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Polacy wygrali, Polonia nie zawiodła
21 stycznia, PGE Skra Bełchatów w doskonałym stylu wywalczyła kolejne zwycięstwo w
rozgrywkach fazy grupowej Ligi
Mistrzów. Jej przeciwnikiem był
zespół Precura Antwerpia.
Mecz, który odbył się w
antwerpskiej Lotto Arena, był
siatkarskim wydarzeniem i
świętem dla polskich kibiców.
Pomimo ewidentnych „wpadek”
sędziów, nie zawsze sprawiedliwie oceniających naszych
siatkarzy, mistrzowie Polski
wygrali mecz 3:1 i z kompletem
punktów są liderami w swojej
grupie zajmując zaszczytne
pierwsze miejsce. Antwerpska
Precura jest na miejscu drugim.
Dla debiutującej w rozgrywkach
belgijskiej Precury, przyjazd
tak utytułowanej drużyny był
dużym wydarzeniem. Trener
Belgów z rozbrajającą szczerością
przyznał, że jego podopieczni
„grali z zespołem, w którym jest
wiele gwiazd, kilku mistrzów
świata”. Organizatorzy stanęli
na wysokości zadania i z
honorami przyjęli utytułowanego
przeciwnika, o czym świadczy
odegranie przed meczem hymnów
Polski i Belgii. Dla wszystkich
zgromadzonych w hali było to
dużym zaskoczeniem, ponieważ
w rozgrywkach klubowych
jest to sytuacja niespotykana.
Hymny narodowe grane są
podczas meczów reprezentacji
narodowych, a nie klubowych.

Trzeba jeszcze dodać, że belgijscy
działacze sportowi na spotkanie
z mistrzem Polski zrezygnowali z
meczu w małej hali i zdecydowali
się wynająć Lotto Arenę, co
świadczy o docenieniu rangi
przeciwnika i o spodziewaniu się
większej ilości kibiców.
Polacy zagrali rewelacyjnie i
– jak to określiła polska prasa –
„bawili się z Belgami jak z dziećmi”. Doping ponad dwóch tysięcy
polskich kibiców, zajmujących
prawie połowę hali w Lotto Arena,
zmobilizował siatkarzy, którzy
czuli się w Antwerpii jak w domu.
Fani Skry Bełchatów przyjechali
nie tylko ze wszystkich zakątków
Belgii, ale również z Holandii,
Niemiec, Francji i Wielkiej
Brytanii. Cały górny sektor Lotto
Areny zdominowany został przez
biało-czerwone barwy narodowe
i czarno-żółte kolory Skry.

Nie zabrakło również kibiców
ubranych w barwy „pszczółek” z
Bełchatowa.
Siatkarze na długo zapamiętają
mecz w Antwerpii, nie tylko
dlatego, że wygrali z Precurą,
ale przede wszystkim z powodu
niesamowitej atmosfery w Lotto
Arena. Polscy kibice spisali się na
medal, stworzyli niezapomniany
klimat i przez cały mecz gorąco
wspierali swoich rodaków. Co
chwila z trybun dochodziło
gromkie „dziękujemy, dziękujemy” i „Polska, Polska!”.
Mecz już się skończył, ale każdy
kto oglądał to spotkanie w Lotto
Arena długo tego nie zapomni.
Dziękujemy naszym siatkarzom
za rozegranie tak wspaniałego
meczu i za zwycięstwo. To były
naprawdę niezapomniane chwile.
Aleksandra Dobiecka
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Panie Piotrze, dziękujemy!
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Siatkarskie święto w Antwerpii
polscy kibice zawdzięczają panu
Piotrowi Groszewskiemu – kibicowi i miłośnikowi siatkówki, byłemu
zawodnikowi obecnie grającemu
amatorsko w belgijskim klubie. Jak
napisał dziennik „Nieuwsblad”,
„2000 polskich kibiców siatkówki
w Lotto Arena, możliwość obejrzenia meczu zawdzięcza tylko jednemu człowiekowi”.
Jak to się zaczęło...
Szkoła podstawowa numer 5
w Szczecinku imienia Jana III
Sobieskiego. Nauczyciel WF-u odwiedza wszystkie trzecie klasy i wybiera około 25 najwyższych dziewczyn i chłopaków. Wśród nich jest
Piotr Groszewski.
Od następnego roku szkolnego
zostaje utworzona klasa sprortowa
o profilu siatkówka. Specjalny program, codzienne lekcje WF, cztery
razy w tygodniu treningi. Kilka lat
później pierwsze poważniejsze mecze, turnieje i zawody.
Kolejne szkoły, kolejne kluby, treningi, mecze. Granie przestaje być
obowiązkiem, zaczyna się pasja...
Nadchodzi moment opuszczenia
kraju. Belgia... Pierwsze tygodnie i
miesiące nieznanego. Mijają prawie
dwa lata zanim walka o przetrwanie
zamienia się w jako taką stabilizację i pozwala myśleć o powrocie do
siatkówki.
Trochę chodzenia po Antwerpii,
kilka wizyt w halach sportowych i jest! Hala przy Plantin en
Moretuslei. Trwa trening siatkówki. Przedstawiam się i łamaną angielszczyzną pytam o możliwość
dołączenia do zespołu. Pod koniec
treningu dostaję propozycję natychmiastowego przyłączenia się do klubu i po dopełnieniu formalności,
otrzymuję licencję zawodnika!
Znów treningi i mecze w każdą sobotę. Mija kilka sezonów i klub przechodzi metamorfozę. Z najlepszych
zawodników zostaje utworzony
drugi zespół, który rozpoczyna rozgrywki w lidze Provincie Antwerpen
Sporta. Oprócz sobotniej gry oznacza
to również mecze w piątki.
Przepisy są jednakowe dla wszystkich, więc rozpocząć trzeba od gry w
czwartej lidze. Każdy kolejny sezon
przynosi awans. 2011/12 kończy się
zdobyciem mistrzostwa drugiej ligi
i przeniesieniem do pierwszej, gdzie
wciąż udaje się nam utrzymać. W
chwili obecnej na trzecim miejscu!
Wieloletnia gra w obu federacjach
umożliwia poznanie mnóstwa zawodników, trenerów, sędziów i działaczy.

W roku 2013 owocuje to rozmową
z zarządem Top Volley Antwerpen.
Władze zespołu, przy wsparciu miasta, myślą o metodach na rozpropagowanie siatkówki. Miłość Polaków
do tej dyscypliny oraz najlepsi kibice na świecie są znani wszędzie.
Również w Antwerpii.
Grupa docelowa akcji, zważywszy jednocześnie na ilość rodaków
w okolicach, wydaje się więcej, niż
oczywista. Jednym z pierwszych
kroków jest przekazywanie mi 100
miejscówek na każde ligowe spotkanie Top Volley w hali Arena Deurne.
Powstają foldery i afisze, które które
zamieszczam we wszystkich możliwych miejscach. Na pierwszy mecz
mam około 20 chętnych na darmowe bilety. Przychodzi 8... Drugie spotkanie interesuje 10 osób, przychodzą
dwie... Trzeci i każdy kolejny mecz
nie wzbudzają żadnego zainteresowania. Kolejne pakiety 100 biletów
lądują w koszu. Formalna już tylko
rozmowa kończy oficjalnie nieudaną
akcję.
Mija pewien czas i nadchodzi jesień
2014 roku. Top Volley Antwerpen
rozpoczyna rozgrywki w Champions
League. W grupie, oprócz zespołów
z Czech i Austrii, znajduje się mistrz
Polski Skra Bełchatów. Zrządzenie
losu sprawia, iż odżywają nadzieje na mobilizację Polaków wokół
siatkówki. Rozmawiam z kierownictwem zespołu z Antwerpii. Po
długiej dyskusji zapada decyzja o
rozegraniu meczu w Lotto Arena
oraz 50% zniżki na bilety wstępu dla
naszych rodaków zakupione przeze
mnie. Składam niemal przyrzeczenie, że zrobię wszystko, by tym razem zebrać chociaż 100 chętnych.
Dla idei, bez zarobku.
Wysyłam pierwsze sms-y, dzwonię
po wszystkich znajomych. 3 dni później wszystkie są sprzedane! Pojawia

się nieśmiała myśl „może jeszcze
100?”.
Tylko komu i jak? Piszę ogłoszenie, które zamieszczam na FB, powstają również afisze, które rozklejam w każdym możliwym polskim
sklepie. Nie omijam też sklepów
budowlanych, wśród których klientami są przeważnie Polacy. W miarę upływu czasu dochodzą kolejne
ogłoszenia informujące o rosnącej
liczbie kibiców. W przededniu meczu jest nas 2000!!!
Spotkanie samo w sobie, ale
przede wszystkim ogromna liczba
Polaków, wzbudzają niesamowite
zainteresowanie mediów. Różnego
rodzaju portale, prasa, jak i telewizja, w Belgii, ale również i w Polsce
zamieszczają obszerne relacje i artykuły na temat tego wydarzenia.
Nadchodzi środa 21.01.2015, godzina 20.30. Hala Lotto Arena w
Antwerpii. Oba zespoły na boisku.
Chwila ciszy i rozbrzmiewają dźwięki Mazurka Dąbrowskiego.
Ciąg dalszy znacie...
Piotr Groszewski
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Poznajemy Flandrię

Belgijskie wybrzeże - część II
- miasta, miasteczka, kurorty, letniska
Belgijskie wybrzeże cieszy się
wśród turystów doskonałą opinią.
W miastach i miasteczkach na gości czeka ponad 600 tysięcy miejsc
noclegowych w hotelach, pensjonatach, luksusowych i standardowych
apartamentach oraz domkach letniskowych. Z dotarciem do tych miejscowości nie ma żadnego problemu.
Zarówno pociągiem, jak i doskonałymi autostradami można dojechać
dosłownie wszędzie, a prawie każda
droga prowadzi nad morze. I jest
jeszcze Kusttram.
De Panne
Zwiedzanie belgijskiego wybrzeża
rozpoczynamy od De Panne (duin-wydma, pan – wgłębienie w wydmie), miejsca, gdzie rozpoczyna
swoją trasę Kusttram. De Panne,
to niewielkie, dziewięciotysięczne
miasteczko z najszerszą plażą na
belgijskim wybrzeżu (450 metrów
szerokości i pięć kilometrów długości) z bogatą historią sięgającą XVIII
wieku. Ta położona niedaleko francuskiej granicy miejscowość, jeszcze
w latach osiemdziesiątych XIX wieku była małą wioską rybacką z niskimi, białymi chatami pośród wydm.
Mieszkańcy żyli z morza i uprawy
niewielkich przydomowych pól. Tę
sielską i spokojną atmosferę pewnego dnia zburzyło przybycie geodetów
i architektów, którzy wytyczyli drogi
i wzmocnili falochrony. Potem do
akcji wkroczyły ekipy budowlane i

w monotonnym dotąd krajobrazie
zaczęły pojawiać się wille i domy
wczasowe. Większość budynków
została doskonale wkomponowana w nadmorski, wydmowy pejzaż
tworząc urocze letnisko. Specyficzny
styl budownictwa małych domków
mieszkalnych i rybackich jest wciąż
zauważalny, co powoduje, że żyją tu
wspomnienia z dawnych lat.
W okolicach De Panne – dokładnie na zachód od Zeedijk – stoi majestatyczny pomnik upamiętniający
pewne historyczne wydarzenie. W
dniu 17 lipca 1831 roku, Leopold
I, pierwszy król niepodległej Belgii
przypłynął z Calais do De Panne i
po raz pierwszy stanął na belgijskiej
ziemi. To jego działania sprawiły, że
od drugiej połowy XIX wieku miasteczko zaczęło zyskiwać na popularności, jako cel podróży turystów
nad wybrzeże.
W październiku 1914 roku, w czasie I wojny światowej, niemiecka
ofensywa dotarła do belgijskiego
wybrzeża, gdzie została zatrzymana
przez celowo wywołaną powódź.
De Panne stało się wtedy jedynym
skrawkiem wolnej belgijskiej ziemi,
która nie dostała się pod panowanie
Niemców. Właśnie tam król Albert,
przez cztery lata rządził krajem,
czym wzbudził uznanie ówczesnej
Europy. 25 lat później, kiedy trwała II
wojna, na plaży pomiędzy De Panne
a Dunkierką cofająca się armia bry-

tyjska zdołała dotrzeć do plaży i
niemal cudem ewakuowała się do
Anglii. Uratowało się wtedy ponad
300 tysięcy alianckich żołnierzy.
Na zachód od De Panne piaszczyste
wydmy tworzą Westhoek („Zachodni
kąt”) Staatsnatuurreservaat, powstały w 1957 roku rezerwat przyrody –
obszar dzikiego, nienaruszonego wybrzeża o powierzchni 340 hektarów,
naznaczony ciszą wojennych cmentarzy. Westhoek to niepisana granica pomiędzy Francją a Belgią, a po
stronie francuskiej jest ostatnią istniejącą strefą flamandzkojęzyczną.
Flamandowie nazywają ją „schreeve”, co oznacza „pociągnięcie pióra”.
Rezerwat to prawdziwe „wydmowe arcydzieło”. Są tam wydmy ruchome, stałe, szare, białe – jedne
przechodzą w drugie. Turyści mogą
poruszać się po terenie rezerwatu po
sześciu ścieżkach, czyli 11-to kilometrowej trasie. Wydmy liczące sobie 5
tysięcy lat, są nie tylko najstarszymi
na całym wybrzeżu Belgii, lecz także
zaliczają się do najstarszych i najlepiej zachowanych w całej Europie
północno-zachodniej. Wiosną, latem
czy zimą ta „flamandzka Sahara” jest
fascynująca, a unikalny krajobraz rajem dla turystów.
Obiektem kojarzącym się z De
Panne jest bez wątpienia park rozrywki Plopsaland. Otwarty w 1936
roku, początkowo nosił nazwę MeliPark, a jego właścicielem była firma
produkująca miód. Dziś nadal są widoczne pozostałości tego motywu w
postaci bajkowych pszczółek.
Od 2000 roku park należy do
Studia 100, które posiada jeszcze
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cztery kolejne parki rozrywki (ten
jest najstarszym z nich). Jako że
Studio 100 zajmuje się produkcją
popularnych w Belgii i Holandii
programów telewizyjnych dla dzieci, wystrój Plopsaland De Panne nawiązuje do postaci znanych z tych
programów. Park podzielony jest
na kilka tematycznych krain, a w
każdej z nich znajduje się mnóstwo
atrakcji dla całej rodziny, zwłaszcza
dla dzieci.
De Panne to również Driedaagse
van De Panne-Koksijde (Trzy Dni de
Panne) – trzydniowy etapowy wyścig
kolarski odbywający się najczęściej
na początku kwietnia w tygodniu
poprzedzającym wyścig dookoła
Flandrii (Ronde van Vlaanderen).
Trasa przejazdu jest urozmaicona,
a uczestnicy muszą sprostać specyficznemu uksztaltowaniu Flandrii.
De Panne, to nadmorski kurort
dla każdego. Obojętnie ile ma się
lat, każdy znajdzie coś dla siebie.
Na niekończącej się szerokiej plaży
można się opalać, uprawiać sporty
wodne, a nawet jeździć konno brzegiem morza. Całości dopełnia duży
skate park, wiele atrakcyjnych sklepów i restauracji.
Oostduinkerke
Kolejnym przystankiem na trasie Kusttram jest XII-to wieczne
Oostduinkerke (oost - wschód,
duin - wydma). Pierwotnie miasto
miało wspólną nazwę z francuską
Dunkierką, z biegiem czasu do nazwy dodano „Oost”, aby odróżnić je
od francuskiego odpowiednika. W
1977 roku Oostduinkerke dołączone
zostało do Koksijde.
Oostduinkerke znane jest przede
wszystkim z tradycji konnych połowów krewetek wpisanych na listę
UNESCO i jest to jedyne miejsce
na świecie, gdzie od ponad 500 lat
krewetki łowi się właśnie w ten wyjątkowy sposób. Rybacy zakładają
charakterystyczne żółte sztormiaki
i wysokie buty, wsiadają na konie i
wyruszają na połów. Do pracy wykorzystują ciężkie flandryjskie konie
pociągowe ze względu na ich siłę i
wytrzymałość. Każda para koni zanurza się w wodzie po pierś i idzie
wzdłuż linii brzegowej, ciągnąc za sobą sieci przypominające sito, które
dzięki systemowi dwóch desek pozostają stale otwarte. Konie ciągną
również łańcuchy wzburzające wodę i napędzające krewetki do sieci,
która po napełnieniu wyciągana jest
na brzeg, a zagarnięta z dna zdobycz
pakowana do wiklinowych koszy
przytroczonych do końskich boków.
Połów trwa trzy godziny. Rozpoczyna się 90 minut przed odpływem i kończy 90 minut po odpływie.

Przerywany jest co pół godziny, by
opróżnić sieci. Złowione krewetki są
sortowane, kilkakrotnie przemywane a następnie gotowane i oferowane do sprzedaży. Często, ku uciesze
turystów, rybacy przyrządzają świeżo
złowione krewetki na plaży i częstują
nimi smakoszy.
Lokalne władze są świadome znaczenia tych połowów dla promocji
regionu, więc pomagają rybakom
kultywować to „krewetkowo-końskie” rzemiosło. W Oostduinkerke
najwięcej turystów przebywa latem,
gdy woda jest ciepła, lecz właśnie
wtedy skorupiaki szukając chłodniejszych wód wędrują w głąb morza. Przy brzegu jest ich mało, więc
połowy są po prostu nieopłacalne.
Dlatego latem rząd regionalny dopłaca rybakom, by nie przerywali
swojej pracy, a wczasowicze mogli
uczestniczyć w tak niecodziennym
wydarzeniu. Ta tradycja opiera się
na dobrej znajomości morza i pełnym miłości zaufaniu rybaków do
koni. Daje społeczności silne poczucie tożsamości i odgrywa ważną rolę
w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, zwłaszcza w czasie Święta
Krewetki obchodzonego przez dwa
dni, a przygotowywanego przez długie miesiące. Buduje się wtedy wozy,
szyje kostiumy i organizuje spektakle uliczne, w których uczestniczą
setki dzieci, wtajemniczane w arkana połowu i biorące udział w tak zwanym „Pochodzie krewetki”. Co roku
nadmorski spektakl przyciąga ponad dziesięć tysięcy widzów. Konny
połów krewetek (Garnaalvisserij te
Paard in Oostduinkerke), to bez wątpienia jedna z największych atrakcji
regionu, której początki datuje się na
lata 50-te ubiegłego stulecia.
Region Oostduinkerke znany jest
także z powodu szerokiego na prawie półtora kilometra pasa wydm,
miejscami osiągającego wysokość
nawet 25 metrów.
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Koksijde
Dawniej Koksijde zamieszkane
było przez rolników i rybaków trudniących się połowem krewetek.
Centralnym miejscem osady był
kościół otoczony kilkoma rybackimi wioskami. Obecnie to urokliwe
miejsce przyciąga turystów oferując
mnóstwo atrakcji.
W okolicach Koksijde znajduje się
Hoge Blekker – najwyższa wydma
na wybrzeżu Flandrii, osiągająca
wysokość 33 metrów nad poziomem
morza. W mieście znajdują się także
ruiny opactwa powstałego w 1138 roku, obecnie udostępnionego do zwiedzania jako Muzeum Opactwa. Na
pobliskim Cmentarzu Wojskowym
spoczywają żołnierze polegli podczas operacji Dynamo. Koksijde
jest także częścią etapowego wyścigu kolarskiego Driedaagse van de
Panne-Koksijde rozgrywanego od
1977 roku.
Kolejną atrakcją jest Narodowe
Muzeum Rybołówstwa „Navigo”,
powstałe w 1960 roku. Przedstawia
historię rybołówstwa flamandzkiego i ogólnomorskiego akwarium,
narzędzia do rybołówstwa, modele
statków i ich wyposażenie, materiały rybaków łowiących krewetki i te
potrzebne w sektorze rybołówstwa.
Warto również wstąpić do Muzeum
Paula Delvaux – znanego belgijskiego malarza surrealisty.
Te trzy niewielkie miejscowości,
pierwsze na trasie Kusttram, są
doskonałym przykładem możliwości osiągniętych przez człowieka.
Dawniej małe osady rybackie, obecnie przyciągają turystów jak magnes.
Można tu doskonale wypoczywać,
a władze regionu zapewniają mnóstwo turystycznych atrakcji.
Anna Janicka
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One Billion Rising
Nazywam się Miliard

kładne informacje o przypadkach
przemocy psychicznej i fizycznej.
Najwyższy wskaźnik przemocy w rodzinie notuje się w Afryce, na Bliskim
Wschodzie i w Azji PołudniowoWschodniej, gdzie przemocy ze strony mężczyzn doświadczyło prawie 40
procent kobiet. W krajach Ameryki
Łacińskiej i Południowej – 30%, w
Europie i Azji – 25%, w Ameryce
Północnej – 23%.
Agencja Praw Podstawowych
Unii Europejskiej opublikowała w
zeszłym roku wyniki największego dotychczas badania dotyczącego przemocy wobec kobiet w Unii
Europejskiej. Sprawozdanie pokazuje powszechność zjawiska przemocy,
uwzględniając zarówno doświadczenia z dorosłego życia, jak i przypadki przemocy seksualnej i fizycznej
w dzieciństwie. Badaniem objęto 42
tysiące losowo wybranych kobiet z
28 krajów Unii.

Każdego dnia w domu, na ulicy, w
parku, czy w miejscu pracy, dochodzi do naruszania godności matek,
sióstr, córek, żon – osób słabszych
fizycznie, które nie mogą się obronić. Do tej pory żadne prawa, ustawy,
żadne służby i urzędnicy nie potrafili
poradzić sobie z tym problemem.
14 lutego w „Walentynki”, w ramach akcji One Billion Rising,
znowu zatańczy cały świat. Kobiety
i mężczyźni, ramię w ramię protestować będą przeciwko przemocy.
Przyłączmy się i pamiętajmy, że kolejną ofiarą agresywnych mężczyzn
może być nasza matka, dziewczyna,
siostra lub córka.
Kobieto, puchu marny…
Kobiety wykorzystywane są na
całym świecie. Problem nie dotyczy
tylko krajów w mniemaniu przeciętnego Europejczyka „zacofanych”,
gdzie z powodu zakorzenionych
kulturowo czy religijnie stereotypów
kobieta zajmuje w społeczeństwie
ostatnie miejsce. Kobiety gwałcone
i bite są także w krajach cywilizowanych. I nie są to przypadki odosobnione. W zaciszu domowym, często
na oczach dzieci, są poniewierane
i maltretowane. Dręczą je ojcowie,
bracia, synowie, koledzy z podwórka i z pracy. Większość kobiet, które
doświadczyły przemocy i gwałtów,

nie zgłasza tego faktu na policję.
Powodów takiego stanu rzeczy jest
kilka, ale przede wszystkim nie wierzą one w żadną sprawiedliwość,
boją się społecznego potępienia i
ewentualnych reperkusji.
Gwałcone i maltretowane są nie
tylko dorosłe kobiety. Z policyjnych
danych wynika, że na całym świecie,
coraz częściej ofiarą molestowania
padają dziewczynki i dziewczęta. To
właśnie one stanowią aż 50 procent
ofiar przemocy. Narażone są na wulgarne zaczepki, seksistowskie uwagi, które często kończą się wykorzystaniem seksualnym, a potem bywa,
że samobójczą śmiercią dziewczyny.
O tym się nie mówi. Panuje złowroga cisza.
Statystyki
Ponad jedna trzecia kobiet na
świecie pada ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej
– podaje Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) w swoim najnowszym raporcie. Blisko 40 procent
zabitych kobiet zginęło z ręki najbliższych partnerów. Według ONZ ponad 600 milionów kobiet żyje w krajach, w których przemoc w rodzinie
nie jest uważana za przestępstwo.
Opublikowany przez WHO raport
pokazuje nie tylko szeroki zakres
przemocy, ale zawiera także do-

Wyniki są wstrząsające:
• 33 procent kobiet doświadczyło
przemocy fizycznej lub seksualnej
po ukończeniu 15 roku życia. W
skali Unii Europejskiej ten odsetek
odpowiada 62 milionom kobiet.
• 22 procent kobiet doświadczyło
przemocy fizycznej lub seksualnej
ze strony partnera.
• 43 procent kobiet doświadczyło
jakiejś formy przemocy ze strony
obecnego lub byłego partnera, na
przykład w postaci zakazu wyjścia z
domu, zamknięcia w domu, zmuszania do oglądania materiałów pornograficznych oraz gróźb zastosowania
przemocy.
• 33 procent kobiet doświadczyło w
dzieciństwie przemocy fizycznej lub
seksualnej ze strony osoby dorosłej.
• 12 procent kobiet w dzieciństwie
doświadczyło przemocy seksualnej,
przy czym połowa z nich ze strony
nieznanych mężczyzn.
• 18 procent kobiet padło ofiarą stalkingu (nękania) po ukończeniu 15
roku życia, przy czym w przypadku
5 procent kobiet nękanie miało miejsce w okresie roku poprzedzającego
badanie. Odsetek ten odpowiada 9
milionom kobiet.
• 11 procent badanych kobiet zetknęło się z niestosownymi propozycjami składanymi za pośrednictwem
portali społecznościowych lub otrzymywało wiadomości e-mail lub SMS
o wyraźnym podtekście seksualnym.
• 20 procent kobiet w wieku od 18
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do 29 lat padło ofiarą tego rodzaju
aktów napastowania seksualnego za
pomocą nowych technologii.
• 55 procent kobiet doświadczyło
którejś z form molestowania seksualnego. W przypadku 32 procent
wszystkich ofiar molestowania,
sprawcą był przełożony, kolega lub
klient.
• 67 procent kobiet nie zgłosiło najpoważniejszych przypadków przemocy ze strony partnera policji, ani
żadnej organizacji.
Belgia
Jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.
Szczyci się swoją demokracją i poszanowaniem praw człowieka. Ale…
jak wynika z poniższych danych, jest
także w czołówce unijnych krajów, w
których kobiety doświadczają przemocy.
• W latach 2007-2010 prokuratury w
Belgii prowadziły prawie 190 tysięcy
spraw przypadków przemocy fizycznej i psychicznej stosowanej wobec
kobiet. Na wokandę sądową trafiło
zaledwie 16 tysięcy z nich, a wyroki
skazujące dotyczyły tylko 6,1% tych
spraw.
• Psychologicznej przemocy ze
strony partnera każdego roku doświadcza ponad 12% mieszkanek
tego kraju.
• Ofiarami przemocy fizycznej i
seksualnej, co roku pada 9% mieszkanek Belgii (w skali Europy ten
wskaźnik wynosi 4%).
• Wykorzystywania seksualnego
przed ukończeniem 15 roku życia
doświadcza w Belgii 14% dziewczynek (średnia w Europie to 12%).

• Co roku w Europie ofiarą przemocy pada 33% mieszkających w
niej kobiet. W Belgii ten wskaźnik
wynosi aż 36%.
• Szacuje się, że każdego dnia w
Belgii dochodzi do około 130 przypadków nękania kobiet.
Polska
Według raportu unijnej Agencji
Praw Podstawowych, co trzecia
Polka była molestowana seksualnie, a 19% doświadczyło przemocy
fizycznej bądź seksualnej po ukoń-

czeniu 15 lat. Dla porównania, o takich samych doświadczeniach mówiło aż 52% Dunek, 46% Szwedek i
44% Francuzek. Z powyższych danych można by wywnioskować, że
w Polsce problem przemocy wobec
kobiet jest zjawiskiem marginalnym.
Rzeczywistość nie jest jednak tak różowa, Polska wcale nie ma powodów
do dumy. Mieszkanki naszego kraju
nie są tak odważne jak ich zachodnie koleżanki i ze sporą nieufnością
podchodziły do zadawanych pytań.
Stąd te rozbieżności. Różnice wynikają z wielu społecznych i kulturowych czynników. W naszym kraju
dalej nie ma całkowitej społecznej
akceptacji dla otwartego mówienia
o przemocy.
Autentyczna skala przemocy
w Polsce jest duża. Inne badania
przeprowadzone w kraju (według
Centrum Praw Kobiet) pokazują, że
dwie na pięć polskich kobiet zostały zgwałcone lub stały się ofiarami
innych form przemocy seksualnej.
Niestety, w Polsce dochodzi do ujawnienia zaledwie 8% popełnionych
przestępstw seksualnych. W ponad
90% zgwałceń, sprawcy pozostają
bezkarni. Oficjalne statystki podają, że rocznie przypadków przemocy domowej jest około 90 tysięcy.
Nieoficjalne dane mówią aż o 800
tysiącach rocznie, czyli 2 tysiącach
dziennie. Rośnie także liczba kobiet
zabitych na tle przemocy domowej
– to około 33% wszystkich zabójstw
w Polsce. Każdego roku w wyniku
„nieporozumień domowych” życie
traci 150 kobiet.
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Świat
Co roku na świecie, więcej kobiet w
wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy ze strony mężczyzn,
niż na raka czy w wypadkach drogowych. Poniżej kilka danych, które pokazują, jak w wielu różnych
państwach traktuje się kobiety i jak
wysokie jest społeczne przyzwolenie
na różnego rodzaju przemoc wobec
kobiet.
• Co dwie minuty w Stanach
Zjednoczonych dochodzi do napaści
na tle seksualnym. Jest to około 210
tysięcy ataków rocznie, z czego 110
tysięcy nie jest zgłaszane na policję.
• W Indiach, każdego roku średnio
co 20 minut zostaje zgwałcona kobieta. Rocznie takich przypadków jest
od 28 do 30 tysięcy.
• Ponad 50% mieszkanek Kanady do
16 roku życia, chociaż raz doświadczyło przemocy fizycznej.
• 46% procent kobiet mieszkających
w Bangladeszu było ofiarami gwałtów wyrządzonych przez swoich
partnerów.
• Etiopki doświadczają gwałtów i
molestowania seksualnego jeszcze
częściej. Aż 56% z nich doznało tego typu przemocy ze strony ojców,
mężów i partnerów.
• Ponad 90 milionów kobiet mieszkających w Afryce staje się ofiarami rytualnych obrzezań i innych
rodzajów okaleczenia narządów
płciowych.
• W Peru ponad połowa kobiet jest
regularnie policzkowana przez mężczyzn.
ONE BILLION RISING
– Powstanie Ofiar Gwałtu
Pomysłodawczynią akcji jest Eve
Ensler, jedna z najbardziej znanych
na całym świecie aktywistek walczących o prawa kobiet. Autorka
„Monologów Waginy”, w których
kobiety opowiadały o przeżytej
traumie i wstydzie. Relacjonowały
jak wygląda ich życie po gwałcie,
mówiły o tym jak społeczeństwo
reagowało na ich krzywdę, o murze
obojętności i dominacji mężczyzn.
Książka przełamała tabu i stała się
manifestem.
Ensler jest także założycielką organizacji V-Day, walczącej o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
na świecie. Członkowie organizacji
zbierają pieniądze, wspierają istniejące już ruchy, organizują warsztaty i
szkolenia. Walczą o świat wolnych i
bezpiecznych kobiet, które będą mogły w każde walentynki świętować
swój V-Day – Valentine’s Day, lecz
także Victory Day – dzień zwycięstwa. W 2011 roku Ensler zapowiedziała, że od 2013 r. rozpocznie się
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ogólnoświatowe powstanie kobiet,
nie tylko tych, które same doświadczyły przemocy, ale i tych, które
przeciwko przemocy będą protestować. Tak narodziła się akcja ONE
BILLION RISING – Powstanie Ofiar
Gwałtu, obchodzona od tej pory każdego 14 lutego w Walentynki.
W Polsce akcja nosi nazwę:
NAZYWAM SIĘ MILIARD.
Mam dość!
W 2011 roku, po fali gwałtów w stanach Zjednoczonych, Eve Elsner napisała mocny i wyrazisty tekst „Over
it” w Huffington Post. Postulaty zawarte w artykule stały się punktem
zwrotnym w życiu wielu kobiet.
[…] Mam dość mówienia o gwałcie
pięknymi słówkami. To trwało zbyt
długo; byłyśmy zbyt wyrozumiałe.
To nasza kolej, by GWAŁTOWNIE
domagać się uwagi, w każdej szkole, w parku, w radiu, w telewizji,
domu, biurze, fabryce, obozie dla
uchodźców, bazie wojskowej, szatni, nocnym klubie, alejce, sali sądowej, ONZ. Ludzie muszą – raz na
zawsze – zdać sobie sprawę z tego,
jak to jest, gdy twoje ciało przestaje
być twoje, gdy twój świat rozpada
się jak domek z kart, a psychika zostaje rozdarta na strzępy. Musimy
połączyć się we wspólnym buncie i
pasji, by zmienić sposób myślenie o
gwałcie […].

przemocy, domaganiem się sprawiedliwości, ukaraniu winnych.
Akcja to apel o zmianę mentalności,
o konkretne ustawy i działania – ściganie gwałtów i karanie winnych.
Wspólnym mianownikiem corocznej akcji ONE BILLION RISING
jest taniec. Dlaczego akurat taniec?
Bo taniec to potężna siła. Wyzwala
pozytywną energię i łączy. Tańcząc
kobiety rządzą swoim ciałem, czują
się wolne.
Oficjalnym hymnem – motywem
przewodnim, została kompozycja
Teny Clark i Tima Heintza „Break
the Chain” (Rozerwij łańcuch), w różnych krajach powstało jednak mnóstwo wersji językowych i brzmieniowych.
One Billion Rising rozszerza się
na cały świat. W pierwszej edycji w
2013 roku udział wzięło ponad 200
państw w tym Polska i Belgia. Na
całym świecie kobiety, mężczyźni
i dzieci, starsi i młodsi o różnych
kolorach skóry tańczyli w ramach
protestu przeciwko przemocy.

Nie inaczej będzie w tym roku. W
Belgii swój protest przeciwko przemocy można zamanifestować biorąc udział w akcji w Brukseli, która
odbędzie się 14 lutego w godzinach
od 14:00 do 16:00. Miejsce: Station
Brussel-Centraal. Szczegółowe informacje można znaleźć na stro[…] Mam dość bierności i braku re- nie: www.now-events.net/be/paakcji ze strony porządnych facetów. ge/3753154
Gdzie się do cholery podziewacie?
[…] Dzielicie z nami życie, kochacie Oficjalna strona akcji:
się z nami, jesteście naszymi ojcami, onebillionraising.org
przyjaciółmi, braćmi; dbamy o Was,
Anna Janicka
matkujemy Wam, bezustannie Was
wspieramy, więc dlaczego nie jesteŹródła:
ście po naszej stronie?! Dlaczego
Raport Komisji Europejskiej na
gwałt na nas, poniżanie nas, nie dotemat przemocy wobec kobiet z
prowadza was do skrajnej wściekło2014 roku, PAP, „De Standaard”,
ści; nie motywuje do działania?! […].
feminoteka.pl, wysokieobcasy.pl
[…] Żyjemy na planecie, na której w
ciągu swojego życia około miliarda
kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu […]. MILIARD KOBIET!
Bez kobiet nie ma przyszłości.
Nadszedł czas. Przygotujcie się.
Protest, Taniec i Powstanie
ONE BILLION RISING ma przypominać i nie pozwolić zapomnieć.
Uprzytamnia rządzącym na całym
świecie, że przemoc wobec kobiet
jest ogromnym problemem, który
przez polityków jest marginalizowany. Brak skutecznych działań,
brak rozwiązań, brak zapobiegania.
Kobietom ma pomóc w przełamaniu
lęku przed głośnym mówieniem o
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Władze Antwerpii zakazały antymuzułmańskiej demonstracji
Ze względów bezpieczeństwa, władze miasta zakazały demonstracji
belgijskiej filii krytycznego wobec
islamu ruchu Pegida. Pierwsza tego
typu manifestacja w Belgii miała się
odbyć w poniedziałek 26 stycznia.
Burmistrz Antwerpii, który zakazał
również konkurencyjnej, popierającej muzułmanów demonstracji, powiedział, że „obydwie demonstracje
stanowić będą w obecnej sytuacji
zagrożenie i wymagałyby zwiększenia obecności i tak znacznych sił
policji”.
deredactie.be
Belgia na celowniku terrorystów
W połowie stycznia w Belgii przeprowadzono operację specjalną w
trakcie której 2 podejrzanych zabito, a 15 zatrzymano. Byli wśród nich
obywatele belgijscy, którzy powrócili
z Bliskiego Wschodu po szkoleniu
przez Państwo Islamskie. Terroryści
planowali przeprowadzenie zamachów na funkcjonariuszy policji
na drogach i w komisariatach. Byli
również przygotowani do porwania
autobusu i wzięcia pasażerów jako
zakładników. Zastępca prokuratora
– Thierry Werts powiedział na konferencji prasowej, że „była to kwestia
godzin, maksymalnie kilku dni”.
Według dziennika „Nieuwsblad”,
podczas antyterrorystycznej akcji
policja skonfiskowała znaczną ilość
broni i materiałów wybuchowych,
urządzenia do produkcji bomb, policyjne mundury, sfałszowane dokumenty, telefony komórkowe, krótkofalówki, duże ilości pieniędzy oraz
kilka flag radykalnego ugrupowania
Państwo Islamskie. Ataki terrorystów miały objąć swoim zasięgiem
całą Belgię.
„Nieuwsblad”
Podwyższony poziom zagrożenia
terrorystycznego
W Belgii podniesiono poziom zagrożenia antyterrorystycznego z drugiego na trzeci (w czterostopniowej skali). Po rozbiciu komórki radykalnych
islamistów planujących zamachy na
terenie całego kraju, władze podjęły
decyzję o wzmocnieniu sił policyj-

nych i rozmieszczeniu wojska w strategicznych miejscach. Wzmocniona
została ochrona ważnych instytucji,
a także dzielnic żydowskich. Wyższy
poziom zagrożenia terrorystycznego
będzie obowiązywał na razie przez
miesiąc (do 17 lutego) z możliwością przedłużenia terminu na tak
długo, jak długo poziom alertu bezpieczeństwa będzie wynosił „3” w
czterostopniowej skali.
Belgijskie władze zapowiedziały, że
będą odbierać paszporty tym mieszkańcom kraju, którzy wspierają
islamskich radykałów i walczą po
stronie dżihadystów w Syrii i Iraku.
Będą oni wpisywani na czarną listę,
bez możliwości powrotu do Belgii.
Podobne plany przygotowywane są
przez rządy innych unijnych państw,
których władze zdają sobie sprawę z
coraz większego zagrożenia ze strony radykalnych islamistów.
IAR
Młodzi bezrobotni tracą zasiłek
aktywacyjny
W ostatnim tygodniu stycznia około 23 tysięcy młodych ludzi w Belgii
otrzymało pismo informujące o tym,
że przestaje im przysługiwać inschakelingsuitkering – zasiłek aktywacyjny. Do tej pory takie świadczenie
otrzymywali młodzi bezrobotni, którzy od momentu ukończenia szkoły
przez ponad 3 lata nie mieli pracy.
Wypłacany dotąd zasiłek aktywacyjny (w zależności od sytuacji rodzinnej bezrobotnego) wynosił od około
300 nawet do 970 euro miesięcznie.
We Flandrii utrata zasiłku dotknie
około 3 tysięcy młodych bezrobotnych, natomiast w Walonii ponad
14 tysięcy osób.
W ten sposób rząd federalny zamierza znacznie zmniejszyć ilość
osób utrzymujących się z zasiłków
oraz spowodować, że młodzi ludzie
znajdą pracę i staną się aktywni zawodowo.
„De Standaard”

Papież Franciszek Człowiekiem
Roku w Belgii
Czytelnicy belgijskiego dziennika
„La Libre”, znanego kiedyś jako
„La Libre Belgique” wybrali papieża Franciszka Człowiekiem Roku
2014. Otrzymał on 33 procent głosów
wyprzedzając premiera Charlesa
Michela (27 proc.) i piosenkarza
Stromae (20 proc.).
Dziennikarz „La Libre” komentując
ten wybór stwierdził, że „Franciszka
nie zawsze doceniają katolicy, natomiast jest coraz bardziej popularny
poza kościołem. Franciszkomania
nie tylko się nie kończy, ale staje się
prawdziwą popkulturą, która zapisze się w dziejach kościoła”.
„La Libre”
Belgijskie frytki na liście UNESCO
W 2015 roku rząd oprócz prac
związanych z planem oszczędnościowym, zajmie się sprawą frytek.
Belgowie chcą, aby ich narodowy
przysmak trafił na listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Zebrali już podpisy pod petycją i teraz
czekają na ruch rządu. Mieszkańcy
są w tej sprawie wyjątkowo zjednoczeni, swoją walką chcą udowodnić, że belgijskie frytki to nie tylko
zwykły kawałek smażonego w oleju
ziemniaka, ale integralna część ich
kultury narodowej.
Pomysł wpisania frytek na listę
UNESCO zrodził się wśród właścicieli punktów sprzedaży tych przysmaków zrzeszonych w organizacji UNAFRI. Zgodnie z procedurą,
aby frytki mogły zostać zgłoszone,
ich kandydaturę musi zatwierdzić
trzech ministrów kultury: z Flandrii,
Walonii i z Regionu Stołecznego
Brukseli. Flamandowie już w zeszłym roku uznali frytki za integralną część dziedzictwa narodowego, a
jeśli chodzi o pozostałych ministrów,
to debata na temat frytek będzie miała miejsce w tym roku.
Gdyby Belgom udało się wpisać ich
frytki na listę UNESCO, wówczas
znalazłyby się obok takich pozycji
jak argentyńskie tango, polski oscypek, czy turecka kawa. Powyższy
pomysł popiera 90% belgijskiego
społeczeństwa.
deon.pl
Seryjny morderca nie zostanie poddany eutanazji
Minister sprawiedliwości Belgii
Koen Geens ogłosił, że Frank Van
Den Blekken – seryjny gwałciciel
i morderca, nie zostanie poddany
eutanazji. Mężczyzna spędził za
kratkami ponad dwadzieścia lat
i od dłuższego czasu domagał się
przyspieszonej śmierci uskarżając
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się na „cierpienia psychiczne podczas pobytu w więzieniu”. Powyższe
żądanie oburzyło nie tylko belgijską
opinię publiczną, ale także znaczną
część środowiska lekarskiego.
Według belgijskich mediów, przestępca miał zostać poddany eutanazji w niedzielę 11 stycznia w więzieniu w Brugii. Jednak lekarze, którzy
zajmowali się skazanym, postanowili przerwać procedurę. Powody
tej decyzji nie są znane. Morderca
umieszczony został w specjalistycznym centrum psychiatrycznym w
Gent.
deredactie.be

Testy szczepionki przeciwko wirusowi Ebola
Koncern Johnson&Johnson rozpoczął testowanie na ludziach szczepionki przeciwko Eboli wynalezionej przez belgijskich naukowców. W
imieniu koncernu testy przeprowadza w Wielkiej Brytanii Uniwersytet
Oxfordzki. Badania obejmują 72
ochotników w wieku od 18 do 50 lat
i każdy z nich dostaje dwie dawki
belgijskiej szczepionki zawierającej
geny z białkami kongijskiego szczepu wirusa Ebola.
Testy mają wykazać, czy szczepionka jest bezpieczna dla ludzi
i nie powoduje żadnych skutków
ubocznych. Wcześniejsze badania
przeprowadzone na zwierzętach
wypadły bardzo dobrze i całkowicie uchroniła je ona przed wirusem.
Belgijscy naukowcy planują dalsze
eksperymenty. Oprócz ochotników
z Wielkiej Brytanii, mają wziąć
w nich udział chętni ze Stanów
Zjednoczonych i trzech afrykańskich krajów. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to już w II połowie tego
roku szczepionka może zostać dopuszczona do użycia. Rzecznik firmy Johnson&Johnson zapewnia, że
do końca 2015 roku koncern jest w
stanie wyprodukować dwa miliony
szczepionek.
„De Staandard”
Rekordowa liczba zmiany płci
W Szpitalu Uniwersyteckim w Gent
dokonano w zeszłym roku rekordowej ilości operacji zmiany płci.
Przeprowadzono 148 operacji, co
oznacza 30 procentowy wzrost w stosunku do 2013 roku i wielokrotny w

stosunku do lat poprzednich. Z roku na rok liczba pacjentów wzrasta.
Profesor Guy T’Sjoen uważa, że „powyższy wzrost można wyjaśnić zmianą mentalności społeczeństwa”.
„Tabu wokół osób transpłciowych
znika” – dodaje profesor.
Szpital Uniwersytecki w Gent jest liderem w Belgii, jeżeli chodzi o przeprowadzanie operacji zmiany płci.
Lekarze mówią, że czas oczekiwania
na konsultacje i zabiegi cały czas
jest zbyt długi, wiąże się to niestety
z małą ilością lekarzy przeprowadzających operacje zmiany płci.
„De Standaard”
Dziesięciu obywateli belgijskich
przyłącza się co miesiąc do dżihadu
Jak informuje dziennik „ Le Soir”, co
miesiąc dziesięciu obywateli belgijskich wyjeżdża do Syrii i Iraku, aby
walczyć w szeregach bojowników
Państwa islamskiego (IS) lub frontu
Al-Nusra, który jest ściśle powiązany
z Al-Kaidą. Według gazety w Iraku
i Syrii walczy obecnie 184 dżihadystów przybyłych z Belgii, podczas
gdy około stu już tam zginęło, a
pięćdziesięciu powróciło do Belgii.
Belgijski minister spraw wewnętrznych Jan Jambon wdrożył program
ostrzegania przed udziałem w dżihadzie uprawianym przez religijnych ekstremistów działających na
Bliskim Wschodzie, jednak eksperci
zajmujący się tym tematem wątpią,
aby mógł się okazać skuteczny.
Ci eksperci należący do zespołu
„Sscat” skupiającego analityków
zjawiska terroru o motywacji religijnej, pracującego na terenie Belgii
na potrzeby wszystkich krajów Unii
Europejskiej, wyrażają coraz większe zaniepokojenie zjawiskiem werbowania przez dżihadystów ochotników na naszym kontynencie.
„Le Soir”
Król Filip uroczyście otworzył
Liefkenshoek
W Belgii oddano do użytku nowy
odcinek linii kolejowej o długości
16,2 km, który jest największą inwestycją infrastrukturalną w tym kraju.
Połączył on istniejącą linię kolejową w Antwerpii z terminalami w
zachodniej i wschodniej części portu w tym mieście po obu stronach
Scheldy. Dzięki temu pociągi jadące
do, albo z portu, skrócą odległość i
czas przejazdu dostępną 22 kilometrową linią przez Waasland i tunelem kolejowym Kennedy.
Nowa linia o nazwie Liefkenshoek
jest wyposażona w system automatycznego sterowania ruchem i przebiega przez dwa tunele w tym jeden,
który jest najdłuższy w Belgii.
Koszt budowy wyniósł 765 milio-
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nów euro i został sfinansowany w
formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
deredactie.be
Biskup wzywa do legalizacji homo-ślubów
Biskup Antwerpii Johan Bonny wezwał Kościół Katolicki do uznania
związków homoseksualnych, gdyż
jego zdaniem w szeregach kościelnych powinna istnieć akceptacja
dla różnorodnych form związków
międzyludzkich. W wywiadzie
udzielonym gazecie „De Morgen”
wezwał Kościół do większego poszanowania samego homoseksualizmu
oraz rozwodników i „nowoczesnych
związków”. Promował także uznanie
związków homoseksualnych na równi z kościelnymi małżeństwami.
Biskup Bonny przyznał, że „związki
między kobietą a mężczyzną mają
specjalne miejsce w tradycji chrześcijańskiej, jednak jego zdaniem
Kościół nie musi przez to zamykać
drzwi na różnorodne relacje, a katolicy powinni dążyć do zaakceptowania związków jednopłciowych”.
deredactie.be
Katolicka młodzież w Antwerpii
przeciwko biskupowi popierającemu związki homoseksualne
Związek Katolickich Studentów z
Antwerpii odciął się od poglądów
swojego biskupa Johana Bonny,
który publicznie wystąpił przeciw
nauce Kościoła Katolickiego stwierdzając, że Kościół powinien uznać
związki homoseksualne. Katolicka
młodzież stwierdziła, że biskup przekroczył naukę Kościoła katolickiego
i normy moralne. Ich zdaniem wypowiedź hierarchy, w której popiera
związki homoseksualne, zaszkodziła
opinii na temat Kościoła. Według
studentów można z niej wynieść
błędne wrażenie, że Wspólnota katolicka zamyka się na homoseksualistów, podczas gdy Kościół jest
otwarty także dla nich.
deredactie.be
Zrównanie praw rodzicielskich
Pierwszego stycznia weszły w życie
przepisy zrównujące lesbijki w prawach rodzicielskich. Tym samym
partnerka biologicznej matki w
urzędowych dokumentach bez dodatkowych formalności może być
wymieniana jako druga matka.
Wcześniej w Belgii partnerki zyskiwały prawa rodzicielskie po przejściu procedury adopcyjnej. Nowe
przepisy mają ułatwić lesbijkom
wspólne wychowywanie dzieci.
„De Standaard”
Opracowała: Karolina Morawska
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Szkoły i przedszkola we Flandrii
od A do Z
Pierwsze miesiące nowego roku to
czas zapisów dzieci do szkół i przedszkoli. Wielu rodziców, zwłaszcza
tych nowoprzybyłych do Flandrii,
zadaje sobie pytania: Czy nauka w
przedszkolu jest obowiązkowa? Jak
wygląda belgijski system oświaty?
Czy szkoły są płatne? Do jakiej szkoły posłać dziecko? Jeśli nie liceum,
to co? Na te i inne pytania postaram
się odpowiedzieć w poniższym artykule.
Najpierw kilka słów tytułem wstępu. Według prawa, w Belgii edukacja jest obowiązkowa dla dzieci, które w danym roku szkolnym ukończą
6 lat, aż do 18-go roku życia, co oznacza, że do szkoły powinny uczęszczać wszystkie dzieci w powyższym
przedziale wiekowym. Dotyczy to
również dzieci, które dopiero co
przybyły do Belgii i nie znają jeszcze języka niderlandzkiego. Rodzic
zapisujący swoje dziecko do szkoły,
przyjmuje reguły w tej szkole obowiązujące i podpisuje się pod regulaminem przy wyrażeniu „za zgodą”
(„voor akord”).
Przedszkola i szkoły podstawowe
w Antwerpii korzystają z systemu
LOP, który umożliwia rodzicom
lub opiekunom zapisanie dziecka
przez internet do wybranej placówki oświatowej. Powyższy proces odbywa się w dwóch etapach:
najpierw rejestracja, potem zapisy.
Szczegółowe informacje znajdują się
na stronach internetowych: www.

meldjeaan.antwerpen.be, www.antwerpiapopolsku.be.
Szkolnictwo w Belgii jest bezpłatne, co nie oznacza, że rodzice nie
ponoszą żadnych kosztów. Płatne
są posiłki oraz napoje, nadzór w
przerwie obiadowej, opieka nad
dzieckiem przed rozpoczęciem i po
zakończeniu zajęć, świetlica, wycieczki organizowane przez placówki, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
dodatkowe czasopisma dydaktyczne. Te opłaty należy uiszczać co miesiąc. I co ważne, koszty związane z
opieką nad dzieckiem przed i po zakończeniu lekcji można odpisać sobie od podatków. Odpowiedni atest
wyda szkoła. Te dodatkowe koszty
są różne w zależności od placówki,
do której uczęszcza dziecko. Rodzice
mogą także skorzystać z dopłat do
nauki swoich dzieci. Szczegółowe
informacje można znaleźć na stronie: www.studietoelagen.be
Organizacja systemu oświaty
• Przedszkole – od 2,5 do 5 lat – nieobowiązkowo
• Szkoła podstawowa – od 6 do 11
lat – obowiązkowo
• Szkoła średnia – od 12 do 18 lat
– obowiązkowo. Ukończenie szkoły
średniej oznacza koniec obowiązku
szkolnego.
• Dzieci, dla których zwyczajny system szkolnictwa jest zbyt trudny,
uczęszczają do szkół specjalnych.
Jest to możliwe we wszystkich kategoriach wiekowych.

Flamandzki system edukacyjny podzielony jest na trzy odrębne sieci
edukacyjne:
1. Gemeenschapsonderwijs
– sieć szkół Wspólnoty Flamandzkiej
i przez tę Wspólnotę finansowana
(szkoły rządowe). W tej sieci kształci
się 14,3% wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, 14,4% uczniów szkół podstawowych i 16,6%
uczniów kształcących się w ogólnodostępnych szkołach średnich.
Wszystkie placówki tej sieci pracują
na podstawie takiego samego programu nauczania.
2. Gesubsidieerd officieel onderwijs
– oficjalna sieć szkół prowadzona
przez miasta, gminy i prowincje,
również dofinansowywana przez
Wspólnotę Flamandzką. Do szkół
tego typu chodzi 23,1% przedszkolaków, 22,6% uczniów szkół podstawowych i 7,9% kształcących się w
ogólnodostępnych szkołach średnich. Szkoły założone przez gminy
oferują przede wszystkim naukę
przedszkolną i na etapie podstawowym, natomiast szkołami średnimi
w większości przypadków zawiadują
prowincje.
3. Gesubsidieerd vrij onderwijs
– sieć szkół prywatnych, także tych
opierających się na wyznaniu (katolickie, protestanckie, czy judaistyczne) i tak zwane szkoły alternatywne.
Cieszą się one największym „wzięciem” wśród uczniów i ich rodziców.
Uczęszcza do nich 62,6% przedszkolaków, 63,0% uczniów szkół podstawowych i 75,5% wszystkich uczniów
szkół średnich. Większość szkół w
tej sieci to placówki katolickie, uznawane jako szkoły oferujące uczniom
bardzo wysoki poziom nauczania.
Panuje opinia, że absolwenci najlepszych szkół tego typu mają otwartą drogę na wszystkie kierunki
studiów.
Przedszkole - Kleuterschool
Kleuteronderwijs (edukacja
przedszkolna) jest darmowa i
nieobowiązkowa. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (podstawowa) znane są pod wspólną nazwą
Basisonderwijs – kształcenie elementarne.
We Flandrii, prawie wszystkie maluchy do 6-go roku życia uczęszczają
do przedszkola (ponad 95%). Po zakończeniu okresu przedszkolnego,
te z nich, które uznane są za niedoj-
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rzałe do rozpoczęcia nauki w szkole,
powtarzają ostatnią klasę przedszkola (mogą pozostać w przedszkolu jeden dodatkowy rok). W przypadku
dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego, obowiązek nauki w szkole podstawowej można
odroczyć dwukrotnie.
W przedszkolu, poprzez zabawę,
dzieci uczą się przede wszystkim
języka niderlandzkiego, co w przypadku maluchów pochodzących
z niebelgijskich rodzin jest wyjątkowo istotne. One swoją przygodę
z niderlandzkim powinny rozpoczynać jak najwcześniej, ponieważ
znajomość tego języka będzie warunkiem rozpoczęcia przez dziecko
nauki w pierwszej klasie szkoły
podstawowej. Jeżeli dziecko nie
mówi po niderlandzku, nie jest to
żadna przeszkoda w uczęszczaniu
do przedszkola. Maluch szybko nauczy się języka podczas zabaw z innymi dziećmi.
Rodzice, którzy zdecydowali się
posłać dziecko do przedszkola muszą pamiętać, że otrzyma ono promocję do pierwszej klasy tylko wtedy,
kiedy będzie regularnie uczęszczało
na zajęcia, co oznacza, co najmniej
220 półdniowych obecności. W przypadku zbyt dużej ilości nieobecności
na zajęciach (na przykład na skutek
choroby), dziecko może zdawać test
językowy, aby wykazać, że zna język
niderlandzki w wystarczającym stopniu, aby rozpocząć naukę w szkole.
Edukacja przedszkolna oparta
jest na następujących obszarach
edukacyjnych: język niderlandzki,
wychowanie fizyczne, edukacja artystyczna, wiedza o świecie i wprowadzenie do matematyki. W przedszkolu dzieci dużo czasu spędzają na
zabawie, uczą się kolorowania, malowania, śpiewu, słuchania, rozmowy, ćwiczeń gimnastycznych oraz
wspólnej zabawy z innymi dziećmi.
Nauczyciele w przedszkolu pracują
nad rozwojem psychomotorycznym
dzieci, nad ich mową i uczą je poprzez zabawę.
Szkoła podstawowa – Lagere school
Podstawowa edukacja rozpoczyna
się w wieku 6 lat i trwa do 12-go roku
życia. Obecność na zajęciach szkolnych jest obowiązkowa. Jedynie w
przypadku choroby lub szczególnych okoliczności, dziecko może
nie być obecne na lekcjach. Każdy
opuszczony dzień powinien być
usprawiedliwiony, bądź to poprzez
przedłożenie zwolnienia lekarskiego, bądź informację od rodziców.
Szkoła podstawowa składa się
z sześciu klas i podzielona jest na
trzy dwuletnie bloki edukacyjne do-

stosowane do potrzeb i możliwości
dzieci: 1 i 2 rok, 3 i 4 rok oraz 5 i 6.
Na początku nauki, dzieci uczą się
czytania i pisania, potem dochodzi
historia, geografia. Od piątej klasy
przyswajają sobie drugi urzędowy
język, jakim jest francuski (w niektórych szkołach nauka francuskiego
rozpoczynana jest wcześniej).
W szkole podstawowej zajęcia
prowadzi nauczyciel przedmiotów
zintegrowanych, z wyjątkiem wychowania fizycznego i czasami religii.
Cele edukacyjne obejmują następujące obszary: język niderlandzki,
język francuski, wiedza o świecie,
matematyka, edukacja artystyczna,
wychowanie fizyczne oraz nauka
uczenia się, umiejętności społeczne,
technologie komunikacyjno-informacyjne. Decyzję o przyznaniu promocji do następnej klasy podejmuje
szkoła. Po ukończeniu podstawówki, uczniowie rozpoczynają naukę w
szkole średniej, jeżeli uzyskają świadectwo kształcenia elementarnego
(getuigschrift basisonderwijs).
Szkoła średnia – Middelbare school
Kolejnym etapem nauki jest szkoła ponadpodstawowa. Wybierając
szkołę średnią uczniowie mogą
kierować się swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami. Edukacja
ponadpodstawowa podzielona jest
na cztery typy:
• ASO (Algemeen Secundair
Onderwijs) – średnie ogólnokształcące – bardzo szeroko rozumiane
wykształcenie ogólne, teoretyczne,
przygotowujące młodzież do studiów wyższych. Uczeń może wybrać
sobie jeden z kierunków, na przykład grekę z przedmiotami ścisłymi,
łacinę z językami nowożytnymi, ekonomię, czy nauki humanistyczne z
elementami psychologii czy socjologii. Dochodzą także języki obce,

• TSO (Technisch Secundair
Onderwijs) – średnie kształcenie
techniczne, gdzie nauka skupia się
bardziej na elementach praktycznych, chociaż wiele uwagi poświęca się także przedmiotom ogólnym.
Kształcenie w TSO przygotowuje
uczniów do podjęcia pracy w zawodzie oraz zapewnia nabycie wiedzy
potrzebnej do dalszego etapu nauki.
Po ukończeniu tego typu szkoły uczniowie mogą dalej się kształcić lub
rozpocząć pracę.
• BSO (Beroepssecundair
Onderwijs) – szkoła zawodowa
przygotowująca do konkretnego
zawodu. Po tej szkole nie ma możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
wyższej chyba, że uzyska się specjalny dyplom OSP dopuszczający do
dalszej edukacji.
• KSO (Kunstsecundair Onderwijs)
– szkolnictwo artystyczne, gdzie
najwięcej uwagi uczniowie poświęcają aktywnemu tworzeniu sztuki.
Oprócz nauki przedmiotów ogólnych, odbywają się zajęcia z muzyki, plastyki, fotografii czy wiedzy o
sztuce. Edukacja artystyczna łączy w
sobie wykształcenie ogólne z praktycznym zastosowaniem wiedzy artystycznej. Po ukończeniu średniej
szkoły artystycznej adepci mogą rozpocząć studia, albo pójść do pracy.
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Wybór odpowiedniej szkoły średniej jest wielkim wyzwaniem nie
tylko dla dziecka, ale też dla jego
rodziców, którzy powinni pamiętać
o tym, że nie każdy uczeń nadaje
się do wymarzonej przez rodziców
szkoły. Placówki typu ASO (przygotowujące ucznia do rozpoczęcia studiów), są w praktyce najtrudniejsze
i często po jakimś czasie okazuje
się, że umieszczenie w niej dziecka
było ogromną pomyłką. Młodemu
człowiekowi brakuje chęci, motywacji, często zdolności, za to czuje
ogromną presję otoczenia. Zmienia
więc szkołę na TSO, potem na BSO
i cała historia kończy się zniechęceniem i rozżaleniem ucznia. Dlatego
obowiązkiem rodziców jest pomoc w
wyborze odpowiedniej placówki edukacyjnej, a nie posyłanie dziecka do
szkoły słynącej z bardzo wysokiego
poziomu nauczania tylko dlatego, że
właśnie tam idzie jego kolega z klasy. Należy pamiętać, że takie decyzje
często rzutują na całe dalsze życie
młodego człowieka.
W szkole średniej, w odróżnieniu
od podstawówki, każdy przedmiot
nauczany jest przez innego nauczyciela, specjalisty w swoim zawodzie.
Przez pierwsze dwa lata nauki nacisk położony jest na edukację podstawową, później uczniowie koncentrują się na przedmiotach, jakie ich
interesują.
W Middelbare school, to rada
pedagogiczna decyduje o tym, czy
uczeń otrzyma promocję do następnej klasy i jaki typ zaliczenia mu
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przysługuje:
- Typ A – zaliczenie
- Typ B – zaliczenie częściowe, z wyłączeniem niektórych nauczanych
przedmiotów
- Typ C – powtarzanie klasy
Integracja językowa
Według prawa, dzieci imigrantów,
które dopiero co przybyły do Belgii,
muszą obowiązkowo uczęszczać do
szkoły, chociaż nie znają jeszcze języka niderlandzkiego. Jest to możliwe jedynie w szkole, w której są
wolne miejsca. Zapisywać się można w ciągu całego roku. Aby zapisać
dziecko, rodzic potrzebuje paszport
lub dowód tożsamości dziecka i
świadectwo z poprzedniej szkoły.
Dzieci nieposiadające belgijskich
dokumentów również muszą być
zapisane do szkoły.
Dzieci imigrantów mają takie same prawa w dostępie do edukacji jak
dzieci belgijskie. Te, które od 6 do
12 roku życia uczęszczają do szkoły
podstawowej, mają zajęcia wspólnie
z uczniami flamandzkimi. Te słabo
(albo wcale) mówiące po niderlandzku, mogą liczyć na dodatkową pomoc nauczycieli zwłaszcza w nauce
języka niderlandzkiego, ale też innych przedmiotów.
Dzieci w przedziale wiekowym 12
– 18 lat uczą się w innym systemie.
Są to specjalne klasy wyłącznie dla
nowoprzybyłych uczniów nieznających języka niderlandzkiego. Jest
to tak zwana klasa integracyjna. Po
roku nauki, uczniowie rozpoczynają

naukę w zwykłej klasie. W klasach
integracyjnych, nauka języka niderlandzkiego jest bardzo intensywna.
Początkowo są to zajęcia tylko z języka niderlandzkiego, a inne przedmioty wprowadzane są stopniowo.
Nie chodzi w tym przypadku o przerobienie programu nauczania tych
przedmiotów, ale o nauczenie się
słownictwa na przykład z matematyki, historii, czy geografii, niezbędnego do dalszej nauki w zwykłej
szkole. Wszyscy zainteresowani
umieszczeniem dziecka w takiej placówce powinni skontaktować się z
najbliższą placówką Inburgering (
www.inburgering.be).
Opracowała: Ewa Janik
Źródła: www.studiekeuze.be,
www.orientation.be,
www.inburgering.be,
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Ważne zmiany w Belgii od 2015 roku
Zmiany w obliczaniu składek ubezpieczeniowych dla pracowników
samozatrudnionych
Z dniem 1 stycznia uległy zmianie
dotychczas obowiązujące zasady obliczania składek na ubezpieczenie
społeczne dla samozatrudnionych.
Od teraz obliczanie składek odbywać się będzie dwuetapowo: po
pierwsze, w roku płacenia składki
pobierana będzie tak zwana składka
tymczasowa. Jej wysokość obliczana
będzie na podstawie osiągniętego
przez samozatrudnionego pracownika dochodu trzy lata wcześniej,
czyli w roku 2015 brany będzie pod
uwagę rok 2012. Po drugie – ostateczne, końcowe rozliczenie składek
na podstawie dochodu nastąpi, kiedy dochody z danego roku będą już
znane.

Surowsze kary dla piratów
drogwych
Od Nowego Roku obniżona została dopuszczalna ilość alkoholu we
krwi z 0,5 promila do maksymalnie
0,2 promili. Powyższy przepis dotyczy kierowców zawodowych przewożących pasażerów, czyli kierowców
taksówek, autobusów miejskich,
szkolnych, wozów strażackich i karetek pogotowia. Limit dla kierowców prywatnych pozostaje na niezmienionym poziomie 0,5 promila.
Belgijski Instytut Bezpieczeństwa
Drogowego poinformował też, że
wszyscy kierowcy, którzy popełnili
kolejne wykroczenie drogowe muszą liczyć się z surowszymi karami.
Jeżeli dopuścili się jazdy samochodem bez prawa jazdy, przekroczyli dozwoloną prędkość, uciekli z
miejsca wypadku, prowadzili pojazd
pod wpływem alkoholu czy narkotyków, zignorowali znaki drogowe lub
polecenia wydawane przez policjanta sterującego ruchem oraz używali
wykrywacza radarów, muszą liczyć
się z utratą prawa jazdy.

W momencie, jeżeli któryś z kierowców w ciągu kolejnych 3 lat popełnił drugie przestępstwo drogowe
z wymienionych powyżej, utraci prawo jazdy na co najmniej 3 miesiące,
przy popełnieniu trzeciego, na co
najmniej 6 miesięcy, a czwartego
– na nie mniej niż 9 miesięcy. W
każdym z powyższych przypadków
kierowca-recydywista będzie musiał
ponownie zdać egzamin teoretyczny
jak i praktyczny. Każdy z kierowców,
który dopuści się popełnienia trzech
przestępstw drogowych z rzędu,
utraci prawo jazdy dożywotnio.
Droższa elektryczność, tańszy gaz
Od 1 stycznia 2015 obowiązują nowe taryfy dla energii elektrycznej i
gazu. Rachunki za gaz dla przeciętnej rodziny we Flandrii w skali roku
będą mniejsze o 42 euro. Natomiast
faktura za elektryczność w skali roku wzrośnie o około 50 euro.
Szczególne zmiany odczujemy
jednak w przypadku części faktury
za energię związaną z kosztami jej
przesyłu. W niektórych regionach
dystrybutorzy zarezerwowali sobie
prawo do podniesienia opłat nawet o 165 euro. Kilku dostawców
zdecydowało się na obniżenie pomiędzy 31 a nawet 75 euro rocznie.
Wszystko w zależności od miejsca
zamieszkania konsumenta.
Woonbonus pod nóż
Zgodnie z nowymi przepisami, od
tego roku uległy zmianie zasady odpisu podatkowego od kredytów na
zakup nieruchomości (Woonbonus).
Kwota podstawowa została zmniejszona z 2280 do 1520 euro, które corocznie można odpisać od podatku
przez pierwsze 10 lat trwania kredytu. Kwota podwyższenia odpisu
pozostała na poziomie 760 euro,
tak samo jak kwota odpisu za każde
dziecko (80 euro na dziecko).
Odliczenia kwoty wolnej od podatku
Od 2015 roku, w związku z większym odliczeniem kwoty wolnej od
podatku, podatek na osobę fizyczną
spadnie średnio w skali roku o 125
euro, a w 2016 roku średnio o 250
euro rocznie.
Budynki zabytkowe
W przypadku sprzedaży lub najmu budynku wciągniętego na listę
nieruchomości zabytkowych przez
agencję Onroerend Erfgoed, sprzedający lub wynajmujący ma obowiązek poinformować kupca lub
najemcę o tym fakcie przed podpi-

saniem umowy. Będzie to kolejna
informacja obok certyfikatu sprawności energetycznej EPC, certyfikatu sprawności instalacji elektrycznej
oraz certyfikatu dotyczącego położenia danej nieruchomości na terenach zalewowych.
Obowiązkowa izolacja dachów
Od nowego roku we Flandrii
wprowadzono bardziej restrykcyjne
normy dotyczące izolacji dachów w
budynkach powstałych przed 2006
rokiem. Normy dotyczą izolacji termicznej wszystkich mieszkań, apartamentów, domów jednorodzinnych
czy kawalerek zwanych w Belgii
studiami.
W praktyce oznacza to, że przez
kolejne 5 lat, ponad 400 tysięcy
flamandzkich właścicieli nieruchomości ma czas na dokonanie prac
izolacyjnych. Od 2020 roku, każdy
niepoprawnie wyizolowany budynek może dostać do 15 punktów
karnych, a w szczególnych przypadkach zaniedbania będzie możliwe
uznanie danego budynku za niezdatny do zamieszkania. Powyższy
przepis nie dotyczy lokatorów wynajmujących mieszkania w takich budynkach. Z powodu przyznania 15
punktów nie zostaną oni pozbawieni
dachu nad głową, ponieważ koszty
opłacenia ewentualnego mandatu
będzie musiał pokryć właściciel budynku.
Koniec z Protonem
Z dniem 1 stycznia zlikwidowano możliwość płacenia kartami z
logo Proton. Do 28 lutego nastąpi
stopniowe kompletne wyłączenie
tego systemu. Niewydane kwoty z
uprzednio doładowanych kart można odzyskać w bankach w formie
gotówki.
Marka Proton przetrwała na belgijskim rynku drobnych płatności
bezgotówkowych przez 18 lat, ale
została wyparta przez bliźniaczy
system Bancontact, który w przeciwieństwie do Protona nie jest ładowany ręcznie lecz bezpośrednio połączony z naszym kontem w banku.
Rośnie dopłata na koszty reprezentacyjne
Do tej pory, prawo zezwalało na
comiesięczne wypłacanie pracownikom tak zwanych dodatków na
koszty reprezentacyjne. Była to kwota wolna od podatku i wynosiła maksymalnie 25 euro pod warunkiem
uzasadnienia przez pracodawcę, że
w konkretnym przypadku pracow-
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nikowi niezbędne jest wyższe dofinansowanie.
Od 2015-go roku, maksymalna
kwota wolna od podatku wynosi
37,50 euro. Niestety, pracodawcy
nie są zobowiązani do podniesienia
tego dodatku. „Straty” związane z
obniżonym dochodem z podatków,
rząd federalny planuje pokryć z dochodów z innych podatków i akcyz.
Wspomniana obniżka realnego opodatkowania ma podnieść atrakcyjność zatrudnienia wśród pracodawców i w pierwotnym zamiarze ma na
celu stymulację rynku pracy.
Droższe znaczki pocztowe
Za znaczki (przesyłki na terenie
Belgii), teraz będzie trzeba zapłacić
72 centy, jeżeli zakupimy jednorazowo co najmniej 10 sztuk, natomiast
za pojedynczy znaczek cena w wysokości 77 centów pozostaje bez
zmian.
Dla międzynarodowych przesyłek
na terenie Europy, przy zakupie minimum 5 znaczków, stara cena za
znaczek wynosiła 1.07 €, nowa cena
to 1.10 €. Jeśli chodzi o przesyłki poza Europę, przy zakupie minimum
5 znaczków dotychczasowa cena
jednego znaczka z 1.29 € została
podwyższona na 1.32 €.
Ceny znaczków kupionych pojedynczo: na przesyłki w Europie stara cena wynosiła 1.17 €, nowa cena to 1.39
€ ; poza Europę: stara cena – 1.10 €,
nowa – 1.42 €.
Podwyżki dotyczą również przesyłek wielkogabarytowych zwanych
potocznie paczkami (średnia podwyżka o około 1,5%).
Podwyższenie opłat pocztowych ma
na celu pozyskanie funduszy na podniesienie jakości usług, remonty
infrastruktury sortowni listów i paczek, a także polepszenie statystyk
terminowego dostarczania przesyłek do adresatów.
Zmiana wieku przedemerytalnego
Wiek tak zwanego indywidualnego SWT – pomostówka wynegocjowana przez danego pracownika
– maleje z 62 do 60 lat. W przypadku
pomostówek związanych z restrukturyzacją zakładów, wiek graniczny
maleje do 55 lat, lecz niedługo zostanie podniesiony do 60-go roku
życia. Nie będzie dotyczyć to jednak zatrudnionych na pozycjach
zarządzających (kader). Jeśli nasza
umowa o pracę zawiera określenie
bediende, graniczny wiek na emeryturę pomostową pozostanie na pułapie 60 lat. Jednym słowem lepiej
być managerem niż pracownikiem
na taśmie produkcyjnej.
W przypadku osób wykonujących
ciężkie zawody, lub pracujących

min. 20 lat na nocną zmianę i osób
które nabyły tytuł niezdolnych do
pracy po przepracowaniu lat w
sektorze budowlanym, zmiany są
nieco inne. Należy przepracować
minimum 33 lata i ukończyć 58 lat,
aby mieć prawo do emerytury pomostowej.
Zmiany dotyczące emerytów
Jeśli ty, twój partner lub członek
rodziny jest emerytem, możesz złożyć podanie o premię dla emerytów;
są jednak indywidualne uwarunkowania.
Zniesione zostają dotąd obowiązujące ograniczenia dotyczące dochodów osiąganych przez osoby pobierające emeryturę, które ukończyły
65 lat oraz tych, które legitymują
się przepracowaniem ponad 45 lat
a nie osiągnęły wieku emerytalnego.
Przestaje obowiązywać limit dochodu dla tych pracujących emerytów.
Do tej pory, aby korzystać z braku
limitu na dochody z emerytury i pracy, trzeba było mieć co najmniej 65
lat i przepracowane 42 lata.
Zostaje zlikwidowana premia emerytalna dla tych, którzy chcą dalej pracować zawodowo, ale nie spełniają
odpowiednich warunków.
Mniejsze koszty zatrudnienia w
małych firmach
Dobre wiadomości dla małych
firm. Składki społeczne maleją w
przypadku zatrudnienia pierwszych
trzech pracowników. Obniżka to
50 euro na kwartał. Zabieg ten ma
na celu stworzenie około 3200 nowych miejsc pracy, które dostarczą
około 32 miliony euro dochodów z
podatków. Obniżka składki będzie
obowiązywać przez pierwsze trzynaście kwartałów (13x4 miesiące) dla
pierwszych 2 umów terminowych i
dziewięć kwartałów dla 3-ciej umowy (2-go przedłużenia na czas określony). W skali 22 trymestrów to aż
1750 euro oszczędności dla pracodawcy.
Maleje zasiłek dla bezrobotnych
Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych maleje z 70 do 65 % ostatniego
wynagrodzenia. Ponadto do 25 roku
życia przysługuje dopłata aktywacyjna dla najmłodszych.
Opłaty za konsultacje lekarskie
Od stycznia, tzw. remgeld – pieniądze hamulcowe, mające na celu powstrzymanie lekko chorych
pacjentów od okupowania kolejek
do specjalistów w przychodniach,
zmniejsza się do kwoty 12 euro. W
przypadku pacjentów chronicznie
chorych lub inwalidów - 3 euro.
Konsultacje z niektórymi specjali-
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stami potanieją: np. geriatra będzie
nas kosztował 12 euro zamiast 27,13
euro do tej pory.
Opłata za konsultacje nie zmieni się
w przypadku spotkań z lekarzem
rodzinnym (pierwszego kontaktu).
Zwiększony podatek od auta firmowego
Wiadomym jest, że w Belgii auto
firmowe to popularny dodatek do
pensji. W przypadku, gdy pracownik korzysta z auta firmowego do
celów prywatnych, płaci od tego
podatek. Od 2015 roku podatek ten
wzrasta nieznacznie. Ma to związek
z faktem, że podstawa do naliczania
emisji dwutlenku węgla zostanie obniżona. I tak, do tej pory podstawą
obliczenia było 93 g emisji dwutlenku węgla na każdy przejechany kilometr. Od 2015 podstawa maleje do
91 g/km dla aut z silnikiem diesla.
Jeśli auto emituje najwyżej tyle
dwutlenku węgla, pracownik zapłaci 1250 euro rocznie w podatku
VAA. W związku z tym, że rzadko
które auto „dymi” tylko tyle, różnica między faktyczną emisją CO2 a
podstawą sprawi, że efektywnie zapłacimy kilka euro więcej. Więcej
informacji o podatku można znaleźć
w Internecie pod hasłem VAA.
Drożeją bilety De Lijn
Flamandzka firma transportowa
De Lijn zlikwidowała 100% zniżkę
dla emerytów. Od 1 września 2015,
osoby w wieku 65+ będą mogły
zakupić bilet roczny za 50 euro.
Pozostałe grupy wiekowe, podwyżki cen biletów obowiązują już od 1
lutego 2015.
Według nowego cennika za jednorazowy bilet godzinny trzeba teraz
zapłacić 3 euro, ale w ciągu jednej
godziny od momentu skasowania
biletu, każdy pasażer będzie mógł
się przesiadać dowolną ilość razy.
Dziesięciokrotny karnet kosztuje
14 euro, co oznacza, że za każdą
godzinę płacimy 1,40, natomiast
bilety SMS-owe zdrożały z 1,45 do
1,80 euro.
Oto nowe ceny dla poszczególnych
grup wiekowych:
BuzzyPass (12-24 lat): bilet na miesiąc – 25€, na trzy miesiące – 71€,
na rok – 195€
Omnipas (24-65 lat): bilet na miesiąc
– 38€, na trzy miesiące – 107€, na
rok – 294€.
Najmłodsi (6-11 lat) będą mogli podróżować za 50 euro rocznie.
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Przegląd
prasy
polskiej
Nowe dowody osobiste dopiero od
marca
Z pierwszego stycznia na pierwszego marca przesunięty został
termin składania wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego
w dowolnej gminie na terenie całego kraju. Według wiceministra
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Piotra Stachańczyka, decyzję o przesunięciu terminu podjęto w związku
z tym, że wyniki przeprowadzonych
testów nie były w pełni satysfakcjonujące. MSW otrzymywało z gmin
prośby o „przesunięcie okresu wejścia w życie nowych przepisów, aby
urzędnicy byli dostatecznie przygotowani”. „Jest to największa merytoryczna zmiana w pracy urzędów
w Polsce, gdzie chodzi o fundamentalne rejestry dla działania państwa”
– dodał Stachańczyk.
wgospodarce.pl
Policja z krajów Unii Europejskiej
ściga piratów z Polski
„Rzeczpospolita” podaje, że jesteśmy rekordzistami, jeżeli chodzi o
wykroczenia drogowe w krajach UE.
Niemal 25 tysięcy zapytań o dane
polskich obywateli wysłała policja
z państw unijnych w ciągu 2014 roku. Chodzi o kierowców, którzy na
drogach między innymi Niemiec,
Belgii, Francji czy Włoch zostali
zarejestrowani przez fotoradary. W
tym samym czasie polska policja
13 tysięcy razy występowała o udostępnienie danych europejskich
kierowców.
Wymiana informacji o właścicielach pojazdów jest możliwa dzięki
utworzonemu w listopadzie 2013
roku unijnemu systemowi. Pomaga
on skutecznie karać zagranicznych
piratów drogowych.
„Rzeczpospolita”
Polsce grozi zamach terrorystyczny?
Polskie służby wzięły pod lupę
cudzoziemców z krajów arabskich
przebywających w naszym kraju.
Po serii ostatnich zamachów terrorystycznych w Europie, nasze służby
specjalne zostały postawione w stan
gotowości. Całodobowe Centrum
Antyterrorystyczne (CAT) działające w ABW, na bieżąco analizuje

towania przez sądy przestępców.
Innym powodem takiego stanu rzeczy są zmiany demograficzne, czyli
emigracja z Polski znacznej liczby
osób mieszczących się w przedziale
wiekowym, w którym popełnia się
najwięcej przestępstw.
„Rzeczpospolita”
zagrożenie, a polscy specjaliści są
w stałym kontakcie z innymi europejskimi służbami.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego objęła wzmożonym monitoringiem kilkoro cudzoziemców
pochodzenia arabskiego i kilku
Polaków, którzy mogą być zaangażowani po stronie islamistów w Syrii.
„Wprost”
Polskie pielęgniarki uciekają na
Zachód
Ze względu na warunki pracy i niskie zarobki w Polsce, coraz więcej
pielęgniarek decyduje się na wyjazd
na Zachód. Obecnie w Polsce pracuje około 270 tysięcy pielęgniarek
i położnych poniżej wieku emerytalnego. Według Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych, w ciągu
najbliższych 15 lat ubędzie ich jeszcze 40 tysięcy.
Pielęgniarki wyjeżdżają do pracy
za granicę głównie ze względu na
małe zarobki. Dodatkowo w naszym
kraju prestiż tego zawodu jest bardzo niski. Już teraz Polska ma jeden
z najniższych w Unii Europejskiej
wskaźników liczby pielęgniarek na
tysiąc mieszkańców.
„Gazeta Wyborcza”,
„Rzeczpospolita”
Kosztowne wypadki
Koszty wypadków na polskich
drogach stale rosną. Z najnowszego raportu Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
wynika, że koszty wypadków i kolizji
w roku ubiegłym sięgnęły już ponad
40 miliardów złotych. I chociaż od
2004 roku liczba wypadków maleje,
to wciąż rosną straty. Przyczyną jest
fakt, że wypadki są coraz poważniejsze, a co za tym idzie rosną koszty
leczenia poszkodowanych.
„Wprost”
Mniej drakońskich kar
„Rzeczpospolita” podaje (powołując się na dane Ministerstwa
Sprawiedliwości), że spada liczba
orzekanych przez polskie sądy najsurowszych kar. O połowę spadła
liczba kar dożywocia i 25 lat więzienia, wymierzanych za najpoważniejsze przestępstwa. Eksperci twierdzą,
że jest to wynik zbyt łagodnego trak-

Ospa wietrzna coraz częściej obecna nad Wisłą
Według „Dziennika Gazeta
Prawna”, w roku ubiegłym liczba zachorowań na ospę wietrzną w Polsce
przekroczyła 220 tysięcy. Powodem
jest brak powszechnych szczepień.
Są one co prawda wykonywane
bezpłatnie, ale tylko w niektórych
grupach wiekowych. W przypadku
ospy wietrznej trudno przewidzieć
liczbę zachorowań, ogniska chorobowe pojawiają się nagle i rozprzestrzeniają bardzo szybko. Instytut
Profilaktyki Zakażeń prognozuje,
że liczba osób zarażonych, co roku
będzie rosła o 20-30 tysięcy i może
dojść do tego, że sytuacja wymknie
się spod kontroli.
„Dziennik Gazeta Prawna”
James Bond będzie pił polską wódkę
W najnowszym filmie ze słynnego cyklu szpiegowskiego, Agent 007
napije się polskiej wódki Belvedere.
Firma Belvedere podpisała umowę partnerską, dzięki której marka pojawi się w filmie „Spectre”.
Zawarcie umowy pomiędzy właścicielem Belvedere i trzema firmami
mającymi prawa do marki Bond i
filmów z udziałem słynnego agenta, ogłoszono w Londynie. Kulisów
finansowych umowy nie ujawniono,
jednak prezes Belvedere powiedział,
że jest ona najwyższa w historii 20
lat, czyli od momentu, kiedy wódka
tej marki po raz pierwszy została
wyeksportowana z Polski na duże
rynki zachodnie i do USA.
Udział w filmie stawia markę
Belvedere w jednym rzędzie ze
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słynnymi firmami, kojarzącymi się
z Agentem 007, takimi jak na przykład Aston Martin.
greenpoint.pl
Wsparcie dla rodziców bez etatu
Ministerstwo Pracy przygotowuje
ustawę, w myśl której rodzice nieobjęci ubezpieczeniem chorobowym
między innymi: bezrobotne matki,
studentki, bądź zatrudnieni na umowach-zleceniach czy o dzieło, dostaną wsparcie z budżetu państwa.
Takie osoby miałyby otrzymać 1 tysiąc złotych miesięcznie przez rok od
chwili przyjścia na świat dziecka, w
przypadku ciąży mnogiej – do 71 tygodni. Większe wsparcie dostaną też
ubezpieczeni rodzice. Ministerstwo
proponuje podwyższenie minimalnego zasiłku macierzyńskiego do
poziomu nowego świadczenia.
„Puls Biznesu”
Dobry rok dla sprzedawców nowych aut
W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano po raz pierwszy 372,6
tysięcy nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych, czyli o
12 procent więcej niż w 2013 roku.
To był najlepszy dla sprzedawców
nowych aut rok od początku dekady
– pisze „Gazeta Wyborcza”. Wpływ
na to miały między innymi zeszłoroczne ulgi podatkowe, szczególnie
korzystne dla nabywców luksusowych aut (klasa premium) takich
marek jak BMW, Mercedes, Audi,
Volvo i Lexus.
Sprzedano też ponad 700 samochodów marki Porsche, 20 Bentleyów i
8 Rolls-Royce’ów, czyli samochodów
w cenie oscylującej wokół pół miliona złotych wraz z podatkiem VAT.
„Gazeta Wyborcza”
Demograficzny cud nad Wisłą
„Puls Biznesu” informuje, że w
ubiegłym roku po raz pierwszy od
wielu lat odnotowano w Polsce
wzrost liczby urodzeń.
W pierwszym półroczu 2014 roku, urodziło się w naszym kraju
blisko 187 tysięcy dzieci, czyli o
prawie pięć i pół tysiąca więcej niż
w analogicznym okresie 2013 roku.
Jest to pierwszy wzrost liczby urodzeń od sześciu lat, czyli od szczytu
ostatniego demograficznego wyżu.
Demografowie oceniają, że jest to
efekt wydłużenia do roku urlopu
macierzyńskiego.
„Puls Biznesu”
Polskie lotniska liczą zyski
27,15 milionów pasażerów przyjęły w ubiegłym roku polskie lotniska – podaje „Puls Biznesu”. To o

ponad 2 miliony więcej niż w roku
poprzednim. Tak dobrego wyniku
dotychczas jeszcze nie osiągnięto. W
rankingu polskich lotnisk na pierwszym miejscu jest Warszawski Port
Lotniczy im. Chopina, który obsłużył ponad 10,5 miliona pasażerów.
Nie było to wcale takie proste, bo
Ryanair wrócił do Modlina, do którego przewiózł 1,7 miliona pasażerów,
co dało młodej spółce szóste miejsce
w Polsce.
Drugie miejsce zajął Kraków
Airport (3,83 mln pasażerów), a na
trzecim znalazło się gdańskie lotnisko im. Lecha Wałęsy – 3,25 mln pasażerów. W tym roku polskie porty
lotnicze liczą na zwiększenie obsługi
do 2,9 mln osób.
„Puls Biznesu”
Koniec ekspansji dyskontów w
Polsce?
W tym roku zapowiada się znacznie wolniejszy przyrost sklepów sieci dyskontowych oraz spadek dynamiki ich obrotów, wynika z danych
Euromonitor International.
W ostatnich latach na polskim
rynku prym wiodły Aldi, Lidl, Netto
oraz Biedronka. Takich dyskontów
było tylko ponad 3,6 tysiąca, na ogólną liczbę 137,7 tysięcy placówek spożywczych w Polsce. Ponad 52 mld
obrotów dawało im pozycję największego gracza rynku handlowego.
Według Euromonitor International, w tym roku przybędzie
tylko 238 nowych placówek handlowych tych sieci, podczas gdy w 2014
roku przybyło ich 338. O połowę wolniej rosnąć też mają ich obroty.
„Rzeczpospolita”
Benzynowy raj
Jak informuje „Gazeta Wyborcza”,
paliwa w Polsce są najtańsze od 4
lat. Według firmy doradczej BM
Reflex, benzyna 95 oktanów była w
Sylwestra tańsza o 75 groszy, niż na
początku 2014 roku. Z kolei za litr
oleju napędowego średnio należało
zapłacić 4,75 złotych, czyli o 82 grosze mniej niż rok temu.
Analitycy przewidują, że pierwszy
kwartał tego roku może obfitować w
kolejne obniżki. O nawet 10-15 groszy może spaść cena benzyny, zaś
oleju napędowego o 5 do 10 groszy
na litrze.
„Gazeta Wyborcza”
Coraz więcej głodnych przedszkolaków
Od 2008 roku o blisko 20 procent
wzrosła liczba dzieci z najmłodszej
grupy wiekowej, czyli do siódmego
roku życia, które korzystają z rządowego programu dożywiania. W roku
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2013 korzystało z niego blisko 323
tysiące dzieci.
Zdaniem ekspertów, problem niskiego statusu materialnego i głodu
wciąż dotyczy wielu polskich rodzin.
Nie wszystkie dzieci z rodzin patologicznych czy biednych, otrzymują pomoc. Wiele z nich po prostu
wstydzi się o tę pomoc poprosić.
Być może rozwiązaniem problemu
będzie wydawanie przez placówki
oświatowe darmowych posiłków
wszystkim podopiecznym, niezależnie od statusu materialnego.
„Rzeczpospolita”
Leczenie chorych na cukrzycę pozostawia wiele do życzenia
W Polsce na cukrzycę cierpi około
2,2 mln osób. Nie ma innej choroby
przewlekłej występującej na tak szeroką skalę – pisze „Nasz Dziennik”.
Co roku w związku z leczeniem cukrzycy hospitalizowanych jest 95 tysięcy osób. Ministerstwo Zdrowia
podkreśla, że od 2009 roku następuje spadek liczby hospitalizowanych
chorych diabetologicznie.
W rzeczywistości sytuacja nie
przedstawia się tak różowo jak twierdzi ministerstwo. Na 50 Kongresie
Europejskiego Towarzystwa Badań
nad Cukrzycą przedstawiono wyniki
badań wykonanych w 30 europejskich państwach. Polska znalazła
się na niechlubnej 25 pozycji.
„Nasz Dziennik”
Polscy eurodeputowani w czołówce
„Rzeczpospolita” informuje, że nasi eurodeputowani są w czołówce posłów do Parlamentu Europejskiego
pod względem frekwencji podczas
głosowań. 94,01 procent – w tylu
najważniejszych głosowaniach
uczestniczyło dotąd 51 polskich
europosłów. To jeden z najlepszych
wyników. Polaków wyprzedzili tylko
Chorwaci i Austriacy.
Polscy politycy wypadają też dobrze w innych rankingach. Są na
przykład w czołówce, jeżeli chodzi
o liczbę przygotowanych opinii.
„Rzeczpospolita”
Opracowała: Katarzyna
Frankowska
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Zmiany przepisów w Polsce
2015 rok przynosi Polakom szereg
znaczących zmian. Zarówno nowe
dowody osobiste, zmiany w egzaminach na prawo jazdy, jak i nowości
np. w prawie podatkowym, warte są
zainteresowania. Część z tych zmian
funkcjonuje już od 1 stycznia, inne
będą wprowadzane w życie w kolejnych miesiącach.

W myśl nowej ustawy, ślub nie będzie mógł się odbyć poza USC, jeśli
miejsce nie gwarantuje zachowania
powagi i doniosłości ceremonii oraz
bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
Bezpłatnie
Od nowego roku, za wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego
nie są pobierane opłaty skarbowe.
Tańsze paszporty dla posiadaczy
Nowy wzór zaświadczenia
Karty Dużej Rodziny
Nowe przepisy wprowadzają także
Członkowie rodzin wielodziet- zaświadczenie o stanie cywilnym,
nych, legitymujących się Kartą które jako jeden dokument zastąpi
Dużej Rodziny, będą uprawnieni do przedkładanie wielu odpisów aktów
ulgi w opłatach za wydanie paszpor- stanu cywilnego dotyczących jednej
tu. Dorośli, za nowy dokument zapła- osoby.
cą o 50 procent mniej. Dzieci objęte
Elektroniczna rejestracja
będą ulgą w wysokości 75 procent; Od 1 marca wchodzi w życie obowiąna taką samą ulgę może liczyć uczą- zek prowadzenia elektronicznej rejeca się młodzież do 25 roku życia.
stracji aktów urodzenia, małżeństw
i zgonów. Odpisy tych dokumentów będą wydawane w dowolnym
Urzędzie Stanu Cywilnego w całym
kraju. Przy załatwianiu spraw w urzędzie, nie będzie konieczności przedstawiania odpisów wcześniejszych
aktów.
Nadawanie obcych imion dzieciom
Nowe prawo wprowadza możliwość
nadawania dzieciom imion obcych,
co jest szczególnie ważne dla małżeństw mieszanych i imigrantów
uzyskujących polskie obywatelstwo.
Nadal nie będzie można nadawać
Zmiany w prawie cywilnym
dzieciom więcej niż dwóch imion,
Nowe dowody osobiste
imion zdrobniałych, a także ośmieNowe dowody osobiste pierwotnie szających lub nieprzyzwoitych.
miały wejść w życie 1 stycznia, ale
Zmiany w ochronie danych osotermin przesunięto na marzec. Do bowych
elektronicznego rejestru dowo- Firmy, w których dochodzi do przedów osobistych będą miały dostęp twarzania danych osobowych, będą
wszystkie urzędy gmin, dzięki czemu musiały uregulować status admiwniosek o wydanie dowodu będzie nistratorów bezpieczeństwa informożna złożyć w dowolnej gminie na macji. Dotyczy to wszystkich firm
terenie całego kraju, niezależnie od zatrudniających więcej niż jednego
miejsca zamieszkania. Będzie także pracownika.
możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu.
Nowy dowód nie będzie zawierał
informacji o adresie zameldowania,
kolorze oczu i wzroście. Nie będzie
też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która
obowiązuje w paszportach. Dowód
osobisty będzie mógł odebrać także
pełnomocnik.
Ślub w plenerze
Od stycznia można wziąć ślub także
poza urzędem stanu cywilnego, jednak za taką atrakcję będzie trzeba
dodatkowo zapłacić 1 tysiąc złotych.

Dla kierowców
Prawo jazdy
Trudniej będzie zdać egzamin praktyczny, wprowadzono także dwa dodatkowe zadania z ekonomii jazdy.
Egzaminator będzie zwracał uwagę
na to, przy jakich obrotach kursant
będzie zmieniał bieg na wyższy.
Błędem będzie również dojeżdżanie do czerwonego światła na luzie,
zamiast na biegu. Do teoretycznej
części egzaminu mogą podejść kandydaci, którzy uczyli się teorii we
własnym zakresie. Zdany egzamin
teoretyczny ma być ważny bezterminowo, a nie pół roku jak obecnie.
Łatwiejsza rejestracja auta bez
wizyty w urzędzie celnym
Potwierdzenie opłacenia akcyzy za
auto sprowadzone z UE będzie można pobrać on-line, bez konieczności
osobistej wizyty w urzędzie celnym.
Od grudnia 2014 na portalu www.e-clo.pl uruchomiono elektroniczne
potwierdzanie zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Pobrany w ten
sposób i wydrukowany dokument
można wykorzystać przy rejestracji
pojazdu.
Budowa domu jednorodzinnego
Nie będą już potrzebne pozwolenia
na budowę. Wystarczy zgłoszenie
budowy z projektem budowlanym
oraz dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na
budowę dla tego budynku.
Ustawa konsumencka
Wzmacnia prawa konsumentów w
handlu on-line. Jeżeli konsument zakupi wadliwy produkt, będzie mógł
już przy pierwszej reklamacji żądać
obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, bez konieczności uprzedniego
oddania rzeczy do naprawy czy jej
wymiany. Klient będzie miał 14 zamiast 10 dni na to, by bez podania
przyczyny zwrócić towar kupiony na
odległość, na przykład przez internet
lub telefon. W przypadku zwrotu, to
przedsiębiorca ma odpowiadać za
koszty zakupu, na przykład przesyłki.
Nowe prawo reguluje także sposób
odliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle
nie poinformuje klienta o przysługującym mu prawie zwrotu towaru. W
takim przypadku prawo odstąpienia
wygaśnie dopiero po upływie roku
od upływu podstawowego 14-dniowego terminu.
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Przepisy umowy zakazują także
pobierania zbyt wysokich opłat za
płatność kartą kredytową i korzystanie z infolinii, jak również automatycznego doliczania do ceny kupowanych za pośrednictwem dóbr,
kosztów dodatkowych usług na
przykład ubezpieczenia podróżnego
przy kupowaniu biletów lotniczych
on-line.

Dla pracowników i pracodawców
Zmiany w długości okresu wypowiedzenia
Długość okresu wypowiedzenia
umowy o pracę zawartej na czas
określony będzie uzależniona od
okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umowy zawartej na czas
nieokreślony. Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony i na
czas nieokreślony będą wynosić: 2
tygodnie w przypadku zatrudnienia
u danego pracodawcy przez okres
krótszy niż 6 miesięcy, 1 miesiąc w
przypadku zatrudnienia przez okres
co najmniej 6 miesięcy i 3 miesiące
w przypadku zatrudnienia przez co
najmniej 3 lata.
Mniej terminowych umów o pracę
Zmieniają się zasady zatrudniania
pracowników na podstawie umów o
pracę na czas określony. Wchodzi w
życie przepis, zgodnie z którym maksymalny okres zatrudnienia terminowego będzie wynosił 33 miesiące.
W tym czasie będzie można zawrzeć
trzy takie umowy. Czwarty kontrakt
lub kontynuowanie pracy po upływie określonego terminu, będzie
traktowane już jako stałe zatrudnienie, czyli tak jak na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Zmiana przepisów dla umowy
zlecenia
Zleceniobiorca pracujący na podstawie kilku umów zlecenia, będzie
odprowadzał składki od tylu z nich,
aż kwota wynagrodzenia z ich tytułu osiągnie wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Zmiana
ma na celu zwiększenie podstawy

wymiaru stawki na ubezpieczenia,
a co za tym idzie wzrost wysokości
składek.
Zwolnienie ze świadczenia pracy
w czasie wypowiedzenia
Pracodawca może jednostronnie
zwolnić pracownika z obowiązku
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju, czyli zarówno
w przypadku umowy na czas nieokreślony, jak i na czas określony,
czy na okres próbny. Będzie musiał
przy tym wypłacić pracownikowi wynagrodzenie, jakie ten by otrzymał,
gdyby pracował.
Zmiana pracy bez wstępnych badań lekarskich
Od 1 kwietnia, pracownik zmieniający miejsce pracy nie będzie musiał
być wysyłany na wstępne badania
lekarskie przez nowego pracodawcę, jeżeli nowe zatrudnienie podejmie w ciągu 30 dni od zakończenia
pracy w poprzedniej firmie, a nowy
pracodawca potwierdzi, że warunki
panujące w jego firmie są zbieżne z
tymi z poprzedniego zakładu pracy.
Zmiany w rozliczeniach skarbowych
Nowe formularze PIT
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji na potrzeby rozliczenia rocznego za rok 2014.
Zmiany dotyczą głównie deklaracji:
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT39, PIT-40, PIT-11, PIT-28 oraz ich
załączników.
E-deklaracje
Każdy płatnik mający obowiązek
sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób
fizycznych), będzie zobowiązany do
wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego
wyłącznie w formie elektronicznej.
Zmiany w prawie bankowym
Kredyt hipoteczny – 10 procent
wkładu własnego
Zwiększyła się minimalna wymagana przez banki wysokość wkładu
własnego w kredycie hipotecznym.
Potencjalny klient będzie musiał
posiadać co najmniej 1/10 ceny kupowanego mieszkania. W praktyce
jednak chcąc kupić mieszkanie na
kredyt, trzeba mieć nawet 20% wartości mieszkania. Dochodzą bowiem
koszty transakcyjne, prowizje za
udzielenie kredytu, opłaty w sądzie
z tytułu wpisu do ksiąg wieczystych
i wydatki u notariusza.
Odwrócony kredyt hipoteczny
Oferta skierowana jest głównie do
osób starszych, które biorąc kredyt
pod zastaw posiadanej nieruchomości, chcą poprawić swoją sytua-
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cję materialną w ciągu ostatnich lat
życia. Wiekowy właściciel nieruchomości może otrzymać kredyt jednorazowo lub w miesięcznych ratach
wypłacanych przez określoną ilość
lat. W zamian, bank staje się właścicielem domu czy mieszkania po
śmierci tej osoby.
Znika ubezpieczeniowa sprzedaż
wiązana
Do końca marca banki muszą wdrożyć Rekomendację U dotyczącą
sprzedaży ubezpieczeń. Dla klientów oznacza ona swobodę w wyborze
dostawcy wymaganego przez bank
ubezpieczenia. Do tej pory potencjalni klienci często zmuszani byli
do zakupu gotowego pakietu, gdzie
stroną zawierającą umowę był bank.
Zasiłki i ulgi
Ulga na dzieci
Dzięki zmianie przepisów, odpis na
trzecie dziecko wyniesie 2000,04 zł
(wcześniej było to 1668,12 zł). Z kolei ulga na czwarte i każde kolejne
dziecko, będzie teraz wynosić 2700
zł (wcześniej 2224,08 zł).
Odpisy na dzieci
Zmieniają się zasady stosowania
odpisów na dzieci. Jeśli wysokość
odpisu będzie większa od należnego
podatku, to urząd skarbowy dopłaci
brakującą kwotę na takich samych
zasadach, jak w przypadku nadpłaty
z podatku. To oznacza, że urząd odda
nie tylko kwotę zapłaconego już w
postaci zaliczek od wynagrodzenia
podatku, także może zwrócić kwoty
składek zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne i ZUS.
Zmiany w systemie dofinasowania do zakupu mieszkania przez
młodych ludzi
Wprowadzone zmiany w systemie
dofinansowania, szczególnie istotne są dla rodzin wielodzietnych.
Zwiększy się aż o 30 procent wysokość dopłaty do zakupu mieszkania.
Dodatkowo zniesiony zostanie wymóg, aby kupowany z dopłatą lokal
był pierwszym posiadanym przez
kredytobiorców.
Zasiłek pogrzebowy
Rozszerza się krąg członków rodziny, po śmierci których przysługuje
zasiłek pogrzebowy. Do tego grona
dołączą: dziadkowie, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad któ-
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Zasiłek pielęgnacyjny na dzieci
Od 1 stycznia 2015, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła do
1200 złotych miesięcznie. Mogą je
otrzymać osoby, które rezygnują z
pracy, aby opiekować się chorym
dzieckiem. Przysługuje ono matce,
ojcu lub innemu prawnemu opiekunowi dziecka, osobie będącej
rodziną zastępczą, spokrewnioną,
oraz innym osobom, na których
ciąży obowiązek alimentacyjny,
pod warunkiem, że niepełnosprawność podopiecznego powstała przed
ukończeniem przez niego 18 lat (w
przypadku osób uczących się – 25
lat).
Ulga abolicyjna
Ulga ta przysługuje osobom, które
mieszkają w Polsce, ale dochody
uzyskują za granicą. Dotyczy między innymi: pracy, pracy nakładczej,
działalności wykonywanej osobiście,
działalności gospodarczej, praw
majątkowych i praw autorskich.
Obowiązuje, kiedy stosuje się do
rozliczania tych dochodów metodę
odliczenia proporcjonalnego, (czyli
odliczania podatku zapłaconego za
granicą od łącznej sumy dochodów
polskich i zagranicznych).
Ulga od darowizny
Umożliwia odpisanie wydatków na
cele charytatywne, ale nie w wysokości większej niż 6 procent rocznego
dochodu.
Kasa fiskalna u mechanika, lekarza i fryzjera
Do posiadania kasy fiskalnej będzie
zobowiązywał dwumiesięczny okres
prowadzenia działalności gospodarczej. Od tego momentu, około 70
tysięcy podmiotów gospodarczych
będzie musiało zainstalować w swoim gabinecie czy warsztacie kasę
fiskalną.
Wprawdzie nowe przepisy weszły
w życie od pierwszego stycznia, ale
przedsiębiorcy mają dwa miesiące
na dostosowanie się do nowej sytuacji i będą musieli obowiązkowo
posiadać kasy od pierwszego marca
2015. Zakup kas będzie refundowany. Refundacja obejmie 90 procent
ich zakupu, ale nie więcej niż 700
złotych.
Zmiany w służbie zdrowia
• Pacjenci zapłacą z własnej kieszeni za usunięcie zaćmy. NFZ będzie
opłacał usunięcie zaćmy tylko u
osób, u których ostrość widzenia nie
przekroczy 0,4. Zgodnie z nowymi
unijnymi przepisami, można dokonać tej operacji w każdym państwie
UE, a polski NFZ będzie musiał za
to zwrócić pieniądze. Ale tylko do tej
wysokości, którą refunduje w Polsce.
Jeżeli część przypadków przestanie
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być gwarantowana w kraju, pacjenci
nie będą mogli się ubiegać o zwrot
kosztów poniesionych za granicą.
• Do specjalistów w dziedzinie okulistyki i dermatologii trzeba mieć
skierowanie. Skierowanie muszą
mieć tylko ci pacjenci, którzy po 1
stycznia po raz pierwszy zarejestrują
się do tych specjalistów.
Nie wymagają skierowań pacjenci,
którzy już leczą się u dermatologa
lub okulisty i umówili się na wizytę
w roku 2014.
• Wzrośnie rola leczenia ambulatoryjnego, jednodniowego, które
jest najbardziej komfortowe dla pacjenta. Leczenie szpitalne ma być
prowadzone tylko w przypadkach,
w których jest to konieczne, a nie
„korzystne organizacyjnie”.
• Z 90 do 360 dni wydłużył się czas,
na jaki może być przez lekarza wypisana recepta. Jednorazowo lekarz
może wypisać do 12 recept na następujące po sobie okresy nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania
leku. Na jednej recepcie lekarz nie
może przepisać leku na więcej niż
na 4 miesiące (120 dni) stosowania.
Pacjenci będą mieli także możliwość
otrzymania recepty na kontynuację
leczenia bez osobistej wizyty u lekarza. Każdy lekarz, który zna stan
zdrowia pacjenta i dysponuje jego
dokumentacją medyczną, będzie
mógł kontynuować leczenie wypisując pacjentowi receptę na lek bez
potrzeby zgłaszania się pacjenta na
wizytę. Jest także możliwość odebrania recepty przez osoby upoważnione przez pacjenta.
• Pakiet onkologiczny.
Ideą tego projektu jest przyspieszenie diagnozy i czasu rozpoczęcia
leczenia. Lekarz pierwszego kontaktu będzie wstępnie diagnozował
nowotwór i zlecał badania diagnostyczne. Jeśli stwierdzi, że skierowanie pacjenta do specjalisty jest
konieczne, wyda kartę diagnostyki
i leczenia onkologicznego, która
uprawnia pacjenta do diagnostyki
i leczenia bez limitów. Czas na zebranie się konsylium i rozpoczęcie
leczenia ma wynosić dwa tygodnie
od momentu zgłoszenia się pacjenta
do szpitala. Zniesione zostaną limity
w leczeniu onkologicznym, szpitale
i przychodnie nie będą już odsyłały
pacjentów z powodu przekroczenia
limitu umowy z NFZ.
Pacjenci z podejrzeniem nowotworu
lub pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed
1 stycznia 2015 roku, kontynuują
proces diagnostyki i leczenia nowotworu na podstawie karty diagnostyki onkologicznej, którą wystawia wówczas lekarz prowadzący w
szpitalu.

• Pakiet kolejkowy - będzie można zapisać się tylko na jedną listę
oczekujących, zniknie więc zjawisko sztucznego wydłużania kolejek
przez osoby, które czekają w kilku
a nawet kilkunastu kolejkach, blokując terminy i nie odwołując wizyt.
Premiowani będą ci specjaliści, którzy po szybkiej diagnozie i ustawieniu leczenia przekażą pacjenta pod
opiekę lekarza pierwszego kontaktu.
Wprowadzony zostanie mechanizm
finansowania „porady receptowej”,
ponieważ wiele wizyt odbywa się wyłącznie w celu przedłużenia recepty.
• Elektroniczna informacja pacjentów
Placówki medyczne zobowiązane
są co tydzień przekazywać do NFZ
informacje o pierwszym wolnym
terminie, kiedy konkretne świadczenie medyczne może być wykonane. Oddział Funduszu będzie informował pacjenta, gdzie zostanie
najszybciej przyjęty. Lista oczekujących ma być prowadzona w formie
elektronicznej, co pozwoli utrzymać
większą przejrzystość procedury. W
przypadku najbardziej obłożonych
specjalizacji, listy mają być prowadzone centralnie. Pacjent będzie musiał dostarczyć oryginał skierowania
w ciągu 14 dni od wpisania się na
listę oczekujących. Jeżeli tego nie
zrobi, zostanie wykreślony z kolejki.
E-zwolnienia
ZUS wprowadza e-zwolnienia.
Zamiast wypisywać papierowy
druk, lekarz prześle informację do
ZUS oraz pracodawcy drogą elektroniczną. E-zwolnienie będzie dostarczane do płatników składek przez
skrzynkę podawczą ZUS na profil
informacyjny płatnika. Pacjent będzie mógł także otrzymać wydruk e-zwolnienia z pieczątką i podpisem
lekarza. Wydruk będzie sporządzany
na prośbę pacjenta w przypadkach,
gdy pracodawca nie posiada profilu
informacyjnego, na który przekazuje
się zwolnienia, lub w wyjątkowych
sytuacjach, na przykład w czasie
wizyty domowej, gdy lekarz nie ma
dostępu do internetu. E-zwolnienia
obowiązują od 2015 roku, ale przez
trzy lata trwać będzie okres przejściowy. Obok elektronicznych zwolnień, nadal będą więc honorowane
tradycyjne papierowe druki.
Powyższy artykuł nie wyczerpuje całości tematu. Wszyscy, którzy chcą
bardziej szczegółowo zapoznać się z
niektórymi zmianami w prawie, mogą je znaleźć na stronach internetowych ministerstw odpowiedzialnych
za wdrożenie ich w życie.
Opr.: Karolina Frankowska
Źródła: money.pl, tvn24, wgospodarce.pl, onet.pl, bankier.pl
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”Mały atlas uprzedzeń i stereotypów”
Świat według Amerykanów
Yanko Tsvetkov, bułgarski grafik i projektant mieszkający w Londynie, opracował zbiór map Europy i świata,
na których zamiast nazw krajów i regionów widnieją związane z nimi stereotypy, a ilustracje opatrzone są dowcipnym komentarzem autora. Od 2009 roku, kiedy Tsvetkov stworzył pierwszą ze swoich map i umieścił ją w
sieci, jego strona internetowa doczekała się ponad 500 milionów odwiedzin.
Amerykanie znani są ze specyficznego poczucia humoru, coca-coli, hamburgerów, znanych na całym świecie
filmów, Doliny Krzemowej oraz kultu dolara. I przekonania graniczącego z pewnością, że drugiego takiego kraju
jak USA nie ma na całym świecie.
Niestety, ten pozostały świat często przypisuje im jeszcze jedną cechę – wyjątkowo niski poziom wiedzy na temat
innych krajów i narodowości. Poniższa mapka jest tego doskonałym przykładem.
Dla Amerykanów Polska stanowi strefę buforową, Holandia kojarzy im się z Biblijną Sodomą, Niemcy ze sprośnym porno. Rosja to oczywiście komuchy, a Chiny – supermarket.
Meksyk jest dla Amerykanów tanią siłą roboczą w postaci pokojówek i ogrodników.
Kontynent Afrykański podzielili na dwie główne części: AIDS i Pustynię Twardzieli.
Arabia Saudyjska to miejsce gdzie mieszka Wujek Allah, Iran=Szatan, a Turcja to Posiłek Dziękczynny.
Najciekawiej określone zostały Oceany: Wielki Hawajski, Brytyjski i Piracki.
I tylko jeden cywilizowany kraj – USA.
Opracował:
Tomasz Borowski
Źródło:
Alphadesinger.com
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W cierpieniu i służbie
Albert Adam Chmielowski
Wrześniowe słońce z wolna gasło
nad pobojowiskiem. Od strony lasku, zajętego teraz przez rosyjską
piechotę, rozległo się jeszcze echo
kilku armatnich salw, po czym przerwano ostrzał. Obie walczące strony
poniosły poważne straty w ludziach
i nie miały już sił. Dowodzący powstańcami pułkownik Chmieleński
z żalem wydał rozkaz wycofania się
spod Mełchowa.
Był taki moment bitwy, kiedy jego
główny oddział atakiem na bagnety zmusił do ucieczki rosyjskie roty, zagradzające im drogę. Niestety,
załamał się atak na skrzydłach i o
kontynuowaniu natarcia nie było
mowy. Od ognia armatniego ucier-

piały zwłaszcza siły węgierskie na lewym skrzydle, a ich dowódca „Otto”
Esterhazy został śmiertelnie ranny.
Z drugiej strony, carski pułkownik
Szulman stracił ponad setkę zabitych żołnierzy, nie licząc rannych.
On również zarządził odwrót.
– Idziemy na południe, do Lgoty
Błotnej – rozkazał Chmieleński. –
Zatrzymamy się tam na krótki postój.
Adiutant pośpieszył z rozkazem
do zbierających się oddziałów,
a pułkownik raz jeszcze ogarnął
wzrokiem pole walki. Żałował, że
dzisiaj nie miał tyle szczęścia, co w
zeszłym miesiącu pod Obiechowem.
Wówczas zadał Rosjanom poważne
straty. Tym razem całodzienna bitwa

nie przyniosła jednoznacznego rozstrzygnięcia.
Węgierscy kapitanowie ze spuszczonymi głowami przeszli obok, niosąc
na wojskowym płaszczu swego dowódcę. Esterhazy otrzymał postrzał
w głowę, stracił dużo krwi i zmarł na
polu bitwy. Jedyne, co teraz pozostało, to godnie go pochować.
– Rozkazy dostarczone – zameldował powracający adiutant. – Ale nasz
kurier, ten młody Chmielowski, też
ranny. Nasz patrol się nim zajął.
Rosyjski ostrzał zranił Adama
Chmielowskiego w lewą nogę.
– Myślałem, że mnie ktoś w zaroślach kijem niespodziewanie zdzielił – tłumaczył niosącym go towarzyszom walki. – A jak koń padł i mnie
przygniótł, nie miałem dość sił, aby
wydostać się spod kul...
Pobliska chata gajowego stała się
miejscem wytchnienia dla Adama
oraz jeszcze jednego powstańca.
Ten drugi, ciężko ranny w pierś, cały czas był nieprzytomny. Adamowi
założono na nogę prymitywny opatrunek. Przed wymarszem grupy do
chaty zajrzał jeszcze dowódca.
– Musimy was tu niestety zostawić
– powiedział zatroskanym głosem. –
Rosjanie zbierają w okolicy świeże
siły i możliwe, że dojdzie do kolejnej
bitwy.
– Zaopiekuję się nimi – cichym głosem obiecała żona gajowego.
Adam tylko kiwnął głową.
Wzmagająca się gorączka uczyniła
go obojętnym na wszystko dookoła.
Niebawem zapadł w sen, dzięki czemu nie czuł już bólu w nodze. Kiedy
się ocknął, dostrzegł znowu wojskowe mundury. Nie przypominały one
jednak ani ubioru powstańców, ani
znienawidzonych mundurów carskich żołdaków. Z trudem uniósł
głowę.
– Leż spokojnie – zwrócił się do
niego jeden z przybyszów. Mówił
po rosyjsku, ale z wyraźnym akcentem wskazującym na nie-Rosjanina.
– Jestem lekarzem z fińskiego pułku
strzelców. Twój towarzysz, ten ranny w pierś, zmarł dzisiejszej nocy.
Zostałeś sam, a z twoją nogą jest
bardzo źle.

Pomnik powstańców 1863. – Pomnik ku czci walczących w Powstaniu Styczniowym,
fot. o. Franciszek Czarnowski

Do chaty wszedł oficer w stopniu
kapitana. Zamienił kilka zdań z lekarzem, po czym podszedł do rannego
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Za „Damę z listem” czy „Zachód
słońca” sprzedający mógł otrzymać
znaczną sumę pieniędzy.
Skrzypnęły drzwi pracowni. Leon
Wyczółkowski, przyjaciel poznany
jeszcze na studiach malarskich w
Monachium, przyszedł w odwiedziny.
– Co teraz malujesz, Adamie? – zagadnął.
– Pejzaż wieczorny. Zamierzam
sprzedać go w przyszłym miesiącu
tu we Lwowie, jeśli oczywiście trafi
się ktoś chętny.
– O to nie powinieneś się martwić,
nabywcy na pewno się znajdą –
uspokoił go Wyczółkowski. – A co
trzymasz w kącie za zasłoną?
– To jest... jeszcze niedokończony
obraz religijny. Nazwałem go „Ecce
Homo”.
– „Oto Człowiek”. Scena sądu u
Piłata, tak? – Wyczółkowski nie
wyglądał na zaskoczonego, gdyż jego przyjaciel już wcześniej malował
płótna o tematyce religijnej.
Ten obraz był jednak wyjątkowy.
Zarys wyszydzonego Człowieka z
trzciną w ręku, ubranego na pośmiewisko w szkarłatny płaszcz – niepokoił i nie pozwalał przejść obojętnie.
Jaki musiał być stan duszy tego, który ów obraz malował?

Obraz Ecce Homo – mal. Albert Adam Chmielowski (1879 we Lwowie),
źrodło: Wikimedia Commons

Chmielowskiego.
– To ty jesteś ten nieuchwytny kurier, którego moi strzelcy kilka razy
próbowali pozbawić życia? – zagadnął. – Masz jakiś talizman, czy co?
– Tylko szkaplerz Matki Bożej – odpadł dumnie Chmielowski.
– Tym razem ci nie pomógł. Masz
strzaskaną nogę, wdała się gangrena i... lekarz mówi, że trzeba ją natychmiast amputować aż do kolana.
Inaczej umrzesz.
Słowa fińskiego kapitana przeraziły
młodego powstańca. Co to za życie
bez nogi? Nie będzie już więcej walczył w powstaniu, dostarczał rozkazów, umykał konno spod gradu kul
w szaleńczej ucieczce? Jedna rana w
bitwie ma odmienić całe jego życie?
– Niech i tak będzie – wyszeptał
zduszonym głosem. – Zaczynajcie,

skoro nie ma innego wyjścia.
Mimo prymitywnych warunków
lekarz-chirurg zaczął przygotowywać się do operacji. Chmielowski
pobladł na widok narzędzi.
– Dajcie mi cygaro – poprosił. –
Przynajmniej czas szybciej będzie
mi upływał.
*****
Delikatnymi ruchami pędzla poprawiał niemal gotowy już pejzaż. Co pewien czas odchodził kilka kroków
od sztalug, aby obejrzeć swe dzieło
z dalszej perspektywy. Później nanosił drobne poprawki, ale nadal nie
wszystko mu się podobało.
Chmielowski dbał o opinię swych
prac. Był już znanym autorem wielu obrazów, które wysyłał na wystawy bądź rozdawał przyjaciołom.

– Leon, chcę ci coś ważnego powiedzieć – Chmielowski odłożył na bok
pędzel i farby. – Nie potrafię już tworzyć wyłącznie dla poklasku. Nie cieszą mnie dzieła pozbawione głębi.
– Zanim namalujesz coś wartościowego, najpierw to przeżywasz – odgadywał Wyczółkowski stan ducha
przyjaciela. Ten w odpowiedzi pokiwał głową.
– Malując wieczorami „Ecce
Homo”, przemyślałem kilka spraw.
Zdecydowałem, że wstąpię do zakonu i poświęcę życie odrzuconym i
najbardziej potrzebującym... jak Ten
z obrazu, który ofiarował swe życie
za tych, co Jego odrzucili.
– Chcesz być jak Fra Angelico, malarz-zakonnik, i jeszcze pomagać
ubogim? – zdziwił się Leon. – A czy
dasz radę wytrzymać w tych postanowieniach?
– Będzie, jak Bóg da! – odpowiedział
z przekonaniem były powstaniec.
Oblicze Chrystusa, wzgardzonego i
odrzuconego, jaśniało niezwykłym
dostojeństwem. Wpatrzony w obraz
Adam czuł, że jednoczy się ze swym
Panem nie tylko przez doznane cierpienie, ale również przez ofiarę z
siebie.
o. Franciszek Czarnowski
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ - SPK IM. GEN. ST MACZKA PRZY AMBASADZIE RP
W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2015/2016
SZANOWNI PAŃSTWO,
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD DNIA 01 MARCA 2015 R. I TRWAJĄ DO 30
MAJA 2015 r. ZGŁASZANI UCZNIOWIE MUSZĄ MIEĆ DO 30 CZERWCA 2015 R. UKOŃCZONY MINIMUM
SZÓSTY ROK ŻYCIA. DZIECI, KTÓRE UKOŃCZĄ SZEŚĆ LAT POMIĘDZY LIPCEM A GRUDNIEM 2015 R.
BĘDĄ PRZYJMOWANE PO 30 MAJA, JEŚLI POZOSTANĄ WOLNE MIEJCA.
DZIECKONALEŻYZGŁOSIĆDOSZKOŁYPOPRZEZWYPEŁNIENIEKWESTIONARIUSZAZGŁOSZENIOWEGO
NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY www.szkolapolska.be (zakładka zapisy uczniów)
W CIĄGU DWÓCH TYGODNI PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNEGO OTRZYMACIE PAŃSTWO
POTWIERDZENIE REJESTRACJI UCZNIA ORAZ INFORMACJĘ O DACIE ZEBRANIA Z RODZICAMI.
DODATKOWE WYJAŚNIENIENIA MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 0475 96 51 58 LUB
MAILOWO PISZĄC NA ADRES spk.antwerpia@gmail.com
z poważaniem
Monika Pruska
Kierownik SPK

List od Pierwszej Damy
Rzeczypospolitej Polskiej
Nasi uczniowie otrzymali od Małżonki
Pana Prezydenta RP Anny Komorowskiej
przemiły list z książkowym prezentem.
To miły gest ze strony Pierwszej Damy
Rzeczypospolitej Polskiej, dziękujemy.

Pasowanie „Pierwszaków”
Przedstawiamy fotorelację z tego
wydarzenia...
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FC Nieuw Polonia
Początek nowego roku 2015 upłynął pod znakiem...
nieprzewidywalnej belgijskiej pogody. Kilka meczów
zostało odwołanych, dopiero trzecia kolejka rewanżowej
rundy (17.01.2015) odbyła się zgodnie z terminem. Jako
pierwsi, swoje umiejętności pokazali Puppileni, którzy
rozgromili rywali 6:1. Trenerami tej grupy są panowie
Grzegorz i Oskar Pniewscy.
Druga grupa Puppilen (najmłodsi), zremisowała 1:1 z
Koningshoff.
Drużyna Minimen, z którą pracują trenerzy Marcin
Rutkowski i Mariusz Wojtkiewicz, pokonała MSC
Antwerpen wygrywając 5:0. Wysokie 4 miejsce w tabeli, zajmują Kadeci pracujący pod okiem trenerów
Jarosława Pełczyńskiego i Karola Kalinowskiego.
Wprawdzie w ostatnim rozegranym meczu z Valaarhoof
ponieśli porażkę, ale grę naszej drużyny można określić
jako bardzo dobrą.
Najstarsza drużyna Seniorów, prowadzona przez
trenera Romana Mazura (byłego zawodnika takich klubów jak Stal Kraśnik czy Sint Niklaas),
na półmetku rozgrywek zajmuje drugie miejsce
ze stratą 3 punktów do lidera ze Schilde. Potencjał
tej drużyny jest zaskakująco duży. W ostatnim meczu, grając w składzie rezerwowym, pobili drużynę
Pleyers 15:1!
Przed nami mecze rozstrzygające o awansie do
wyższej ligi.
2 maja 2015, na boiskach Ruggeveld Sportpark
Deurne, po raz drugi odbędzie się Poloniada.
Zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania
i wspólnej zabawy.
Kontuzjowanemu Oliwierowi Kowalowi – koledzy,
zawodnicy, trenerzy i rodzice, życzą szybkiego powrotu do zdrowia! Jesteśmy z Tobą!
Wszystkim kibicom FC Nieuwe Polonia dziękujemy za wsparcie! Szczególne podziękowania kierujemy do wiernego kibica Sławka Małeckiego!
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Mama i dziecko

Warto karmić piersią
Karmienie piersią jest naturalną
metodą żywienia małych dzieci i niemowląt. Wyłączne karmienie piersią przez pierwsze sześć miesięcy
życia zapewnia optymalny rozwój i
zdrowie niemowlęcia. Po tym okresie karmienie piersią z właściwym
wprowadzaniem żywności dodatkowej jest nadal ważnym elementem
odżywiania, rozwoju i zdrowia dziecka.”
Bardzo często mamy, które decydują się karmić naturalnie, spotykają się z zupełnym brakiem wsparcia
i pomocy za strony otoczenia. W
razie jakichkolwiek pojawiających
się problemów laktacyjnych, matka
często słyszy ogólnikowe „Trzeba
karmić!” albo przesądne „Na pewno
masz za mało pokarmu (ewentualnie za słaby, za tłusty, zły, za dużo…),
daj dziecku butelkę!”. Mama, która
karmi dziecko dłużej niż kilka pierwszych miesięcy, słyszy czasem zdumiewające, nieprzychylne komentarze, że karmi zbyt długo. Z kolei
ta mama, która choć bardzo chce,
jednak z jakiegoś powodu karmić
piersią nie może, jest piętnowana jako gorsza i traktowana lekceważąco.
Często pierwszym pytaniem, kierowanym do młodej mamy podczas
przypadkowego spotkania, nie jest
„Jak się masz?” tylko „Czy karmisz
piersią?”
Presja otoczenia, a jednocześnie
częsty brak zrozumienia i pomocy
oraz mylne obiegowe opinie i przesądy dotyczące mleka matki, składają się na trudny obraz codzienności
mamy karmiącej. Na dodatek trzymanie dziecka przy piersi, co jest
przecież widokiem zupełnie oczywistym, czasem budzi niezdrowe
emocje wśród nieprzychylnie nastawionych osób postronnych. Trzeba
dodać do tego jeszcze uczucie niepewności, towarzyszące każdej mamie podczas opieki nad pierwszym
dzieckiem.
Aby poczuć się pewnie w swoich
wyborach, przyszła mama powinna
zapewnić sobie dostęp do rzetelnej
i aktualnej wiedzy dotyczącej fizjologii ciąży, porodu i laktacji. Dobra
znajomość procesu wytwarzania pokarmu oraz sposobów pokonywania
ewentualnych trudności, pozwoli
matce cieszyć się udanym, przyjemnym i dowolnie długim okresem
karmienia dziecka.

Oprócz poszukiwania rzetelnych
informacji na temat laktacji, mama
powinna dążyć do tego, aby maksymalnie ułatwić sobie codzienne karmienie maluszka. Warto nauczyć się
karmić w różnych pozycjach (w pozycji klasycznej, na leżąco, spod pachy) tak, aby móc łatwo dostosować
sposób karmienia do aktualnych potrzeb. Dobrym pomysłem jest także
wybór naprawdę wygodnego fotela
do karmienia (np. fotel w formie dużego worka sako) czy poduszki do
karmienia. Karmienie, aby było udane i przyjemne, musi być przecież
wygodne.
Jednym z rozwiązań ułatwiających
mamie karmienie dziecka jest chusta.
Dlaczego warto karmić w chuście?
Mobilność
Chusta daje mamie wolność wyboru miejsca do nakarmienia dziecka.

Wcale nie musi to być pokój dziecięcy i fotel do karmienia! Dzięki chuście można wygodnie i dyskretnie
karmić dziecko nawet na stojąco czy
podczas chodzenia. Jest to prawdopodobnie najważniejsza zaleta karmienia w chuście. Przekonałam
się o tym osobiście już wiele razy,
dyskretnie karmiąc moje maluchy:
•na spacerze w parku,
•na placu zabaw,
•w sklepie,
•na ulicy,
•w pociągu,
•na basenie,
•na górskim szczycie (2 tysiące metrów n.p.m.),
•pod ziemią (podczas zwiedzania
kopalni i tatrzańskich jaskiń),
•w kościele,
•w poczekalni u pediatry,
•w urzędzie miejskim, skarbowym
i w wielu innych nietypowych miejscach.
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Dzięki chuście można prowadzić
aktywne życie, bez konieczności wracania do domu w porze karmienia.
Nie trzeba nawet szukać ustronnych
zakątków czy miejsca do siedzenia
– chusta zapewnia dziecku i karmiącej mamie spokój, prywatność
i wygodę, bez względu na otoczenie.
Chusta ułatwia codzienne życie z
maluchem, pozwalając cieszyć się
karmieniem wszędzie i tak długo,
jak mama i dziecko tego potrzebują.
Bliskość
Także i w domowym zaciszu chusta może być bardzo przydatna.
Poczucie przytulenia, otulenia i ta
szczególna bliskość, którą podczas
noszenia odczuwają mama i dziecko, ma wpływ na prawidłowe wydzielanie hormonów przez organizm
matki. Oksytocyna, która bywa nazywana „hormonem miłości” i jest
odpowiedzialna za odruch wypływu pokarmu, wydziela się najlepiej
podczas kontaktu skóra do skóry,
kiedy matka jest odprężona i spokojna. Bliski kontakt z dzieckiem
podczas noszenia w miękko otulającej chuście jest źródłem poczucia
bezpieczeństwa i ukojenia nie tylko
dla dziecka, ale również dla matki.
Pozytywne myśli, wiara w siebie i
widok ufnie przytulonego dziecka
pobudzają oksytocynowy odruch
wypływu pokarmu. Nie bez znaczenia jest także ciepło ciała dziecka,
które skumulowane przez otulającą
oboje chustę, ogrzewa piersi mamy,
pobudzając je do wydzielania mleka.
Wolne ręce
Kiedy chusta podtrzymuje ciężar dziecka na idealnej wysokości,
mięśnie rąk i tułowia karmiącej
mamy są rozluźnione. Sprzyja to
płynniejszemu przepływowi mleka
i pozytywnie oddziałuje na przebieg
karmienia. Ręce mamy, uwolnione
od konieczności podtrzymywania
ciężaru dziecka, mogą czuwać nad
techniką przystawienia do piersi lub
na przykład delikatnie masować plecy dziecka, pomagając mu w odprężeniu się i prawidłowym uchwyceniu piersi. Wolne ręce mama może
także wykorzystać do zabawy ze
starszym dzieckiem.
Bez zazdrości
Wiadomo, że noworodek i małe niemowlę potrzebuje częstego i
długiego karmienia. Przesiadywanie
mamy w fotelu do karmienia, bez
możliwości doglądania starszego
dziecka, kończy się w najlepszym
razie bałaganem i psotami, a w najgorszym, ogromną frustracją i zazdrością Starszaka, spragnionego
obecności i uwagi mamy. Zdarza

się, że starsze dziecko, korzystając ze
zmniejszonej kontroli swoich poczynań, próbuje na przykład wchodzić
na parapet i otwierać okno, co może być przyczyną bardzo groźnych
wypadków.
Mama, która karmi niemowlę w
chuście, może o wiele łatwiej sprostać potrzebom i oczekiwaniom starszego dziecka. Jest to szczególnie
istotne w przypadku rodzeństwa o
niewielkiej różnicy wieku. Można
wygodnie karmić niemowlę, jednocześnie bawiąc się ze Starszakiem.
Oczywiście, czasem mama ma ochotę spokojnie sobie usiąść podczas
karmienia. Jednak nawet i wtedy
warto na wszelki wypadek ubrać się
w chustę, aby w razie potrzeby móc
szybko zareagować i pomóc starszemu dziecku, bez konieczności gwałtownego i stresującego odsuwania
niemowlęcia od piersi.
Warto także pamiętać, aby prosząc
starsze dziecko o zaczekanie, nigdy
nie tłumaczyć się używając imienia
niemowlęcia. Starszak, który dotąd
miał mamę tylko dla siebie, a teraz
co chwilę słyszy „Nie mogę być z tobą, bo Zosia…” może skutecznie zrazić się do młodszej siostry. Dlatego
nie mów: „Mamusia teraz nie może, bo karmi małą Zosię/ bo Zosia
chce spać / bo Zosia jest głodna.”
itd. Powiedz raczej: „Teraz muszę na
chwilkę usiąść, bo ciężko mi stać,
tymczasem przygotuj klocki, zaraz
przyjdę i razem się pobawimy.”
Wygodnie jest siedzieć podczas
pierwszej fazy karmienia niemowlęcia, kiedy wypływ pokarmu jest
szczególnie silny. Po kilku minutach pierwszy głód dziecka już mija i ssie ono spokojniej, a doznania
związane z wypływem pokarmu są
słabsze. Wtedy mama może skorzystać z pomocy chusty i zaangażować
się w jakąś spokojną zabawę ze starszakiem, pozwalając jednocześnie
niemowlęciu dokończyć rozpoczęty
posiłek.
Łatwe odciąganie pokarmu
Korzystając z wygodnego podtrzymania dziecka, jakie daje chusta,
mama może także z powodzeniem
skorzystać z laktatora, odciągając
z drugiej piersi pokarm potrzebny
na czas jej nieobecności w domu.
Dziecko ssaniem uaktywnia w organizmie matki odruch wypływu
pokarmu, widok ufnie przytulonego
maluszka i ciepło jego ciała dodatkowo stymulują organizm matki do
uwalniania większych ilości mleka.
Właśnie dlatego ściąganie pokarmu
laktatorem jest najłatwiejsze i najbardziej efektywne właśnie podczas
karmienia dziecka.

33

Chusta służy mamie za dodatkową
parę rąk, ułatwiając i przyspieszając
proces odciągania pokarmu.
Który typ chusty jest najwygodniejszy do karmienia piersią?
Nie ma czegoś takiego jak jedna,
najlepsza dla wszystkich, uniwersalna chusta! Zawsze trzeba dopasować typ używanej chusty do swoich aktualnych potrzeb, trybu życia
i zwyczajów. Dlaczego tak uważam?
Bo chusty są jak buty!
Wszyscy ludzie (przynajmniej w
naszej szerokości geograficznej)
potrzebują butów. Spróbuj więc odpowiedzieć na pytanie: Które buty są
najlepsze: tenisówki, kalosze, półbuty, szpilki czy sandały??? Owszem,
niektóre rodzaje butów przydają się
częściej niż inne. Np. w półbutach
można pójść na spacer do lasu, na
przyjęcie i do biura. Jednak w niektórych sytuacjach nic nie zastąpi
szpilek czy kaloszy! Co ciekawe,
niektóre kobiety niemal codziennie
chodzą w szpilkach, a inne nie zakładają ich ani razu w życiu!
Z chustami jest podobnie: nawet
jeżeli inna mama twierdzi, że dany
typ chusty wcale jej się nie przydał, to przecież może się okazać, że
właśnie tego typu chusty najbardziej
i najczęściej potrzebujesz. Zamiast
uniwersalnej chusty dla statystycznego rodzica, szukaj chusty najlepiej
dopasowanej do Twoich osobistych,
aktualnych potrzeb, trybu życia i preferencji Twojego dziecka. Pamiętaj
także, że wasze potrzeby będą się
zmieniać.
Dobrym pomysłem jest na przykład zaopatrzenie się w komplet
chust przynajmniej dwóch różnych
typów i używanie ich na przemian,
zależnie od potrzeb. Jest wiele różnych typów chust i nosideł miękkich, dających możliwość zdrowego
noszenia i nawiązania z dzieckiem
bliskiego kontaktu. Karmić piersią można w każdej chuście, która
umożliwia ułożenie dziecka w pozycji półleżącej przy piersi mamy.
Jednak z mojego doświadczenia wynika, że jeden typ chusty jest szczególnie wart polecenia w tym kontekście: chusta na kółkach (kółkowa).
Jest ona autentyczną pomocą dla
karmiącej mamy, produktem ułatwiającym i wspomagającym naturalne karmienie.
Kinga Cherek
www.chusta.pl
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Portrety Polaków z Leuven
Dr Iwona Pomiatowska
W odległości 30 km od stolicy
Belgii, leży urocze miasteczko z
najstarszym, założonym w 1425r., i
największym ośrodkiem akademickim w Beneluksie. Leuven, a po
polsku Lowanium, zamieszkane
jest przez liczną i bardzo różnorodną
grupę Polonii, która często po studiach na Katolickim Uniwersytecie
Lowańskim pozostaje na stałe i rozpoczyna nowe życie na emigracji.
W jaki sposób znalazła się Pani w
Leuven? Jaka historia wiąże się z
zamieszkaniem właśnie tutaj?
Zanim wyjechałam z Polski,
studiowałam psychologię na
Uniwersytecie Warszawskim. Na
ostatnim roku studiów przyjechałam do Leuven w ramach projektu
Erasmus, gdzie pracując przy badaniach w Instytucie Psychologii
Katolickiego Uniwersytetu
Lowańskiego (Katholieke
Universiteit Leuven), otrzymałam
szansę rozpoczęcia studiów doktoranckich na kierunku wizualnej
percepcji w Dublinie. Korzystając z
okazji, kontynuowałam studia doktoranckie, ale po ich ukończeniu
postanowiłam wrócić do Leuven.
Dlaczego? Było wiele powodów, jak
zwykle przy podejmowaniu takich
decyzji. Jednym z nich była znajomość z moim partnerem, Belgiem,
lecz przede wszystkim, o powrocie
zdecydowała chęć pracy w środowisku akademickim.
Czy trudno było Pani znaleźć przyjaciół w nowym miejscu?
Moi przyjaciele wywodzą się ze
środowiska międzynarodowego.
Pierwsze znajomości nawiązałam
już podczas studiów i utrzymuję

nadal wiele kontaktów z tamtego
okresu. Od kiedy pojawiła się na
świecie moja córeczka, przybyło
mi również nowych znajomych –
rodziców kolegów i koleżanek z
przedszkola i szkoły mojej Hani.
Ponadto, wielu przyjaciół mojego
partnera stało się również moimi
znajomymi, a ponieważ nie mam
problemu z komunikowaniem się
po angielsku i niderlandzku, nie ma
przeszkód, aby porozumiewać się z
ludźmi z innej strefy językowej. Od
pewnego czasu mam także wielu
znajomych polskiego pochodzenia

mieszkających w Leuven, wywodzących się ze środowiska szkoły polskiej w Leuven (Mała Daskalia), do
której zaprowadzam moją córeczkę
w każdą sobotę.
Rozumiem, że z tak imponującymi dokonaniami akademickimi
nie miała Pani trudności z odnalezieniem się w środowisku zawodowym.
Wydaje mi się, że nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa, jeśli
chodzi o moją karierę zawodową.
Najważniejsze dla mnie jest to, że
wiem, w jakim kierunku chcę iść i
nie waham się eksperymentować.
Od kilku lat jestem zaangażowana
w różnorodne projekty jednocześnie
w Belgii i w Polsce, gdzie wykładam
między innymi w szkole filmowej w
Łodzi, oraz na wydziale psychologii
na Uniwersytecie Warszawskim. Od
2013r. współpracuję także z belgijską
telewizją VRT i bardzo cenię sobie to
ciekawe doświadczenie zawodowe.
Ponadto, jako członek komitetu doradczego MuzeumM, jestem wciąż
aktywnie zaangażowana w projekty
kulturalne w Leuven. Bardzo ważny dla mnie był udział w projekcie
wydziału kultury miasta Leuven,
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Ik kom van ver. Ten cykl spotkań
z kobietami z różnych stron świata (byłam jedyną przedstawicielką
z Polski), które połączyło wspólne
miejsce zamieszkania na emigracji
– Leuven, zaowocowało publikacją
książki o tym samym tytule.

Warszawy i do Łodzi na wykłady lub
do rodziny i w ten sposób dostaję
swoją dawkę „polskiego powietrza”.
Regularnie zabieram wtedy moją córeczkę, która w ten sposób ma okazję poznać życie w kraju dziadków
i doskonalić swój polski. W Belgii
żyje się według kalendarza, nawet
z rodziną i przyjaciółmi, ale w gruncie rzeczy bardzo mi to odpowiada
i mam poczucie większej kontroli
nad własnym czasem. Widzę często
różnice w zachowaniu rdzennych
mieszkańców, ale nie przeszkadza
mi to wcale w dopasowaniu się do
tutejszych standardów wciąż pozostając sobą. W moim mniemaniu,
Belgowie są narodem dość zamkniętym jednak mimo tego, często udowadniają, że stać ich na zainwestowanie w nową przyjaźń, która ich
bardzo ubogaca.

Z jakim miejscem w Leuven jest
Pani związana?
Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to Hungaria. To właśnie z tym
miejscem wiąże się najwięcej moich
wspomnień. Miejsce to znajduje się
w dawnej przemysłowej części miasta – De Vaartkom – w delcie rzeki
De Dijle i chyba ta lokalizacja tak
mnie urzekła. Jak w wielu przypadkach, miejsce to kojarzy się z ludźmi, którzy z czasem stali się moimi
przyjaciółmi. Trochę mi żal, że to
miejsce w tej chwili się zmienia, ale
cóż, tak to już w życiu bywa, że trzeba
spróbować odnaleźć się w nowym
otoczeniu i zdobyć nowe doświadczenia i nowe wspomnienia. W tej
samej części Leuven znajduje się
również moje inne ulubione miejsce
spotkań i projektów kulturalnych –
OPEK. Jakie jeszcze? Heverlee bos,
przepiękny i duży – jak na belgijskie
warunki – las, doskonałe miejsce
na rodzinne wędrówki. Wydział
Psychologii, z którym łączą się moje pierwsze wspomnienia z Leuven.
A od niedawna, jednym z ważnych
miejsc jest naturalnie, museumM,
przepiękny budynek w centrum
miasta, kuszący fantastycznymi
projektami kulturalnymi.

W jakiś sposób spędza Pani czas
wolny w Leuven?
Przy tak napiętym grafiku, musiałam znaleźć jakieś mniej obciążające hobby, które pozwoliłoby mi naładować akumulatory i zebrać energię
do dalszego działania. Moją pasją
stała się wspinaczka, której poświęcam się bez reszty w każdej wolnej
chwili, kiedy tylko mogę sobie na to
pozwolić. Bardzo często przyjaciele
i znajomi mogą spotkać mnie wraz
z córką na ściance Hungaria przy
Vaartkom w Leuven. Staram się także regularnie wyjeżdżać w Ardeny,
gdzie wraz z przyjaciółmi aktywnie
spędzam czas.

Za czym najbardziej Pani tęskni,
czego nie może Pani znaleźć w
Leuven, Belgii?
Nie próbuję odnaleźć w Leuven
Polski, nie brakuje mi mojej ojczyzny na co dzień, być może dlatego,
że bardzo regularnie przyjeżdżam do

Jakie atrakcje turystyczne Leuven
zachwycają Panią najbardziej i co
jest obowiązkowym punktem zwiedzania ze znajomymi lub rodziną
z Polski?
Wszyscy wiedzą, że Leuven to
miasto przepięknych zabytków ar-
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chitektonicznych i kulturalnych.
Wędrówki ze znajomymi z Polski
zaczynam zawsze od centrum miasta, gdzie znajduje się najpiękniejszy świecki budynek w Leuven
– XV-wieczny Ratusz. Przy placu
podziwiamy także wiele starych
domów mieszczańskich z ciekawymi barokowymi zdobieniami oraz
XIV-wieczne sukiennice. Ponadto,
obowiązkowym punktem każdej
wycieczki jest zwiedzanie monumentalnego kościoła św. Piotra –
Sint-Pieterskerk, gdzie znajdują się
słynne malowidła oraz 50-metrowa,
nieukończona wieża Beffroi, wpisana na listę UNESCO. Kolejne atrakcje na liście obowiązkowych punktów pobytu w Leuven to kościół św.
Gertrudy i Mały Beginaż, a także
Wielki Beginaż, również widniejące na liście światowego dziedzictwa
UNESCO. Bardzo często, w zależności od kapryśnej pogody, wybieramy
się do licznych w Leuven zespołów
klasztornych: Abdij Keizersberg
(XIX), Abdij van het Park, Abdij van
Vlierbeek, gdzie w piękne słoneczne dni można urządzić piknik na
przyległych trawnikach i odpocząć
od codziennego gwaru. A to, na zawsze pozostanie moim ulubionym
zajęciem!
Rozmawiała
Katarzyna A. Radomska
Dr Iwona Pomiatowska
Absolwentka PWSFTiTv w
Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych
(LUCA) w Brukseli, magister
psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, doktor psychologii eksperymentalnej w
Instytucie Neuropsychologii w
Dublinie. Od 8 lat mieszka w
Leuven. Mama Hanki (6 lat).
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Znasz języki? Masz posadę
Pracodawcy cenią u pracownika
nie tylko zawodowe doświadczenie, odpowiednie wykształcenie
i umiejętność pracy zespołowej.
Coraz częściej żądają od podwładnego znajomości języków obcych.
Sam angielski już nie wystarcza. Im
większą ilością języków pracownik
się posługuje, tym większą ma szansę na otrzymanie godziwej zapłaty.
Jeden język to za mało
Znajomość angielskiego jest w
tych czasach tak powszechna, że nie
ma w tym nic niezwykłego. Jest to
podstawowe minimum wymagań
pracodawców, którzy jednak coraz
chętniej sięgają po absolwentów nieco mniej popularnych kierunków:
filologii niderlandzkiej, węgierskiej
czy fińskiej. Według ostatnich badań przeprowadzonych w Polsce,
mało jest młodych ludzi, którzy mogą pochwalić się znajomością przynajmniej dwóch obcych języków. Z
danych Eurostatu wynika, że ponad
dwie trzecie młodych Polaków deklaruje biegłą znajomość angielskiego, ale opanowaniem dodatkowego
języka chwali się zaledwie 15 procent.
Na rynku pracy, oprócz angielskiego, najczęściej funkcjonuje francuski i niemiecki. Kolejno: rosyjski,
hiszpański i włoski. Ludzie potrafiący biegle porozumiewać się w kilku
obcych językach, są dla pracodawcy
na wagę złota, bo często warunkiem
podpisania lukratywnego kontraktu
jest obsłużenie klienta w jego ojczystym języku. Stąd taka luka na rynku, jeżeli chodzi o mało popularne
języki obce.
Z ostatnich badań przeprowadzonych przez analityków rynkowych wynika, że Polacy wyjątkowo niechętnie uczą się języków,

które można uznać za niszowe,
chociaż w rzeczywistości posługują
się nimi miliony ludzi na świecie.
Pracodawcy szukają osób, które potrafią działać zespołowo, chcą podejmować dalsze zawodowe wyzwania
i znają tak nietypowe języki obce
jak: duński, węgierski, niderlandzki, szwedzki, hiszpański, węgierski,
rosyjski, ukraiński czy bułgarski. Im
mniej popularny język, tym wyższe
zarobki.
Popyt na specjalistów i tłumaczy języków niszowych sprawia, że
swoje oferty poszerzają szkoły językowe. W ciągu ostatnich dwóch lat,
o ponad 30 procent wzrosła liczba
studentów, którzy chcą się uczyć
norweskiego, niderlandzkiego, japońskiego czy szwedzkiego.
Prawie każda większa firma czy
korporacja, działa w środowisku
międzynarodowym. Dlatego musi
zatrudniać personel posługujący
się językami obcymi. I nie tylko
prezesi, czy dyrektorzy, zobowiązani są do znajomości innego języka.
Oferty pracy uwzględniają wymóg
znajomości języków obcych na większości stanowisk każdego szczebla.
Gdzie dobrze płacą?
W hotelarstwie, gastronomii, czy
branży turystycznej. W tych sektorach pracownicy – poligloci zarobią
najwięcej. Często nawet dwa razy
więcej niż ci zatrudnieni na takich
samych stanowiskach, ale posługujący się tylko jednym językiem
obcym.
Redakcja portalu wynagrodzenia.pl, opublikowała po raz kolejny
wyniki Ogólnopolskiego Badania
Wynagrodzeń, tym razem za ubiegły rok. Wzięło w nim udział ponad
120 tysięcy ankietowanych. Jeden
z udostępnionych publicznie rapor-

tów odzwierciedla zależności pomiędzy znajomością języków obcych a
wynagrodzeniem. Jak się okazuje,
poligloci zarabiają prawie dwa razy więcej. Średnie wynagrodzenie
osoby bez znajomości żadnego języka obcego w branży hotelarskiej,
turystycznej czy gastronomicznej,
wyniosło w zeszłym roku 2,5 tysiąca
złotych. Co czwarta osoba posługująca się przynajmniej dwoma obcymi językami otrzymywała prawie 5
tysięcy złotych. Natomiast poligloci
komunikujący się nawet w czterech
językach otrzymywali średnio ponad pięć tysięcy miesięcznie.
Polska, ze względu na niższe koszty pracy, jest bardzo atrakcyjna dla
zagranicznych centrów usług biznesowych. W ciągu najbliższych kilku
lat, prawie o 30 tysięcy pracowników
ma wzrosnąć zapotrzebowanie w
tym segmencie rynku. Potrzebni będą zwłaszcza specjaliści od finansów
i księgowości, informatycy i wszelkiego typu doradcy. A że zatrudniać ich będą firmy zagraniczne,
znajomość języków obcych będzie
jednym z podstawowych kryteriów
przyjęcia do pracy. Nie wystarczy
angielski, potrzebny będzie jeszcze niemiecki, albo niderlandzki,
hiszpański, czy włoski. Potrzeba
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zatrudnienia osób posługujących
się danym językiem obcym jest
tak duża, że pracodawca chętniej
wybiera osoby znające języki, a bez
zawodowego doświadczenia, niż te,
które mogą poszczycić się specjalistycznymi umiejętnościami, a nie
potrafią na przykład porozumieć się
z klientem w jego ojczystym języku.
Takie firmy jak Motorola, Shell,
czy IBM, wciąż potrzebują specjalistów ze znajomością angielskiego, ale coraz bardziej też fińskiego
czy rumuńskiego. Koncern Infosys
szuka księgowych i specjalistów od
marketingu ze znajomością języka
niderlandzkiego, a w przyszłości
tych mówiących np. po islandzku
i arabsku. Do wzrostu popytu na
niszowych poliglotów przyczyniają
się także polskie firmy coraz prężniej działające poza granicami kraju
oraz instytucje państwowe poszukujące tłumaczy. Poligloci niezbędni
są przy rozmowach biznesowych,
kiedy jedna ze stron nie zna nawet
języka angielskiego i konwersacje
toczyć się muszą w ich rodzimych
językach, tak czasami oryginalnych,
jak mongolski, kazachski czy uzbecki.
Na chwilę obecną, jedna z polskich firm zajmująca się rekrutacją
do pracy osób władających języka-

mi obcymi, ma 120 ofert pracy dla
ludzi znających niderlandzki, 100
dla mówiących po czesku, 80 ze
znajomością włoskiego, a po 50-70
szwedzkiego. I oferują wysokie jak
na polskie standardy zarobki.
Diametralnie zmienia się również
typ pracownika poszukiwanego za
granicą. Skończyły się czasy, kiedy
na „saksy” jeździli Polacy bez wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Zagraniczni pracodawcy
coraz częściej stawiają jeden, konieczny warunek – znajomość języków obcych. Agencje Pośrednictwa
Pracy potwierdzają, że wyjazd do
pracy bez podstaw znajomości an-
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gielskiego, czy niemieckiego jest już
prawie niemożliwy.
Dzisiaj drogę do kariery i wyższej
pensji otwierają tak egzotyczne języki obce jak chiński, szwedzki,
arabski i niderlandzki. Podwyżki
nie dostaną z pewnością ci posługujący się nawet biegle angielskim, czy niemieckim. To za mało.
Czy umiejętność posługiwania się
językami obcymi faktycznie się opłaca? Odpowiedz brzmi – jak najbardziej. „Egzotyczne” języki, którymi
posługuje się niewielu Polaków,
to przepustka do lepszej płacy, jak
również możliwość zatrudnienia za
granicą, niekoniecznie w kraju, w
którym jest to język urzędowy. Kurs
językowy jest inwestycją opłacalną,
jego koszty mogą się zwrócić już po
roku. Jednak podejmując naukę
języka obcego warto zastanowić
się nie tylko nad wyborem języka,
ale także, lub przede wszystkim,
nad jego wykorzystaniem w przyszłym życiu zawodowym. Oprócz
niezbędnego angielskiego, którego
znajomość przydaje się na każdym
kroku, również w życiu prywatnym
i w każdym zawodzie może przydać
się znajomość mongolskiego, kirgiskiego czy arabskiego.
Hanna Korcz
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Efekt Jo-Jo
Efekt jo-jo polega na naprzemiennym chudnięciu i tyciu osoby, która
stara się schudnąć stosując różne
diety. Jo-jo występuje najczęściej po
powrocie do dawnej „normalnej” i
zwykle ulubionej diety, zwłaszcza u
osób, które odchudziły się szybko.
Dodatkowo, przy szybkich zmianach
tuszy, skóra rozciąga się i nie zawsze
wraca do poprzedniego stanu.
Co mówi nauka?
Badania szwedzkich naukowców z Uniwersytetu Medycznego
Karolinska Institutet potwierdzają
teorię, że komórki tłuszczowe mają „pamięć”. Oprócz uwarunkowań
genetycznych i skłonności do tycia,
masa ciała z dzieciństwa wpływa na
wagę dorosłego człowieka, ponieważ w dzieciństwie zostaje ustalona
ilość komórek tłuszczowych, której nie można już zmienić. Można
jedynie wpływać na ich wielkość.
Dodatkowo, po kuracji, kiedy wróci się do poprzednich nawyków żywieniowych, zmniejszone komórki
tłuszczowe zaczynają „puchnąć”.
Kiedy osiągną swoją maksymalną
wielkość, powstają z nich nowe komórki których, stosując nawet dietę-cud, już się nie pozbędziemy.
Prawie ¾ osób, którym udało się
zrzucić trochę zbędnych kilogramów, po pewnym czasie osiąga poprzednią, a nawet jeszcze wyższą wagę. Specjaliści twierdzą, że efekt jo-jo
może pojawić się nawet po pięciu
latach od chwili zakończenia diety.
Im szybciej, tym gorzej.
Zabawka jo-jo jak najbardziej odzwierciedla efekt jo-jo. Im szybciej
nią zakręcimy, tym szybciej do nas
wróci. Podobnie jest z nadwagą.
Potwierdzają to badania naukowe: im szybciej schudniemy, tym
szybciej i silniej efekt jo-jo zadziała.
Każda kolejna próba schudnięcia
będzie coraz trudniejsza, gdyż powrót do nadwagi będzie coraz szybszy, a pozbywanie się jej – coraz
bardziej długotrwałe. – Efekt jo-jo
się pogłębia.
Tempo utraty wagi ciała większe
niż 0.5 -1 kg na tydzień, osłabia organizm, powoduje spalanie tkanki
mięśniowej i prowadzi do znienawidzonego „jo-jo”.
Jak to działa?
Kiedy schudniemy, potrzebujemy
mniej energii, gdyż nasz organizm
dźwiga mniej kilogramów. Podczas
diety, organizm otrzymywał mniej
kalorii. Kiedy dietę zakończymy i po-

wrócimy do starego menu, jeszcze
jesteśmy szczuplejsi, ale nadmiar
kalorii znowu zaczyna być magazynowany na zapas w postaci tłuszczu.
Ponadto, podczas diety, spowalnia
się przemiana materii na wypadek,
gdyby „głodowanie” miało się powtórzyć. – Znowu tyjemy.
Głodówki i mono-diety
Nie są one przyjazne, dla naszej
upragnionej szczupłej sylwetki.
Głodówka powoduje, że organizm produkuje rezerwy tłuszczu.
Owszem, waga na krótko spadnie,
ale jak długo można się głodzić lub
jeść tylko kapustę? To spowoduje
tylko wycieńczenie organizmu, osłabienie, nerwowość lub nawet kryzys
psychiczny. Inne skutki to osłabienie włosów, paznokci, pogorszenie
się wyglądu cery. Ograniczenie
ilości płynów poniżej normalnego
zapotrzebowania organizmu, graniczy z zamachem na własne zdrowie
i życie.

Jak uniknąć jo-jo?
Kluczem do sukcesu jest kontrolowana, powolna i regularna utrata
masy ciała w trakcie rozsądnej diety.
Sięganie po tabletki zmniejszające
lub niwelujące apetyt, pozostawiamy bez komentarza. Tutaj warto
wspomnieć o zwróceniu uwagi na
nasze nastoletnie córki, które nagle
„straciły apetyt”.
Ingerowanie w naturalne mechanizmy organizmu poprzez stosowanie „najnowszych ziołowych środków, na…”, które pochodzą nie „z
krzaka”, ale z laboratorium, może
być po prostu szkodliwe.
Spalanie tłuszczów, węglowodanów i białek musi odbywać się
przy obecności tlenu. Dlatego należy
zażywać więcej ruchu na świeżym
powietrzu.
Prawdziwa walka zaczyna się tak
naprawdę po zakończeniu procesu
pozbywania się niepotrzebnych kilogramów.
Ważne jest powolne wychodzenie
z diety.
Stopniowe wprowadzanie do menu składników ograniczonych lub
zabronionych przez wcześniejszą
dietę-cud, może zająć np. dwa miesiące. Jednak są to kwestie indywidualne, dlatego warto sposób i czas
wychodzenia z diety konsultować z
lekarzem.

Człowiek dorosły, aby utrzymać
się przy życiu, w spoczynku – „nie
robiąc nic” – potrzebuje około 2000
kcal na dobę. Zapotrzebowanie
zwiększa się, jeśli np. chodzimy,
pracujemy, czy jest zimno.
W czasie diety dostarczamy organizmowi mniej kalorii niż potrzebuje, aby „zmusić go” do spalania tkanki tłuszczowej. Pamiętajmy, że ilość
komórek tłuszczowych nie zmienia
się. Mowa więc o ograniczeniu kalorii, a nie witamin i minerałów!
Dlatego, bez fachowej porady, lepiej
za odchudzanie się nie zabierać.
Spadek wagi ciała może oznaczać
np. tylko ubytek wody.

Sposób odżywiania się jest zawsze
istotny. Nie będziemy tutaj sugerować „chudego mięsa, płatków owsianych itd.”. Starego poczciwego
miodu, nie da się jednak pominąć.
Według opinii wielu ludzi, miód
reguluje przemianę materii w organizmie. Kiedyś się mawiało, że kto
je miód, to „chudy przytyje, a gruby schudnie”. Niestety, pracowite
pszczółki już ledwie zipią, dlatego
miód bywa wspomagany cukrem
lub melasą.
W dietę cud wierzyć można, ale
każdy człowiek jest przecież inny,
dlatego dieta powinna być indywidualna i – co ważne – skonsultowana z lekarzem lub dietetykiem,
aby nie przyniosła więcej szkody niż
pożytku.
I oczywiście, aby po miesiącach wyrzeczeń uniknąć efektu jo-jo.
Michał Nowacki
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Fakty i mity na temat przeziębienia
i grypy
Mitów i nieporozumień na temat
przeziębienia i grypy funkcjonuje w
naszej świadomości całe mnóstwo.
Biorą się one z niewiedzy, ale także
z od lat praktykowanych zwyczajów, które jak się za chwilę okaże,
nie zawsze mają swoje medyczne
uzasadnienie.
Wiele osób myli przeziębienie z grypą. Obie dolegliwości dotyczą układu oddechowego i są wywoływane
przez wirusy, ale należy mieć świadomość, że są to dwie różne infekcje.
Różnice pomiędzy przeziębieniem
a grypą
Przeziębienie:
Przeziębienie, to nazwa używana
od XVI wieku, określająca objawy
będące następstwem zakażenia górnych dróg oddechowych jednym lub
wieloma wirusami. Jest około 200
różnych wirusów. Na ponad 100 z
nich ludzki organizm nie jest niestety odporny, dlatego chorujemy
tak często. Określenie „przeziębienie” wzięło się stąd, że do tego typu infekcji dochodzi w chłodnych,
czy zimnych porach roku. Początek
przeziębienia jest powolny, objawy
rozwijają się w ciągu 1-2 dni, najczęściej najpierw pojawia się ból gardła i
katar. Temperatura ciała może być
podwyższona, ale nie jest to regułą.
Przeziębienie charakteryzuje się
osłabieniem i zmęczeniem. Inne objawy to: zatkany nos, cieknący katar,
kaszel, kichanie, chrypka i ból gardła. Powikłania występują rzadko.
Trwa maksymalnie do 10 dni.
Grypa:
Jest to infekcja górnych i dolnych
(albo górnych lub dolnych) dróg
oddechowych wywołanych przez
wirusa grypy. Objawy pojawiają się
nagle i szybko się nasilają, pojawia
się gorączka i dreszcze. Organizm
nagle się osłabia, przychodzi wysoka
gorączka (nawet wyższa niż 39 stopni), dreszcze, bóle stawów i mięśni,
ból głowy, wyczerpanie i suchy,
bardzo uciążliwy kaszel. Nie zawsze
towarzyszy jej katar. Jeżeli choroba
nie jest prawidłowo lub całkowicie
wyleczona, następstwem mogą być
komplikacje. Grypa trwa od 1 do
2,5 tygodni. Jest ostro przebiegającą
chorobą wirusową i może stanowić
zagrożenie dla życia. Co roku, tylko
w USA, około 40 tysięcy ludzi umiera z powodu powikłań pogrypowych.

MITY ZWIĄZANE Z GRYPĄ
I PRZEZIĘBIENIEM
Przeziębienie i grypa biorą się z
zimna
Nie. Te choroby nie są skutkiem
zziębnięcia czy przemarznięcia, ale
wywoływane są przez wirusy, które
krążą w powietrzu i wywołują infekcje dróg oddechowych, zapalenie
gardła i katar. Najbardziej aktywne
są przy chłodnej i wilgotnej pogodzie. Z przebywaniem na zimnie
nie można oczywiście przesadzać,
ponieważ długie wyziębienie rzeczywiście może doprowadzić do
szybszego rozwoju choroby, jeżeli
mamy już w swoim organizmie
wirusa. Ale zarówno naukowcy
jak i lekarze uważają, że przyczyną
wzrostu liczby zachorowań na grypę i przeziębienie, jest przebywanie
w zamkniętych pomieszczeniach i
dużych skupiskach ludzi (szkoły,
biura, sklepy, urzędy).

ulegają mutacji, a to oznacza, że co
roku do ataku rusza nowy wirus,
przeciwko któremu organizm nie
jest niestety uodporniony.
Można się zarazić grypą przyjmując szczepionkę
Nie. Szczepionki nie zawierają ani
jednego żywego wirusa, dlatego też
nie ma żadnej możliwości, aby zachorować na grypę z powodu przyjęcia szczepionki.

Przeziębienie to odmiana grypy
Niestety, nie. Przeziębienie jest wirusową infekcją dróg oddechowych
o w miarę łagodnym przebiegu.
Natomiast grypa jest ostrą chorobą
zakaźną wywołaną tylko przez wirusa grypy.

Szczepionka przeciwko grypie sezonowej chroni przed ptasią grypą
Kolejny pseudofakt. Szczepionka
przeciwko grypie sezonowej jest
przygotowana z myślą o wirusach
ją wywołujących. Nie chroni przed
ptasią grypą.

Przeziębienie i grypa to ta sama
choroba
Znowu nie. Obie dolegliwości
dotyczą układu oddechowego i są
wywoływane przez wirusy, ale należy mieć świadomość, że są to dwie
różne infekcje.

Zimne napoje i lody są przyczyną
bólu gardła
Następny mit, którego nie potwierdzają ani lekarze, ani naukowcy,
ponieważ pomiędzy bólem gardła,
a spożywaniem lodów czy zimnych
napojów, nie ma żadnego związku.
Wręcz przeciwnie. Wielu osobom
zjedzenie loda, czy wypicie zimnego
napoju, przynosi wręcz ulgę. Zimą
lody są jak najbardziej dozwolone i
dla dzieci zdrowych, i dla tych lekko
kaszlących. Inaczej sytuacja przedstawia się latem, kiedy powyższe
przysmaki mogą zaszkodzić gardłu,
które podczas upałów narażone jest
na największe różnice temperatury,
co może pobudzić do życia uśpione
w organizmie wirusy.

Kto raz przeszedł grypę, już się na
nią uodpornił
Prawdą jest, że podczas grypy ludzki organizm wytwarza przeciwciała,
które pomagają walczyć z chorobą.
Jednak wirusy grypy bardzo łatwo
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Przeziębienie i grypę leczymy antybiotykami
Nie. Ten mit jest wyjątkowo szkodliwy, zwłaszcza dla dzieci, którym
część lekarzy na wszystkie infekcje
zapisuje antybiotyk. Antybiotyk nie
zwalczy przeziębienia ani grypy, bo
nie leczy on infekcji wirusowych,
tylko bakteryjne. Jedynym atutem
antybiotyków w walce z grypą jest
uśmierzenie bólu głowy i mięśni,
gdyż antybiotyki mają właściwości
przeciwzapalne. Jednak tak samo
skutecznym, a z pewnością zdrowszym sposobem, jest zastąpienie
antybiotyku lekiem ze sporą dawką
paracetamolu. Coraz częściej lekarze uważają, że nawet w przypadku
zakażeń bakteryjnych, antybiotyk
nie musi być od razu podawany, bo
być może silny organizm pacjenta
sam poradzi sobie z chorobą. Co
więcej, częste podawanie antybiotyków małym dzieciom wyjaławia ich
organizm i likwiduje barierę ochronną, co skutkuje kolejnym złapaniem
infekcji. Lekarz powinien zapisać
antybiotyk wtedy, kiedy stwierdzi
powikłania o charakterze bakteryjnym. Trzeba przestrzegać zasady, że
im częściej stosuje się antybiotyk,
tym słabiej on działa. Lepiej więc
korzystać z nich wtedy, kiedy są
naprawdę potrzebne.
Antybiotyk należy odstawić w
chwili, kiedy stan zdrowia się poprawia
Nie. Jeżeli już musimy przyjąć
kurację antybiotykową, nie wolno
jej przerwać wcześniej niż zalecił
lekarz. Jeżeli przerwiemy kurację,
choroba może wrócić, bo w naszym
organizmie będą jeszcze bakterie,
które ją wywołały. A nawrót choroby
może być o wiele bardziej bolesny i
leczenie dłuższe. Dlatego przyjmuje
się, że kuracja antybiotykowa może
trwać minimum 5 dni u osób dorosłych, a u dzieci 7-10 dni. Jednak
ta decyzja leży tylko i wyłącznie w
gestii lekarza.
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Przy przeziębieniu należy dużo jeść
To kolejny mit niemający wiele
wspólnego z prawdą. Choroba powoduje, że często nie mamy apetytu,
a wrzucanie w siebie jedzenia na siłę
nic nie daje. Dlatego lekarze zalecają, aby w czasie przeziębienia jeść
tyle, ile domaga się organizm.
Na gorączkę najlepsze są leki
Nie. Kiedy gorączka nie jest wysoka, podawanie choremu leków
przeciwgorączkowych, szkodzi.
Podwyższona temperatura ma w naszym organizmie do spełnienia ważną funkcję, – mobilizuje siły obronne organizmu. Lekarze radzą, aby
do 37,5 stopni Celsjusza nie podawać żadnych leków mogących zbić
temperaturę. Trzeba organizmowi
dać czas, aby sam spróbował powalczyć z chorobą.
Przy 38 stopniach możemy przez
jeden-dwa dni spróbować obniżyć
temperaturę domowymi sposobami,
a jeżeli gorączka nie spada, udać się
do lekarza. Jeżeli jednak od początku choroby temperatura oscyluje w
granicach 39 stopni, trzeba pójść do
lekarza natychmiast.
Zimą trzeba dziecko ciepło ubierać
Kolejny mit. Zgoda, dziecko musi
być ubrane odpowiednio do pogody.
Ale zdecydowanie częściej niż przemarznięcie, przyczyną przeziębienia
jest przegrzanie. Wielu rodziców
ubiera dzieci kilku warstwowo – na
cebulkę, albo zakłada na swoją pociechę „zawsze o jedną warstwę więcej ubrań niż sobie”. Tymczasem ta
zasada dotyczy tylko noworodków.
Starszym dzieciom, które same poruszają się spalając przy tym dużo
kalorii, zbyt grube ubranie nie jest
potrzebne.
Witamina C w tabletkach pomaga
w przeziębieniu
Niestety, nie. Według ostatnich
przeprowadzonych badań, w których wzięło udział ponad 11 tysięcy osób ustalono, że witamina C

nie zapobiega przeziębieniom i nie
skraca czasu trwania tej choroby. Co
więcej, w przypadku długotrwałego,
codziennego przyjmowania, efekt
jest bardzo niewielki.
Nieodpowiedni ubiór może być
przyczyną przeziębienia lub grypy
Nie. Przeziębienie i grypa nie są
spowodowane zbyt lekkim ubiorem, tylko wirusami. Faktem jest,
że te wirusy mogą być bardziej niebezpieczne podczas zimnych dni,
kiedy organizm jest wychłodzony
i staje się bardziej podatny na ich
działanie. Wiadomo, że trzeba się
odpowiednio ubierać na każdą porę roku. Pamiętać jednak należy, że
na działanie wirusów bardziej jesteśmy narażeni w pomieszczeniach
zamkniętych niż na powietrzu.
Dlatego zakładanie na siebie dużej
ilości grubych swetrów nie uchroni
nas przed przeziębieniem czy grypą,
a przegrzany organizm jest bardziej
podatny na infekcje.
Wychodząc z domu z mokrą głową,
można się przeziębić i zachorować
na grypę
Nie można, ponieważ powodem
grypy czy przeziębienia są wirusy, a
nie mokre włosy. Oczywiście, jeżeli
prosto spod prysznica wyjdziemy
na mróz, możemy się przeziębić z
powodu wychłodzenia organizmu.
Jednak główną przyczyną tych
chorób są atakujące nas zewsząd
wirusy.
Picie mleka zwiększa produkcję
flegmy
Nie. Mleko nie ma wpływu na
wytwarzanie flegmy w naszym organizmie. Jest bogate w witaminy
i minerały, ale nie wpływa na produkcję śluzu.
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FAKTY DOTYCZĄCE GRYPY
I PRZEZIĘBIENIA
Jedzenie czosnku zapobiega przeziębieniom
Stuprocentowa prawda. Czosnek,
jako naturalny antybiotyk, robi dla
naszego organizmu wiele dobrego.
Regularne zażywanie czosnku w różnych postaciach, z całą pewnością
wzmacnia organizm i powoduje, że
jesteśmy bardziej odporni na przeziębienia. Nie oznacza to, że nie możemy zachorować, ale w przypadku
regularnej czosnkowej kuracji, choroba może mieć o wiele łagodniejszy
przebieg.
Domowe walki z przeziębieniem
nie są szkodliwe dla organizmu.
Tak. Zarówno czosnek, jak mleko z miodem, czarny bez czy malina, mogą wspomóc organizm w
walce z przeziębieniem. Tak samo
jak gorąca kąpiel, czy wygrzanie się
pod kocem. Dzięki domowym, naturalnym sposobom, krew zaczyna
szybciej krążyć po rozszerzonych
naczyniach, co sprawia, że komórki
odpornościowe szybciej przemieszczają się w zainfekowane miejsca
w naszym ciele. Dlatego nie należy
lekceważyć babcinych sposobów takich jak płukanie gardła solą, zażywanie syropu z czosnku i cebuli, czy
wdychanie olejku eukaliptusowego,
bo może się okazać, że takie sposoby
wystarczą, aby zwalczyć chorobę, a
antybiotyki okażą się niepotrzebne.
Rosół jest dobry na przeziębienia
Prawda. Niektóre badania dowodzą, że może on łagodzić stan zapalny. Ponadto ma silne właściwości
rozgrzewające, co pomaga wykrztusić wydzielinę zalegającą w płucach
i oskrzelach. Jest także bogaty w
wartości odżywcze i nie podrażnia
chorego gardła.
Szczepienia przeciw grypie są skuteczne
Naukowcy twierdzą, że przyjęcie
szczepionki przeciętnie o 80 procent
zmniejsza ryzyko zachorowania na
grypę. Natomiast te osoby, które
pomimo szczepienia zachorowały,
będą chorować lżej, szybciej wrócą
do zdrowia i będą mniej narażone

na pogrypowe powikłania. Nie wolno szczepić się na własną rękę, niezbędna jest konsultacja z lekarzem.
Przeciw grypie trzeba szczepić się
co roku
Tak. Ponieważ co roku atakuje inny wirus, więc co roku zmienia się
skład szczepionki. Systematyczne
szczepienia spowodują, że nasz organizm się zahartuje i łatwiej będzie
się bronił przed kolejnym wirusem.
Osoby z grupy podwyższonego
ryzyka powinny się bezwzględnie
zaszczepiać
Tak. Przeciwko grypie powinni się
szczepić przede wszystkim ludzie
starsi oraz dzieci. A ponadto osoby cierpiące na jakieś chroniczne
schorzenia (na przykład cukrzycę
czy astmę), jak również chorzy na
serce, anemię czy nerki. Szczepienia
wskazane są także dla tych, którzy
żyją i pracują w dużych skupiskach
ludzi; jak nauczyciele, lekarze czy
pielęgniarki oraz tych, którzy kilka
razy w roku przechodzą infekcje górnych dróg oddechowych.
Kobiety w ciąży i małe dzieci też
mogą się szczepić
Dzieci można szczepić już od 6
miesiąca życia, natomiast kobiety w
ciąży od drugiego trymestru, (chociaż do tej pory żadne badania kliniczne nie wykazały, że szczepionka
przyjęta w pierwszym trymestrze
ciąży może być niebezpieczna dla
matki lub dziecka). Mogą też się
szczepić matki karmiące dziecko
piersią.
Przeziębienie może być groźne dla
naszego zdrowia
Samo w sobie, przeziębienie nie
należy do groźnych schorzeń, raczej
jest bardzo uciążliwe. O wiele poważniejsze jednak mogą być powikłania
przechodzonego i niewyleczonego
przeziębienia, które może się zmienić w zapalenie oskrzeli, krtani, gardła czy zatok.
Wirusem grypy można się zarażać
Tak. Osoba dorosła zarażona wirusem grypy może zarażać innych
przez 3-5 dni od chwili pojawienia się
objawów chorobowych. Natomiast
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dziecko może być źródłem zakażenia dla innych nawet do 7 dni.
Należy stosować tylko jeden rodzaj
leku
Fakt. Wszystkie środki przeciwbólowe, czy przeciwgorączkowe,
dostępne na rynku bez recepty, w
zdecydowanej większości zawierają ten sam skład. Dlatego przyjmowanie różnych leków może nam
zaszkodzić, prowadzić do przedawkowania niektórych substancji.
Inhalacje pomagają podczas przeziębienia
Tak. Wdychanie pary pomaga rozrzedzić śluz, dzięki czemu otwierają
się zablokowane drogi oddechowe,
a nam znacznie łatwiej normalnie
oddychać.
Trzeba często wydmuchiwać nos
Prawda. Ciągłe „pociąganie” nosem może sprzyjać infekcji zatok,
dlatego podczas przeziębienia czy
grypy, trzeba jak najczęściej wydmuchiwać nos pamiętając, że każdą dziurkę powinno się opróżniać
oddzielnie.
Chłodny nawilżacz pomoże
Zdecydowanie tak, może pomóc
złagodzić uczucie zatkanego nosa.
Dlatego warto używać nawilżacz powietrza, gdy dopadnie nas grypa lub
przeziębienie.
Jak widać, nie wszystkie obiegowe
mądrości przekazywane z pokolenia
na pokolenie są prawdziwe. Ludzie
często nie zdają sobie sprawy z tego,
że można być zarażonym wirusem,
nie wykazywać żadnych objawów
choroby i w tym czasie zarażać innych ludzi. Możemy jednak zadbać
o siebie, pomóc organizmowi zwalczyć chorobę i przy pierwszych jej
objawach położyć się do łóżka, aby
nie zarażać innych. Przeziębienie i
grypę trzeba przede wszystkim odespać, ponieważ brak snu osłabia
układ odpornościowy człowieka.
Naukowcy z brytyjskiego
Aberystwyth University dowiedli, że
przy podawaniu ręki przekazujemy
sobie aż połowę znajdujących się na
niej zarazków. I zalecają, żeby witać
się tak zwanym „żółwikiem”, bo wtedy ilość przekazywanych wirusów
spada do 10 procent. Może to niezbyt
popularny sposób powitania, ale z
pewnością bardziej bezpieczny.
Sylwia Jaworska
Źródła: milionkobiet.pl,
zdrowie.pl, poradnikzdrowie.pl,
wykop.pl, figa.pl,
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Porady z szuflady
Przeziębienie i grypa - domowe sposoby
Kiedy dopada nas przeziębienie
czy grypa, warto spróbować kurować się domowymi, sprawdzonymi
i znanymi od lat sposobami. Tak możemy nie tylko wspomagać leczenie
zalecone przez lekarza, ale również
uodporniać organizm przed uciążliwymi i mało przyjemnymi atakami
kataru, kaszlu, gorączki czy bólu
gardła.
Kiedy na dworze zimno, w gardle
nas drapie i czujemy, że choroba
tuż tuż, trzeba szybko zareagować.
W walce z przeziębieniem czy grypą pomogą nam przede wszystkim
miód, czosnek i cebula.
Miód. Jest on silnie bakteriobójczy, wzmacnia odporność, poprawia
kondycję organizmu i co ważne nie
powoduje próchnicy i przybierania
na wadze. Miód miodowi nie równy, dlatego najlepiej stosować ten
najlepszej jakości, czyli z nektaru
kwiatowego i bez dodatku cukru.
Miodu nie wolno rozpuszczać w płynie o temperaturze ponad 60 stopni
Celsjusza, bo straci wtedy swoje cenne właściwości.
Czosnek, to prawdziwy wróg bakterii i wirusów. Ma porównywalną
moc z niektórymi antybiotykami.
Zabija bakterie, wzmacnia organizm i zmniejsza objawy przeziębienia. Jest jednym z najważniejszych
leków ziołowych stosowanych w
medycynie już od tysięcy lat. Jego
niezbyt przyjemny zapach można zniwelować natką pietruszki.

Pamiętać należy żeby z czosnkiem
nie przesadzać. Zbyt duża jego ilość
w naszym organizmie może spowodować silne bóle brzucha.
Cebula zawiera dużo witaminy C,
łagodzi kaszel i działa wykrztuśnie.
Najlepiej spożywać ją w formie syropów do picia połączonych z innymi składnikami. Jeżeli czyjś żołądek
jest mało odporny na cebulę, można
ją zastąpić innymi warzywami i owocami bogatymi w witaminy: szpinakiem, natką pietruszki, brokułami,
czarną porzeczką, cytryną, czy żurawiną. Najlepiej zjadać je na surowo,
albo ugotowane na parze. Dobre są
też mrożonki, które zawierają w sobie dużo cennych składników.
Nasze babcie stosowały również
bańki, swoistą autoszczepionkę
pobudzającą układ odpornościowy
człowieka. Najbardziej skuteczne są
bańki stawiane na początku choroby, mobilizują wtedy organizm do
zwalczania infekcji oraz rozluźniają
napięte mięśnie przynosząc choremu znaczną ulgę.
Kaszel
W walce z kaszlem doskonale
sprawdzają się domowej roboty syropy, często z zawartością miodu
lipowego lub akacjowego.
• Syrop czosnkowy - preparat stosowany jako środek zapobiegający
przeziębieniu, działa przeciwzapalnie i wzmacnia odporność organizmu. Zapobiegawczo można go
pić po łyżce stołowej dziennie. W

czasie przeziębienia należy zwiększyć dawkę do dwóch łyżek stołowych, po jednej rano i wieczorem.
Syrop czosnkowy rozrzedza śluz w
drogach oddechowych, działa wykrztuśnie, niszczy bakterie i wirusy.
Pamiętać jednak należy, że czosnek
obniża ciśnienie krwi, dlatego osoby mające niskie ciśnienie powinny
dawkować ten preparat rozsądnie.
12 ząbków czosnku obrać i zmiażdżyć. Następnie zmieszać z pół
litra przegotowanej wody, dodać
2 łyżki cytryny i 4 łyżki miodu.
Wlać do szklanego słoika i szczelnie zamknąć. Po kilku godzinach
syrop jest gotowy do spożycia.
Przechowywać w lodówce.
• Syrop cebulowy - jedną cebulę zetrzeć na drobnej tarce, wymieszać z
taką samą ilością miodu, zagotować
i wycisnąć przez gazę. Pić od 3 do 5
razy dziennie po łyżce stołowej.
• Syrop burakowy - duży burak
obrać i pokroić w średniej wielkości kostkę, zasypać 4 łyżkami cukru,
włożyć do słoika, zamknąć i odstawić na 24 godziny. Kiedy warzywo
puści sok, przecedzić i przelać do
szklanej butelki. Pić dwa razy dziennie po łyżce stołowej.
• Syrop cytrynowy - dwie łyżki soku z cytryny wlać do słoiczka. Dodać
tyle samo octu jabłkowego i miodu
lipowego lub akacjowego. Zakręcić
słoik i mocno nim wstrząsnąć. Pić
po małej łyżeczce 4 razy dziennie.
Syrop cytrynowy polecany jest na
suchy kaszel.
• Miód anyżowy – do 3 łyżeczek
miodu (lipowego lub wielokwiatowego) dodać czubatą łyżeczkę mielonego anyżu i dobrze wymieszać.
Przyjmować 2 razy dziennie po łyżeczce, najlepiej po posiłku.
Przeziębienie
Wrogiem numer jeden każdego rodzaju przeziębienia jest cebula, czosnek, chrzan, czarny bez, malina, lipa, miód spadziowy, wielokwiatowy
i malinowy. Właśnie po te składniki
sięgały do spiżarni nasze babcie, kiedy któremuś z domowników zaczynało doskwierać przeziębienie.
• Miód cebulowy - dwie posiekane w kostkę cebule wymieszać z
połową szklanki miodu i odstawić
w chłodne miejsce na 5-6 godzin.
Następnie dodać 3 łyżki letniej
przegotowanej wody, wymieszać i
odstawić tym razem na 3 godziny.
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Przez gazę wycisnąć płyn i przelać
do buteleczki. Pić 2 razy dziennie
po łyżce stołowej. Zaleca się, aby
po spożyciu płynu przez najbliższe
pół godziny nie jeść i nie pić. Dobrze
sprawdza się także ciepłe mleko z
miodem i czosnkiem.
• Sok z czarnego bzu - kilogram
owoców zasypać ½ kg cukru i dodać szklankę wody. Zagotować, nie
dopuszczając do długiego wrzenia.
Uzyskany syrop przecedzić i rozlać
do słoiczków. Pić 2 razy dziennie po
2 łyżki na szklankę wody. Syrop z
czarnego bzu ma na nasz organizm
zbawienny wpływ. Łagodzi objawy
grypy, pomaga przy zapaleniu migdałków, uśmierza ból i łagodzi migrenę.
• Nalewka z czarnego bzu - pół
kilograma owoców zalać szklanką
wódki i odstawić na 7 dni. Wycisnąć,
a powstały płyn przelać do szklanej
butelki. Zażywać po 40-50 kropli na
szklankę, 3 razy dziennie.
• Napar z mięty - dziesięć łyżek liści
mięty zalać szklanką wrzątku i parzyć przez 10 minut. Następnie przecedzić, osłodzić sokiem malinowym
lub miodem. Pić 3-4 razy dziennie
małą łyżeczkę.
• Nalewka czosnkowa - dużą główkę czosnku pokroić na drobne słupki. Cytrynę ze skórką pokroić na
ćwiartki. Czosnek i cytrynę włożyć
do słoika, zalać szklanką płynnego
miodu i ¾ litra wódki 40%. Słoik
szczelnie zakręcić i odstawić na
dwa tygodnie. Następnie przecedzić,
wlać do szklanej butelki i znowu odstawić, tym razem na 3 miesiące.
Gotową nalewkę należy spożywać w
ilości jednej łyżki przed snem przez
trzy dni. Nalewkę czosnkową warto przygotować wcześniej i mieć w
zapasie na wypadek przeziębienia.
• Napar malinowy - dwie łyżki
suszonych malin zalać szklanką
wrzątku i pozostawić pod przykryciem przez 10 minut. Przecedzić i
pić gorący napój kilka razy dziennie.
• Herbata z majeranku – do szklanki wsypać łyżeczkę tej przyprawy,
zalać wrzątkiem i pod przykryciem
zaparzać 10 minut. Pić kilka razy
dziennie.
• Chrzan - kilka razy dziennie wąchać świeżo starty chrzan, można
też do każdego posiłku dodawać
kilka łyżeczek chrzanu.
Gdy nadchodzi grypa
Objawy nadchodzącej grypy znamy
chyba wszyscy. Kichanie, kaszel,
podwyższona temperatura i „łamanie w kościach”. Ulgę mogą przynieść inhalacje ze świeżego soku
z cebuli. Dobrze też jest wspomóc
organizm napojem rozgrzewającym
z czarnej herbaty z trzema łyżkami
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soku z czarnej rzodkwi, łyżeczką imbiru i szczyptą soli. Najlepiej spożywać go w porze wieczornej.
Pomocny jest też korzeń lukrecji.
Trzy razy dziennie można pić napar
z jednej łyżeczki sproszkowanego
korzenia w jednej szklance wody.

• Ciepłe kompresy. Starym i znanym sposobem jest okład z ugotowanych ziemniaków. Gorącą
ziemniaczaną papkę zawinąć w
gazę i lniany ręcznik, aby uniknąć
poparzenia; potem przyłożyć do gardła. Dodatkowo owinąć szalikiem.
Okład pozostawić do momentu wystygnięcia ziemniaków.
• Podobny kompres można sporządzić z ciepłych liści kapusty. Liście
kapusty zanurzamy w gorącej wodzie, po wyjęciu zbijamy tłuczkiem,
przykładamy do szyi i owijamy szalikiem na około 20 minut.
• Można także stosować okłady
z użyciem olejku kamforowego.
Najpierw szyję trzeba posmarować
oliwką dla niemowląt lub tłustym
kremem, a potem wmasować w
nią olejek kamforowy. Owinąć szyję
ciepłym szalem. Dzięki takiemu zabiegowi gardło się rozgrzeje i łatwiej
będzie oddychać przez nos.

Bolące gardło
Ból gardła można złagodzić stosując
najróżniejsze płukanki.
• Z szałwii, która działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Naparem
z szałwii trzeba płukać gardło kilka
razy dziennie.
• Z eukaliptusa z dodatkiem cytryny
i miodu przygotować napar i płukać
nim gardło kilka razy dziennie.
• Z rozmarynu – jedną łyżeczkę
liścia rozmarynu zalać szklanką
wrzątku. Poczekać 10 minut, aż się
zaparzy i można płukać gardło.
• Z wody utlenionej – do szklanki w
połowie zapełnionej przegotowaną
wodą, dodać 2 łyżeczki wody utlenionej, 3 krople jodyny i ¾ łyżeczki
soli. Wszystko dobrze wymieszać i
płukać gardło 4 razy dziennie.
• Dużą ulgę przynosi także płukanie
gardła naparem z kory dębu oraz rumianku.
• Lekiem na bolące gardło może
być także świeży sok z buraków. Do
szklanki buraczanego soku dodać
łyżeczkę stołową octu winnego lub
jabłkowego i płukać gardło 6-10 razy
dziennie.
• Pomaga także odwar z siemienia
lnianego, który zmniejsza drapanie
w gardle oraz je nawilża.
• Syrop z jodły - szklankę umytego i zmielonego igliwia jodły zalać
trzema szklankami wody, gotować
przez 20 minut, na koniec przecedzić. Do wywaru dodać szklankę
miodu, pół szklanki wina albo wódki, pół szklanki soku z cytryny lub
pomarańczy, kieliszek gliceryny i
szklankę cukru. Wszystko dokładnie wymieszać i odstawić na kilka
godzin. Przechowywać w lodówce.
Pić cztery razy dziennie po małej
łyżeczce.

Katar
W aptekach możemy znaleźć całą
gamę produktów antykatarowych,
które często mają fatalny wpływ na
naszą wątrobę i nerki oraz niszczą
błonę śluzową nosa. Walcząc z katarem trzeba pamiętać, że nie wolno
wydmuchiwać nosa zbyt gwałtownie, oraz używać delikatnych jednorazowych chusteczek i od razu je wyrzucać, gdyż są one potem źródłem
bakterii i wirusów. Nawilżać skórę
wokół nosa – najlepiej wazeliną
lub kremem natłuszczającym. By
ułatwić oddychanie nocą, położyć
głowę trochę wyżej niż zazwyczaj
podczas spania.
• Na katar doskonale sprawdza się
niedoceniana rzodkiewka. Zjedzenie
codziennie 2-3 rzodkiewek pozwoli
z naszego organizmu usunąć nadmiar śluzu, oczyści gardło i zatoki.
• Ostry zapach chrzanu przeczyszcza zapchany nos. Podczas obiadu,
śniadania i kolacji dobrze jest zjadać
po 2 łyżki startego korzenia chrzanu
(najlepiej surowego).
• Przy pierwszych oznakach kataru, trzeba zanurzyć wacik w miodzie
pszczelim i rozprowadzić go w środku nosa. Czynność należy powtarzać
kilka razy dziennie. Śluzówkę można też smarować oliwką z oliwek
zmieszaną ze szczyptą drobniutkiej
soli.
• Inhalacje: Do ½ litra przegotowanej wody wsypać łyżeczkę gruboziarnistej soli morskiej, starannie
wymieszać roztwór, a następnie
nalać odrobinę na dłoń i delikatnie
wciągnąć. Odchylić głowę do tyłu,
aby roztwór soli dostał się do nozdrzy. Potem wydmuchać. Zabieg
najlepiej robić dwa razy dziennie,
rano i wieczorem.
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• Oprócz inhalacji z soli morskiej zalecana jest także mieszanka z kilku
łyżek soli, majeranku i szałwii. Do
zagotowanej wody dodać kilka łyżek
stołowych soli kuchennej, zalać nią
łyżkę majeranku i dwie torebki ekspresowej szałwii.
• Można także podgrzać na gazie
łyżeczkę (lub włożyć ją do gotującej
wody), na rozgrzaną łyżeczkę nalać
kilka kropli miętowych i wdychać.
• Pomaga także płukanka ze zwykłej,
kuchennej soli. W niecałej szklance
gorącej wody rozpuścić łyżeczkę soli i przestudzić. Strzykawką wpuszczać roztwór do nosa, lub wciągać
go prosto ze szklanki. Poczekać, aż
swobodnie wypłynie i wydmuchać
nos. Powtarzać 2-3 razy dziennie.

Dla dzieci
Lecząc dzieci w domu pamiętać
należy o tym, żeby pod żadnym pozorem dzieciom do 12-go roku życia nie podawać aspiryny. Można
podać inne leki przeciwzapalne i
przeciwgorączkowe dostępne bez
recepty, odpowiednie dla wieku i
wagi dziecka.
• Na przeziębienie doskonały jest
syrop z cebuli. Średniej wielkości cebulę pokroić w plasterki. Warstwę
cebuli ułożyć w słoiku, na to położyć
łyżeczkę miodu. I tak na przemian.
Mikstura jest gotowa do spożycia po
6 dniach, wtedy należy ją odcedzić
i przechowywać w chłodnym miejscu. Podawać dziecku małą łyżeczkę
3-4 razy dziennie. Syrop z cebuli doskonale sprawdza się w przypadku
przeziębienia u dziecka, dlatego „na
wszelki wypadek” warto sporządzić
go wcześniej.
• Na mokry kaszel dobry jest napar z łyżki ziela macierzanki i łyżki
kwiatostanu lipy. Zioła zalać wrzątkiem i zaparzać przez 10-15 minut.
Następnie napar odcedzić i lekko
ostudzić. Dodać łyżeczkę miodu lipowego.
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• Doskonałym sposobem na pozbycie się gorączki u dziecka jest stosowanie kompresu. Można ochłodzić
ciało, owijając łydki dwoma ręcznikami namoczonymi chłodną wodą.
Okłady zdjąć po 15 minutach. Taki
kompres można stosować 3 razy
dziennie.
• Na zbicie gorączki polecany jest
jeszcze inny babciny sposób. Do ½
litra wody o temperaturze 36 stopni dodać 2 łyżki octu jabłkowego.
Namoczyć w tym roztworze wełniane skarpetki, odcisnąć nadmiar płynu i nałożyć dziecku na stopy. Na to
nasunąć suche skarpetki. Gorączka
powinna spaść w ciągu 15 minut.
Jeżeli nie, zabieg powtórzyć.
• Doskonale w takich stanach
sprawdza się cytryna. Plasterki
cytryny należy położyć na piętach
dziecka i nasunąć na nie skarpetki.
• Kiedy nasza pociecha przemarzła,
na przykład po zbyt długim przebywaniu na dworze, najlepiej rozgrzać
dziecko specjalną herbatką. Jedną
ekspresową herbatę z lipy i jedną z
malin, zalać 400 ml wrzątku. Po 10
minutach wyjąć torebki a do napoju
dodać szczyptę suszonego imbiru.
Kiedy napój przestygnie dodać łyżeczkę miodu i podać dziecku do
picia.
• Na katar dobra jest maść majerankowa, która ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i
sciągające. Smarować nią wokół
nosa dziecka dwa do czterech razy
dziennie.
• Odporność organizmu można
wzmacniać pijąc systematycznie napar z owoców dzikiej róży. Łyżkę rozdrobnionych owoców zalać szklanką wrzącej wody i pozostawić pod
przykryciem na 15 minut. Podawać
dziecku 3 razy dziennie.
• Regularne spożywanie miodu
spowoduje, że układ odpornościowy dziecka znacznie się wzmocni.
Można go zjadać na kanapce, czy
dodawać do płatków, albo wypijać
z ciepłym mlekiem z dodatkiem cytryny. Najlepszy na wspomaganie
odporności jest miód gryczany, ale
każdy inny czy to lipowy, czy akacjowy też się sprawdza.
• Zapomnianym medykamentem
jest tran, o którego właściwościach
można mówić wiele. Regularne zażywanie tranu ma zbawienny wpływ
na układ odpornościowy człowieka.

Przeziębień, grypy, kataru, czy kaszlu nie wolno wychładzać. Niska
temperatura bardzo „wspomaga”
wszelkiego rodzaju infekcje. Nawet
przebywając w domu, należy być
wyjątkowo ciepło ubranym lub
owiniętym kocem. Temperatura w
pomieszczeniu powinna oscylować
w okolicy 20 stopni Celsjusza. Przed
położeniem się do łóżka warto wziąć
gorącą kąpiel z olejkami eterycznymi lub wymoczyć stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem musztardy i soli. I
spać w ciepłych skarpetach.
Powietrze w pokoju chorego powinno zawsze być odpowiednio nawilżone, dobrze jest na ciepłe kaloryfery powiesić mokrą szmatkę lub
ręcznik. Zalecane jest włączenie
nawilżacza powietrza lub postawienie przy łóżku garnka z wrzącym naparem (odpowiednio zabezpieczyć!).
Pomieszczenie musi być zawsze wywietrzone.

Nie chodzić do pracy, nie roznosić
zarazków, nie wychładzać organizmu, pić dużo płynów, zwłaszcza
tych z zawartością witaminy C, ale
unikać słodkich napojów. Płyny
wspomagają walkę z wirusami, wypłukują je i oczyszczają organizm.
Na rozgrzanie zjeść smaczny rosół,
którego zbawienne działanie na
przeziębienie potwierdzili już naukowcy. Rosół nie tylko wzmacnia
organizm, ale także pomaga usunąć
z niego zarazki.
Nasze babcie i prababcie miały
niezawodne sposoby na wiele dolegliwości. Zanim więc w aptece wydamy kolejne pieniądze, przy pierwszych symptomach warto sięgnąć
do sprawdzonych starych metod.
Z pewnością nie zaszkodzą, mogą
tylko pomóc. Pamiętajmy jednak,
że w niektórych wypadkach wizyta
u lekarza jest koniecznością i bez
fachowej porady się nie obejdzie.
Na koniec warto dodać, że odpowiednio przez cały rok odżywiany
organizm, może powyższych babcinych sposobów nie potrzebować…
Marzena Dobrowolska
Źródła:
smakinocy.pl, apteczkababuni.pl,
zdrowie.pl,
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Ciekawostki
Najgroźniejsze zwierzęta świata
Zestawienie 15 najgroźniejszych
dla człowieka gatunków zwierząt
opublikował na swoim blogu Bill
Gates. Pierwsze miejsce przypadło
komarom, które odpowiadają za
śmierć 725 tysięcy osób rocznie.
Na drugie miejsce niechlubnego
zestawienia wśród zwierząt trafili…
ludzie, którzy poza wojnami, rocznie
zabijają prawie pół miliona swoich
pobratymców.
Uratowany pierścionek
Nurkowie ze straży pożarnej przyszli z pomocą młodemu Włochowi,
który próbował oświadczyć się
ukochanej w wyjątkowo romantycznym miejscu – pod słynnym
mostem Rialto w Wenecji. Kiedy
przejęty zakochany otwierał pudełko z pierścionkiem, ten wpadł mu
do Canal Grande. Pechowiec nie dał
za wygraną i postanowił odzyskać
zgubę. O pomoc poprosił służby
miejskie. Wezwano nurków, którzy
w obecności stojących na moście
zakochanych i tłumu obserwatorów szukali pierścionka po ciemku
w mętnych wodach weneckiego
kanału. Nurkowie wyłowili zaręczynowy pierścionek i przy gromkich
oklaskach i okrzykach radości wręczyli zgubę młodemu mężczyźnie.
Ten zaś natychmiast nałożył go na
palec swojej wybrance. Sfilmowane
poszukiwania rozpowszechniono w
internecie.
Seksowna matematy(cz)ka
Tajlandzkie wydawnictwo zaopatrujące rynek w szkolne podręczniki, przez pomyłkę na okładce książki
do matematyki umieściło fotografię japońskiej gwiazdki porno. Na
pierwszy rzut oka strona graficzna
wyglądała bez zarzutu: żywe kolory,
wykresy, równania, postać zadowolonej uczennicy i fotografia młodej
nauczycielki w okularach, ubranej w
bluzkę, żakiet i trzymającej w ręku
zeszyt. Jednak pewien internauta
rozpoznał w miłej i skromnej pani pedagog znaną gwiazdę porno.
Pracownicy wydawnictwa najedli
się wstydu, co gorsza zdołali już
rozprowadzić trzy tysiące egzemplarzy książki. Reszta nakładu została
wstrzymana i feralną okładkę zastąpiono inną.
Za cały bałagan odpowiedzialny
był jeden z redaktorów, który niczego nie podejrzewając ściągnął
zdjęcie z internetu. Szczegółowe
wyjaśnienie dotyczące zawodowej
działalności „nauczycielki” trafiło

natomiast do tysięcy użytkowników
Facebooka.
Nocny klub na kółkach
Kilku rosyjskich przedsiębiorców
z Petersburga wpadło na nietypowy sposób zarobienia pieniędzy.
Przerobili autobus marki Ikarus na
nocny klub. Z zewnątrz pokryli pojazd cienką warstwą czarno-białych
obrazków słodkich modelek oraz
widoków Londynu i Nowego Jorku.
W środku znalazły się skórzane
kanapy, telewizory, maszyna do robienia dymu, lustra na suficie i mikser didżeja. Także parkiet do tańca,
salon, bar, a nawet toaleta. Lodówki
do drinków ukryto w rzeźbionym
kredensie i drewnianej skrzyni.
Zadbano również o odpowiednie
oświetlenie i klimatyzację. Jeżdżący
Bar Bus Maxi przemierza każdej nocy ulice miasta, zabierając po drodze
klientów i dostarczając im rozrywki do następnego przystanku. Cała
sztuka polega na tym, żeby zdążyć
wysiąść przed zjazdem do zajezdni.

Noszenie szpilek niekorzystnie
wpływa na życie seksualne kobiet
Do takiego wniosku doszła włoska urolog, doktor Maria Cerutto.
Wprawdzie przyznała, że szpilki to
znak rozpoznawczy seksownych
kobiet, ale dodała jednocześnie, że
noszenie takich butów niekorzystnie wpływa na życie erotyczne ich
właścicielek.
Według pani doktor, gdy kobieta
chodzi w szpilkach, jej miednica jest
ściśnięta i przez tę nienaturalną postawę panie nie przeżywają w pełni
orgazmu. Lekarka twierdzi też, że
szpilki powodują uciskanie struktur
układu nerwowego i mięśniowego
oraz powodują mniejsze ukrwienie
układu rozrodczego.
Robot – sprzedawca
Nowozatrudnieni pracownicy
amerykańskiej sieci sklepów z narzędziami będą wyglądać nietypowo:
półtora metra wzrostu, kamera zamiast oczu, mikrofon zamiast uszu, i
głośnik. Do tego wysławiać się będą
w kilku językach. OSHbot to robot
z ludzkim głosem, który ma zastą-

pić tradycyjnych doradców klienta.
Nie będzie grymasił, wychodził na
przerwie na papierosa i plotkował
z innymi pracownikami. Jeden z
robotów, przed wejściem do sklepu, zawsze tym samym uprzejmym
głosem będzie witał klienta, pytał
w czym może mu pomóc i wskaże
miejsce gdzie potrzebne kupującemu przedmioty się znajdują. Pomoże
dobrać rozmiar, zaprowadzi do kasy
i podpowie, co można kupić dzisiaj
w promocji. To pierwszy przypadek,
kiedy duża sieć handlowa w miejsce
„zwykłych” sprzedawców zatrudni
roboty.
Wrona mądrzejsza od siedmiolatka?
Naukowcy z University of California w Santa Barbara, postanowili
przyjrzeć się wronom i przeprowadzić na nich serię eksperymentów.
W jednym z nich, badacze przygotowali dwa pojemniki na wodę: takiej
samej wysokości, lecz różnej średnicy i co za tym idzie – objętości.
Celem było sprawdzenie, czy ptaki
odgadną, do którego naczynia powinny wrzucać kamyki by dosięgnąć
nagrody unoszącej się na powierzchni wody. Większość uczestniczących
w tym teście wron, poradziła sobie z
tym zadaniem znakomicie.
Następny test był trudniejszy.
Naukowcy postawili przed wronami
dwa zestawy: jeden stanowiły dwa
pojemniki, drugi – pojemniki połączone ze sobą w niewidoczny sposób
pod blatem stołu, co sprawiało, że
wrzucanie kamyków do jednego z
nich podnosiło poziom wody w drugim. Dzieci do siódmego roku życia
nie odgadły gdzie wrzucać kamyki,
by smakołyk wypłynął na górę. Za to
wrony, ku zdumieniu naukowców i
z tym zadaniem poradziły sobie doskonale.
Katakumby kapucynów
Palermo na Sycylii jest jednym z
najczęściej odwiedzanych miast we
Włoszech. Najważniejszą atrakcją
turystyczną jest nekropolia, gdzie
znajduje się ponad osiem tysięcy
zmumifikowanych ciał zakonników i innych mieszkańców dawnego Palermo. Dzięki swoistemu
mikroklimatowi oraz doskonałym
środkom do konserwacji ciał, większość z nich jest zachowana w doskonałym stanie. Mumie wyglądają
jak żywe i czasami wydaje się nawet,
że niektórzy z zakonników zasnęli
dosłownie przed chwilą.
Opracowała: Karolina Tomczak
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Rozmowa
Sprawy oczywiste mają to do siebie, że są często pomijane. Jednak
po zastanowieniu okazuje się, że nie
są one tak proste jak zrazu może się
wydawać.
Ludzie XXI wieku rozmawiają między sobą coraz mniej i jakość rozmowy mocno podupada. Milczenie
bywa złotem i czasami dobrze jest
pomilczeć we dwoje, jednak rozmawiać często nie umiemy. Nie będzie
tutaj krytyki e-maila czy SMS-a. To
cenne zdobycze cywilizacyjne, jednak nie dają one takiej bliskości jak
bezpośrednia rozmowa.
Często wolimy rozmawiać na spacerze, w samochodzie, przez telefon.
Będąc w kuchni „rzucamy coś przez
ramię” osobie będącej w przedpokoju i uważamy, że przed chwilą rozmawialiśmy. Powód mniej czy bardziej ukryty jest taki, że wtedy nie
musimy patrzeć rozmówcy w oczy.
Czujemy się bezpieczniej i zawsze
można znaleźć pretekst, aby rozmowę przerwać lub zmienić temat
w „niewygodnej” sytuacji.
Nie zdajemy też sobie sprawy z
tego, że w komunikowaniu się istnieją dwie istotne płaszczyzny: 1-sza
– to, co mówimy i 2-ga – to, czego
nie mówimy. Jeśli powiemy coś niezgrabnie, możemy komuś podpaść.
Jeśli czegoś nie powiemy lub nie dopowiemy, druga strona uruchamia
wyobraźnię i snuje domysły, oczywiście te najgorsze. Bywa, że powiemy
nieopatrznie kilka słów i o nich zapomnimy, a słuchacz „weźmie to do
siebie” i nie wyjaśni ewentualnych
wątpliwości, za to czując się (niesłusznie) śmiertelnie obrażonym,
zamknie się w sobie cierpiąc okrutnie i we własnej wyobraźni zemści
się poddając nas najokrutniejszym
torturom, po czym nasze drgające
jeszcze szczątki rzuci czerwonym
mrówkom na pożarcie. Syty zemstą
nie bierze jednak pod uwagę, iż jego „wroga” bolało „na niby”, za to

on sam nosi kamień w sercu (albo
na wątrobie) lub co najmniej nie
może spać z powodu „poniżenia”, a
bardziej z powodu nienawiści, którą sam w sobie wzniecił. Jakby nie
było, czy urazy są uzasadnione czy
wyimaginowane, lepiej je wybaczyć
niż pozwolić, aby zatruwały nam
życie. Jednak „wybaczać trzeba, ale
pamiętać warto”.
Bardzo często nieznajomy człowiek jest dla nas potencjalną konkurencją, wrogiem, a nie przyjacielem,
jeszcze zanim się z nim poznamy.
Dawniej, jako „argumenty na
dzień dobry” służyły maczugi nabijane kamieniami. Teraz, jako broń
wolimy słowa, które mogą ranić
bardziej niż miecz. W sposób zamierzony lub niezamierzony. I nie tylko
nieznajomych.
Ona i On
Ona przymierza w sklepie sukienkę. – Jak w niej wyglądam? – Chyba
jest trochę za ciasna. – Wiem, jestem
za gruba. – Ale ja nie to chciałem
powiedzieć. – Nie wykręcaj się, sam
to powiedziałeś. – No wiesz, nie przekręcaj moich słów! Sytuacja druga:
On i ona, kolacja przy świecach w
restauracji. Oboje są w świetnych
nastrojach, on spogląda na zegarek.
– Widzę, że już znudziłeś się moim
towarzystwem. – Ależ nie, jest wspaniale. – Nie kłam, może ta druga już
czeka. – Ja kłamię? – Wypraszam
sobie. Czar prysł i po chwili ona wychodzi.
W pierwszym przykładzie, gdyby
on był bardziej czujny, powiedziałby
np., że fason sukienki jest nie taki
i byłoby po sprawie. W drugim, on
zapomniał lub nawet nie wiedział o
tym, że dla kobiet ważny jest przekaz niewerbalny (mowa ciała), co
mężczyźni często ignorują. On spojrzał na zegarek, bo wydał na niego
majątek i chciał się nim pochwalić.
Ona bezpodstawnie podejrzewała to
najgorsze.
Każdy ma swoje słabe i wrażliwe
punkty, a bogu ducha winien rozmówca nawet może nie zdawać sobie sprawy, że przed chwilą druga
strona obraziła się śmiertelnie i co
gorsza, przerzuca rozmowę na inny
temat planując okrutną zemstę za
swoje moralne krzywdy.
* Dla mężczyzny kiwnięcie głową
jest zwykłym potwierdzeniem, dla
kobiety to sygnał, że on ją zbywa.
* Oni mówią „na skróty”, liczy się

zwięzły przekaz, dlatego zwykle nie
przypuszczają, że dane słowa można
zinterpretować różnie. One są czujne i często nawet nieodpowiednia
modulacja głosu może natychmiast
wzmóc podejrzliwość. Np.: „Świetnie
sobie poradziłaś. – A co, myślałeś, że
nie dam rady”?
* Dla pań istotne są słowa, im więcej tym lepiej. Jednak panowie nie
powinni mylić tego ze zwykłym gadulstwem.
„Słowami wyrażamy uczucia. Nie
wolno nam z góry zakładać, że
partner i tak wie, jak bardzo go
cenimy. Trzeba mu o tym powiedzieć. Ucho jest spragnione słów.
Potrzebujemy wymiany myśli”.
* Kiedy partner jest bez humoru, nie
należy zakładać, że „już się mną znudził”. Lepiej spytać o powód zadumy lub milczenia. Spokojne zwykłe
słowa, „co cię gnębi”, mogą sprawić,
że będziemy potraktowani jak uosobienie współczucia, wyrozumiałości
i dobroci.
* Słowa typu „mój ojciec by to naprawił” lub „moja matka gotowała
najlepiej na świecie”, nie wymagają
komentarza.
* Jeśli on powie „będzie fajnie” a
ona odpowie „no to fajnie”, on zakłada, że ona będzie zachwycona jego pomysłem. Ale on zabiera ją nad
jezioro, z bagażnika wyjmuje wędki
i otwiera puszkę z żywą, wijącą się
przynętą. Potem demonstruje, jak
należy robala nadziać na haczyk. –
No i fajnie!
Kto pyta - dlaczego pyta?
Do emigracyjnej klasyki należy
rozpoczynanie rozmowy z nowo
poznaną osobą od zadania pytania
„skąd jesteś”? A przecież można widzieć taki oto scenariusz. Jeśli osoba
zapytana jest z innej miejscowości
lub regionu Polski, natychmiast
jest w jakiś sposób „inna”, nie jest
ziomkiem, dlatego może poczuć się
niekomfortowo. Rozmowa zaczęła
się od tego, co dzieli, a nie tego, co
łączy. Kiedy Polacy spotykają się na
obczyźnie, o wiele zgrabniejszym tematem na początek będzie odniesienie się do tego faktu z punktu widzenia Polaka, a nie np. Warszawiaka.
Płaszczyzna „my Polacy” będzie rozmówców łączyć, a nie dzielić.
Zadawanie taktownych i stosownych pytań owszem, służy podtrzymywaniu rozmowy, kiedy ktoś mówi
o tym, co go pasjonuje. Ale trzeba
baczyć, aby natrętne i obcesowe
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zadawanie pytań nie spowodowało wrażenia, że chcemy wyciągnąć
jak najwięcej informacji na czyjś
temat, samemu nie mówiąc nic.
To będzie bardziej przesłuchanie,
niż rozmowa. Sami możemy spowodować sytuację, że druga strona
zacznie rozmawiać tak, aby niczego
nie powiedzieć, ponieważ zacznie
podejrzewać, że możemy uzyskane
informacje wykorzystać przeciwko niej, lub przynajmniej potem ją
oplotkować, chociaż takich intencji
nie mieliśmy. Po prostu rozmowa
poszła „w złą stronę”.
A może pomoże?
Nie wszyscy mają łatwość nawiązywania i prowadzenia rozmowy.
Największym wrogiem rozmowy
jest nieśmiałość. Nieśmiali albo
obawiają się wypowiedzi wobec
większej ilości osób, albo paraliżuje
ich bezpośrednia rozmowa z jednym
człowiekiem. „To jest jak choroba.
Jeżeli pozwolisz, aby owładnęła tobą
nieśmiałość, to skażesz się na izolację”. Nieśmiali są wśród nas. Jeżeli
w towarzystwie znajdzie się osoba
nieśmiała, pomóżmy jej. Wystarczy
ją zagadnąć na jakiś błahy temat, żeby tylko wypowiedziała choć kilka
słów. W ten sposób przełamie swoją ścianę milczenia. A jeśli siedzi
obok nas, można spytać ją, czym
się pasjonuje. Może okazać się, że

jest to np. mechanika kwantowa.
Kiedy powiemy „Zawsze chciałam/
chciałem się dowiedzieć, o co w tym
chodzi”, zyskamy wdzięczność osoby nieśmiałej a i może się okazać, że
to bardzo ciekawy temat i wcale nie
taki dla nas niedostępny.
Ktoś nieśmiały może ze swojej
małomówności uczynić atut. Osoby
nieśmiałe zwykle są bardzo wrażliwe. Od wrażliwości już jest blisko
do umiejętności wczucia się w
drugą osobę. Empatia jest wielkim
sprzymierzeńcem rozmowy i życzliwe zainteresowanie (nie mylić z
niezdrową ciekawością), poparte
słowami wyrażającymi zrozumienie lub współczucie może sprawić,
iż rozmówca będzie zachwycony
tym, że wreszcie ktoś go wysłuchał
i powie, że świetnie się rozmawiało,
choć praktycznie to tylko on przez
cały czas mówił.
Na drugim biegunie jest gadatliwość. Są tacy, którzy nie potrafią
słuchać, lecz tylko czekają, kiedy
druga strona przestanie mówić,
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lub też przerywają innym, aby powiedzieć to, co właśnie przyszło im
do głowy. Ktoś taki, jak już zacznie
mówić, zamęczy drugą osobę lub
całe towarzystwo potokiem słów,
nie dopuszczając nikogo do głosu.
Wylęgarnią nieśmiałych ludzi
bywa ich własny dom. „Dzieciom
trzeba stwarzać atmosferę, w której chętnie będą się wypowiadać”.
„Bez względu na zmęczenie i nawał
obowiązków, nigdy nie gaś dziecka.
Słuchaj!”.
Rozmowa jest jedną z ludzkich potrzeb. Jeśli będziemy kogoś zbywać
lub tylko mówić to, co sami mamy
do powiedzenia, po pewnym czasie
powstanie bariera, którą przełamać
będzie bardzo trudno, a nawet może być to już niemożliwe. – „Jak to,
przecież tak się starałem/starałam,
a ona/on odchodzi? To niesprawiedliwe!”. Powodów rozstań może być
wiele, ale bardzo często głównym
powodem jest brak prawdziwej rozmowy.
Temat jest ważny, bardzo rozległy i generalizować nie można.
Każdy człowiek jest przecież inny.
Proponuję potraktować powyższe
słowa jako przyczynek do zastanowienia, a może do… rozmowy?
Michał Nowacki
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Kącik absurdu
AntyNoble 2014
Wręczono AntyNoble za odkrycia
naukowe 2014 roku, które przyznaje
redakcja amerykańskiego satyrycznego czasopisma „Roczniki Badań
Nieprawdopodobnych” (Annals of
Improbable Research). Nagrody
zostały rozdane podczas ceremonii
zorganizowanej na Uniwersytecie
Harvarda w Cambridge w Massachusetts, gdzie nazwiska zwycięzców jak co roku ogłaszali laureaci
prawdziwego Nobla. Na imprezie,
która czasami bardziej przypominała kabaret niż oficjalną uroczystość,
zjawili się nagrodzeni naukowcy
przebrani za niedźwiedzie polarne,
kucharzy, oraz ustrojeni w plastry
szynki wieprzowej.
Początkowo AntyNoble miały być
nagrodą za „eksperymenty, które
nie powinny być powtarzane”. Przez
24 lata pierwotna idea ewoluowała
i obecnie te wyjątkowe wyróżnienia
przyznawane są za badania, które
najpierw śmieszą, potem budzą zdziwienie i skłaniają do myślenia, aż
wreszcie ostrzegają, że takie absurdy już zostały wymyślone.
• Faworytem tegorocznej edycji
okrzyknięto prace naukowców norweskich i niemieckich w dziedzinie
badań arktycznych. Doceniono nie
tyle sam temat eksperymentu, co
wyjątkowy sposób jego przeprowadzenia.
Na wyspie Edge’a w Archipelagu
Svalbard, uczeni wkładali na siebie
kostiumy niedźwiedzi polarnych i

tak poprzebierani podkradali się
do stada reniferów. Ze stoickim
spokojem obserwowali zwierzęta
i czekali na jakąkolwiek reakcję
z ich strony. Niestety, pomimo
ogromnego wkładu pracy w swoje
badania, naukowcy nie otrzymali
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak reagują renifery na widok
człowieka przebranego za polarnego niedźwiedzia. Może po prostu renifery nie wpadły na to, że pod kostiumem białego misia, może kryć
się człowiek. Naukowcom nie udało
się również zbadać, czy i jak zmiany klimatu wpływają na zależność
drapieżnik-ofiara. Pewnie dlatego,
że do końca nie było wiadome, kto
w tym eksperymencie jest ofiarą, a
kto drapieżnikiem.
• AntyNobel w dziedzinie fizyki
trafił do badaczy japońskich, którzy pochylili się nad tak ważnym
dla ludzkości zagadnieniem jak
współczynnik tarcia skórki banana
o podłogę. Japończycy zmierzyli
współczynnik tarcia wyżej wymienionej skórki i wykazali, że skórki
innych owoców – na przykład jabłka
czy pomarańczy, nie są dla człowieka tak niebezpieczne jak te bananowe. Odkryli również, że każdy,
kto nadepnie na bananową skórkę
pod kątem większym niż 3,8 stopni
uniknie poślizgu, a przy normalnym
kącie wychylenia nogi (około 15
stopni), wywrotka jest pewna. Tym
samym potwierdzili, że przewraca-

jąc się na skórce od banana trzeba
uważać, pod jakim kątem dokonuje
się upadku.
• Uhonorowani zostali również
naukowcy z międzynarodowego
zespołu badaczy z Czech, Niemiec
i Zambii, którzy dowiedli, że psy
podczas defekacji (wydalania kału), wolą ustawiać się wzdłuż linii
ziemskiego pola magnetycznego,
biegnących w kierunku północ-południe. Tym samym udowodnili, że
podczas wykonywania tej intymnej
czynności inne strony świata psom
nie odpowiadają.
•W dziedzinie psychologii, AntyNobel powędrował do zespołu naukowców ze Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii i Australii, za przeprowadzone badania dotyczące osobowości tak zwanych „nocnych marków”. Uczeni odkryli, że takie osoby
mają skłonności psychopatyczne,
są jednostkami antyspołecznymi,
częściej popadają w samouwielbienie i lubią manipulować innymi.
Ponadto „nocne marki” mają w sobie o wiele większą dozę narcyzmu i
egoizmu niż ludzie, którzy kładą się
spać i wstają o normalnych porach.
•Tegoroczna nagroda w dziedzinie
zdrowia publicznego trafiła w ręce
współpracujących ze sobą naukowców z Czech, USA i Indii, którzy poświęcili dużo swojego cennego czasu i trochę pieniędzy podatników,
aby dopatrzyć się ścisłego związku
pomiędzy ugryzieniem kota, a depresją człowieka. Po przeanalizowaniu wyników swoich badań uczeni
stwierdzili, że kobiety, które „padły
ofiarą kota”, są bardziej narażone na
depresję niż te przez kota nieugryzione. To odkrycie zaprowadziło naukowców do postawienia kolejnej
tezy, w myśl której osoby cierpiące
na depresję są częściej gryzione
przez koty. To jeszcze nie wszystko.
Uczeni sporo czasu poświęcili także na sprawdzenie wiarygodności
następującego założenia: jak fakt
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posiadania kota ma się do wykształcenia u człowieka choroby psychicznej. Po sprawdzeniu okazało się, że
ten, kto ma kota, zupełnie normalny
nie jest.
• AntyNobla w kategorii – sztuka,
otrzymali włoscy naukowcy za badania wpływu sztuki na odczuwanie
bólu, a konkretniej za potwierdzenie tezy, że piękno jest doskonałym środkiem przeciwbólowym. W
przeprowadzonym przez nich eksperymencie wzięli udział ochotnicy,
którym pokazywano piękne obrazy
(między innymi dzieła Leonarda da
Vinci, czy Vincenta van Gogha), na
przemian z artystycznymi bohomazami. Podczas oglądania dzieł znanych i mniej uznanych mistrzów,
naukowcy razili dłonie ochotników
bolącym promieniem lasera wyznając zasadę, że „piękno musi boleć”.
Potem z dumą ogłosili, że człowiek
odczuwa o wiele mniejszy ból mając przed oczami piękne obrazy,
które mają na człowieka zbawienny wpływ.
•Włosi zostali uhonorowani także
w dziedzinie gospodarki. Rządowy
Narodowy Instytut Gospodarki ogłosił, że do szacowania PKB (Produktu
Krajowego Brutto), będzie wliczał
przychody z prostytucji, handlu
narkotykami, przemytu i każdego
innego rodzaju działalności przestępczej. Skutkiem takich działań
ma być wzrost gospodarczy kraju o
niemalże 2% PKB. Jak widać, Włosi
poważnie potraktowali zalecenia
Unii Europejskiej, aby zmniejszyć
deficyt budżetowy kraju. Szkoda tylko, że wszelkie kryminogenne działania chcieli połączyć z gospodarką.
• Kolejna nagroda powędrowała do
badaczy hiszpańskich, którzy mnóstwo czasu i pieniędzy stracili na zastanawianie się nad „Możliwością
wykorzystania dziecięcej (przepraszam) kupy do produkcji sfermentowanych kiełbasek”. W praktyce
oznacza to wyizolowanie z kupek
niemowlaków szczepów bakterii
mlekowych, które świetnie nadają

się do zainicjowania procesów fermentacji, jakie są stosowane w przemysłowej produkcji takich wędlin
jak salami czy metka. Na usprawiedliwienie naukowców można tylko
dodać, że bakterie mlekowe rzeczywiście stanowią jeden z pierwszych
i najważniejszych rodzajów mikrobów kolonizujących przewód pokarmowy niemowląt.
• W dziedzinie neurobiologii wyróżniono uczonych z Chińskiej
Akademii Nauk i Uniwersytetu w
Toronto, którzy za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
obserwowali mózgi osób widzących
kształty świętych postaci na różnych
przedmiotach (na przykład na spalonym toście kształt twarzy Jezusa). W
eksperymencie wzięło udział kilka
tysięcy osób, a naukowcy po przeanalizowaniu ich doznań ogłosili
światu, że takie „przywidzenia” są
normalną właściwością ludzkiego
mózgu, który przejawia skłonność
do dostrzegania w przypadkowych
liniach i plamach zarysów znanych
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twarzy.
• Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Indii otrzymali laury w
dziedzinie medycyny za być może
przełomowe odkrycie. Mianowicie
udało im się dowieść, że niekontrolowane krwotoki z nosa można
tamować opatrunkami z plastrów
wędzonej szynki wieprzowej. Dla
przeciętnego człowieka oznacza to,
iż mając zawsze przy sobie kawałek
wieprzowiny żaden krwotok nie będzie mu straszny.
Z powyższych przykładów wynika, że nie wszystko co odkryją naukowcy, ma sens. Często marnują
oni nie tylko swój czas i pieniądze
podatników, ale podają też w wątpliwość zdrowy rozsądek całej reszty
ludzkości. Ale świat nie oszalał. Po
prostu niektórzy jego mieszkańcy
gdzieś zapodziali swój własny zdrowy rozsądek.
Malwina Komysz
Źródła: nauklove.pl, wpolityce.pl,
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Słowo o byle czym
Wyobraźnia – mrzonki a fakty
Przebrzmiały już noworoczne
fajerwerki i co? – I nic. W poszukiwaniu tematu do tego artykułu
wyjrzałem przez okno w nowym
2015 roku, ale nie zobaczyłem niczego specjalnego. Jedyną widoczną zmianą była obecność prawdziwej zimy. Wszystkie nasze dzienne
sprawy toczą się już swoimi utartymi
szlakami, bo zmiana – ta na lepsze
oczywiście, – nawet jeśli jej chcemy,
to choć z jednej strony pożądana, z
drugiej strony wymaga dużej odwagi i jeszcze większego wysiłku.
No i niesie ze sobą pewne ryzyko,
bo natychmiast znikąd pojawia się
zwątpienie: „żeby, gdyby, ale” – oraz
gwarancji sukcesu nie ma. Na wszelki wypadek słowa „do odważnych
świat należy”, najczęściej kwitujemy
skromnym opuszczeniem wzroku
lub nagłą zmianą tematu. A jeśli
już mowa o zmianie, to… przychodzi baba do św. Mikołaja i pyta: – a
czemuż to do mnie nie zaglądasz?
Mikołaj odpowiada. – Jak mam do
ciebie przyjść skoro we mnie nie
wierzysz? – Wierzę nie wierzę, ale
przecie konwersu… wciórności, no
przecie godamy, no nie?
Św. Mikołaj zaniemówił i po
chwili fuknął na Rudolfa. – Więcej
światła! Tak go ta sytuacja skonfundowała, że pomyślał, iż z powodu
stresu przyjdzie mu odejść do świata
anielskich dobroczyńców. Niemniej
jednak, piszący te słowa niestety
ma zgryz, bo wyobraźnia to jedno,
a logiczne myślenie to drugie. Jeśli
baba nie wierzy w św. Mikołaja to
jak mogła do niego przyjść? A może
jednak podświadomie wierzy, lecz
zabrakło jej dziecięcej naiwności?
– Zaraz, zaraz. Przypisywanie dzieciom naiwności byłoby wobec nich
nie fair. Dzieci mają po prostu ufną
wiarę i wolną od zahamowań wyobraźnię, których to cech my – dorośli, wyzbywamy się z uporem goryla
od chwili, kiedy wydało się nam, że
dziećmi już nie jesteśmy. Może to
jest jeden z powodów naszej tęsknoty za dziecięctwem?
Wszystko to nie zmienia faktu, że
baba z Mikołajem tutaj rozmawiała.
Czyżby zatęskniła za starymi dobrymi czasami, kiedy to bawiła się w
przelewanie z pustego w próżne, a
że miseczka się przewróciła, starła
nieistniejącą wodę ściereczką, którą przyniosła z kuchni? Kwestią wyobraźni jest, czy ścierka była potem
mokra, czy sucha.
Wyobraźnia… – to bardzo ciekawy
temat, który interesuje też naukowców. Badacze przystawiają do gło-

wy badanego ochotnika najrozmaitsze czujniki i patrzą na wykresy
obrazujące aktywność różnych rejonów mózgu. Badania trwają, ale
pierwsze wnioski i hipotezy już są.
Oto kilka cytatów z czasopisma
Newsweek z 6.05.2007 r. „Dumanie
o przyszłości zajmuje nam ok. 12%
dnia”. „Wyobraźnia kształtuje się
w tych samych rejonach mózgu, co
pamięć”. „Nasze wyobrażenie jutra
jest odwróceniem dnia dzisiejszego”. „Człowiek nie potrafi snuć wizji na przyszłość w oderwaniu od
przeszłości i teraźniejszości”. „[…]
Mózg tasuje wtedy zapamiętane
fragmenty jak karty a potem układa

z nich szkielet nowych zdarzeń, by
następnie wypełnić go fałszywymi
szczegółami. A zatem kiedy wybiegamy myślami w przód, przez naszą
głowę przemykają sceny podobne
do tych, które już widzieliśmy, jednak dzięki nowym detalom wydają
się one zupełnie inne, ciekawsze.
Dlatego tak chętnie zajmujemy się
bujaniem w obłokach”.
Nawet najwięksi artyści i uczeni
zawsze próbowali oderwać się od
utartych schematów. Komu to się
nie udawało, powielał stare wzorce
i mieszał je w nadziei, że zostanie to
uznane za coś nowego. Uczenie się
od mistrzów to dla adeptów wszystkich dziedzin rzecz oczywista i nieodzowna, lecz paradoksalnie może to
spowodować wpadnięcie w umysłowe koleiny, z których wydostać się
jest niezmiernie trudno. Największy
problem, to spojrzeć na swoją dzie-

dzinę z zupełnie nowej perspektywy
i nie bać się „podpowiedzi”, które pojawiają się w umyśle nie wiadomo (a
może wiadomo) skąd. Nawet, jeśli
wydadzą się one pozbawione sensu,
być może właśnie w nich tkwi ziarno
geniuszu i tak zwana „iskra boża”.
Czy tutaj drzemie ukryty sens słów
„do odważnych…”? W takiej sytuacji warto podjąć wyzwanie i na ile
to możliwe, pozwolić sobie na „odlot” oraz poświęcić część swojego
potencjału na eksplorację zupełnie
nieznanych lądów w dziedzinie, którą się zajmujemy. A jeśli nią się na
co dzień nie zajmujemy, czy jest to
sygnał, że póki żyjemy, właściwie
na nic nie jest za późno? Być może
mamy na danym polu, – choć nikt a
nawet my sami nie przypuszczamy,
że to jest możliwe – coś do zaproponowania lub do zrobienia?
Wyobraźnia może pomóc nam
np. zrealizować noworoczne postanowienie „chcę schudnąć”. W oparciu o wspomniany powyżej artykuł
wygląda to następująco. Nawet, jeśli
wyobrazimy sobie, że zrzucimy za pół
roku 5 kilogramów, to nie gwarantuje sukcesu. Ten pożądany przez nas
finalny stan rzeczy ma nikłe szanse
na realizację, jeżeli nie wykonamy w
wyobraźni pracy. Trzeba codziennie
wyobrażać sobie wizyty i pot zostawiony w siłowni, spacery, jogging,
spożywanie niskokalorycznych potraw i sukcesywny ubytek kilogramów potwierdzony ważeniem się na
wyimaginowanej wadze. Scenariusz
też jest kwestią wyobraźni i oczywiście nie ma przeciwwskazań, by robić to „w realu”; wprost przeciwnie.
Pamiętajmy jednak, że mówimy tu
tylko o pracy wykonanej w wyobraźni. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów zachęcają: „Studentki,
które katowały się myślami o diecie
i ćwiczeniach, chudły średnio 4 kg
w ciągu 5 tygodni. Aż o 2.5 kg więcej
niż dziewczyny, które (tylko – przyp.
aut.) snuły wizje o rozmiarze 36. Tym
pierwszym wyobraźnia podpowiadała: nie ma co liczyć na cud, trzeba
brać się do roboty, żeby schudnąć”.
Tak więc trzeba myśleć o tym, co należy zrobić aby osiągnąć cel, a nie,
jaki będzie wynik.
Wyobraźnia to jeden z darów,
który został dany człowiekowi. Czy
tylko dlatego, aby mógł bujać w obłokach i traktować to jako rozrywkę
lub niewinne gdybanie które niczego nie wnosi?
Michał Nowacki
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Kabareton w mikołajkowych
czapkach
To była fantastyczna II Brukselska Noc Kabaretowa! W Mikołajkowy sobotni wieczór w Teatrze St-Michel do łez rozbawili nas: Formacja Chatelet,
Cezary Pazura oraz Kabaret Młodych Panów. Wspaniała i licznie zgromadzona publiczność bardzo gorąco przyjęła artystów, nieustannie nagradzając ich skecze salwami śmiechu oraz gromkimi brawami. Po trwającym
ponad trzy godziny kabaretonie wierni fani mogli liczyć na spotkanie,
autograf oraz zdjęcie z ich ulubieńcami. Zapraszamy do obejrzenia pełnej
relacji fotograficznej z pamiątkowym zdjęciem mikołajkowym na stronie
fanpage Facebook- Brukselska Noc Kabaretowa.
Dla wszystkich amatorów dobrego humoru mamy wspaniałą wiadomość! Kolejna - trzecia edycja Brukselskich Nocy Kabaretowych odbędzie
się 23 maja 2015. Tym razem gościć będziemy jedyny i niepowtarzalny
Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących oraz Piotra
Bałtroczyka. Już dziś zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej
www.benka.be, gdzie od 2 lutego ruszyła rezerwacja i sprzedaż biletów.
Organizatorzy Brukselskich Nocy Kabaretowych pragną podziękować
sponsorom, bez których zorganizowanie tej fantastycznej imprezy nie byłoby możliwe. Są to: Airport Transport, Brzoska Construction, Diversa Print,
Save-Insurance, Biuro Regionalne Województwa Łódzkiego, Restauracja
Lunch&More, firmie Center-Mebel, Ortel i KobusArt. Gorące podziękowania
składamy także Patronom Medialnym, a w szczególności Antwerpii po polsku, Gazetce oraz Wizytówce.be za fantastyczną współpracę oraz portalom:
Niedziela.be, Niedziela.nl i Radio Róża. Dziękujemy punktom sprzedaży
biletów, w tym jedynemu w Prowincji Antwerpia - sklepowi „Rarytas” w
Deurne, wszystkim życzliwym osobom i oczywiście wspaniałej jak zawsze
publiczności!
www.benka.be
Fot. Ł. Kobus - KobusArt
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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

luty 2015

Belgijska firma poszukuje od zaraz osoby z doświadczeniem, w firmie remontowo-budowlanej, z językiem angielskim, niemieckim
bądź niderlandzkim oraz dokumentem A1/E101. Prosimy o kontakt
pod numerem telefonu: 0485.639.001
Mechanik, blacharz, lakiernik szuka pracy. Tel: 0465.913.767
Taniec-nauka. Tel:0485.476.568
Szukam korepetycji z języka angielskiego. Tel: 0466.196.802
Szukam korepetycji z języka niderlandzkiego. Tel: 0466.196.802
Sprzedam nowe okno z parapetem, ciemny brąz 150 na 180, za połowę ceny (z rachunkiem). Tel: 0498.773.815
Domowe pączki, faworki, ciasta, torty oraz wyroby garmażeryjne:
kopytka, pierogi, pyzy. Hurtowo i indywidualnie. Wieloletnie doświadczenie. Tel: 0498.773.815. Jola.
Kobieta w średnim wieku szuka pracy od zaraz. Opieka nad dzieckiem, osobą starszą, lub chorą. Może być sprzątanie. Lubię i potrafię
gotować. Mogę również pracować na zmywaku. Nie boję się żadnej
pracy. Posiadam własne lokum. Za każdą pomoc z serca dziękuję.
Tel: 0489.876.914
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Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii

Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200
Tel. +32 (0) 2 7390 101
Fax +32 (0) 2 736 18 31
www.bruksela.msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii

Rue des Francs 28. 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 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/.

