!!!
pen.be, znajduje się dokładny spis
antwerpskich przedszkoli i szkół *Zapisy do szkół odbywać się będą w
podstawowych.
dniach od poniedziałku 20 kwietnia
Należy sporządzić listę szkół do któ- do poniedziałku 11 maja (zapisy nie
rych chce się zapisać dziecko i wy- będą odbywały się w czasie ferii).
brać przynajmniej pięć z nich, a ulu- *Należy umówić się na wizytę w
bioną szkołę umieścić na miejscu szkole wymienionej w liście lub epierwszym. W ten sposób zwiększają -mailu i udać się do niej w celu zasię szanse na umieszczenie dziecka pisania dziecka. Po podpisaniu w
w wybranej szkole. Na listę można szkole karty ucznia, zaakceptowawpisać tyle szkół ile się chce. Nie za- niu regulaminu szkoły i jej planu
szkodzi także osobiste odwiedzenie pedagogicznego, dziecko będzie już
wybranych placówek podczas tak pełnoprawnym uczniem w wybranej
zwanych dni otwartych.
przez rodziców szkole lub przedszkolu. Należy pamiętać o odebraniu
Rejestracja odbywać się będzie od pisemnego poświadczenia zapisu
11 lutego od godziny 9:30 do 6 mar- dziecka.
ca 2015 roku do godziny 17:00.
* Do rejestracji potrzebna jest lista WAŻNE INFORMACJE !!!
wybranych szkół wraz z odpowiada- 1. Jeśli rodzice nie zarejestrują swojącymi kodami pocztowymi, belgij- jego dziecka w odpowiednim termiski numer PESEL dziecka znajdu- nie, będą mogli zapisać je do szkoły
jący się na karcie SIS lub dowodzie lub przedszkola dopiero od 26 maja
„Kids- ID”.
2015 roku. Trzeba wziąć pod uwagę
* Rejestracji należy dokonać przez fakt, że w tym czasie w wielu szkointernet, lub udać się do jednego z łach i przedszkolach nie będzie już
punktów rejestracyjnych (wykaz pla- wolnych miejsc.
cówek oświatowych znajduje się na 2. Dzieci można rejestrować we
stronie: www.meldjeaan.antwerpen. wszystkich antwerpskich przedszkolach i szkołach podstawowych
be).
wszystkich sieci. Bardzo ważne
jest, aby do rejestracji wybrać przySposób rejestracji:
najmniej pięć szkół. W ten sposób
1. Należy wejść na stronę www.mel- dzieci mają większe szanse na rozdjeaan.antwerpen.be, obejrzeć film poczęcie nauki w jednej z preferowaby dowiedzieć się jak działa system nych placówek oświatowych. Jeżeli
rejestracyjny i postępować zgodnie w wybranej przez rodziców szkole
z instrukcjami wyświetlanymi na jest mało dostępnych miejsc (lub nie

23

ma ich wcale), i tak należy umieścić
ją na pierwszym miejscu. Przy przyznawaniu wolnych miejsc, najpierw
bierze się pod uwagę wolne miejsca
w szkole, którą rodzice zaznaczyli jako pierwszą (1). Jeśli w tej placówce
jest wolne miejsce dla dziecka, rodzice otrzymują list lub e-mail o możliwości zapisania do niej dziecka.
Jeżeli w szkole pierwszej (1) nie ma
już wolnych miejsc, przychodzi kolej
na szkołę umieszczoną jako druga
(2). Jeżeli w tej szkole jest wolne miejsce, rodzice otrzymują list lub e-mail
o możliwości zapisania dziecka do
tej szkoły, a dziecko automatycznie
trafia na listę rezerwową szkoły (1).
3. Powyższa procedura powtarzana
jest przy wszystkich podanych przez
rodziców szkołach. Dziecku zostaje
przydzielone miejsce w szkole o
najwyższej preferencji. Oznacza to,
że nie może ono rozpocząć nauki
w szkole znajdującej się na niższej
pozycji na liście. Jeżeli jednak w
późniejszym terminie zwolni się
miejsce w szkole, w której dziecko
znajduje się na liście rezerwowej,
rodzice dziecka będą mogli zapisać
je do tej szkoły nawet wtedy, kiedy
jest już zapisane do innej szkoły. W
takiej sytuacji szkoła sama skontaktuje się z rodzicami.
4. Po zakończeniu rejestracji, każde
przedszkole i szkoła podstawowa w
Antwerpii ustala listę rankingową
dla wszystkich zarejestrowanych
dzieci, które zostają podzielone na
trzy grupy: te, których rodzeństwo
jest już zapisane w danej szkole,
dzieci pracowników przedszkoli lub
szkół podstawowych w Antwerpii i
pozostałe dzieci.
5. Zarejestrowane dzieci zostają
sklasyfikowane według dwóch kryteriów: odległość od szkoły i preferowana szkoła. Szkoły samodzielnie
decydują o ilości wolnych miejsc
przeznaczonych dla każdego z kryteriów.
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6. Przy rejestracji można podawać
następujące adresy: oficjalny, pod
którym zameldowane jest dziecko,
lub adres zatrudnienia matki lub
ojca. Można podać oba adresy, co
zwiększa szanse na miejsce w preferowanej szkole.
Podane adresy będą wykorzystane
dla wszystkich wybranych przez rodziców szkół. Przy określaniu pozycji dziecka na liście, zawsze brana
jest pod uwagę najkrótsza odległość
do wybranych szkół (brane są pod
uwagę adresy będące w gestii Rządu
Flandrii).
7. Wszyscy uczniowie podzieleni są
na dwie kategorie: uczniowie indykacyjni i nieindykacyjni. Obie grupy
mogą liczyć na zarezerwowaną ilość
miejsc przy zapisach. Szkoły przydzielają całkowitą ilość wolnych
miejsc tym dwóm grupom i ustalają
ile miejsc jest dla dzieci indykacyjnych, a ile dla nieindykacyjnych.
8. Określenie uczeń indykacyjny
stosuje się do dzieci, które spełniają chociaż jedno z poniższych
kryteriów: jeżeli rodzina otrzymuje
dodatek edukacyjny, lub jeżeli matka dziecka nie posiada świadectwa
szkoły średniej.
Przy rejestracji, rodzice zobowiązani są odpowiedzieć na pytanie – do
której grupy (indykacyjnej, czy nie-
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indykacyjnej) należy ich dziecko.
Jednocześnie muszą oświadczyć,
że podane przez nich informacje są
zgodne z prawdą.
9. Poprzez określenie „rodzeństwo”
rozumie się nie tylko rodzeństwo
mające wspólnych rodziców i stanowiących rodzinę, ale i takie, które
ma wspólnych rodziców, ale niekoniecznie mieszka pod jednym dachem. Dotyczy to także rodzeństwa
przyrodniego z jednym wspólnym
rodzicem (niekoniecznie mieszkającym pod jednym dachem) oraz dzieci mieszkające pod jednym adresem,
ale niemające wspólnego rodzica (na
przykład rodzeństwo przybrane).
10. Jeżeli rodzice zarejestrowali dzieci w szkołach które nie posiadają
wolnych miejsc, otrzymują z tych
szkół wiadomość o niezrealizowanym zapisie. Każda taka wiadomość

powiązana jest z jedną szkołą i jest
potwierdzeniem, że dziecko znajduje się na liście rezerwowej danej
szkoły.
11. Jeżeli z jakichś powodów dziecko
nie zostało zapisane do szkoły, pod
koniec maja 2015 roku na stronie
Centrum Informacyjnego będzie wykaz placówek w których są jeszcze
wolne miejsca. Pracownicy Centrum
pomogą rodzicom znaleźć jak najlepsze rozwiązanie i ułatwią zapisanie dziecka do szkoły.
Jeżeli rejestracja dziecka do szkoły
nie powiodła się, rodzice mogą się
zwrócić do „komisji dysfunkcji”, w
której skład wchodzą przedstawiciele LOP szkół podstawowych. Oni
sprawdzą, co jest tego przyczyną i
udzielą odpowiedzi na pytania rodziców. Istnieje możliwość złożenia
skargi lub zażalenia.
Punkty rejestracyjne:
Jeżeli rodzice nie potrafią obsługiwać komputera lub mają problemy
z rejestracją i zapisem dziecka, mogą
otrzymać pomoc w punktach rejestracyjnych (wykaz na stronie: www.
meldjeaan.antwerpen.be).
Godziny pracy Centrum
Informacyjnego:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
Wykaz punktów rejestracyjnych
znajduje się na stronie:
www.meldjeaan.antwerpen.be
Telefon: 0800 62 185
E-mail: helpdesk.aanmelden@stad.
antwerpen.be
Strona internetowa:
www.meldjeaan.antwerpen.be
Na podstawie broszury wydawanej
przez miasto Antwerpia
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Prawo do zasiłków
nie dla wszystkich imigrantów
11 listopada, Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w
Luksemburgu orzekł, że państwa
członkowskie Unii Europejskiej nie
muszą przyznawać świadczeń socjalnych obywatelom innych krajów
Wspólnoty, którzy udają się na ich
terytorium wyłącznie w celu uzyskania zasiłku. Wyrok daje większą jasność, jeśli chodzi o prawa obywateli
UE i członków ich rodzin w kwestii
dostępu do świadczeń socjalnych w
innym unijnym kraju. Trybunał potwierdził, że prawo unijne nie stoi na
przeszkodzie regulacjom krajowym,
które wyłączają korzystanie przez
obywateli innych państw członkowskich z niektórych socjalnych świadczeń pieniężnych, podczas gdy są
one zagwarantowane obywatelom
krajowym, znajdującym się w takiej
samej sytuacji. Orzeczenie dotyczy
tylko tych świadczeń, które mają
charakter nieskładkowy, od których
wnioskodawca nie musi odprowadzać podatku.
Eksperci podkreślają, że wyrok
dotyczy sytuacji, kiedy imigranci z
jednego kraju Unii, przyjeżdżają do
innego państwa wyłącznie po zasiłek. Co innego, gdy imigrant pracował na przykład w Belgii, ale stracił
zatrudnienie. Wtedy może ubiegać
się o pomoc. Zdaniem politycznych
komentatorów, orzeczenie stanowi
precedens dla krajów unijnych, które mają problem z nadmierną ilością
imigrantów osiedlających się na ich
terenie w celu uzyskania socjalnej
ochrony.
Ostatnimi czasy, coraz więcej europejskich krajów manifestuje swoje
niezadowolenie w związku z europejskimi imigrantami, którzy wykorzystują ich systemy opieki społecznej. Prym wiodą Wielka Brytania,
Niemcy, Austria, Holandia i Belgia.
To właśnie Belgia wydaliła ostatnio
ze swojego terytorium imigrantów
z państw członkowskich, którzy
„bezskutecznie” szukali pracy i nie
mieli środków na swoje utrzymanie.
Dostali urzędowe listy z żądaniem
wyjazdu z kraju z racji tego, że stanowią obciążenie dla państwa belgijskiego. Kraje takie jak Belgia,
zaczynają korzystać z przepisów i
interesować się imigrantami, którzy
mają wyraźne problemy z zarobieniem na swoje utrzymanie. Takie
osoby docelowo mają być zmuszone
do opuszczenia kraju.

Deport po niemiecku
Powyższe orzeczenie Trybunału
dotyczy sporu pomiędzy obywatelką Rumunii – Elisabetą Dano,
która od 2010 roku razem z pięcioletnim synem mieszka w Lipsku
(Niemcy), a miejscowym urzędem
pracy. Rumunka nigdy nie pracowała zawodowo ani u siebie w kraju,
ani w Niemczech. Nie ma żadnego
zawodu, mieszka u siostry, która ją
utrzymuje. Od początku pobytu w
Lipsku ubiegała się o zasiłek socjalny, chociaż nigdy nie szukała pracy.
Dwudziestopięciolatka otrzymywała
zapomogę na dziecko i zaliczkę na
rzecz alimentów wypłacaną przez
urząd do spraw dzieci i młodzieży.
Kiedy zażądała więcej pieniędzy i
zwróciła się o zasiłek dla bezrobotnych, urzędnicy zrozumieli, że kobieta nie ma zamiaru szukać pracy
i jest typową „turystką zasiłkową”.
Sąd socjalny w Lipsku zwrócił się do
Trybunału z pytaniem, czy decyzja
o odmowie przyznania pani Dano
świadczeń socjalnych była zgodna
z prawem unijnym. Orzeczenie wydane 11 listopada potwierdziło, że
decyzja była zgodna z prawem.
Deport po brytyjsku
Europejska prasa zgodnie twierdzi, że taki wyrok Trybunału jest
prezentem dla brytyjskiego premiera Davida Camerona, który od
dawna postulował przeprowadzenie
zmian w systemie socjalnym. Już we
wrześniu, kiedy nastroje antyimigracyjne były w Wielkiej Brytanii wysokie jak nigdy dotąd, a notowania
jego partii leciały w dół, Cameron
domagał się reformy unijnych zasad swobody przemieszczania się i
kontroli migracji. Coraz częściej brytyjscy komentatorzy stawiają znak
równości pomiędzy niepracującym
obywatelem brytyjskim, a pracującym Polakiem. Zaostrzone przepisy
dają przyjezdnym prawo do zasiłku
dla poszukującego pracy dopiero
po trzech miesiącach, a rząd przymierza się także do wprowadzenia
rocznych limitów do stu tysięcy
osób, które mogłyby przyjechać do
pracy do Wielkiej Brytanii.
Co powyższe orzeczenie oznacza
w praktyce?
Ten wyrok może diametralnie
zmienić sposób egzekwowania zasiłków przez bezrobotnych w krajach
UE. Coraz bardziej prawdopodobne

wydaje się, że osoby niezatrudnione
zostaną całkowicie pozbawione prawa do pobierania benefitów i mogą
zostać wydalone do ojczystego kraju. Niemiecki dziennik „Die Welt”
podkreśla, że „obywatele Unii nadal
mogą szukać pracy w całej Europie
i jeżeli ją stracą, będą mieli prawo
do pomocy społecznej przysługującej w kraju, gdzie byli zatrudnieni.
Jednak bogate kraje Wspólnoty nie
mogą być pomocą społeczną dla imigrantów, którzy przyjeżdżają tylko
po to, aby wyłudzić zasiłek z opieki
społecznej”. W świetle prawa, kraje
UE mogą wyłączyć nieaktywnych
zawodowo obywateli innego kraju członkowskiego z korzystania z
pewnych świadczeń pomocy socjalnej, jeśli nie spełniają oni kryteriów
pobytu i nie mają wystarczających
środków na utrzymanie siebie i
członków swojej rodziny. – Czyli
deportacja.
W odniesieniu do możliwości dostępu do niektórych świadczeń socjalnych, obywatele innych państw
mogą domagać się traktowania na
równi z obywatelami kraju przyjmującego, jeśli ich pobyt spełnia odpowiednie wymogi zgodnie z którymi,
przyjmujące państwo nie jest zobowiązane do przyznawania świadczeń
pomocy społecznej w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu. Jeżeli
pobyt jest dłuższy niż trzy miesiące,
to prawo pobytu uzależnione jest od
tego, czy nieaktywne zawodowo osoby dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na ten cel. Jeżeli
nie, to państwo przyjmujące może z
czystym sumieniem odesłać takiego
uciążliwego delikwenta do kraju z
którego przybył. Jeżeli ktoś nie jest
w stanie sam się utrzymać (czytaj –
zarobić na swoje utrzymanie), nie
ma prawa do pobytu w innym kraju
UE. Tak mówi prawo.
Wiele europejskich państw boryka
się z problemem imigrantów, którzy
przyjeżdżają do nowej ojczyzny z zamiarem pobierania wysokich zasiłków socjalnych, a znalezienie pracy
wcale ich nie interesuje. Bezrobotni
obywatele Unii, którzy osiedlili się w
innym kraju tylko po to, aby ubiegać się o świadczenia socjalne, dostali od Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości gwiazdkowy prezent, którego się nie spodziewali.
Epoka „turystki zasiłkowej” powoli
dobiega końca.
Anna Janicka
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Koszty pracy najwyższe w Belgii
Niemiecki Instytut Ekonomiczny
(IMK) podał najnowsze dane dotyczące kosztów pracy w krajach Unii
Europejskiej. Belgia znalazła się
na miejscu drugim tuż za Danią.
Kolejne lokaty zajęły: Szwecja i
Francja. W ubiegłym roku średni
koszt prac w sektorze prywatnym
wyniósł: w Danii 41,4 €, Belgii 41,2 €,
Szwecji 41 €, Francji 34,9 €. Średnia
dla UE wynosi 23,9 € za godzinę.
Biorąc pod uwagę jedynie płace w
przemyśle, Belgia przoduje w Unii
Europejskiej pod względem najwyższych kosztów pracy, ze średnią
stawką 42,7 €.
Eurostat
Podatkowe donosy Flamandów
Do połowy listopada tego roku,
ponad 2.600 Belgów doniosło na
swoich sąsiadów do urzędów podatkowych. W ciągu ostatnich pięciu lat jest to czterokrotny wzrost
zawiadomień dotyczących ewentualnego unikania płacenia podatków. Sekretarz stanu ds. zwalczania
oszustw podatkowych, Elke Sleur,
w wywiadzie dla „Het Nieuwsblad”
powiedziała: „W wielu przypadkach
podejrzenia oszustwa podatkowego
związane są z nagłym pojawieniem
się na posesji sąsiada nowego, drogiego samochodu, lub fakt częstego spędzania wakacji za granicą”.
Dodaje, że donosy do władz nie są
spowodowane zazdrością, lecz zaniepokojeniem. Flamandowie są
bardzo uczuleni na punkcie niesprawiedliwości na rynku podatkowym,
ciężko pracują i nie mogą pogodzić
się z tym, że ich mało pracujący, lub
niepracujący sąsiedzi żyją ponad
stan.
„Het Nieuwsblad”
Bart de Wever ponownie szefem
N-VA
Burmistrz Antwerpii po raz kolejny wybrany został na przewodniczącego flamandzkiej partii N-VA.
Zwycięstwo było spektakularne;
otrzymał 90,76 procent głosów i
druga tura wyborów okazała się
niepotrzebna. Od członków partii,
de Wever dostał „zielone światło”
na czwartą kadencję i przez kolejne
lata przewodzić będzie temu nacjo-

nalistycznemu ugrupowaniu jako jego lider. Jego kontrkandydat Geert
Vertongen zdobył zaledwie 9,24%
głosów.
Zwycięzca podziękował przeciwnikowi za „godną kampanię” i zapewnił swoich sympatyków, że „jego
nowy mandat zapewni stabilność i
ciągłość partii, która teraz obraca się
we wszystkich kręgach politycznych
kraju”.
gva.be
Kłopoty banku HSBC
HSBC Private Banking z siedzibą
w Szwajcarii, został oskarżony przez
belgijską prokuraturę o popełnienie
oszustw podatkowych oraz pranie
brudnych pieniędzy. Bank oferował
swoim zamożnym klientom liczne sposoby ukrywania pieniędzy
oraz unikania płacenia podatków.
Prokurator oświadczył, że zarzuty
dotyczą wielu handlarzy diamentami z Antwerpii.
Belgowie oskarżają szwajcarski
oddział HSBC o świadome ułatwianie i promowanie oszustw podatkowych przez udostępnianie bogatej
klienteli usług spółek „offshore” (z
rajów podatkowych). W wydanym
oświadczeniu prokuratorzy poinformowali, że spółki te nie prowadziły
żadnej działalności, a ich jedynym
celem było ukrywanie przed opodatkowaniem majątków klientów
HSBC. Według szacunków, nielegalna działalność banku uszczupliła
budżet państwa belgijskiego o setki
milionów euro.
Reuters
Młodzi Flamandowie w szeregach
dżihadystów
Burmistrz Vilvoorde Hans Bonte
powiedział VRT News, że „flamandzka młodzież bierze udział w najbardziej haniebnych czynach popełnianych przez Państwo Islamskie
(IS)”. Dodał, że bojownicy dżihadu
z Antwerpii i Vilvoorde służą jako
dowódcy IS.
W tej samej sprawie wypowiedział się burmistrz Antwerpii Bart
de Wever, który całą sytuacją nie
jest zaskoczony. „Istnieją przesłanki aby wierzyć, że Flamandowie są
dowódcami najbardziej radykalnych
grup dzihadystow. Tacy ludzie po-

winni być pozbawieni belgijskiego
obywatelstwa, aby nie móc powrócić
do kraju”. De Wever uważa, że dżihadyści z krajów UE walczący w Syrii
i Iraku (szacuje się ich na około 5
tysięcy), nie mogą wracać do Europy
i swobodnie się po niej poruszać.
Stanowią bowiem ogromne zagrożenie dla porządku publicznego.
deredactie.be
Coraz więcej zagranicznych pracowników w Belgii
Według Krajowego Urzędu
Ubezpieczeń Społecznych, w Belgii
pracuje coraz więcej pracowników
zagranicznych. Na chwilę obecną jest ich już ponad 450 tysięcy.
Oznacza to wzrost w porównaniu
z rokiem 2012 o prawie 20 procent.
Najwięcej jest Holendrów, na drugim miejscu znaleźli się Polacy (ponad 90 tysięcy). W ciągu ostatnich
dwóch lat zanotowano także znaczny wzrost zatrudnienia pracowników z Portugalii, których jest więcej
aż o 85 procent.
„Le Soir”
„Prześladowane” czekoladki
Belgijska firma czekoladowa
ISIS zmienia swoją nazwę. Chce
w ten sposób uniknąć skojarzeń z
bliskowschodnią organizacją terrorystyczną, która wyrosła na fali wojny domowej w Syrii. Przez Państwo
Islamskie Iraku i Lewantu – w skrócie ISIS, mocno spadła sprzedaż
czekoladek, a kondycja finansowa
zakładu stale się pogarsza.
Przez 90 lat firma znana była jako
Italo Suisse (IS), dla podkreślenia
faktu, że założyciel uczył się fachu
we Włoszech i Szwajcarii. W ubiegłym roku menadżerowie zdecydowali się na zmianę nazwy na ISIS, co
z kolei miało przypominać klientom
o belgijskim rodowodzie założycieli.
Jednak skojarzenia z dżihadystami
nie przysłużyły się firmie, obroty spadały, dlatego właściciele zdecydowali się na zmianę nazwy na Libeert
– od nazwiska założyciela fabryki
czekolady.
Rzecznik prasowy firmy powiedział: „kiedy zamówienia, które fabryka miała otrzymać pod koniec
września w związku ze zbliżającymi
się świętami Bożego Narodzenia, nie
pojawiły się, zarząd zaczął zastanawiać się co się dzieje. Okazało się,
że określenie ISIS budzi tak skrajne
emocje, że musieliśmy zdecydować
się na zmianę nazwy”. Właściciel
dodał, że firma nigdy nie zdecydowałaby się na nazwę ISIS, gdyby
tylko wiedziała o istnieniu Państwa
Islamskiego. Skończyło się to kosztownym błędem, bo firma straciła
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około trzech milionów euro. W chwili obecnej Libeert przygotowuje się
na dostawy wielkanocne, a całkowite wcielenie nowej nazwy potrwa
do końca stycznia 2015 roku. Obroty
firmy Libeert sięgają każdego roku
35 milionów euro.
deredactie.be
Belg z arsenałem, uniewinniony
Belgijski wymiar sprawiedliwości
okazał wyrozumiałość wobec oskarżonego, który zgromadził wielki arsenał wszelkiego rodzaju broni w
obawie przed zagładą jego kraju.
Sąd w Brukseli uznał, że oskarżony działał pod wpływem psychozy,
strachu przed apokalipsą i należy
umożliwić mu powrót do normalnego życia. Dlatego David Adam nie
usłyszał wyroku skazującego.
W lutym 2013 roku, podczas przeszukania, policja znalazła w jego
mieszkaniu pistolety automatyczne
typu kałasznikowa, materiały wybuchowe, sztabki złota, zapas odzieży
zimowej, zapas konserw – wszystko co niezbędne, aby przeżyć „czas
anarchii”.
Według belgijskiej prasy, mężczyzna obawiał się nie tylko upadku
Belgii, ale też załamania się całego Zachodu, upadku gospodarki i
finansów światowych, a na koniec
wybuchu kolejnej wojny światowej
lub wojny między miejskimi partyzantami.
David Adam w 1994 roku przeszedł na islam i początkowo był
podejrzewany o przygotowywanie
zamachu bombowego zwłaszcza,
że znaleziono u niego plan londyńskiego metra i radio pozwalające
prowadzić nasłuch radiostacji policyjnych. Jednak po przeprowadzeniu drobiazgowego śledztwa podejrzenia te upadły.
PAP
Targi Muzułmańskie
W dniach 7 – 10 listopada odbyły
się w Brukseli Targi Muzułmańskie,
podczas których prelegenci z
Bractwa Muzułmańskiego wyjaśniali zasady szariatu i dżihadu. Wśród
Belgów impreza wywołała spore
kontrowersje. Pojawiły się nawet
opinie, że „w Brukseli lansują szariat”.
Jak podaje pch24.pl, organizatorem targów było wydawnictwo
Gedis Edition, zajmujące się promocją i sprzedażą islamskiej literatury. Jego szefem jest Fuad Alaoubi,
członek i były przewodniczący Unii
Francuskich Organizacji Islamskich
(UOIF) stowarzyszonej z Bractwem
Muzułmańskim.
pch24.pl

Bruksela rezygnuje z dwóch
podatków
Minister finansów Brukseli ogłosił, że władze tego miasta rezygnują
z podatku regionalnego oraz aglomeracyjnego, które do tej pory obowiązywały tylko i wyłącznie w stolicy
Belgii.
Ze zmian skorzystają posiadacze
nieruchomości w Brukseli mający
tam meldunek, którzy będą płacili
podniesiony podatek od nieruchomości, będący jednak i tak niższym
niż dwa anulowane obecnie obciążenia podatkowe.
deredactie.be
Pokerzyści na cenzurowanym
Dla belgijskich zawodowych
graczy, zarabianie na życie grą w
pokera może niedługo okazać się
wyjątkowo kosztowne. Wkrótce
ich wygrane mogą zostać obłożone
75-procentowym podatkiem.
Zgodnie z artykułem opublikowanym na finansowym portalu tijd.
be, władze zdecydowały się zwiększyć kontrolę, jakiej poddawani są
pokerzyści i zmienić obowiązujący
obecnie system opodatkowania.
Do tej pory belgijskie państwo nie
nakładało podatków na wygrane
z hazardu. Obecnie to stanowisko
uległo zmianie. Według belgijskiej
administracji ktoś, „kto gra w pokera regularnie i poświęca wystarczająco dużo czasu i wysiłku, żeby
poprawiać swoją grę i zrobić z niej
swój zawód, powinien zgłaszać swoje wygrane jako dochód, tak jak każdy inny zawodowiec”.
tijd.be
U fryzjera – nie pogadasz
Dyrekcja znanej w Belgii sieci fryzjerskiej Olivier Dachkin uważa, że
podczas wizyty u fryzjera nie wypada
rozmawiać o polityce, religii, czy na
inne sporne tematy. Zgodnie z nowymi wytycznymi, jeżeli klient poruszy
jakąś polityczną kwestię podczas wizyty w salonie, fryzjer ma za zadanie zmienić temat jak najszybciej
to możliwe. Najlepiej wtedy zacząć
rozmowę o pogodzie, modzie, czy
rodzinie. Celem takiego kroku jest
próba uniknięcia kontrowersyjnych
tematów, które mogą prowadzić do
gorących dyskusji.
Pracownicy firmy są podzieleni.
Jedni mówią, że nowe zasady nie
są zbyt mądre. Inni twierdzą, że nie
widzą problemu, bo klienci i tak wolą rozmawiać na lżejsze tematy. „Nie
należy porównywać salonu fryzjerskiego do kawiarni, ludzie przychodzą do nas, żeby się odprężyć” – tłumaczył gazecie „Het Nieuwsblad”,
jeden z przedstawicieli firmy.
IAR
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Fotografowanie nocą zabronione
Unijne prawo dotyczące praw
autorskich zabrania komukolwiek
fotografowania miejsc publicznych
w Belgii i we Francji, bez uprzedniego zezwolenia ze strony właścicieli
praw autorskich. Oznacza to, że nie
można fotografować na przykład
budynku Atomium w Brukseli i
Wieży Eiffla w Paryżu. Zakaz ten
rozciąga się również na budynki Parlamentu Europejskiego w
Brukseli i Strasburgu.
Belgowie i Francuzi wykorzystali
klauzulę zawartą w dyrektywie UE o
prawie autorskim w społeczeństwie
cyfrowym z 2001 roku. Pozwala ona
na wprowadzenie zakazu publikowania zdjęć bez zgody właściciela
praw autorskich obiektu. W przypadku najsłynniejszej wieży świata,
prawa autorskie chronią nie tyle
sam budynek, co jego nocne oświetlenie. Fotografowanie powstałego w
1958 roku Atomium jest jeszcze bardziej rygorystycznie obwarowane.
Dlatego publicznie dostępne obiekty
takie jak wieża Eiffla, czy Atomium
w nocnej scenerii, nie mogą być fotografowane na użytek publiczny a
jedynie prywatny.
EUObserver.com
Światowa premiera dzieła
Krzysztofa Pendereckiego w Belgii
Podczas międzynarodowego koncertu w Brukseli, upamiętniającego setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, odbyła się premiera
najnowszego utworu Krzysztofa
Pendereckiego „Dies Illa”. Wybitny
polski kompozytor zadedykował
utwór wszystkim ofiarom I wojny
światowej. Koncert odbył się 9 listopada w Bazylice Koekelberg w
ramach organizowanego Festiwalu
Flamandzkiego.
Przez tydzień we Flandrii, na rzecz
pokoju koncertowało ponad 1000
wykonawców z 39 międzynarodowych chórów amatorskich, w tym
27 belgijskich. Artystów słuchała
między innymi belgijska para królewska: król Filip i królowa Matylda.
eserwis.info
Opracowała:
Karolina Morawska
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Przegląd
prasy
polskiej
Aresztowania
po Marszu Niepodległości
Ponad sto osób sprzątało
Warszawę po burdach wywołanych 11 listopada podczas Marszu
Niepodległości. Ekipy sprzątające
usuwały z jezdni i chodników fragmenty płyt chodnikowych, kostkę
brukową, szkło, a także puszki i pozostałości po racach. Z trasy Marszu
wywieziono około 10 ton zanieczyszczeń. Sądy w trybie przyspieszonym
wydały wyroki w sprawie chuliganów biorących udział w rozróbach.
Skazano ich zarówno na kary bezwzględnego pozbawienia wolności,
jak również na kary w zawieszeniu
i grzywny.
tvn.24
Mniej napadów z bronią, więcej
ataków na kantory
Z danych Komendy Głównej
Policji wynika, że z roku na rok
zmniejsza się liczba napadów z użyciem broni, za to od początku tego
roku w całym kraju doszło do 10
napadów na kantory.
W okresie od stycznia do września
2013 roku, policja odnotowała 1199
rozbojów z użyciem broni palnej,
noża lub środka obezwładniającego.
W analogicznym okresie tego roku
takich przypadków było 763.
wgospodarce.pl
Zmiana przepisów dotyczących rejestracji „Anglików”
Zgodnie z polskim prawem, na terenie kraju wolno zarejestrować wyłącznie samochody przystosowane
do ruchu prawostronnego. Od stycznia 2015 roku, będzie można zarejestrować każdy samochód spełniający warunki bezpieczeństwa, również
te sprowadzone z Wielkiej Brytanii.
Według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zmiany w przepisach umożliwią rejestrację samochodów przystosowanych do ruchu
lewostronnego, bez konieczności
dokonywania tak zwanej „przekładki”. Zgodnie z nową regulacją, bez
przeszkód będzie można otrzymać
nowe, krajowe tablice rejestracyjne
dla każdego samochodu osobowego

– do ośmiu miejsc, oraz używanego,
o ile wcześniej był eksploatowany w
krajach Unii Europejskiej.
Zmiana przepisów otwiera przed
naszymi rodakami ogromne możliwości. Brytyjczycy chętnie pozbywają się pojazdów, które w Polsce uchodzą za stosunkowo młode. Przekłada
się to na ceny na rynku wtórnym,
które bywają znacznie atrakcyjniejsze niż chociażby w Niemczech.
„Rzeczpospolita”
Smartfony najpopularniejsze
Z badania „Dzieci i młodzież
wobec internetu”, przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw
Dziecka wynika, że smartfony to
najpopularniejsze wśród polskiej
młodzieży narzędzie do łączenia się
z internetem. Ale to też sprzęt, który
rodzicom najtrudniej kontrolować,
ponieważ sprawdzanie przez opiekunów urządzeń osobistych, jakimi są
smartfony, łamałoby zakaz związany
z prywatnością.
Badanie potwierdza, że kontrola
ze strony dorosłych jest bardzo potrzebna, bo duża część młodzieży
zachowuje się w sieci wyjątkowo ryzykownie. Prawie 40 procent dzieci
poniżej piętnastu lat przyznaje, że
osobiście spotkało się z dorosłym
poznanym w internecie. Jedna
czwarta badanych otrzymała tą drogą zdjęcia intymne, a sześć procent
– samo wysłało takie fotografie.
„Rzeczpospolita”
Urlop ojcowski to hit
Od początku tego roku, liczba
mężczyzn biorących dwa tygodnie
wolnego na dziecko, wzrosła prawie

pięciokrotnie. Jak wynika z najnowszych danych ZUS, w sierpniu 2014
z urlopów ojcowskich skorzystało
aż 21,9 procent mężczyzn. Oznacza
to, że od momentu wprowadzenia
urlopów „tacierzyńskich”, nastąpił
wzrost z dwóch tysięcy do ponad
dwudziestu tysięcy.
Oprócz urlopu ojcowskiego, mężczyźni mogą także skorzystać z urlopu rodzicielskiego, który przysługuje w drugim półroczu życia dziecka.
Ze 130 tysięcy rodziców, którzy z
niego korzystają, panowie stanowią
około dwóch procent. Łącznie, z obu
rodzajów urlopów korzysta średnio
co szósty ojciec. Przez cztery minione lata robił to zaledwie co 60-ty
mężczyzna.
„Wprost”
Dopalacze zabronione
Już niedługo dopalacze będą
traktowane jak narkotyki, a za ich
posiadanie grozić będzie kara 8 lat
pozbawienia wolności. Zabroniony
będzie zarówno obrót nimi, jak i ich
posiadanie. Czyli obowiązywać będą
takie same sankcje jak w przypadku heroiny czy kokainy. Posiadanie
dopalaczy na własne potrzeby traktowane będzie na równi z posiadaniem narkotyków.
Lista zabronionych substancji zostanie rozszerzona o 114 pozycji.
„Dziennik Gazeta Prawna”.
Miliardowe dodatki dla górników
Roczne przywileje dla pracowników trzech spółek węglowych są
warte około trzech miliardów złotych. Szacunki mogą być nieprecyzyjne, ponieważ niektóre spółki
część przywilejów włączają do pensji. Najwięcej na dodatkowe świadczenia wydaje Kompania Węglowa
– 1,7 mld złotych. W tej kwocie są
czternaste pensje, których łączna
wartość to 289,2 milionów złotych,
bonus z Karty Górnika – 451,1 mln
zł oraz stały dodatek gwarantowany
o wartości 350 mln złotych.
Z kolei Jastrzębska Spółka
Węglowa na dodatki przeznacza
rocznie 954,4 mln złotych. Dodatki
dla pracowników obejmują między innymi ekwiwalent na pomoce szkolne, bilety wakacyjne oraz
premie zadaniowe. Podobnie jest w
Katowickim Holdingu Węglowym.
Czternaste pensje to koszt 105 mln
zł, a deputaty węglowe dla pracowników – 90 milionów złotych.
„Wprost”
Złoty interes na seniorach
„Rzeczpospolita” donosi, że coraz
więcej inwestorów myśli o wejściu
na rynek usług opiekuńczych dla
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polskich seniorów. W listopadzie,
fundusz WI Vivante FIZ AN podpisał umowę na zakup działki pod budowę domu seniora. Obiekt stanie
w Otwocku i ma to być pierwszy w
Polsce ekskluzywny dom spokojnej starości. Zarząd funduszu jest
zdania, że dzisiejsi polscy milionerzy, będący teraz w pełni sił, kiedyś
się zestarzeją. Koszt pobytu w tym
ośrodku nie będzie niższy niż 15 tysięcy złotych miesięcznie.
„Rzeczpospolita”
Tłok w kościelnych sądach
W Polsce lawinowo rośnie liczba
wniosków do sądów kościelnych o
stwierdzenie nieważności małżeństwa – pisze „Dziennik Polski”. W
zeszłym roku złożono ich prawie
15 tysięcy. Według hierarchów
kościelnych, przyczyną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim wyjazdy Polaków do pracy za granicę,
które niszczą więzi rodzinne. Wraz
ze zwiększoną liczbą wniosków, rozrastają się także firmy doradzające
jak przedstawić sprawę przed sądem
duchownym, aby uzyskać stwierdzenie nieważności związku.
Stwierdzenie nieważności małżeństwa to procedura, podczas której
wykazuje się, że „wystąpiły przeszkody uniemożliwiające ważne zawarcie związku”. Czyli na przykład
zawarcie go pod przymusem lub presją, nieświadomość sakramentalnej
wagi i nierozerwalności małżeństwa,
czy ukrycie przed współmałżonkiem
ważnych faktów, na przykład choroby.
„Dziennik Polski”
Cenne śmieci
Generalny Inspektor Danych
Osobowych ostrzega, że śmieci
Polaków to prawdziwa kopalnia informacji dla oszustów, naciągaczy,
przestępców i konkurencji. Badacze
przejrzeli śmieci przywożone w
Warszawie z prywatnych posesji
i firm. Tylko w jednym czterotonowym kontenerze z makulaturą,
znaleźli ponad półtora tysiąca dokumentów, które zawierały poufne
informacje. Były tam między innymi projekty budowlane, świadectwa
ślubu, dane medyczne i zeznania
podatkowe.
Fakty RMF FM
Świąteczny dobrobyt
Tegoroczne świąteczne wydatki
Polaków będą wyższe o 13 procent
w stosunku do roku ubiegłego i jest
to najwyższy wzrost procentowy w
Europie – donosi firma doradcza
Deloitte. Powyższe dane pochodzą
z badań przeprowadzonych w 16

krajach europejskich i Republice
Południowej Afryki. Przeciętna polska rodzina na prezenty, jedzenie
i spotkania z najbliższymi planuje
wydać prawie 1. 160 złotych. Polacy
skoncentrują się przede wszystkim
na praktycznych prezentach, które
w większości kupią w tańszych sklepach – zauważa Deloitte. Najchętniej
pod choinkę chcieliby dostać książki i takie prezenty ofiarować najbliższym.
W pozostałych badanych krajach,
wydatki na produkty spożywcze
pochłoną średnio 26% środków (w
Polsce 33%), a upominki 39% (w
Polsce 40%).
IAR
Rosną pensje Polaków
Tak przynajmniej wynika z danych
Głównego Urzędu Statystycznego.
Średnie wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2014 roku w sektorze publicznym, to 4.371 złotych, w
prywatnym było o około 800 złotych
niższe i wynosiło 3.572 złotych. W
porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, zarobki zwiększyły się o 3,9 procent. Najwyższe
wynagrodzenia są w województwie
mazowieckim – 5.011 złotych, najniższe zaś w warmińsko – mazurskim
(3.471 zł).
finanse.wp.pl
Walka z internetowymi przestępstwami
Prokuratura Generalna przesłała
do prokuratur w całej Polsce zalecenia dotyczące walki z przestępstwami internetowymi. Andrzej Seremet
– prokurator generalny, podczas
konferencji prasowej przyznał, że
„prokuratorzy są w tej sprawie na
początku drogi”. Przesłane zalecenia mają umożliwić prokuratorom
lepszą orientację w przypadkach
przestępstw z użyciem internetu
i dotyczą wiedzy specjalistycznej.
Intencją zaleceń jest to, aby prokurator nie był bezradny w sytuacjach
ścigania takich przestępstw i zdany
wyłącznie na biegłych z zakresu informatyki.
polityczni.pl
Co trzeci ksiądz w Europie jest
Polakiem
Polska pozostaje bastionem katolicyzmu – donoszą Fakty RMF FM.
Pomimo spadającej liczby powołań,
co trzeci ksiądz i co czwarty kleryk w
Europie jest Polakiem. W tym roku,
w porównaniu ze stanem sprzed 10
lat, w seminariach diecezjalnych i
zakonnych jest o połowę mniej mężczyzn – 3,8 tysiąca. Tej jesieni do seminariów zgłosiło się 804 kandyda-

29

tów i jest to nieco więcej niż w roku
ubiegłym (762 osoby).
Od 1991 roku zamknięto w Polsce
dwanaście wyższych seminariów
duchownych i obecnie działa ich
około 50.
Fakty RMF, FM
We wrocławskich autobusach
można naładować telefon
Na ulice Dolnego Śląska wyjechały już pierwsze autobusy z gniazdkami, w których będzie można doładować baterię telefonu. Trzeba mieć
ze sobą kabel USB, a kiedy zajdzie
taka potrzeba, będzie można bezpłatnie połączyć się z gniazdkiem
zamontowanym w autobusie. Takie
rozwiązanie ma zachęcić pasażerów
do korzystania z usług miejskiego
przewoźnika.
tvn.24

Polska goni Zachód?
Z badania agencji Standard&Poor’s, które cytuje „Puls
Biznesu” wynika, że aby utrzymać
tempo rozwoju z ostatnich lat, nasz
kraj musi do 2030 roku wyłożyć na
ten cel 401 miliardów dolarów, czyli
1,37 biliona złotych przy obecnym
kursie. Mimo oczywistych korzyści
z funduszy Unii Europejskiej, nasza
przepaść w porównaniu z Zachodem
jest nadal duża. Celem administracji
rządowej powinno być jej zasypanie.
„Puls Biznesu” przypomina, że jeszcze do 2020 roku mamy zapewnioną
unijną pomoc. Potem, od 2021 roku,
unijne fundusze zaczną wygasać, a
bez prywatnego kapitału, obecnego
tempa inwestycji infrastrukturalnych już nie utrzymamy.
„Puls biznesu”
Opr.: Katarzyna Frankowska
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Nasze uprzedzenia i stereotypy
Europa widziana oczami Polaków
Poniższa mapka jest na swój sposób wyjątkowa. Pokazuje naszą polską mentalność i widzenie reszty Europy
oczami Polaków. W odróżnieniu od dotychczas prezentowanych map, nie jest autorstwa Yanko Tsvetkova, lecz
któregoś z internautów. Trzeba przyznać, że użyte w niej określenia są niekiedy naprawdę wyjątkowo trafne.
Kazachstan kojarzy się Polakom z panią Stanisławą, jedną z bohaterek kultowej telenoweli „Klan”, której ulubionym i najbardziej znanym powiedzeniem jest: „Władziu, nalej mi śmietanki z łaski swojej”. Dla mnie osobiście,
najbardziej ciekawe są nazwy krajów bałtyckich: Nasze, Litwa 2, Litwa 3 oraz Ukraina podzielona na „nasze” i
„Ruskich”.
Niemcy określeni zostali jako „Hitler”, natomiast ich sojusznik z czasów II wojny światowej – Austria jako
„Mały Hitler”. Rumuni to Cyganie, Węgrzy – oczywiście gulasz, a Czesi – Pepitki. Kraje Skandynawskie kojarzą
się Polakom z zimnem, Ikeą i telefonami komórkowymi, natomiast Włochy to mafia, a Hiszpania – truskawki.
Pozostałe określenia zamieszczone są na poniższej mapce.
Opr.: Tomasz Borowski
źródlo: wrzuta.pl
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Nowe zasady wypisywania recept
Leki na zapas
Od października zmieniły się w
Polsce zasady wypisywania recept.
Pacjenci, którzy zmagają się z przewlekłymi chorobami takimi jak:
astma, cukrzyca czy niedoczynność
tarczycy, mogą podczas jednej wizyty u lekarza otrzymać recepty nawet
na cały rok. Leki na zapas dostaną
także chorzy zażywający medykamenty psychotropowe, odurzające
(morfina, metadon, kodeina), jak i
te zwykle stosowane w chorobach
przewlekłych.
Według Ministerstwa Zdrowia, nowe zasady są ogromnym ułatwieniem dla pacjentów, lekarzy i farmaceutów.
Ogólne zasady
Rzecznik Narodowego Funduszu
Zdrowia informuje, że lekarz będzie
mógł teraz podczas jednej wizyty
przepisać aż 12 recept na 360 dni
stosowania w przypadku choroby
przewlekłej. Środki antykoncepcyjne pacjentka będzie mogła otrzymać
na sześć miesięcy (dotychczas tylko
na trzy). Na maści, kremy, pasty i żele na skórę, każdy chory może dostać 16 recept na 120 dni korzystania
(do tej pory tylko na trzy miesiące).
Lekarz będzie mógł także wypisać
jednorazowo 12 recept lub jedną z
adnotacją, że jest to lek na 120 dni
stosowania. Z 30 do 90 dni wydłużono czas, na jaki lekarz będzie mógł
wystawić receptę na preparaty zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe.
Wprowadzone zmiany dotyczą także terminu realizacji leków i zapisywania jego dawek. Wydłużony został
termin realizacji recepty na preparaty zawierające środki odurzające lub
substancje psychotropowe z 14 do
30 dni. Usunięto również obowiązek
szczegółowego zapisywania przez
lekarza na recepcie sposobu dawkowania leku. Teraz wystarczy, że
zapisze, iż chory ma otrzymać np. 20
tabletek po 20 mg. W sytuacji, kiedy
z powodu nieczytelnego i niewyraźnego zapisu farmaceuta nie będzie
mógł odczytać sposobu dawkowania zapisanego na recepcie, pacjent
musi otrzymać w przypadku leku
refundowanego, dwa najmniejsze
opakowania określone w wykazie
znajdującym się w obwieszczeniu
ministra zdrowia, a w przypadku
leku pełnopłatnego dwa najmniejsze opakowania dopuszczone na
terytorium Polski. Kolejna zmiana

dotyczy leków recepturowych wykonywanych w aptece. Do tej pory
lekarz, według prawa, miał nakaz
wypisania tylko jednej kuracji. Jeżeli
potrzebna była choremu większa
dawka leku, musiał iść do lekarza
po nową receptę. Obecnie porcja leku będzie podwójna, a w przypadku
maści, kremów i past nawet 10 razy
większa niż na pojedynczą kurację.
Jeżeli chodzi o leki psychotropowe i odurzające, do tej pory lekarz
musiał przeliczać całkowitą ilość
środka narkotycznego czy substancji psychotropowej i wypisywać to
na recepcie. Teraz już nie musi pisać sumarycznej ilości tego leku w
miligramach, wystarczy, że wypisze
na przykład 20 tabletek po 20 miligramów. Do tej pory, tego typu leki
można było wypisać tylko na 30 dni
stosowania, po zmianie – na 90 dni.
W leczeniu chorób psychicznych, leki nie są zmieniane tak często, nie
są też szybko odstawiane.
Inną zmianą, która ułatwi życie
zarówno pacjentom jak i farmaceutom, jest możliwość zapisu na
recepcie sposobu stosowania leku:
na przykład doraźnie, w razie bólu,
czy 3 – 4 razy dziennie. Do tej pory
było to niedopuszczalne i pacjenci
co innego słyszeli od lekarza, co innego w aptece. Często farmaceuci
nie wydawali takiego lekarstwa bez
konkretnej informacji o sposobie
dawkowania.
Ułatwieniem jest także tak zwana
porada receptowa, czyli możliwość
wypisania kolejnej recepty bez konieczności wizyty u lekarza. Ponadto
receptę będzie mogła odebrać upoważniona przez chorego osoba. W
planach jest też wprowadzenie możliwości wypisywania recept na niektóre leki przez pielęgniarki.
Mniejsze kolejki
Wprowadzenie takich zmian ma
z założenia doprowadzić do zmniejszenia kolejek w przychodniach
i ośrodkach zdrowia. Dla lekarzy
mniej czekających pacjentów, oznacza to więcej czasu dla chorego wymagającego dłuższego badania, czy
rozmowy. Medycy nie ukrywają, że
spora część chorych przychodziła
do nich tylko i wyłącznie po recepty,
bo skończyły im się zażywane lekarstwa. Jeżeli teraz otrzymają większą
ilość recept na roczne leczenie, nie
będą blokować innym chorym miej-

sca, a lekarzowi czasu.
Znaczna część środowiska lekarskiego z tej zmiany jest zadowolona.
Istnieją bowiem takie schorzenia jak
niedoczynność tarczycy czy choroba Parkinsona, gdzie leczenie praktycznie nie zmienia się przez lata.
W takich przypadkach dużym udogodnieniem dla obu stron jest możliwość wypisania przez lekarza recept
na cały rok. A pacjenci? Dla nich jest
to spore ułatwienie. Zgodnym chórem twierdzą, że zmiana jest bardzo
dobra. Nie będą już tracić czasu, a
nowe recepty pozwolą na zorganizowanie sobie niewielkiego zapasu
leków.
Nowe przepisy dotyczące wypisywania recept sprawią, że recepty będą teraz ważne nie przez
trzy miesiące, ale nawet przez cały
rok. Nie oznacza to jednak, że data
ważności na rok do przodu będzie
wypisywana na każdej recepcie.
Lekarz będzie mógł jednorazowo
wypisać 12 recept, na następujące
po sobie okresy łącznie nieprzekraczające 360 dni.
Wszystkie opisane powyżej zmiany wchodzą w skład tak zwanego
pakietu kolejkowego wdrażanego w
życie przez Ministerstwo Zdrowia.
Jedną z kolejnych będzie możliwość otrzymania przez lekarzy
rodzinnych szerszej diagnostyki.
Świadczeniodawcy mają co tydzień
przekazywać do NFZ informacje o
pierwszym wolnym terminie, w którym dane świadczenie może zostać
udzielone. Będą także mieli obowiązek prowadzenia list oczekujących,
w formie elektronicznej. W przypadku niektórych specjalizacji medycznych, powstać mają centralne
kolejki aby pomóc znaleźć miejsce,
gdzie dane świadczenie pacjenci
otrzymają najszybciej, ale także aby
nie zapisywali się do kilku kolejek
jednocześnie. Ponadto lekarze specjaliści zostaną finansowo zmotywowani do szybkiego diagnozowania
i leczenia nowych pacjentów, a nie
tylko kontynuowania terapii dotychczasowych. Zmniejszyć kolejki do
specjalistów – według ministra zdrowia – ma też zniesienie obowiązku
konsultacji specjalistycznej raz na
12 miesięcy w celu otrzymania zaświadczenia o chorobie przewlekłej.
Opracowała: Karolina Tomczak
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II Forum Polskich Przedsiębiorców
z Belgii - Antwerpia 2014
II Forum zakończone.
Podsumowując je trzeba cofnąć
się kilkanaście miesięcy wstecz,
do października 2013 roku. Wtedy
zamykaliśmy I edycję uznając ją
za sukces. Podjęto także decyzję,
że kolejne edycje Forum będą
wielkim podsumowaniem tego,
co wypracowaliśmy w trakcie
naszych całorocznych działań warsztatów i spotkań polskich
przedsiębiorców w Belgii.
Owa pierwsza edycja była
sprawdzianem pewnej koncepcji.
Polega ona na tym, iż oprócz
wiedzy i wymiany wizytówek
do pakietu dorzucamy wspólną
pracę. Warsztaty i wynikająca
z nich wymiana doświadczeń
to klucz do Forum. Jego goście
to przedsiębiorcy zajmujący się
różnymi dziedzinami działalności
gospodarczej, będący na różnym
etapie rozwoju firmy. Mieliśmy
i dojrzałych przedsiębiorców
i dobrze zapowiadających się
początkujących. Pomiędzy nimi
całe spektrum biznesowych

rozwiązań, które złożyły się
na bogactwo różnorodności
obu spotkań. Uczestnicy
podjęli współpracę na równi
podejmując grę
w której
znać było ich przedsiębiorczy
entuzjazm. Gra była pretekstem
oczywiście. Chodziło o wymianę
doświadczenia oraz poznanie się.
Dziś już możemy przypuszczać
kto z kim by chciał prowadzić
wspólne interesy.
W tym roku warsztaty były
podsumowaniem całej wiedzy,
którą uczestnicy mieli posiąść w
trakcie kolejnych wykładów. Było
o zatrudnianiu pracowników
(wykład prowadzony przez
Jowitę Sokołowską – Sokolowska Consulting), o płynności
finansowej (Katarzyna Kozłowska, Profit Bussines) oraz
o wizerunku przedsiębiorcy
(Michał Borkowski). Forum
otwiera oczy, ma rzucić światło
na problemy. Nie dajemy gotowych rozwiązań, natomiast
pokazujemy możliwości. Po tych
trzech wykładach odbyły się

warsztaty podsumowujące i w
jakimś sensie utrwalające to co
starali się przekazać prelegenci.
Przeprowadziła je Natalia
Mantur, szkoleniowiec i doradca
zawodowa.
Przedsiębiorcy muszą uaktualniać swoją wiedzę, żeby utrwalać
konkurencyjność swoich firm.
To nieustanny wysiłek. Forum
służy wsparciu tego wysiłku,
łączy biznesy po to żeby mogły się
wspierać, pobudza do spojrzenia
na własną działalność z innej
perspektywy.
Debata – migracja zarobkowa
Po
intensywnym
dniu
wypełnionym szkoleniami
przeszliśmy do ostatniej części
programu, którą była debata.
W dyskusji udział wzięli
następujący uczestnicy: Marc
Van Peel – Dyrektor ds. Portu,
Przemysłu i Pracy, Waard
Kennes - Członek Parlamentu
Flamandzkiego (Komisja ds
Spraw Zagranicznych), Artur
Issaev, radny CD&V w Gminie
Berlaar, ITALZ bvba, Iwona
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Wiewiórka – Adepo Law Offices.
Całość poprzedziła prezentacja
pana Quentin Callens – analityka
politycznego ds. Integracji,
Kruispunt Migratie en Integratie.
Debatę moderował pan Dirk
Rochtus. Prof. Dr. KuLeuvenCampus Antwerpen , historyk
i znawca Europy Wschodniej.
Obecna migracja, która ma
miejsce po wstąpieniu Polski do
Unii odbywa się bardzo często z
powodów ekonomicznych. Jak
wygląda ta migracja w kontekście
„superdiversiteit”, to pytanie
zadał moderator członkowi
Parlamentu Flamandzkiego
panu Ward Kennes. Obecne
struktury biur społecznej
integracji ulegną od stycznia
2015 roku diametralnym
zmianom i zostaną wchłonięte
przez nową konstrukcję EVA.
Kennes podkreślił znamienny
fakt, iż dotychczasowe programy
integracji społecznej nie były
wystarczająco dopasowane do
nowej grupy przybyszy, zarówno
jeżeli chodzi o czas jak i o treść.
W nowej konstrukcji EVA wiele
miejsca zostanie poświęcone
migracji z Europy Wschodniej.
Następnie zabrał głos Marc van
Peel, ktory przekonywał nas, iż

dla licznej polskiej społeczności
w Antwerpii istnieje wiele
możliwości, a w tym również
dla polskich przedsiębiorców.
Jean Marie De Beardemaker
dodał, iż konsolidacja polskich
przedsiębiorców jest niezmiernie
ważna. Dyskusję zakończono
pozytywnym akcentem. Choć
niełatwo odnaleźć się w
wielokulturowej Metropolii
-Antwerpii, to proces integracji
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polskiej społeczności nie tylko na
płaszczyźnie ekonomicznej, ale i
na społecznej i kulturalnej stał
się faktem – stwierdziła pani Stępień pracująca dla Internationaal
Comité, Federacji zrzeszającej
ponad trzysta organizacji
migrantów we Flandrii, w tym i
Polaków.
Maya Stępień,
Maciej Hilarowicz
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Cała społeczność Szkoły Polskiej im gen. St. Maczka w Antwerpii
składa wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia
szczęśliwych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i realizacji planów w Nowym Roku

Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej
Dnia 15 listopada 2014 r. naszą szkołę odwiedziła Małżonka Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Pani
Anna Komorowska. Pani Prezydentowej towarzyszyli: Ambasador RP w Królestwie Belgii Pan Artur Harazim z
Małżonką oraz pracownicy Kancelarii Prezydenta.
Głównym celem wizyty było spotkanie z uczniami, w spotkaniu tym wzięli także udział nauczyciele i Rada
Rodziców. Wizyta odbyła się w bardzo ciepłej, przyjaznej, wręcz rodzinnej atmosferze. Wszyscy uczniowie zgromadzeni w pięknej zabytkowej kaplicy szkolnej, mieli możliwość swobodnej rozmowy z Panią Prezydentową.
Atmosfera stworzona przez naszego gościa bardzo ośmieliła uczniów i wzbudziła ich wielką sympatię.
Po spotkaniu ze społecznością szkolną Pani Prezydentowa obejrzała bibliotekę szkolną
i sale lekcyjne oraz dokonała wpisu do księgi szkolnej. Mieliśmy nie tylko możliwość krótkiej prezentacji naszych
projektów pedagogicznych, osiągnięć uczniów, ale także mogliśmy podzielić się naszymi małymi troskami i
oczekiwaniami. Wizytę w szkole zakończyliśmy pamiątkowymi zdjęciami.
Na zakończenie wizyty Pani Prezydentowa pogratulowała nam efektów pracy i zdeklarowała swoją pomoc w
wzbogacaniu księgozbioru szkolnego i pomocy dydaktycznych.

„Wolność dla Białego Orła”.

Uroczysta lekcja historii z okazji święta niepodległości 11 listopada.
Jak co roku, w naszej szkole, odbyły się uroczyste
lekcje historii upamiętniające 96 rocznicę odzyskania niepodległości. Biało – czerwone kotyliony i
flagi wykonane przez uczniów ubarwiły te zajęcia.
Nauczyciele wiedzy o Polsce opowiadali o sytuacji
Polaków w XIX i XX wieku, o utraconej ojczyźnie.
Przypominali też sławne zdarzenia z polskiej historii, wspaniałych dowódców i zwycięskie bitwy.

Setna rocznica wybuchu
I Wojny Światowej
17 października miałam zaszczyt,
jako reprezentantka Polski, uczestniczyć w obchodach setnej rocznicy
wybuchu I wojny światowej. Obchody
odbywały się w Nieuwpoort. Po przybyciu na miejsce zauważyłam cały
rząd flag i oczywiście między nimi
naszą, biało - czerwoną. Miało to
podkreślić potrzebę zjednoczenia się
świata, by upamiętnić to wydarzenie
historyczne. Wraz z przedstawicielami innych krajów lepiliśmy figurki
z gliny, które staną się częścią specjalnego pomnika. 600 tysięcy glinianych figurek będzie symbolizować
żołnierzy poległych w czasie I wojny
światowej. Pomnik powstanie w 2018
roku niedaleko prowincji Ieper.
Patrycja Herda, uczennica I klasy
Liceum przy SPK w Antwerpii
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Nagroda Polak Roku w Belgii
dla Children of Europe
14 litopada odbyła się już 7. gala rozdania statuetek tytułu Polaka Roku w Belgii zorganizowana przez
Radę Polonii Belgijskiej przy współpracy Wydziału
Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w
Królestwie Belgii oraz organizacji polonijnych
Kapituła konkursu w składzie: Pani Izabela du Bois
d’Aische–Czetwertyńska, Pani Dorota Dobrzyńska,
Pani Marzena Grenczyn, Pan Maciej Hilarowicz, Pan
Aleksander Kozłowski, Pan Piotr Ładomirski, Pani
Janina Pustkowska, Pan Tomasz Rados i Pan Janusz
Stelmaszyk przyznała w tym roku 6 statuetek w następujących kategoriach:
Działalność Gospodarcza: Piotr Parkitny firma PEBS
Działalność Społeczna: Fundacja Children Of Europe
Kultura i Nauka: Rafał Olszewski
Nagroda Polonii: Jac Van Loon
Nagroda Specjalna: Profesor Jerzy Łukaszewski
Nagroda internautów: Yvette Popławska

fot.: Lukasz Kobus/KobusArt

Dziękujemy Kapitule za to niezwykłe wyróżnienie.
Bardzo się cieszymy, że nasza praca została dostrzeżona
i w tak wspaniały sposób doceniona.
Dziękujemy również wolontariuszom, sponsorom,
dzieciom i młodzieży z zespołu Let’s dance oraz ich rodzicom
jak również współpracownikom z gazety „Antwerpia po polsku”.
Zarząd Fundacji Children of Europe
wydawca gazety Antwerpia po polsku

Antwerpia po polsku
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FC Nieuw Polonia
Piłka nożna jest najbardziej rozpowszechnioną dyscypliną sportu na świecie. Tysiące ludzi i zawodników, miliardy kibiców na stadionach i przed telewizorami. To efekt ogromnej popularności, jaką zdobył futbol. Już od
najmłodszych lat dzieci uczą się podstawowych elementów techniki i taktyki gry w piłkę nożną. Poznają zasady
związane z tą dyscypliną sportu, także zasady sędziowania, chociaż po niektórych meczach i błędach sędziów,
można się zirytować. Arbiter potrafi być nieraz jednostronny i sędziuje niesprawiedliwie, nie zwracając często
uwagi na to, że spotkanie rozgrywają między sobą dzieci. Z tego powodu trenerzy zasypywani są przez naszych
najmłodszych zawodników pytaniem, „DLACZEGO TAK JEST?” – To pytanie, na które trudno odpowiedzieć, ale
MY POLACY kochamy piłkę nożną. Dla wielu ludzi to nie tylko sport, ale dużo, dużo więcej. Można się nawet
pokusić o stwierdzenie, że ta dyscyplina to „sposób na zdrowe i sportowe życie”.

Drużyna

Rozegrane mecze

Punkty

Miejsce w grupie

Ilość drużyn w grupie

SENIORZY

10

25

3 miejsce

12

KADECI

11

15

7 miejsce

14

MINIMENY

12

2

13 miejsce

14

PUPILENY

Ta drużyna nie jest punktowana

Ale ten rok już się kończy i towarzyszące mu
sportowe a także niesportowe emocje powoli
opadają. Zbliżają się szczególnie miłe dla nas
wszystkich dni, dlatego:
Ciepłych i rodzinnych Świąt pełnych miłości,
oraz spełnienia marzeń i nadziei, jakie niesie
nam Nowy Rok 2015 – piłkarzom, działaczom,
kibicom, sponsorom, czytelnikom „Antwerpii
po polsku”, oraz wszystkim innym sympatykom sportu związanym z Klubem Fc.Nieuw
Polonia Antwerpen
- Życzy zarząd Klubu
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Mama i dziecko
Karmienie piersią w chuście na kółkach
- jak się ubrać?
Przede wszystkim trzeba zadbać
o dobrą bieliznę, która nie tylko
umożliwi wygodne karmienie,
ale także odpowiednio podtrzyma
biust mamy karmiącej. W ciągu
pierwszych kilku tygodni po porodzie, zanim laktacja się ustabilizuje,
trzeba szczególnie uważać, aby nic
nie uwierało wrażliwego biustu. W
tym okresie wskazane są bardzo
miękkie i elastyczne staniki, bez żadnych usztywnień czy fiszbin, które
mogłyby powodować dyskomfort.

Kiedy już zaczniesz używać bielizny
z fiszbinami dopilnuj, aby podczas
noszenia dziecka materiał chusty
był gładko rozprostowany wokół
Twojego ciała, szczególnie z boku
pod pachą. Skręcony czy zrolowany
w tym miejscu materiał uciskałby
fiszbiny bielizny powodując odgniecenia, a nawet zastój pokarmu.
Aby karmić w chuście naprawdę
wygodnie i elegancko, trzeba używać
odpowiedniej odzieży. Szczególnie
warte polecenia są specjalne bluzki

do karmienia (z dyskretnie ukrytymi rozcięciami). Są one dostępne w
kilku fasonach. Dla mam o niewielkim biuście bardzo wygodne będą
koszulki do karmienia, w których
dostęp do piersi uzyskuje się od góry, na przykład poprzez odchylenie
poły dekoltu kopertowego.
Dla pań o obfitych piersiach, dużo
lepiej sprawdzają się bluzki, w których wierzchnia warstwa maskująca
rozcięcia do karmienia jest zawiązywana pod biustem na troczki (dostęp do piersi mamy jest uzyskiwany
od dołu, po uniesieniu wierzchniej
warstwy materiału).
Chusta podczas noszenia i karmienia maluszka przylega do ciała
i odzieży mamy. Dlatego podciąganie koszulki do góry, aby nakarmić
maluszka, jest w chuście niewygodne i – trzeba przyznać – zupełnie pozbawione gracji. Warto więc
przejrzeć szafę i tak dobrać zestawy
ubrań, aby móc nakarmić dziecko w
inny, wygodny i elegancki sposób
nawet, jeżeli akurat nie ma pod ręką specjalnej bluzki do karmienia.
Polecane i sprawdzone rozwiązania
dla pań o małym biuście to:
- bluzki z głębokim dekoltem w
kształcie litery V
- bluzki z dekoltem kopertowym
- bluzki z głębokim dekoltem w
kształcie szerokiej łezki, wiązanym
pod szyją
Jeżeli mama z jakiegoś powodu
potrzebuje więcej prywatności lub
np. chce się osłonić przed chłodem,
może przykryć górę dekoltu ogonem
chusty lub ozdobnym szalikiem czy
apaszką. Wygodne i przetestowane rozwiązanie dla pań o obfitym
biuście to przede wszystkim ubiór
warstwowy, np. pod spód zakładamy krótką bluzkę (długość do talii),
a na wierzch dłuższą luźną koszulę, zapiętą od talii w dół. Dostęp do
piersi uzyskujemy od dołu, przez
uniesienie koszulki pod spodem.
Dzięki dodatkowej warstwie w postaci koszuli (lub rozpinanego swetra),
można łatwo manipulować krótką
bluzeczką pod chustą. Chusta z dzieckiem osłania talię mamy, a zapięta
koszula lub sweter otula jej boki i
plecy. Dzięki takiemu ubiorowi można karmić piersią nawet na dworze
w trochę chłodniejsze dni.
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Kilka sekretów pięknego karmienia w chuście
Jeżeli twoja talia po porodzie jeszcze nie przypomina talii osy, unikaj
krótkich, obcisłych bluzeczek noszonych solo. Podczas noszenia dziecka
w chuście takie koszulki uporczywie
podciągają się do góry odsłaniając
brzuch i fałdki w talii, które wolałabyś pewnie ukryć. W komplecie z
chustą dobrze sprawdzają się bluzki i tuniki sięgające bioder.
Biust mamy karmiącej czasem bywa nieproporcjonalnie bujny. Aby
nie przytłaczał sylwetki, lepiej nie
zakładaj obcisłych bluzek z dekoltem tuż przy szyi ani golfów solo.
Zgrabnie będziesz wyglądać w bluzkach z szerokim dekoltem lub jeżeli narzucisz na wierzch koszulę lub
sweter z bardzo głębokim wycięciem
w kształcie litery „V”. Taki warstwowy strój ułatwi Ci także nakarmienie
dziecka w chuście.
Jeżeli jesteś bardzo szczupła i
masz wąskie ramiona, duże dziecko ułożone w pozycji odwrotnej
będzie mieć mniej miejsca w chuście niż w przypadku mamy bardziej
postawnej. Główka dziecka o wzroście większym niż 80 centymetrów
czasem przesuwa się szczuplutkiej
mamie pod pachę. Jest na to rada.
Szczególnie precyzyjnie ułóż kółka zapięcia tak, aby znalazły się jak
najwyżej, czyli tuż poniżej obojczyka.
Dociągając chustę nie napinaj
zbyt mocno centralnej części materiału i dopilnuj, aby pupa dziecka
znalazła się w zagłębieniu chusty,
jak najniżej się da, jednak bez zaburzania prawidłowej pozycji dziecka
przy piersi.
Połóż główkę dziecka płytko w
chuście, tuż przy jej zewnętrznej
krawędzi (jeżeli główka przekrzy-
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sy, ręce, twarz mamy, guziki, naszyjniki, korale czy pieluszka. Świetną
zabawką są też kółka i ogon chusty.
Do kółek lub krawędzi chusty możesz przyczepić ulubioną zabawkę
malucha.
W kieszonce na końcu chusty
warto nosić miękką pieluszkę –
podczas karmienia podłóż ją pod
pierś i buzię dziecka. Osłoni to ubranie i chustę przed ewentualnym
poplamieniem. Ta pieluszka może
też służyć do zasłonięcia dekoltu
karmiącej mamy przed chłodem.
Możesz też lekko zasłonić głowę
dziecka, aby otoczenie nie rozpraszało go podczas jedzenia.

wia się w stronę Twojego ciała, to
znaczy, że jest ułożona zbyt głęboko
w chuście).
Jeżeli mimo zastosowania powyższych rad główka malucha nadal
ma tendencję do wsuwania się pod
Twoją pachę, podtrzymaj ją lekko
jedną dłonią.
Nie rozpylaj perfum na chustę
ani w okolice biustu. Zrezygnuj z
perfum lub spryskaj nimi np. kark.
Zapachy drażnią nos dziecka, uniemożliwiając mu spokojne ssanie
szczególnie, jeżeli kumulują się pod
materiałem chusty.
Niektóre dzieci uwielbiają podczas karmienia czymś się bawić.
Najlepsze zabawki to zazwyczaj wło-

Łagodne zakończenie karmienia
Niezależnie od tego kiedy i z jakiej przyczyny podejmiesz decyzję
o zakończeniu karmienia, noszenie
dziecka w chuście może pomóc mu
w łagodnym rozstaniu z mlekiem
mamy. Miękko otulająca chusta
(dowolnego typu) pozwala mamie
i dziecku nie tylko na wygodne i
przyjemne dla obojga zdrowe noszenie, ale co najważniejsze, także
na dalsze przeżywanie chwil niepowtarzalnej, intymnej bliskości, także wtedy, kiedy karmienie piersią
zostało już zakończone.
Kinga Cherek
www.chusta.pl

Antwerpia po polsku

grudzień 2014 - styczeń 2015

43

Rowerem przez życie
Jarosław Marczewski, 36 lat.
Mieszka w Antwerpii. Kiedy po
południu przyszedł na umówiony
wywiad, sprawiał wrażenie, jak
gdyby przed chwilą odbył poranną
gimnastykę.
Większość z nas po pracy jest zmęczona, ale on jest pełen energii i entuzjazmu. Dowiedzmy się od Jarka:
czy można podróżować rowerem
jednocześnie pomagając chorym
dzieciom?
Jak to się zaczęło?
Pięć lat temu postanowiłem odwiedzić przyjaciela w Anglii. Wsiadłem
na rower i dojechałem tam w dwa
dni. Po powrocie do Belgii, wybrałem
się na cztery dni do Amsterdamu i
z powrotem. Tak zaczęła się moja
„rowerowa” historia i jeżdżenie na
dłuższe dystanse. Wcześniej wydawało mi się, że to musi być drogie.
Okazało się, że podróżowanie można uczynić tak tanim, jak tylko się
chce.
Potem zjeździłem rowerem całą
Belgię i Holandię. Byłem też w
Maroku, Portugalii. W kwietniu
2013 zwiedzałem francuską wyspę
Mont Saint Michel znaną ze znajdującego się tam pięknego klasztoru.
Przez ten cały czas jeździłem pr
watnie.
Dlaczego „prywatnie”?
Po powrocie z Francji zacząłem
myśleć, w jaki sposób mogę pomóc innym ludziom, bo i tak jeżdżę rowerem, ale jeżdżę dla siebie.
Skontaktowałem się z dużą organizacją charytatywną, lecz nie bardzo
wiedzieli, co ze mną zrobić i skierowali mnie do mniejszej fundacji
Alexine Clarysse. Po rozmowie z nimi mogłem powiedzieć, że oficjalnie
jeżdżę dla nich.
Nazwa wskazuje na imię i nazwisko…
Alexine była dziewczynką chorą na
białaczkę agresywną. Wielu ludzi jej
współczuło, przychodziło do niej z
prezentami, ale ona zawsze odpowiadała, że zamiast otrzymywać podarunki, wolałaby pomóc innym dzieciom. W pierwszym roku uzbierała
około 30 tysięcy euro, w kolejnym
– podobną sumę. Niestety, w wieku sześciu lat dziewczynka umarła.
Wtedy rodzice założyli fundację jej
imienia.
Mój tegoroczny wakacyjny wyjazd
do Grecji był już „dla nich”. W ten
sposób przysparzam sponsorów a
pozyskane pieniądze idą na konto
fundacji.

Czy planując wyprawę robisz rezerwacje w hotelach?
(Śmiech) – Oczywiście, że nie.
Jeszcze po południu nie wiem, gdzie
spędzę noc. Czasem rozbijam namiot w lesie. Ale mam GPS i staram
się być zorientowany w lokalizacji
kempingów. Zwykle tam nocuję.
A jeśli nie, to gdzie?
Pewnego dnia, w Hiszpanii, przejechałem 100 km, upał 35 stopni a
kemping był zamknięty. Ponieważ
mam mały budżet, 20-25 euro dziennie, nie mogę sobie pozwolić na
hotele, a z drugiej strony podróż
rowerem nie jest po to, żeby spać w
hotelach.
Nie miałem wyjścia i musiałem zapukać do czyichś drzwi. To była argentyńska rodzina, która wynajmowała tam willę. Zapytałem, czy mogę
rozbić swój namiot w ich ogrodzie.
Poczęstowali mnie tradycyjnym jedzeniem, pozwolili wykąpać się w
basenie. Jednak zamiast w namiocie, musiałem spać w domu. Rano
dali mi prowiant i mrożoną wodę na
drogę – rewelacyjni ludzie.
Na drugi dzień wieczorem musiałem znowu szukać noclegu.
Znalazłem się w bogatej dzielnicy
– ogrodzenia wysokie na 3-4 metry.

Pukałem do 20-30 drzwi, nikt mnie
nie chciał przyjąć. Może dlatego, że
byłem nieogolony i brudny. Ale w
pobliskiej stadninie koni miałem
więcej szczęścia. Umyłem się pod
wężem z wodą do mycia koni. Czysty
i bezpieczny mogłem nareszcie odpocząć. Piwo, którym mnie poczęstowano, smakowało wybornie. Więc
– rewelacja.
Jacy według ciebie są ludzie?
Generalnie, są przyjaźni i dobrzy. Ja
myślę pozytywnie i tak podchodzę
do ludzi. Inaczej, pewnie spotkałbym się z nieprzyjemnymi sytuacjami. Ale trzeba mieć otwarty umysł
i jechać z uśmiechem… – no i tyle.
Spotykasz kogoś i z góry zakładasz,
że on jest dobry.
W każdym kraju ludzie są wychowywani w inny sposób. To co dla nas
jest dziwne, dla innych jest najnormalniejsze na świecie. Nie wolno
dyskryminować ludzi a także osądzać ich na podstawie pierwszego
wrażenia. Ja tak żyję. Uwielbiam
ludzi.
Nawet jeśli nie umieją sprawić dobrego wrażenia, dajesz im czas.
Tak, bo wygląd i pierwsze zachowania mogą być mylące. Ale nie zawsze
mam czas, żeby kogoś bliżej poznać.

Split
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Co odczuwasz, kiedy wyruszasz w
drogę. Kiedy zostawiasz za sobą
codzienność.
Na początku jest trochę nudno,
Belgia, Holandia, Niemcy, już je
zwiedzałem. Jeśli dojeżdżam w
miejsca gdzie jeszcze nie byłem,
czuję przypływ nowej energii. Inne
jedzenie, napoje, inni ludzie, kultura, kończą się kościoły, zaczynają się
meczety… Europa już wydaje mi się
mała. To bardzo cywilizowany kontynent. A mnie pociąga Afryka, Azja,
Ameryka Południowa, dążę do tego,
żeby to wszystko zobaczyć z bliska.
Kraje egzotyczne bywają bardziej
niebezpieczne, ale ty się nie boisz…
Nie. Trzeba wierzyć w dobro ludzi.
Są tacy, którzy byli nawet w Iranie
czy Iraku i wrócili. Kiedy jechałem
do Maroka, mówiono mi – uważaj,
bo tam kradną. Pewnego dnia trafiłem na dość podły kemping, raczej
kamienisty parking, ale kiedy rano
wyjechałem za miasto, zobaczyłem
rolnika z koszem pomarańczy. On
się do mnie uśmiechnął i powiedział
hello. – To jest to, co mnie napędza.
Nowe miejsca i ludzie.
Generalnie nie miałem nieprzyjemnych sytuacji, ale bywa niebezpiecznie. Kiedyś w Hiszpanii był tak silny
wiatr z boku, że w sekundę znalazłem się na środku drogi. Musiałem
zejść z roweru i go prowadzić przez
10 kilometrów.
Czy masz jakąś inną pasję lub hobby?
Mnóstwo. Uwielbiam czytać książki,
kiedyś zbierałem filmy, lubię muzykę, gry komputerowe i planszowe,
pływać kajakiem, wędkowanie…
A właśnie. Jednak wracasz do tego,
co się wiąże z otwartą przestrzenią.
W tobie jest nieokiełznana chęć bycia człowiekiem wolnym, choć nie
odcinasz się od ludzi.

grudzień 2014 - styczeń 2015

Trasa wyprawy do Grecji
Ja nie mam większych zobowiązań,
nie mam dzieci. I oprócz tego, że
chodzę do pracy, mogę robić to, na
co mam ochotę.
W dzisiejszych czasach to jest duży
komfort.
Tak, kończę swoją pracę o czwartej
i jestem wolny. Pracuję już od 14 lat
w jednej firmie. Na początku po 14
– 16 godzin. Potem powiedziałem
szefowi, że nie będę już zostawać po
godzinach. Pracuję swoje osiem godzin i jestem wolnym, człowiekiem.
Mam ciągłą chęć poznawania reszty
świata.
A może realizujesz niespełnione
marzenie małej Alexine? Może
podświadomie szukasz swojego
miejsca pod Słońcem? Czy myślisz
o tym, że kiedyś się ustatkujesz, że
„wbijesz gdzieś haki”?
Alexine… nie poznałem jej. Niestety…
(Milczenie).
Spytałem o haki…
Nie myślę o tym. Mam wręcz nadzie-

okolice Kirchzarten, (Schwarzwald, Czarny Las) Niemcy

ję, że kiedyś, może podczas jakiejś
podróży, w jakimś kraju już zostanę.
Albo przejeżdżając stwierdzę, że to
jest właśnie to, wtedy po powrocie
tam się po prostu przeprowadzę.
Interesują mnie kraje biedniejsze,
gdzie nie ma pogoni za pieniędzmi
tak jak w Europie. Wszędzie są potrzebne pieniądze, ale w niektórych
krajach mentalność ludzi jest inna.
Tutaj tylko praca, praca, rachunki,
dom, kredyt … dla mnie jest to powolne umieranie.
Twoja postawa to z jednej strony
odwaga, z drugiej strony swego
rodzaju szaleństwo, z trzeciej, to
co robisz dla fundacji Alexine jest
piękne.
Dlaczego miałbym myśleć inaczej… I podróże kształcą. To może
wyświechtane hasło, ale podróże
otwierają oczy, na świat patrzy się
inaczej.
Dla ciebie podróż, to nie tylko przemieszczenie się z A do B.
To taka podróż inaczej. Mam kontakt z naturą, a ludzi spotykam nie
tylko w sklepie przy którym na chwilę zatrzymam samochód. Wszystko
co jest po drodze, ja po prostu widzę.
W każdej chwili mogę się zatrzymać
i pojechać tam, gdzie autem jest to
niemożliwe. To mnie pasjonuje.
Ludzie oglądają świat zza szyb samochodu lub pociągu, a nawet oglądają obrazki w internecie, ale ja tam
dojeżdżam własnymi siłami. I to mi
daje wielką satysfakcję.
Czy bywasz zmęczony albo zniechęcony tym, co robisz i wtedy
traktujesz to jako obowiązek?
Jako przyjemność oczywiście, bo
są to moje wakacje. Obowiązek…
przyznam, że szukanie sponsorów,
próby nawiązywania różnych kontaktów, to mnie kosztowało sporo
pracy. Zakładam sobie jakiś plan,
który później realizuję, ale nie widzę
tego jako obowiązku. Jednak mam
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zobowiązania wobec sponsorów, ale
to jest dla mnie czysta przyjemność.
Jestem takim człowiekiem, że nawet
kiedy padam na twarz, dopóki mam
siłę w nogach, po prostu jadę.
Wiele razy jechałem siłą woli bo nie
miałem już sił w nogach, ale trzeba
jechać… tak długo, aż się znajdzie
jakieś bezpieczne miejsce do spania.
Co planujesz?
Jeślibym teraz mógłbym sobie pozwolić na wyjazd do Chin, to jeszcze
dzisiaj się pakuję i jutro wyjeżdżam.
Ale taka podróż na dwa lata… (westchnienie) to jest dosyć kosztowne.
Może za rok, dwa…
Tak długa i daleka podróż oznacza
przerwę w bezpośrednich kontaktach nawet na płaszczyźnie zwykłej
przyjaźni.
Mam dziewczynę… – (mam nadzieję,
że ta relacja przetrwa), – Jeśli się da,
to pojedzie ze mną. Jeśli nie, pojadę
sam. To jest tak silna pasja, że gdybym mógł, robiłbym to codziennie.
Kiedyś ktoś powiedział, że tylko
człowiek samotny może być człowiekiem wolnym.
Nigdy nie czuję się samotny … ja nawet lubię być sam. Oczywiście każdy
człowiek potrzebuje kontaktu z ludźmi, ale jak jadę, (ożywienie) to jak się
tylko zatrzymam, zaraz ktoś podchodzi, zapyta o coś. Wtedy wręczam
ulotki fundacji i wizytówki. Wiozę
ze sobą spory bagaż, więc zwracam
na siebie uwagę.
W drodze, na kempingu, czy kiedy
szukam noclegu, poznaję mnóstwo
ludzi. Codziennie. Teraz jest era
komputerów, więc piszę z różnymi
ludźmi, na przykład: Za dwa dni będę w Hiszpanii. – Wpadaj, nie ma
problemu.
Czy widzisz granicę w czasie lub
przestrzeni, za którą kończy się
twoja chęć podróżowania?
Dopóki mi sił starczy, będę podróżował. Mam wielu znajomych, którzy
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Kanał Koryncki, Korynt
mają 60 lat i jeżdżą po świecie rowerami. Jeśli zdrowie pozwoli, chcę
jeździć przez jeszcze co najmniej 30
lat. Jednak na Syberię zimą bym nie
pojechał.
Czy sądzisz, że jest więcej ludzi
którzy chcieliby robić to co ty, ale
się boją lub…
Raz obawy, po drugie niewiedza, po
trzecie ludzie są leniwi. Wolą wsiąść
do samochodu czy samolotu i już.
OK, każdy robi to co lubi i chce,
nikomu nie mogę powiedzieć, jak
ma spędzać swój wolny czas. Ale jest
mnóstwo ludzi którzy jeżdżą jak ja.
Trzeba się wbić w to środowisko. A
jeśli ktoś się boi, – to niech się boi.
Czy ktoś próbował do ciebie dołączyć, uczestniczyć w tej akcji?
Nie. Może dlatego, że nie każdy jest
w stanie przejechać codziennie 100150 km. Mój rekord to 180 km. Teraz
byłem 5 tygodni w trasie, 3700 km.
Każdą podróż planuję wcześniej. Są
miejsca gdzie chciałbym zostać na

dłużej, ale muszę trzymać się planu.
Jak będę jechał do Chin, będę miał
więcej czasu na zwiedzanie. Nie będę się musiał martwić, że za parę
tygodni w poniedziałek muszę być
w pracy. Ja wtedy biorę wolne i po
prostu jadę.
Sam?
Czytałem już o takich parach,
gdzie ludzie nie kończyli wspólnie
długiej trasy w którą wyruszyli razem. Powodów jest wiele. Jeśli ktoś
chciałby się dołączyć na weekend
czy inną krótszą wyprawę, to zapraszam. Ewentualni sponsorzy też są
mile widziani.
Może trochę więcej informacji?
Jeżdżę rowerem – model VSF
TX 1000, niemieckiej firmy
Fahrradmanufaktur. Dostałem go
od firmy I-BIKE.
Moim głównym sponsorem jest firma i zarazem fabryka ALSO
Mój facebook: Cycling Through
Life
Można tam znaleźć historię tej
dziewczynki, jest zdjęcie z wielkim
czekiem na sumę, którą udało mi
się zebrać.
Co chciałbyś powiedzieć czytelnikom „Antwerpii po polsku”?
Oczywiście składam najlepsze życzenia świąteczne. Ale, ludzie – zacznijcie jeździć! Są tak piękne miejsca na
świecie. Większość Polaków którzy
mieszkają za granicą, jeździ do
Polski. To zrozumiałe. Jednak świat
jest wielki, otwarty i bardzo ciekawy.
Ja sam wcześniej jeździłem tylko do
Polski, ale osiem lat temu powiedziałem sobie – wystarczy. Warto zobaczyć resztę świata. Z bliska.
Rozmawiał: Szymon Malicki
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Porady z szuflady
Najbardziej nietrafione świąteczne
prezenty
Święta tuż, tuż. A jak święta to i
świąteczne prezenty. Kupienie odpowiedniego upominku jest wbrew pozorom sztuką. Dlatego ten odcinek
„Porad” poświęcony będzie takim
świątecznym podarunkom, jakich
w żadnym wypadku nie powinniśmy
ofiarować swoim bliskim i znajomym. Poniższy ranking powstał na
podstawie wypowiedzi internautów
na portalach internetowych.
Rajstopy, bielizna wyszczuplająca,
krawat lub skarpetki
To chyba najgorsza z możliwych
świąteczno-prezentowych opcji.
Nietrafiona, nieelegancka, wręcz
rozczarowująca. Jeżeli kobieta dojdzie do wniosku, że potrzebuje bieliznę wyszczuplającą, kupi ją sobie
sama. Gdy ukochany mężczyzna
wręczy jej taki upominek, obdarowana odbierze ten gest jednoznacznie:
jesteś za gruba i musisz schudnąć.
Również rajstopy nie są odpowiednim prezentem. Jest to zakup zbyt
osobisty, żeby mógł sprawić radość.
Z pewnością nie jest ani zmysłowy,
ani trafiony. Podobny wydźwięk ma
podarowany mężczyźnie krawat
lub skarpetki. Taki prezent oznacza tylko jedno: sorry, nie miałam
pomysłu, nie chciało mi się szukać
czegoś ciekawszego, wszystko mi
jedno. Mężczyzna, na co dzień zakładający krawat, z pewnością ma
odpowiednią ilość tej części garderoby w swojej szafie, a jeżeli będzie potrzebował nowego krawata,
dokona tego zakupu samodzielnie
lub poprosi o pomoc.

Najbardziej znienawidzonym
świątecznym prezentem według internautów są skarpetki i majtki w
plastikowym opakowaniu z nazwami dni tygodnia. Kolejne miejsca
zajmują chustki do nosa i kalesony.
Totalnym kiczem nazwali zaś krawat z motywami świątecznymi.
Pidżamy i bluzeczki
Kolejnym nielubianym przez mężczyzn prezentem gwiazdkowym
jest pidżama (zwłaszcza flanelowa).
Panowie śpiąc „w tym w czymś” nie
czują się najswobodniej (na ogół
zakładają bokserki i rozciągnięty
T-shirt) i nikt nie zmusi ich do założenia na siebie otulającej ich szczelnie cieplutkiej pidżamki. Panie z kolei nie ucieszą się zbytnio z różowej,
mocno wydekoltowanej bluzeczki, w
które będą wyglądy jak lalka Barbie.
Tego typu prezenty także należą do
kategorii osobistych rzeczy i rzadko
zdarza się, że trafimy w gust i upodobania drugiej osoby. Chyba, że
doskonale wiemy, o czym pani czy
pan marzy i kupując prezent pod
choinkę to marzenie zrealizujemy.
Odkurzacz, mikser, garnki, suszarka do włosów
Tego typu sprzęty nigdy nie powinny być dawane jako świąteczny podarunek. Przydatny w każdym domu
odkurzacz, czy mikser, jako prezent
może być odebrany negatywnie: „do
tej pory był bałagan, może nareszcie
posiłki będą smaczne”. Obdarowana
takimi przedmiotami kobieta odbierze ten gest jednoznacznie: „twoje
miejsce jest w kuchni przy garach”.
Poza tym prezent powinien być tylko
dla tej jednej danej osoby. Trudno
cieszyć się z czegoś, co wkrótce
stanie się własnością całej rodziny.
Dlatego kupując świąteczne podarunki szerokim łukiem omijajmy
takie przedmioty jak: blendery, sokowirówki, zestawy majsterkowicza,
czy wiertarki.
Bony upominkowe o określonej
kwocie
Nietakt. Po pierwsze osoba obdarowana zna wartość upominku. Nie
jest to eleganckie i nie świadczy dobrze o ofiarodawcy. Równie dobrze
może on do prezentu dołączyć paragon ze sklepu z zaznaczoną na czer-

wono ceną. Po drugie, świadczy to o
braku pomysłu. Po trzecie sugeruje,
że nie poświęciło się dostatecznej
ilości czasu i uwagi na znalezienie
dla drugiej osoby czegoś ciekawego
i niebanalnego.

Tanie dezodoranty, pianki do golenia, kremy przeciwzmarszczkowe,
balsamy ujędrniające
To osobna kategoria prezentów
osobistych, nieudanych i żenujących. Jak można cieszyć się z taniego dezodorantu, maszynki czy
pianki do golenia? Kosmetyki są
podarunkami obarczonymi „wysokim ryzykiem”. Jeżeli więc nie możemy sobie pozwolić na obdarowanie
najbliższych na przykład perfumami
z wysokiej półki, dajmy sobie spokój.
Kupiony od niechcenia szampon do
włosów czy balsam do ciała, jest zupełnie nietrafionym upominkiem.
To samo dotyczy kremów przeciwzmarszczkowych dla pań. Takie
prezenty mają jednoznaczny wydźwięk i sugerują, że kobieta jest
mało atrakcyjna, a jej uroda wymaga
korekty. Poza tym każda z pań, jeśli
używa takich kosmetyków, to sama
wie najlepiej co jest jej potrzebne i
takie sprawunki woli załatwiać sama. W tej kategorii prezentów trzeba wymienić jeszcze jeden – zestaw
do golenia z pędzelkiem, maszynką
i kremem, zapakowany w przezroczystą, foliową kosmetyczkę z napisem gratis.
Natomiast według internautów,
najbardziej żenującym prezentem z
serii „dezodoranty, pianki i szampony”, jest podarowanie pani w średnim wieku balsamu ujędrniającego
lub ciśnieniomierza.
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Karnet do klubu fitness lub do
szkoły tańca
To upominki z serii sugerującej.
Wydźwięk takiego prezentu jest jednoznaczny: „zrzuć wreszcie te nadprogramowe kilogramy”, albo „naucz się nareszcie tańczyć”. Tak samo
nietrafione są kursy na DVD z nauką
tańca, czy zestaw do domowych ćwiczeń siłowych. Można pokusić się
o wykupienie dwuosobowego karnetu do szkoły tańca, ale tylko pod
warunkiem, że drugiej stronie to się
spodoba.
Firmowe gadżety, bibeloty,
maskotki
Figurki, maskotki, breloczki
do kluczy, długopisy – itd., itp.
Większość prezentów z tej kategorii kupowana jest „na odczepnego”,
na zasadzie trzeba komuś coś dać,
więc daję. Obdarowywani otrzymują
w ten sposób niepasujące do niczego figurki, ramki bez obrazków albo
obrazki bez ramek, notatniki, niepraktyczne kalendarze. Jednak największym błędem, mówiąc wprost
– nietaktem, jest wręczanie świątecznych prezentów składających
się z reklamowych, darmowych
gadżetów takich jak: kubeczki, czy
długopisy z logo firmy.

Gotowce z supermarketu
Ta kategoria prezentów zajmuje
najniższe miejsce w rankingu internautów. Gotowe zestawy firmowe,
reklamowane jako wyjątkowe, zalegają przed świętami sklepowe półki.
W ten sposób sprzedawane są zazwyczaj suplementy diety, alkohole
lub kosmetyki do higieny osobistej
i często to wszystko, co zalega w magazynie. Oczywiście zestaw zestawowi nierówny, ale rzadko zdarza się,
żeby dobrać odpowiednio ulubione
zapachy dla danej osoby. Z alkoholami również można nie trafić, poza tym jest to bardzo nieelegancki
upominek. Co innego podarowanie
koneserowi ulubionego gatunku
starej, poczciwej i drogiej whisky.
Kupowanie „gotowców” wskazuje
na brak pomysłu, osobistego zaangażowania i w ten sposób dajemy do

zrozumienia obdarowywanej przez
nas osobie, ze nam na niej nie zależy.
Zwierzątka
Nawet w przypadku kiedy wiemy, że ktoś się z takiego prezentu
ucieszy, nie obdarowujemy nikogo
kotkiem, czy pieskiem. Zwierzak
nie jest rzeczą. Może stać się bardzo uciążliwym współmieszkańcem i jego żywot zakończy się w
schronisku dla zwierząt. Poza tym
świąteczny rozgardiasz może być
dla zwierząt niezwykle stresujący.
Nie róbmy komuś przyjemności na
siłę. Szczególnie dotyczy to dzieci.
Jeżeli decydujemy się na psa czy kota, zróbmy to niezależnie od świąt.
Po prostu wprowadźmy je pod swój
dach wtedy, kiedy zarówno obdarowany, jak i reszta domowników będą
na to gotowi.

Książki
Jeżeli wiemy, że mąż czy teściowa fascynują się na przykład literaturą polską, dobrym pomysłem na
gwiazdkowy prezent będzie zakup
odpowiedniej książki. Wystrzegać
się jednak należy kupowania z przeceny albumów o średniowiecznym
malarstwie francuskim, czy książek
opisujących największe w historii bitwy morskie. To są pozycje dla koneserów. Równie nietrafiony jest zakup podręcznika lub słownika „Weź
się wreszcie za naukę angielskiego”,
albo poradniki z serii: „Jak stać się
bogatym w tydzień”, czy „Przedłuż
swoją młodość”, albo „Co zrobić, aby
stać się atrakcyjną kobietą”.
Prezenty z podtekstem
Do nich zaliczyć możemy wymienione już wcześniej upominki
z kategorii osobistej, ale chodzi
szczególnie o prezenty z podtekstem erotycznym. Wyobraźmy sobie
sytuację, kiedy przy świątecznym
stole siedzi cała rodzina, łącznie z
dziećmi i wiekowymi teściami, a
pani domu rozpakowuje erotyczną
bieliznę kupioną w sex shopie, natomiast małżonek dostaje w prezencie
środek wzmacniający męskość. Są
to sytuacje niezwykle żenujące. Bez
względu na najlepsze intencje, tego
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typu prezenty są niedopuszczalne.
Są to zbyt osobiste upominki, aby
chwalić się nimi przed całą rodziną,
a zwłaszcza przed dziećmi.
Prezenty dla dzieci.
Nie kupujmy naszym pociechom
piórników, kredek, mazaków, bo
kojarzą się one ze szkołą. I mogą
być odebrane mało entuzjastycznie
nawet przez dzieci lubiące rysować.
Nie kupujmy również prezentów, jakie nam się podobają, bo to dzieci
mają się z nich ucieszyć. Z pewnością wcześniej uda nam się wydobyć
od naszych pociech, o czym marzą
i jakie podarunki chciałyby dostać
po choinkę. Postarajmy się chociaż
w części spełnić te oczekiwania, bo
w przeciwnym przypadku rozczarowanie będzie ogromne.
Upominki dla teściów, wujostwa,
czy kuzynostwa są trudne w wyborze. Mając do obdarowania dużą
ilość osób, a mały zasób finansów,
trzeba dużo cierpliwości i samozaparcia, żeby „upolować” coś niebanalnego i niedrogiego. Ale zawsze
można nabyć dobrą książkę, skórzane etui do kluczy. Kuzynowi,
który trenuje piłkę nożną, można
kupić specjalne getry, nastoletniej
siostrzenicy startowy zestaw tęczowych gumek Loombands, a teściowi – zapalonemu wędkarzowi, jakiś
wędkarski gadżet.

Dla wielu z nas święta mają magiczny wymiar. To, co znajdziemy
pod choinką, powinno być miłą
niespodzianką i zaskoczeniem. – In
plus oczywiście. Pamiętajmy więc o
tym, że nietrafione i nieprzemyślane
prezenty, które obdarowanej osobie
nie przyniosą radości, mogą też sprawić, iż poczuje się ona zlekceważona
i niedoceniona. A najlepsze prezenty
to takie, których się nikt nie spodziewa i sprawią osobie obdarowanej
przyjemność.
Wesołych Świąt!
Marzena Dobrowolska
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Chcesz zwalczyć stres?
Kup antystresową kolorowankę.
Stres, obniża skuteczność naszych
działań i powoduje liczne choroby.
Radzenie sobie z nim, to skomplikowana i długotrwała terapia. Internet
aż huczy od porad w stylu „Chcesz
pozbyć się swojego stresu? – Mamy
na to sposób”, i tu następuje prawdziwy wysyp informacji: Poznaj swój
stres, Zaakceptuj siebie i swój stres,
Pokochaj swój stres, Wyeliminuj
niepotrzebny stres, Uprawiaj sport,
Odpoczywaj, Miej kogoś bliskiego,
Słuchaj muzyki… i mnóstwo innych
mniej lub bardziej ciekawych podpowiedzi. Kozetki u psychoterapeutów czekają, a specjaliści mają
coraz mniej wolnych terminów, za
to więcej pieniędzy. Można jeszcze
pomedytować lub poćwiczyć jogę,
ale za to też się płaci.
Francuzi znaleźli sposób na pozbycie się stresu. Leczą go za pomocą
kolorowanek dla dorosłych i zapewniają, że efekty są. Autorzy pomysłu
i wydawcy zacierają ręce, a Francuzi
na potęgę się odstresowują.
To działa!
Według gazety „The Telegraph”,
sprzedaż antystresowych książeczek
do kolorowania dla dorosłych bije
nad Sekwaną wszelkie rekordy popularności. Obecnie kolorowanki
stanowią ponad połowę sprzedających się tytułów w kategorii publikacji praktycznych. Podstawą sukcesu
jest z pewnością samo nastawienie

Francuzów do życia. Światowa
Organizacja Zdrowia przeprowadziła na ten temat stosowne badania z
których wynika, że właśnie mieszkańcy tego kraju są jedną z najbardziej przygnębionych narodowości
na świecie i częściej niż inni sięgają
po leki antydepresyjne. Aż 21 procent z nich doświadczyło w życiu
długotrwałej depresji.
I tutaj na scenę wkraczają kolorowanki. Z pewnością są o wiele lepszą alternatywą niż pigułki ze swoimi skutkami ubocznymi i o wiele
tańsze niż sesja u psychoterapeuty.
Pomagają zwalczać nie tylko stres,
ale i depresję, no i w ogóle są cool.
Ale sam pomysł na sukces to za mało. Trzeba mieć jeszcze szczęście i dobry chwyt marketingowy. Książka,
na okładce której znalazło się określenie: „antystresowe”, była właśnie takim chwytem. Kolorowanka
dla dorosłych „ Secret garden: An
Inky Treasure Hunt and Colouring
Book” (wydana najpierw w Wielkiej
Brytanii gdzie sprzedawała się słabo), została sprzedana w 350 tysiącach egzemplarzy tylko dlatego, że
francuski wydawca dodał do tytułu
wyrażenie „anti – stres”. W ofercie
wydawnictwa Hachette – wiodącego
na rynku kolorowej antystresowej
terapii, znajduje się obecnie siedem
z piętnastu najlepiej sprzedających
się książek we Francji.
Na pytanie: czy antystresowe kolorowanki rzeczywiście działają,

odpowiadają sami zainteresowani.
Niektórym pomagają na ból głowy,
innych uspakajają. Dzięki kredkom
i książeczce, Francuzi odzyskują
spokój i wewnętrzną równowagę.
Częściej kolorują kobiety, które już
stworzyły kilkadziesiąt grup dyskusyjnych na Facebooku wymieniając się doświadczeniami, tytułami
kolejnych rysunkowych publikacji,
a także zdjęciami pokolorowanych
przez siebie obrazków. Fani tej antystresowej terapii są konsekwentni i
kolorują codziennie minimum przez
godzinę. Kolorowanki dla dorosłych
zawierają oczywiście zupełnie inne
obrazki niż te dla dzieci. Nie ma w
nich bohaterów dziecięcych kreskówek i zwierzątek z przemiłymi
pyszczkami. Treść jest dokładnie
przemyślana, bo pracują nad nią
sztaby specjalistów oceniające,
przy czym ludzie będą się najlepiej
odstresowywać. A tak na poważnie,
spora część kolorowanek, to pozycje
ambitne, zawierające wiele detali do
pokolorowania o tematyce bożonarodzeniowej, z motywami orientalnymi, abstrakcyjne wzory, zwierzęta,
kwiaty, średniowieczna sztuka, czy
piękne ogrody. Psycholog Richard
Merritt mówi wprost, że „spokój, jaki
każdy może osiągnąć dzięki kolorowaniu wynika z tego, że czynność ta
to połączenie pasji, hobby i powrotu do dzieciństwa”. „W momencie,
gdy siedzimy nad tradycyjną kartką
papieru i mamy do dyspozycji tylko kolorowe kredki, zapominając
o smartfonach i komputerze, powracamy do czasów dzieciństwa.
Kolorowanie jest ucieczką od stresu
i rzeczywistości”.
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Nowa moda, czy długotrwały
trend?
Być może we Francji jest
to tylko chwilowa moda jako
sposób walki ze stresem. Jednak
wydawcy z innych krajów już
wyczuli nowy trend i rozpoczęli
zarzucanie rynku dla dorosłych
antystresowymi malowankami.
Nikt obecnie nie wie jak sytuacja
się rozwinie, ale nie brakuje opinii,
że moda na kolorowanie, tak jak
na szydełkowanie, robienie na
drutach, tworzenie kolaży, czy
koralików i bransoletek może
trwać dłużej niż jeden czy dwa
sezony. Ludzie coraz częściej
próbują tworzyć coś własnymi
rękoma i odczuwać z tego tytułu
satysfakcję. A trzeba przyznać, że
niektóre pokolorowane obrazki
to prawdziwe arcydzieła.
Polscy wydawcy podchwycili
temat. W ofercie wydawnictwa
Siedmiogród znajduje się książka zatytułowana „Terapia antystresowa poprzez sztukę. 101
mandali i dzieł sztuki oczyszczających i wzmacniających naszą psychikę”.
Niewtajemniczonym należy się
wyjaśnienie. Mandala wywodzi
się z tradycji hinduskiej i
oznacza „koło życia, cały świat,

święty krąg”. W hinduizmie koło
uważane jest za symbol harmonii
i doskonałości.
Mandala to rysunek na planie
koła z wpisanymi kwadratami, o
bokach zorientowanych według
stron świata i jednocześnie rodzaj
techniki plastycznej. Jak się ma
mandala do antystresowych
kolorowanek? Doskonale wpisuje się w ten trend. Tworząc
mandale uczymy się skupienia
i koncentracji, wyciszamy się i
relaksujemy wyrażając uczucia,
lęki i myśli.
We francuskich księgarniach,
kolorowanki pomagające zwalczać stres, zajmują mnóstwo
miejsca. Teoria mówiąca o tym, iż
kolorowanie relaksuje, pozwala
zapomnieć o codziennych problemach, uspokaja i wycisza,
znajduje coraz więcej zwolenników, co przekłada się na
wydawniczy boom w tej kategorii.
Pięknie wydane zeszyty sprzedawane są w zestawach z
kredkami, do kupienia są także
tematyczne gazetki, w których
drukuje się specjalne zestawy do
kolorowania.
Są nawet specjalne pozycje
przeznaczone dla kobiet w ciąży
zawierające kwiatowe szkice, w
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których centrum znajduje się
rysunek noworodka.
Nowa moda, wydawnicze
szaleństwo?
Obojętnie jak naz- wać ten nowy
trend, może rzeczywiście warto
wziąć do ręki kolorowankę, kilka
kredek i powrócić do czasów
dzieciństwa. Kolorowanie ma
przyszłość. Nie jest już tylko
wspomnieniem z dzieciństwa, ale
coraz bardziej popularną terapią
w wersji dla dorosłych. Służy
jako terapeutyczne narzędzie,
artystyczna wypowiedź, kreatywna rozrywka. – I sposób na
stres.
Aleksandra Dobiecka
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Zagumkowani,
czyli szał na Loom Bands
Na punkcie tęczowych gumek
świat dosłownie oszalał. Każdy,
kto ma w domu dziecko w wieku
przedszkolnym, wczesnoszkolnym,
a nawet nastolatka, doskonale wie
o czym mowa. Bransoletki, koraliki,
naszyjniki, breloczki i przedziwne
figurki – to wszystko można wyczarować mając do dyspozycji zestawy
do wyplatania. Z pewnością jest to
hit tego roku i najpopularniejsza zabawka. Wprost nie do uwierzenia, że
pomysł na plecionki z kolorowych
gumek stał się biznesem wartym
miliony dolarów.
Historia jak z bajki
Skąd się wzięła moda na Loom
Bands? I skąd właśnie taka nazwa?
Band, to w języku angielskim opaska, natomiast loom – krosno. A cała
historia ma swój początek w pewnej
malezyjskiej wsi, gdzie przed 45 laty
urodził się i dorastał główny bohater
tej opowieści – Cheong Choon Ng,
Chińczyk z amerykańskim paszportem.
Mały Choon, od dziecka wyróżniał
się wśród rówieśników pomysłowością i kreatywnością, zwłaszcza w wymyślaniu i tworzeniu różnych zabawek. Rodzicom nie sprawiał kłopotu,
uczył się dobrze, ale miejsce na studiach było dla niego niedoścignionym marzeniem. Dorastał bowiem
w Malezji, gdzie dla Chińczyków
liczba dostępnych miejsc na wyższe

uczelnie była bardzo ograniczona.
Razem z bratem podjął więc decyzję
o emigracji. Wyjechali do Stanów
Zjednoczonych. Początki były ciężkie. Bez pieniędzy, bez znajomości
języka i bez żadnej pomocy. Ale
wiara w siebie i konsekwentne dążenie do celu mogą zdziałać cuda.
Tak było i w tym przypadku. Cheong
Choon skończył studia i otrzymał
dyplom magistra inżynierii mechanicznej. Postanowił zostać w USA.
Rozpoczął pracę w fabryce Nissana
w Detroit, w dziale zajmującym się
produkcją nowych, skutecznych
pasów bezpieczeństwa. Ożenił się
i doczekał dwóch córek. I na tym
mogłaby się skończyć ta opowieść
z happy endem, gdyby nie fakt, że
nasz bohater zawsze w życiu chciał
czegoś dowieść.
Pewnego dnia, po powrocie z pracy do domu zauważył, że córki bawią się gumowymi bransoletkami
ozdabiając ogonki kucyków Pony.
Chcąc im zaimponować (bawił się
gumkami w czasach swojego dzieciństwa), próbował je splatać na równi z dziewczynkami, ale okazało się,
że nie ma tak zwinnych i szczupłych
palców jak jego córki. Nie dał jednak za wygraną. Z drewnianej tarki
i beczułkowatych pinezek zbudował
małe krosno – mini warsztat tkacki,
a w ten sposób zaplecione bransoletki były nie tylko trwałe i solidne, ale
przede wszystkim ładne. Córki się

zachwyciły, a kolorowe bransoletki stały się przedmiotem zazdrości
wszystkich dziewczynek w okolicy.
I tak się wszystko zaczęło. Cheong
Choon Ng zaczął projektowanie wzorów gumek, krosen i łączników. Po
sześciu miesiącach pracy powstało
28 różnych wzorów, które opatentował za sumę tysiąca dolarów. Dzisiaj
o jego warsztat tkacki toczą się sądowe batalie. Spółka stworzona przez
chińskiego inżyniera pozwała już
dwie inne firmy, które skopiowały
jego pomysł.
Gumkowe imperium
Cheong Choon Ng, zainwestował
10 tysięcy dolarów (odłożone na
edukację córek) i sprowadził z Chin
tonę przygotowanych według jego
zaleceń gumek. W przydomowym
garażu cała rodzina ręcznie montowała krosna, znacznie już ulepszone. Tarkę zastąpiła perforowana tablica, a pinezki – niewielkie kołki. Do
przeciągania gumki w jedną i drugą
stronę służyły nieco odkształcone
stomatologiczne haki.
Początkowo sprzedaż szła opornie, na szczęście Choon nie zostawił
pewnej posady w fabryce samochodów. Żadne sklepy z zabawkami nie
chciały wprowadzić do swojej oferty nowej zabawki, bo jak wiadomo
ten segment rynku bywa bardzo
kapryśny i nikt nie chciał ryzykować. Pewnego dnia córki Choona
wrzuciły do internetu filmik pokazujący możliwości, jakie oferowały
wymyślone przez tatę krosna. Coś
drgnęło, ale jeszcze nie na dużą
skalę. Przełomem okazał się 2012
rok, kiedy pewien sklep z zabawkami złożył zamówienie warte 10
tysięcy dolarów. Lawina ruszyła. W
ciągu zaledwie pół roku obroty firmy „Choon’s Desing” wynosiły już
ponad 200 tysięcy dolarów miesięcznie, a jej szef musiał wziąć trzymiesięczny bezpłatny urlop w fabryce

Antwerpia po polsku

grudzień 2014 - styczeń 2015

samochodów, aby doglądać i rozwijać rodzinny interes. Jak się można
domyślić, nigdy już do tej pracy nie
wrócił.
Jak to się robi? I kto to robi?
Zabawa polega na przeplataniu
różnokolorowych gumek przy użyciu plastikowej podstawki z kołkami – czyli mini krosna. Dzięki
takiej kombinacji można uzyskać
najróżniejsze plecionki. Gumki,
oczywiście w odpowiedniej kolejności, zakłada się na bolce krosna
i przy pomocy szydełka przeplata
się. Chociaż początkowo gumki
zostały pomyślane do zaplatania
bransoletek, teraz ilość najróżniejszych możliwości i kombinacji jest
wprost nieograniczona. Występują
we wszystkich kolorach tęczy, można je łączyć na dowolne sposoby i
upleść z nich nawet opaski na włosy, torebki, czy sukienki. Wszystko
zależy od pomysłowości, fantazji i
samozaparcia gumkowicza.
Moda na bransoletki, naszyjniki,
pierścionki i innego rodzaju plecionki ogarnęła cały świat. Bawić się mogą już czterolatki, więc coraz więcej
rodziców daje się namówić na zakup
zestawu startowego. Zabawa jest rozwijająca, bo dzieci ćwiczą motorykę
i chociaż na trochę oddalają się od
komputera, tabletu, czy konsoli do
gier. „Loomują” prawie wszystkie
dzieci w przedziale od czterech do
dwunastu lat. Gumkowe szaleństwo
zatacza coraz szersze kręgi w domu,
szkole, na podwórku i na placu zabaw.
Loom Bands ma rzesze fanów na
całym świecie. Lubią je dziewczynki,
chłopcy i dorośli. „The Guardian”
napisał, że „zaplatane z gumek kolorowe pasemka, niczym dawniej
hipisowskie bransoletki przyjaźni,
były hitem tego lata”. Podbiły już
trzy kontynenty. Noszą je i celebryci i dzieci w Europie, Australii, a na
Wyspach Brytyjskich szlaki dla nowej mody przetarł David Beckham
i księżna Kate.
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groźnych dla zdrowia ftalanów.
Kupując więc swoim pociechom
zestawy Loom Bands upewnijmy
się, że płacimy za oryginał, a nie podróbkę. Tylko jedna firma na świecie
produkuje bezpieczne gumki i za to
trzeba zapłacić odpowiednią cenę.
Pozostałe, pojawiające się na rynku,
są dużo tańsze i niestety mogą być
szkodliwe dla zdrowia.

Szkodliwe gumki?
Od pewnego czasu zarówno światowe, jak i polskie media donoszą,
że podróbki gumek Choona zawierają rakotwórcze ftalany. To zresztą
było producentowi bardzo na rękę,
ponieważ już w tej chwili czeka on
na sądowy finał skierowanych przez
niego spraw. Firmy, które nielegalnie kopiowały jego pomysły, prawdopodobnie będą musiały zapłacić
wytwórcy wielomilionowe odszkodowania. Jednak spanikowani i zdenerwowani rodzice zaczęli podejrzliwie patrzeć na kolorowe gumki i do
jednego worka wrzucać zarówno te
oryginalne, jak i podróbki.
Czy Loom Bands rzeczywiście są
szkodliwe dla zdrowia? Choon’s
Desing w specjalnie wydanym
oświadczeniu zapewnił, że wszystko jest w najlepszym porządku: „W
naszych produktach nie ma szkodliwych chemikaliów. Pragniemy zapewnić naszych klientów, że nasze
produkty są bezpieczne i spełniają,
a nawet wyprzedzają amerykańskie,
japońskie i europejskie normy bezpieczeństwa dotyczące zabawek”.
Niestety, podróbki nie są już tak
bezpieczne. Na przykład włoska policja skonfiskowała aż 20 milionów
sztuk kolorowych gumek, które zdaniem specjalistów mogły być wyprodukowane z toksycznego materiału
wywołującego raka. Pojawiły się
od razu pierwsze zarzuty dotyczące
handlu groźnymi dla zdrowia produktami i ukarano trzy Chinki prowadzące hurtownię sprzedaży tych
produktów.
Dyrektorzy niektórych polskich
szkół zabronili noszenia tego typu
ozdób w ich placówkach. Zakaz będzie obowiązywał dopóki, dopóty laboratoria przy Instytucie Przemysłu
Skórzanego i Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów nie
sprawdzą, czy gumki nie zawierają

„Normalny” milioner
Dzisiaj kanał Loom Bands na
Youtube ma niemal 80 milionów
wyświetleń i blisko pół miliona
subskrybentów. Do tego trzeba jeszcze dodać niezliczoną ilość fanów,
którzy na swój własny sposób gumkowy interes promują i reklamują.
Tylko w zeszłym roku obroty firmy
Choon’s Desing przyniosły zyski w
wysokości ponad 44 milionów dolarów.
A jak żyje obecnie Cheong Choon
Ng ? – Normalnie.
Zupełnie tak samo zanim został
milionerem. Mieszka wciąż w tym
samym domu i jeździ tym samym
samochodem. Jak mówią jego znajomi: „jest skromny i normalny aż
do bólu”. Na pytanie dziennikarza,
dlaczego niczego w swoim życiu nie
zmienił, odpowiedział tak: „Mamy
ładny dom, czemu mielibyśmy go
zmieniać i się przeprowadzać? Nie
jesteśmy ludźmi, którzy żyją ponad
stan. Może kiedy przejdę na emeryturę, kupię sobie łódź i będę łowił
ryby”. A co uważa za swój największy sukces? To, że odzyskał pieniądze przeznaczone na studia córek
– te dziesięć tysięcy dolarów, które
zainwestował w zakup gumek w
Chinach.
Aleksandra Dobiecka

52

Antwerpia po polsku

grudzień 2014 - styczeń 2015

Dlaczego człowiek tyje
Piszę ten artykuł, aby wyjaśnić
pewne nieporozumienie dotyczące
procesu przybierania na wadze. Jak
to jest, że niektórzy tyją, a niektórzy nie? Jako dietetyk, w Antwerpii
mam do czynienia z różnymi klientami. Wydawało mi się kiedyś, że przy
dzisiejszym dostępie do informacji
na temat zdrowego odżywiania się,
większość ludzi rozumie skąd bierze
się nadwaga. Niestety tak nie jest.
Często słyszę na przykład, że chleb
jest tuczący, więc lepiej przerzucić
się na sucharki, albo że orzechy są
źródłem zdrowia i nie należy ich sobie żałować. Oba te stwierdzenia są
tylko w połowie prawdziwe. I to jest
nasz największy problem. Coś tam
wiemy, ale nasza wiedza jest szczątkowa. Zacznijmy więc gromadzenie
informacji na temat żywienia się od
podstaw. Najlepsi matematycy też
zaczynali swoją edukację od nauki
dodawania i odejmowania. W ten
sposób unikniemy codziennych błędów, które prowadzą nas do nadwagi, chorób serca, cukrzycy, a nawet
niektórych rodzajów raka.
Co mówią liczby?
Sprawdźmy na początek czy warto rozmawiać na temat nadwagi.
Zgaduję, że albo sam(a) cierpisz
na nadwagę, albo ktoś w Twoim
najbliższym otoczeniu ma nadwagę. Prawda? Według statystyk tak.
Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że w 2008 roku prawie połowa populacji świata cierpiała na
nadwagę lub na otyłość (spójrz na
wykres). Dziś mamy rok 2015 i wcale
nie jest lepiej…

Niedowaga

Zdrowa waga Nadwaga

BMI < 18,5

BMI 18,5 - 24,9 BMI 25 - 29,9 BMI 30 - 39,9

czy Twoja waga zagraża Twojemu
zdrowiu. Zarówno zbyt niska jak i
zbyt wysoka waga zaburza procesy
fizjologiczne naszego organizmu.
Oba stany są więc niepożądane.
Weźmy na przykład dwie kobiety o
tym samym wzroście:
•Kobieta 1 (nazwijmy ją Kasia): 165
cm i 73 kg – jej BMI to 27.
•Kobieta 2 (nazwijmy ją Ania): 165
cm i 82 kg – jej BMI to 30.
Co to znaczy? Spójrzmy na powyższą tabelę.
Kasia, której BMI wynosi 27, znajduje się w żółtym polu. Znaczy
to najprawdopodobniej, że ilość
tkanki tłuszczowej w jej ciele jest
podwyższona*. Ten stan nie zagraża jej zdrowiu, ale Kasia powinna
zwrócić szczególną uwagę na to, by
nie przybrać zbyt wiele na wadze.
Znajduje się bowiem blisko granicy czerwonej. Chodzi tu o wyraźny
stały przyrost wagi. Wahania wagi
o 1-2 kilogramy w dół i w górę są
całkiem naturalne. A co z Anią?
Przyjmijmy, że Ania nie jest osobą
z ogromną górą mięśni. Jest przeciętną Polką o zwykłej dziennej aktywności fizycznej. Jej wysoka waga
jest więc wynikiem nagromadzenia
się dużej ilości tkanki tłuszczowej.
Ilość ta jest na tyle wysoka, że zaburza wiele procesów fizjologicznych
w organizmie Ani. To prowadzi do
chorób takich jak cukrzyca, choroby serca, miażdżyca, podwyższone
ciśnienie itd. W skrócie – BMI od
30 wzwyż jest szkodliwe dla zdrowia.
* I to wszystko przez tę tkankę tłuszczową…

Czy to jeszcze nadwaga czy już
otyłość?
Nadwaga i otyłość – uważajmy, żeby
używać tych dwóch pojęć poprawnie, bo opisują one dwie różne kategorie wagowe. Czy obił Ci się kiedyś o uszy skrót BMI (Body Mass
Index)? BMI oblicza się za pomocą
prostej formuły, która wyznacza stosunek wzrostu do wagi. Ocenia ona

Uwaga! Czy Twoja masa mięśniowa
jest wyjątkowo rozwinięta (np. trenujesz regularnie na siłowni lub wykonujesz ciężką pracę fizyczną)? Jesteś
pewna/pewien, że to Twoje mięśnie,
a nie tkanka tluszczowa są przyczyną
Twojej wysokiej wagi (a więc i wysokiego BMI)? Jeśli tak, możesz zignorować wykres BMI. Jeśli prowadzisz
zdrowy tryb życia, Twoja podwyższona waga nie wpływa negatywnie na
Twoje zdrowie.
To wysoka ilość tkanki tłuszczowej,
a nie waga sama w sobie jest szkodliwa dla zdrowia.

Otyłość

Otyłość
kliniczna
BMI > 40

Krótka lekcja na temat kalorii
Ach te kalorie… Gdyby tak wszystko
miało zero kalorii życie byłoby łatwiejsze, jedlibyśmy tyle ile chcemy,
nie martwiąc się o wagę. Prawda?
– Nie. Wszyscy byśmy wymarli: my,
zwierzęta i wszystkie żywe stworzenia, które żyją i funkcjonują dzięki
kaloriom. Co to jest kaloria?
Kaloria (łac. calor, czyli ciepło) to
jednostka opisująca ilość energii.
Między innymi energii znajdującej
się w pożywieniu, której nasz organizm potrzebuje by podtrzymać
wszystkie funkcje życiowe. Tak jak
samochód potrzebuje paliwa żeby
jeździć, tak ludzkie ciało potrzebuje
energii (kalorii) by funkcjonować.
Czyli to już jest jasne – kalorii potrzebujemy jak powietrza. I tak jak
od nadmiaru powietrza możemy
zemdleć, tak od nadmiaru kalorii
możemy … – Wiadomo. Zauważ, że
gdy mowa o energii czerpanej z żywności, używa się pojęcia kilokalorii
(w skrócie kcal), czyli tysięcy kalorii.
Pamiętasz jak na biologii mówili o
tym, że w przyrodzie nic nie ginie?
I jak na fizyce uczyli o tym, że jeden rodzaj energii może przeistoczyć się w inny rodzaj energii? Na
tych dwóch zasadach (tak w skrócie) opiera się związek między kaloriami i przybieraniem na wadze.
Zacznijmy od tego, że kilokalorie
znajdują się m.in. w żywności i napojach. Gdy coś jemy, np. kromkę
chleba, nasz organizm decyduje
jak tę kromkę chleba spożytkować.
Kalorie w niej zawarte mogą zostać
od razu spalone i użyte jako paliwo
dla czynności jakie w danej chwili
wykonujemy. Jeśli jednak ta energia
nie jest ciału w danym momencie
potrzebna, zostanie ona zgromadzona „na później”. Gdzie? – W tkance
tłuszczowej. Po to ją mamy – służy
ona m.in., jako zapas energii.
Lekarze i dietetycy grożą nam palcem, gdy jemy pączki, a cieszą się,
gdy jemy jabłka. Jest tak między innymi dlatego, że pączki zawierają
niezdrowe tłuszcze nasycone, które szkodzą naszemu sercu. Drugim
powodem jest zawartość kalorii w
tych produktach. Żeby zrozumieć,
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one na zielonym tle. Zdecydowanie
nie powinniśmy z nich rezygnować,
ale umiar jest zalecany. Na przykład
mała garstka orzechów to ok. 200
kcal, ale potrzebujemy ich w naszym
menu, ponieważ zawierają bardzo
zdrowe dla nas tłuszcze omega 3.
Zaleca się więc jedzenie nie więcej
niż 25g orzechów dziennie (jest to
np. kilka migdałów).
Mity na temat odchudzania
Zakończę może podsumowaniem
trzech pytań, jakie usłyszałam podczas konsultacji.
Czy picie wody z cytryną pomoże
mi schudnąć?

dlaczego pączek zawiera więcej kalorii (energii) niż jabłko, rozłożymy
je na czynniki pierwsze.
Gdy spojrzymy przez mikroskop na
pączka, znajdziemy tam trzy podstawowe składniki odżywcze, które są
źródłem kilokalorii: węglowodany,
tłuszcze i białka. Co to znaczy, że są
one źródłem kalorii? Znaczy to, że
gdy organizm „spali” je w długim
ciągu reakcji chemicznych, uwalnia się z nich energia którą gdzieś
trzeba „schować” na później. Z jednego strawionego grama tłuszczu
uwalnia się 9 kilokalorii (kcal). Z
jednego grama białka otrzymamy 4
kcal, tak samo jak z jednego grama
węglowodanów.
Teraz pora na dawkę liczb. Jeden
pączek to 44 gramy węglowodanów, (czyli mąka i cukier), 11 gramów tłuszczu, (bo smażymy je w
głębokim oleju) i 5 gramów białka.
To już 86% czystych kalorii. A jabłko? Jabłko to prawie sama woda
(a dokładniej 83 procent). Do tego
znajdziemy tam trochę węglowodanów, witaminy i minerały. Jeśli
podliczymy wszystko, otrzymamy
co następuje:

SUMA
KALORII

Pączek
(70g)

Jabłko
(75g)

295 kcal

40 kcal

Czyli jeden pączek zawiera tyle samo kalorii, co ponad 7 jabłek. A
ważą one prawie tyle samo. Czy już
rozumiesz skąd ta różnica?
Zdrowa dzienna porcja kalorii
Jeśli myślisz teraz „od dzisiaj jem
tylko jabłka!”, to czytaj dalej, bo
wcale nie o to chodzi. Twoje ciało
potrzebuje wszystkich tych składników odżywczych, ale w odpowiednich ilościach. Nie za dużo i nie za

mało. Przeciętna kobieta potrzebuje
dziennie 2000 kcal, natomiast mężczyzna 2500 kcal. Co się dzieje, gdy
jesz mniej niż Twój organizm potrzebuje? Twoje ciało odkłada o wiele
mniej energii na później, bo wszystkie skonsumowane kalorie potrzebne mu są do funkcjonowania. W rezultacie chudniesz. Zastanawiasz się
może jak to jest, że większość kobiet
po zrzuceniu kilku kilogramów z reguły znowu przybiera na wadze (tzw.
efekt jojo)? Jest to złożona kwestia,
ale da się temu zapobiec z pomocą
dietetyka. W sytuacji odwrotnej, –
czyli wtedy gdy przyjmujesz więcej
kalorii niż potrzebujesz – Twój organizm trawi i odkłada. I jeszcze raz
trawi i odkłada… Bo co ma innego
z całą tą energią zrobić?
Ja prawie nic nie jem, a wciąż tyję!
Znasz to? Jesteś zapracowana(y),
nie masz czasu jeść w ciągu dnia.
Czasem w biegu coś przekąsisz, a
porządny posiłek zjadasz właściwie
dopiero wieczorem. Niemożliwe, że
zjadłaś(eś) więcej niż 2000/2500 kcal!
No to uważaj, bo po tym, co napisałam powyżej chyba już wiesz, że
łatwo jest niepostrzeżenie zjeść 300
kcal w kilku kęsach. Jest kilka takich produktów spożywczych, które tak jak pączek zawierają ogrom
kalorii w małej porcji. Nie musimy
szukać daleko. W poniższej tabeli
kilka przykładów kalorycznych produktów.
Zauważ, że istnieją też ZDROWE,
ale kaloryczne produkty. Widnieją
Orzechy
i nasiona

Masło
Słodzone
orzechowe napoje
gazowane

Czekolada Kiełbasy,
mleczna, boczek,
Nutella
żeberka...

Jeśli spożywasz w ciągu dnia więcej kalorii niż Twoje ciało potrzebuje, będziesz przybierać na wadze. Zacznij więc od podstaw – jedz
zdrowo. Woda z cytryną to źródło
witaminy C i wody. Tego nigdy za
wiele! Nie jest to jednak magiczny
środek odchudzający.
Czy sucharki są mniej kaloryczne
niż chleb?

Co to są sucharki? Jest to chleb,
z którego odparowała woda. 100g
chleba zawiera ok. 250 kcal. Gdy
odparujemy z niego wodę, (która nie
zawiera ani jednej kalorii) pozostaje
nam tylko masa kaloryczna. W rezultacie nasze 100g zawiera więcej
kalorii. Ile? 405 kcal w 100 gramach
sucharków.
Nie jem śniadań, bo jestem na diecie. Czy to dobrze?

Nie. Jeśli jesteś na diecie, śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków! Według badań naukowych
osoby które nie jadają śniadań, mają
zwiększoną tendencję do jedzenia
kalorycznych posiłków i przekąsek
w ciągu dnia, przez co doprowadzają
się do nadwagi i otyłości. Jedz więc
śniadania sycące i bogate w błonnik!
Jeśli masz pytania dotyczące odżywiania, na które szukasz odpowiedzi, nie czekaj i napisz.
Bardzo chętnie pomogę!
zdrowe.odzywianie.be@gmail.com
Joanna Czerniak
Dietetyk
Lody

Pączki,
Ser
batoniki
czekoladowe
ciastka

Chipsy,
frytki,
smażone
ziemniaki

Olej do
zmażenia

Suszone
owoce

Masło,
smalec
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Kącik absurdu
W codziennym życiu wykonujemy dużo różnych czynności, często
nie zdając sobie sprawy z tego, jak
bardzo są one szkodliwe dla naszego zdrowia. Do pewnych zachowań
tak się przyzwyczailiśmy, że nawet
nie zastanawiamy się, po co i dlaczego to robimy. Jest to dla nas tak
oczywiste, że pytania o celowość lub
skutki takich działań uważamy za
absurdalne.
„Częste mycie skraca życie”
Jak powszechnie wiadomo, ciało
człowieka pokryte jest najróżniejszymi bakteriami, z których wiele,
wbrew pozorom, jest nam bardzo
potrzebnych. Częste kąpiele czy
branie prysznica z jednej strony są
oznaką dbania o higienę, z drugiej
zaś powodują, że wszelkiego rodzaju
mydła i żele skutecznie zmywają z
naszego ciała przyjazne bakterie, tak
potrzebne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.
Wysuszanie naskórka spowodowane ciągłym myciem, może po pewnym czasie doprowadzić do zapalenia skóry. Nie rezygnujmy jednak
ani z kąpieli, ani z prysznica, po prostu dostosujmy częstotliwość mycia
do codziennej aktywności fizycznej.
Powinniśmy również uważać na
nasze włosy. Zdarza się, że myjemy
je pierwszym lepszym szamponem,
nie zważając na to, że powinien to
być specyfik odpowiednio dobrany
do danych włosów.
Mit antybakteryjny
Panuje przeświadczenie, że mydła antybakteryjne zabijają 99,99
procent bakterii na naszej skórze.
Pomyślałby ktoś, że to dobrze. Ale
niezupełnie. Większość bakterii
jest dla nas zupełnie nieszkodliwa,
a część z nich nawet niezbędna.
Mydła antybakteryjne zaburzają
florę bakteryjną na naszej skórze i
często zamiast pomagać, szkodzą.
Zawierają związek zwany triklosa-

nem, który powoduje osłabienie
naszego systemu immunologicznego i zwiększa prawdopodobieństwo uczuleń. Mydła antybakteryjne
sprawdzają się tylko wtedy, kiedy
zalecane są komuś do stosowania
przez lekarza dermatologa. Innym
polecam zwykłe, „staromodne” szare mydło, sprawdzone już przez nasze prababcie.
„Budzikom śmierć”
Coraz częściej lekarze alarmują,
że budzik ludzkiemu organizmowi
wcale nie służy. W ciągu tygodnia to
właśnie on podrywa nas brutalnie
na nogi przerywając błogosławiony
sen. Natomiast w weekendy, kiedy
na ogół chcemy pospać sobie dłużej, nasz naturalny rytm ulega gwałtownemu zaburzeniu. Organizm,
który ledwie przyzwyczaił się do
jednej stałej pory budzenia się, już
po kilku dniach ma rozregulowany
cały system. Ale na tym nie koniec.
Japońscy specjaliści twierdzą, że natarczywy budzik, który wyrywa nas
z głębokiego snu, sprawia, że nasze
ciśnienie gwałtownie się podnosi.
Nie pożyczaj
W życiu kierujemy się, albo staramy się kierować zasadą, żeby
od kogoś, ani nikomu, niczego
nie pożyczać. Ale zapominamy na
przykład o długopisie. Pożyczamy
go od kolegi w pracy, przyjaciółki,
znajomych, pani na poczcie czy w
urzędzie. Podpisujemy dokumenty przedmiotem, które przed nami
miały w rękach dziesiątki, a nawet
setki osób, zostawiając na nim swoje
ślady wraz z wielką ilością bakterii.
Potem się dziwimy, skąd znowu
przyplątał się do nas ten wirus grypy! Lekarze alarmują, że właśnie
bakterie grypy i inne zarazki przekazywane są przez człowieka z ręki
do ręki. Jak tego uniknąć? – Używać
zawsze swojego długopisu lub pióra.
Ta sama zasada dotyczy telefonów
komórkowych. Wydawać by się mogło, że bardziej osobistej rzeczy mieć
już nie można. A jednak. Nie dość,
że pokazujemy sobie nawzajem sms-y, filmiki, nagrania czy zdjęcia, to
dajemy swój telefon do ręki drugiej
osobie, odbierając jednocześnie od
niej kolejną porcję bakterii.
Na dodatek mało kto z nas pamięta o tak prozaicznej czynności
jak czyszczenie swojego telefonu.
A niestety powinien pamiętać.
Codziennie przebywamy w wielu
miejscach – w pracy, urzędach,

sklepach i środkach miejskiej komunikacji. Dotykamy spłuczki w
publicznej toalecie, poręczy w tramwaju czy autobusie a potem…chwytamy za telefon. W międzyczasie na
komórce osadzają się pot, ślina czy
naskórek, które są idealną pożywką
dla bakterii. Według naukowców,
na naszych telefonach jest pięć razy
więcej bakterii niż na desce klozetowej w ogólnodostępnej toalecie, na
klamce, czy podeszwie buta.

(Nie)praktyczne japonki
Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę
z niebezpieczeństwa czyhającego na
nasze stopy ze strony praktycznych
i lekkich japonek. To letnie obuwie,
ze względu na wygodę i przepuszczalność powietrza, jest bardzo popularne. Ale… paski między palcami
mogą boleśnie poobcierać nasze stopy. To jeszcze pół biedy. Najgorsze
jest to, że chodząc w japonkach trzeba stawiać kroki tak, żeby klapki
nie spadły z naszych stop. Czyli w
sposób bardzo dla naszych nóg niezdrowy, o czym niestety większość
z nas nie wie.
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Romantyczne świeczki
Mowa o bardzo popularnych zapachowych świeczkach, które są niezastąpionym atrybutem romantycznej
kolacji we dwoje. Rzeczywiście wydzielają miły dla nosa zapach, ale też
podtruwają. Zdaniem naukowców,
w czasie spalania, świeczki parafinowe emitują trujące gazy takie jak na
przykład benzen. Jeżeli więc chcemy zachować romantyczny nastrój,
ale nie narażać siebie i innych na
toksyczne opary, zanim zapalimy
świeczkę, zadbajmy o odpowiednią
wentylację pomieszczenia.

Mamona
Czyli kasa, albo szmal. O tym, że
pieniądze są straszliwie brudne i pełne zarazków wiadomo nie od dziś.
Mamy z nimi bez przerwy do czynienia, ale po kontakcie z pieniędzmi
na ogół nie myjemy rąk. Nie mamy
takiego nawyku, albo o tym nie
pamiętamy. Tymczasem badacze z
amerykańskiego centrum medycznego w Dayton sprawdzili, co znajduje się na pieniądzach. W zwykłym
sklepie spożywczym wymienili się
oni na banknoty z osobami czekającymi w kolejce. Wzięli od nich te
używane, dając w zamian nowe. Na
68 banknotach uzbieranych od ludzi, w pięciu przypadkach odkryli
najbardziej zjadliwe bakterie – pałeczkę zapalenia płuc i gronkowca
złocistego. Na 59 znajdowały się
bakterie groźne dla osób z obniżoną
odpornością, a tylko cztery banknoty były w miarę czyste. W związku z
tym, że nie zawsze mamy możliwość
umycia rąk po uprzednim kontakcie z pieniędzmi, może nareszcie
zaczniemy w sklepach, urzędach,
czy na poczcie płacić kartami kredytowymi. Jednak urządzenie do
wpisywania kodu też nie zawsze
jest czyste…
Mit o wodzie
Przyjęło się, że ludzki organizm
powinien dziennie otrzymywać
około 2,5 litra wody, czyli równowartość około ośmiu szklanek. W
przeciwnym wypadku grozi mu odwodnienie, które w konsekwencji
może doprowadzić do poważnych
problemów zdrowotnych. Okazuje
się jednak, że powyższa teoria nie
jest całkowicie zgodna z prawdą. Ze
światowych ośrodków medycznych

napływają informacje, że takie wlewanie w siebie – i to na siłę – dużych
ilości H20 wcale nie jest konieczne, a co więcej, nie zawsze zdrowe.
Wodę powinniśmy pić wtedy, kiedy
jesteśmy spragnieni i nasz organizm
się tego domaga. Jeżeli nie mamy
ochoty na szklankę wody, brak płynu możemy uzupełnić równie dobrze jedzeniem, sokiem czy herbatą.
(Nie)zdrowy ryż
Ryż jest jednym z najczęściej spożywanych pokarmów na świecie.
Twierdzenie, że jest szkodliwy dla
naszego zdrowia, może zabrzmieć
trochę absurdalnie. Niestety – pestycydy i nawozy stosowane przy jego
uprawie, dla organizmu człowieka
zdrowe nie są. Z tego wypływa wniosek, że i ryż najzdrowszy niestety nie
jest. Według specjalistów, produkty
z ryżu zawierają dużo nieorganicznego arsenu, który jest o wiele bardziej toksyczny niż jego organiczny
odpowiednik i wyjątkowo niezdrowy. Nie namawiam do wykreślenia
ryżu z domowego jadłospisu, warto
jednak powyższe uwagi wziąć sobie
do serca. Szczególnie uważać powinny kobiety ciężarne i dzieci.
Byle jakie przeciwsłoneczne
okulary
W niektórych przypadkach
oszczędność naprawdę nie popłaca.
Tak właśnie jest z przeciwsłonecznymi okularami. Nasze oczy będą
bezpieczne tylko wtedy, kiedy przed
słonecznymi promieniami ochronią
je dobrej jakości, prawdziwe lub syntetyczne szkła. Tanie i byle jakie,
egzaminu nie zdadzą. Brak odpowiednich szkieł może doprowadzić
nasze oczy do poważnych komplikacji wzrokowych. Dlatego nie dajmy
się zwieść ulotkom dołączonym do
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tanich okularów, zapewniających,
że są one bezpieczne. Niestety to, co
dobre, naprawdę musi kosztować.
Wózki na zakupy
Wchodzimy do marketu, wrzucamy monetę i bierzemy wózek na
zakupy. To standard i „oczywista
oczywistość”. Chwytamy wózek za
rączkę, której przed nami dotykały
już setki osób. Często chorych, zakatarzonych, z nieumytymi po wyjściu
z toalety rękoma, albo tych, którzy
dopiero coś zjedli i też rąk nie umyli.
Znowu odwołam się do naukowych
badań, ale niestety wynika z nich, że
na uchwytach sklepowych wózków
znajduje się więcej resztek śliny,
chorobotwórczych bakterii i kału,
niż w publicznych toaletach.

Jak widać z powyższych przykładów, absurdów w naszym codziennym życiu nie brakuje. Zanim więc
kolejny raz damy komuś do ręki
swój telefon komórkowy lub wybierzemy się na zakupy, pomyślmy,
ile szkodliwych dla naszego zdrowia
bakterii dzięki własnej niefrasobliwości przynieśliśmy do naszego
domu.
Opr.: Malwina Komysz
Źródła:
onet.pl/ciekawostki, se.
pl/wydarzenia/ciekawostki
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Słowo o byle czym
Temat jest, UFO nie ma
Takie wrażenie można odnieść,
śledząc skąpe informacje medialne. Ale trudno już przemilczeć głosy tysięcy świadków, którzy widzieli
obiekty poruszające się z wielkimi
prędkościami. UFO zmieniają kierunek lub nagle zatrzymują się w przestrzeni, by szybko ruszyć z miejsca.
Takich przeciążeń, w warunkach
grawitacji, nie wytrzymałby żaden
człowiek. Relacje naocznych świadków można podważać. Ale ktoś, kto
widział UFO na własne oczy, nawet
jeśli milczy, to i tak wie swoje.
A może Oni są?
UFO to niezidentyfikowany
obiekt latający. Jeśli porusza się
on w sposób nienaturalny, musi
być przez kogoś kierowany… Są tacy, którzy twierdzą, że „Zbliżają się
czasy, gdy kwestia tego czy UFO i
Istoty Pozaziemskie (IP) istnieją,
nie będzie już pytaniem oczekującym odpowiedzi potwierdzającej.
Ważniejsze stanie się raczej to, w
jaki sposób ustosunkujemy się do
Istot Pozaziemskich, ich licznych
cywilizacji i naszego miejsca – już
świadomego – we wszechświecie”.
Najczęściej kreowanym wizerunkiem Obcych jest albo dziwaczny
„zielony ufoludek”, albo stado dziwacznych okrutnych wrogów, z
którymi człowiek walczy i zwycięża.
Nawet, jeśli łaskawie zgodzimy się,
że IP istnieją, to ewentualnie dopuścimy możliwość istnienia jednej
rasy „zielonych”. Sądzić jednak wypada, że wielki plan Stworzenia jest
szerszy i głębszy niż to, co widzimy i
wiemy, a nawet to, co przypuszczamy, że może być.
Nasze pojmowanie wszechświata ciągle jest ograniczone wiedzą.
Jednak Albert Einstein stwierdził:
„Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest
wyobraźnia”.
Niektóre środowiska religijne dają
już do zrozumienia, że człowiek nie
powinien ograniczać nieskończonych możliwości sił wyższych sądząc, że jest jedynym inteligentnym
bytem stworzonym we wszechświecie. Naukowcy mają urządzenia,
używane do podglądania i nasłuchiwania, „co w kosmosie piszczy”.
Zaglądają coraz dalej w niebo, inni zaś coraz głębiej w głąb atomu.
Nasz wszechświat może jednak być
tylko wielkim bąblem w ogromnym
oceanie wielu wszechświatów, a

wewnątrz cząstek elementarnych
każdego atomu może istnieć wiele
mikro wszechświatów. – I tak dalej
w obie strony. Kto ośmieli się wbić
kołek na poletku Pana Boga i powiedzieć, że dalej już nic nie ma?
Jak to się zaczęło?
„Pomijając” tysiące artefaktów
oraz zastanawiające informacje w
zachowanych do dzisiaj pismach –
za początek współczesnego zainteresowania UFO uważa się meldunek
(rok 1947) pilota Kennetha Arnolda,
o dziewięciu niezwykłych obiektach
latających. Tego samego dnia było
też około 18 innych podobnych obserwacji. Temat stopniowo zaistniał
w świadomości ludzi. Obecny szeroki dostęp do informacji, nie zawsze
cenzurowanych przez oficjalną naukę, przyniósł zainteresowanie tym
tematem, a także wątpliwości, spowodowane mnogością sprzecznych
wiadomości i teorii.
Antagonizmy
Istnieje wiele ugrupowań – od jawnych i tajnych komisji rządowych,
aż po pasjonatów – zajmujących
się badaniem UFO, analizowaniem
różnych zdarzeń. Powstaje wiele teorii, m.in. uważanych za spiskowe.
Za główny antagonizm można uważać różnice poglądów pomiędzy tzw.
sceptykami i wierzącymi. Ci pierwsi chcą mieć dowody naukowe. Ale
ta materia jest bardzo ulotna, a oni
upierają się żeby złowić motyla w
klatkę na niedźwiedzia. Ci drudzy
ślepo wierzą np. jednej osobie, która
„miała wizję” lub chce tylko zwrócić
na siebie uwagę, nie dopuszczają innych, bardziej przyziemnych zdobyczy badań UFO. Problem polega na
znalezieniu „złotego środka”, rozwadze a zarazem otwartości na Nowe.
Kanony oficjalnej nauki są ciągle
sztywne, ale bardzo obiecujące są
osiągnięcia w zakresie mechaniki
kwantowej, która zaczyna wyjaśniać
zjawiska uważane dotąd za zwykłą
fantazję.
Nawiasem mówiąc, do niedawna,
za szczyt fantazji uważaliśmy zielony las rosnący po drugiej stronie
Księżyca. Teraz, autorzy Science
Fiction zawieszają pisanie swoich
trylogii, bo czekają na wyniki badań
naukowych. Dlaczego? – Nawet
najbardziej śmiała fantazja musi
jednak mieć znamiona prawdopodobieństwa.

Do najbardziej kontrowersyjnych
należy teoria, że na Ziemi jest tajna
grupa ludzi, która dużo wie o UFO
oraz IP i chce to utrzymać w tajemnicy, a nawet kontaktuje się z niektórymi Obcymi. Przecieki pochodzą
– jednak „oficjalna nauka tego nie
potwierdza” – od byłych pracowników rządowych i wojskowych, którzy twierdzą, iż mieli bezpośredni
kontakt z UFO a nawet kosmitami.
Czy jesteśmy gotowi na spotkanie?
Ciągle nie ma oficjalnie potwierdzonego bezpośredniego kontaktu
z Obcymi, ani nawet zdjęć ich pojazdów. Dla mnie jest tylko jedno wytłumaczenie. – Jeśli Oni są, to sobie
tego nie życzą. Jeszcze nie. W przeciwnym przypadku, pojawiliby się
nad miastem w pojeździe, który zakryłby pół nieba. Wtedy albo zostaliby obwołani naszymi bogami, albo
dostaliby mandat za złe parkowanie.
Reakcja przeciętnego człowieka jest
trudna do przewidzenia, choć są tacy, którzy powiedzieliby – nareszcie.
Może być wiele „gatunków” IP
na różnych poziomach rozwoju.
Lecz czego my, wiecznie skłóceni
i walczący między sobą Ziemianie
możemy spodziewać się od wysoko
rozwiniętych istot pozaziemskich?
– Chyba tylko wyrozumiałości i
ewentualnie chęci pomocy, na którą jeszcze nie jesteśmy gotowi. Niżej
rozwinięte IP, dysponujące jednak
wyższą technologią, mogą nie być
zainteresowane naszym rozwojem.
Może wolą stać się naszymi władcami, a z nas uczynić modyfikowane
klony do eksperymentów lub ciężkiej pracy.
Reakcja na spotkanie
Zwykły zjadacz chleba, na
Spotkanie mógłby zareagować w
sposób nieprzewidywalny i nie do
opanowania. Pomimo, że temat
jest, w obliczu spotkania czy choćby oficjalnej informacji o istnieniu
wielu cywilizacji IP, mógłby zapanować wśród ludzi globalny chaos na
wszystkich poziomach egzystowania. Ktoś, kto niespodziewanie zobaczyłby IP „twarzą w twarz”, mógłby
tego emocjonalnie nie wytrzymać i
to nie ze strachu, lecz z przerażenia
spowodowanego zawaleniem się jego pojmowania świata. I Oni, – jeśli
są – o tym wiedzą.
Michał Nowacki
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Autobus do Polski
Liczą, przeliczają na palcach,
na liczydle na jednym skrzydle.
Awantura wielce! Aj-waj! Zabrakło
miejsc. Aj-waj miał być bal! Edziu
stoi, w ręce drży mu butoniera, nogami przebiera, miejsca nie ma! Co
za nędza!
Jedzie autobus wspaniały, świątecznie ustrojony, christmasowo
mrugający. Na pokładzie standardowo Last Christmas i Jigngle Bells.
Aż tu nagle Edzio podryguje, śpiewów pod nosem dokonuje. Anieli w
bieli wyśpiewuje. Tańce i swawole,
autobus się gibie w europejskiej siedzibie polskiego pasażera naszego.
Marian łapie za konsole! Steruje,
przed siebie jedzie, podkręca i nakręca, pasażer się wkręca i liczy co
tchu siedzenia i miejsca, kilometry,
wygadane darmowe minuty, przegadane godziny na skype, wysłane
sms-y. Liczy i liczy, doliczyć się nie
umie. Maszeruje Polska cała w kraju - raju i Świecie w świątecznym
balecie.
Były świąteczne kartki pocztowe,
bożonarodzeniowe, telefony gwiazdkowe. Wszystko się zmienia i ludzi
coraz to więcej wyjeżdża. A oni liczą
potrawy, dwanaście ma ich być,
przekładają, dokładają, przesuwają
to w lewo to w prawo - wreszcie do
stołu wszyscy zasiadają, przelewy na
gumową kaczkę wysyłają, ale i też
rozmawiają. Cisza... Ktoś się odzywa:
bo sąsiadka jest głupia jak but! Cały
stół: i very good! Cisza. Ciotka Lusia
- względnie Lucy: i na pasterkę moglibyśmy razem pójść. Cały stół: yhy!
Smaczna ta kajzera, a pasterka to fuszerka, stół odpowiada. Dzieci krzyczeć zaczęły - w tej ciszy na całe nasze szczęście i wybawienie - iskierka,
iskierka na niebie, pokazują. To już
czas! Prezenty, dary, datki, drobiazgi,
niespodzianki, pamiątki i podarki.
Zmieszanie i uradowanie wielkie. A

gdyby strudzony wędrowiec zapytał
czy miejsce i dlań wolne zostało?
Stół ogłosi, że pewnie, rzecz jasna nice to met you! Ale taka zagwozdka
- czy to aby można? Pyta woźna. Czy
tradycyjnie stół pusty być nie powinien przez wieczerzę całą?

wybiera. Odległość? Żadna bariera!
Jasełka dla zagranicznych turystów
przedstawiać będzie. Osioł, krowy,
baranki, owce i konie - wszystko co
trzeba w ofercie znajdziecie. Szopka
jak się patrzy na kolejny rok cały!

Jeszcze trochę uszek w barszczu
czerwonym, galarety w karpiu, grzybów w kapuście, śmietany w śledziu
w dokładki dać mogą, jeść trzeba odmówić w święta nie wypada.

Adam Snarski,
www.adamsnarski.cba.p

Szał promocyjnych ciał. Licytuj, kupuj, wybieraj - zamawiasz figurkę
Stalina dostajesz Lenina. Zwrotów
Wać Panno nie przyjmujemy, w
święta reklamacji promocyjnych
nie uznajemy! Wać Panno! No dalej, dalej w prezenty rodzinie śmiało
pakujemy!
A po świętach smutek i nostalgia.
Pan Edzio na przedłużenie magicznego czasu świąt do Betlejem się

Taki piernik wigilijny i groch z kapustą.
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Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres

antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości proszę wpisać „ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0489.823.803
Poszukujemy pań, które miały nieprzyjemność poznać pana podającego się za Juliusza Kowala (jego personalia są nieprawdziwe). Posiadał konto na portalu badoo na którym przedstawiał się jako Artur (to imię też
jest fałszywe), jednakże konto zlikwidował. Istnieje możliwość, że posiada konta również na innych portalach
społecznościowych pod innymi danymi. Za wszelkie informacje dziękujemy i zapewniamy anonimowość.
Tel.: 0465 464 703
Dziewczyna poszukuje od stycznia studio z 1 sypialnia do wynajęcia w rzetelnej cenie w Antwerpii (Deurne,
Borgerhout), z możliwością meldunku. Interesuje mnie również zamieszkanie wspólnie z jakąś dziewczyną,
aby obniżyć koszty czynszu. Proszę dzwonić po 17-tej. Tel: 0487. 350 541
Pokój do wynajęcia (Antwerpen Kiel). Tel.: 0483.363.727
Kobieta po 50-tce pozna pana w wieku 50-65 lat, tylko powazne oferty proszę. Telefony, sms-y po godz.20.00.
Tel.: 0465 435 301
Korepetycje język włoski i hiszpański. Tel.: 0466.028.976
Szukam korepetycji z języka angielskiego. Tel. 0465.519.611
Sprzedam Audi Alroad kombi 2000 diesel 2,5 full opcja, polskie blachy. Tel.: 0486.271.196
SZUKAM PRACY
Mam 30 lat, wyższe wykształcenie, bardzo dobrze znam język angielski, szukam pracy w Antwerpii lub okolicy.
Agnieszka, tel.: +32465424577, agnmro@wp.pl
Pilne! Poszukuje godzin na sprzątaniu (może być również zastępstwo). Centrum Antwerpii , Deurne i okolice.
Tel: 0487.350.541
Opiekunka do dziecka osoby starszej lub niepełnosprawnej. Kompetentna i dyspozycyjna. Potrafię organizować
przyjęcia okolicznościowe, drobne przeróbki na maszynie do szycia, posprzątam. Mój tel. 0466 304 362 lub
e-mail: appanaci@o2.pl
Mechanik, blacharz, lakiernik, szuka pracy. Tel.: 0465.913.767
Mężczyzna 50-letni, bez nałogów, poszukuje pilnie legalnej pracy, na budowie lub przy remontach mieszkań.
Mogę pracować jako cieśla szalunkowy i wykonywać inne prace. Tel.: 0485.767.927
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Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii

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

Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

