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Polska ,,uczta” Wielkanocna
czy belgijskie jajka z czekolady…?
Wielkanoc należy do najstarszych
i najważniejszych świąt chrześcijańskich celebrowanych w Polsce.
Poprzedzający Wielkanoc tydzień,
stanowi okres najważniejszych
wspomnień dla wiary chrześcijańskiej, który wiąże się z ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem
Chrystusa. W Kościele Katolickim
nazywany jest Wielkim Tygodniem.
Wielkanoc jest świętem ruchomym
i przypada na okres między 22 marca a 25 kwietnia.
W końcowej części artykułu swoją radością celebrowania Wielkiej
Nocy, podzieli się z Czytelnikami
gazety Antwerpia po Polsku Pani
Dorota Chotecka – Pazura.

sennych kwiatów. Wśród dekoracji
królują zajączki, baranki i kolorowe
pisanki. Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata i nie
ma chyba innej tak bogatej tradycji
kulinarnej na czas obchodów Świąt
Wielkanocnych. Większość praktykujących katolików czeka na to śniadanie przez cały Wielki Post, zatem
nikogo nie dziwi fakt, że wszystkiego
co znajduje się na stole staramy się
skosztować, co w następstwie u wytrawnych smakoszy czasem wiąże
się z przykrymi konsekwencjami.
Ale jak tu odmówić sobie takich
pyszności?

Poniedziałek – Wielkanocny
Poniedziałek to drugi dzień świąt.
Zwany też Lanym Poniedziałkiem
lub Śmigusem-dyngusem. Poza biesiadowaniem i dalszym raczeniem
się przysmakami, kropimy się wodą. W niektórych regionach Polski
słowo kropienie zamieniłabym na
,,wielkie lanie”. W polskiej tradycji
tego dnia polewamy siebie nawzajem oraz inne przypadkowo spotkane osoby. Robimy to oczywiście dla
żartów. Jednak warto jest wiedzieć,
że polewanie wodą nawiązuje do
dawnych praktyk pogańskich, które
Niedziela - Niedziela Wielkanocna, symbolizują budzenie się przyrody
nazywana też Wielką Niedzielą do życia i co rok odnawialną zdolZmartwychwstania Pańskiego, jest ność ziemi do rodzenia.
pierwszym dniem świąt wielkanocnych. W Polsce w godzinach po- W Polsce, w poniedziałkowy ranek,
rannych odprawiana jest uroczysta do dziś istnieje zwyczaj kropienia
msza rezurekcyjna, która swymi przez rolników pól święconą wodą.
tradycjami sięga średniowiecza. Po
powrocie do domu, w gronie rodzinnym zasiada się do uroczystego śniadania, które zazwyczaj rozpoczyna
się składaniem życzeń i dzieleniem
święconką z koszyczka. Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie może
zabraknąć takich potraw jak: żurek,
biała kiełbasa, pieczona szynka, faszerowane jajka, ćwikła, babka wielkanocna, mazurek, sernik i wielu innych przysmaków. Stoły zdobione są
bukietami z bazi i pierwszych wio-

Wielkanoc w Belgii – Święto to w
Belgii nie ma głęboko religijnego
wydźwięku, brakuje też charakterystycznych świątecznych tradycji.
W tym okresie Belgowie głównie
skupiają się na kupowaniu jajek
z uznanej na całym świecie belgijskiej czekolady. Belgia bardzo się
szczyci (zasłużenie zresztą) i słynie
ze swoich wyrobów czekoladowych.
Najwymyślniej zdobione słodkie
jajka, a także kurczaczki i zajączki
można tu kupić niemal wszędzie.
Sklepowe półki uginają się pod ciężarem wielkanocnych słodkości.

Czekoladowe jajka są też głównym
elementem świątecznej zabawy, jaka pozostała w tym kraju z dawnych
czasów. W niedzielny poranek, na
dźwięk bijących kościelnych dzwonów, dzieci rozpoczynają wielkie
poszukiwanie ukrytych wcześniej
przez ich rodziców w różnych zakamarkach domu i ogródka czekoladowych niespodzianek. Zabawa
jest przednia, ale to byłoby na tyle z
wielkanocnych atrakcji…

Belgowie mówią o sobie, że są społeczeństwem bardziej realistycznym
i nie przywiązują większej wagi do
tradycji. Twierdzą, że święta wielkanocne obchodzą bardziej dyskretnie
niż w innych krajach – cokolwiek to
znaczy…
Przed wojną obchodzili Wielkanoc
bardziej uroczyście. Dziś już niestety
niewiele z tego pozostało. Oczywiście
Kościół katolicki w Belgii obchodzi
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bakaliami. Nasza rodzina czeka na
nią cały rok. I warto! – Zapewniam.
Uwielbiamy z Radkiem wspólne gotowanie. Załatwiamy przy tym wiele
spraw, rozmawiamy, snujemy plany i marzymy, a w domu unosi się
zapach białego barszczu, sernika,
paschy i naszej miłości. W przygotowaniach bierze udział oczywiście
nasza 8-letnia córka i nie może się
doczekać na niedzielny poranek i
gości. W ogrodzie zawsze ukryte są
dla dzieci prezenty, które muszą same znaleźć. Zabawy jest mnóstwo…
Nie wyobrażam sobie Świąt bez rodziny, dziadków… Patrzę, jak jesteśmy wszyscy coraz starsi i cieszę się
z każdych Świąt spędzonych razem.
Pozdrawiam serdecznie i życzę
wszystkiego co najlepsze…

liturgię Wielkiego Tygodnia i w tym
czasie w kościołach można spotkać
więcej wiernych niż w tradycyjną
niedzielę. W dni powszednie zazwyczaj kościoły świecą pustkami.
Belgowie nie święcą pokarmów, a w
Wielkanocną Niedzielę nie zastawiają stołów specjałami. Tego dnia wolą wybrać się na rodzinny obiad do
restauracji, za który najczęściej i tak
zapłacą dziadkowie bądź teściowie.
Wielkanocny Poniedziałek to dla
Belgów już normalny dzień pracy.
Dorota Chotecka – aktorka, żona
aktora Radosława Pazury, matka
uroczej Klary Marii.
– Cieszę się, że będę mogła podzielić
się swoją radością spędzenia Świat
Wielkanocnych z Czytelnikami

Antwerpii po Polsku. Dla mnie
to najważniejsze Święta w roku!
Obchodzimy je bardzo uroczyście.
Przez całe Triduum paschalne
uczestniczymy w nabożeństwach.
Wymaga to od nas skupienia, modlitwy, zastanowienia się nad sobą,
światem, życiem. A potem, po niedzielnej rezurekcji, jest już sama radość! Zawsze spędzamy je wspólnie
z całą rodziną. Przy stole wielkanocnym zasiada około 16 osób. Są to:
moje rodzeństwo z dziećmi, wiekowi teściowie którzy zawsze przywożą
wspaniałą ćwikłę, którą sami robią,
moja mama – też starsza Pani, która pomaga mi w przygotowaniach i
rodzeństwo mojego męża. Wszystkie
potrawy robimy z mężem sami. Przez
lata uzbieraliśmy cudowne przepisy
i zachwycamy nimi gości. Popisowa
jest nasza pascha z białego sera z

W dzisiejszych czasach, każdy
dzień mija jak niezauważony. To
właśnie takie święta jak Wielkanoc
sprawiają, że w końcu znajdujemy
dla siebie czas. To tylko dwa dni,
kiedy to z przyjemnością odwiedzamy swoich bliskich i przyjaciół.
Siedząc przy świątecznym stole, w
wyjątkowym i podniosłym nastroju, mamy okazję nacieszyć się sobą. I bez względu na to co mówią
o naszych tradycjach Belgowie…
,,Dlaczego wy tyle jecie w te święta?
I po co to lanie się wodą? To jakieś
wariactwo!” … Ale my zdecydowanie wolimy nasze staropolskie obyczaje… nieprawdaż?
Życzę wszystkim Czytelnikom,
Zdrowych i Pogodnych Świąt
Wielkiej Nocy.
Anna Szymborska
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Poznajemy Flandrię

Belgijskie wybrzeże - część IV
Kurorty i letniska położone na belgijskim wybrzeżu Morza Północnego,
od dawna cieszą się zasłużoną sławą
wśród turystów. Podczas kolejnej
podróży nadmorskim tramwajem
Kusttram odwiedzimy Bredene, De
Haan i Blankenberge.
Bredene
Jest jedną z nielicznych, nadmorskich miejscowości z niezabudowanym wybrzeżem. Ogromne i szerokie
plaże z pasmem wydm o szerokości
około 150 metrów, są główną atrakcją turystyczną tego rejonu. Bredene,
to popularne miejsce wypoczynku
dla ludzi lubiących kontakt z naturą, oferujące turystom około 30
kampingów z doskonale rozwiniętą
infrastrukturą. Swoje miejsce znaleźli tutaj także naturyści, bowiem w
okolicy miasteczka znajduje się jedyna legalna w Belgii plaża nudystów.
Bredene dzieli się na wiele obszarów, z których wiele wciąż czeka na
odkrycie przez turystów. Oferuje
mnóstwo atrakcji związanych ze
swoją fascynującą przeszłością, bogatą teraźniejszością i obiecującą
przyszłością.
Niewątpliwą atrakcją sezonu letniego jest Afro-Caribbean Festival
Dahlidae, święto tańca, muzyki
afrykańskiej i karaibskiej. Festiwal
odbywa się zawsze w sierpniu, a
uczestniczenie w nim jest dla każdego niezapomnianym artystycznym
przeżyciem.

De Haan
De Haan – czyli „Kogut” – to bez
wątpienia jeden z najładniejszych i
najbardziej eleganckich kurortów
na wybrzeżu, doskonały zarówno na
weekendowe wypady, jak i dłuższy
wakacyjny wypoczynek. Oryginalna
architektura w stylu Beele Epoque
z jednorodną, niską zabudową, zdrowe powietrze i otwarte przestrzenie
sprawiają, że De Haan jest także kurortem rodzinnym, zacisznym miejscem otoczonym zielenią i nadmorskim krajobrazem.
Dawniej była to mała rybacka
osada położona na terenach polderowych, a przed morskim żywiołem
chronił mieszkańców szeroki pasm
wydm. Zbudowane na tym terenie,
pod koniec XIX wieku miasteczko, zostało zaprojektowane jako
nadmorska wioska utrzymana w
rustykalnym stylu neogotyckim.
Przedłużenie linii tramwajowej
Kusttram do de Haan w 1886 roku,
spowodowało na tym terenie gwałtowny rozwój turystyki. Ojcem założycielem kurortu był król Leopold
II, który rozkazał zaprojektowanie
i zbudowanie tego unikalnego w
swoim stylu miasteczka, będącego
odskocznią od wielkomiejskiego życia nie tylko dla rodziny królewskiej,
ale także mieszkańców Brukseli i
Antwerpii. Na wniosek króla, plan
zagospodarowania przestrzennego
De Haan sporządził znany ówcześnie londyński architekt William

Kinder. Działki budowlane rozmieszczono nieregularnie między pętlą
tramwajową a morzem, tworząc w
ten sposób sieć krętych ulic.
De Haan pomyślane zostało jako
całkowite przeciwieństwo średniowiecznych belgijskich miasteczek
takich jak Brugia czy Gent i stanowi
miłą odmianę dla turystów znudzonych secesyjnymi fasadami Brukseli
czy Antwerpii. Architektura miasta
jest wyjątkowa, budynki utrzymane
są w stylu Belle-Epoque i co ciekawe,
każdy nowo powstający dom musi
swoim artystycznym zamysłem idealnie wkomponować się w otoczenie. Dlatego tak trudno w De Hann
otrzymać zezwolenie na budowę domu. Włodarze miasta dbają o to, aby
nic nie zakłóciło architektonicznego
krajobrazu miasta. Wspaniałe wille
pełne naturalnego spokoju, otoczone pięknymi ogrodami i domy utrzymane w stylu angielskim, dopełniają
całości.
Jednym z najbardziej znanych
punktów na turystycznej mapie miasta jest przystanek stacji tramwajowej De Hann, na której zatrzymuje
się Kusttram. Wiatę przystanku,
zbudowanego na piasku w 1902 roku, dekorują wspaniałe zdobienia,
a dookoła rozciąga się imponujący
widok na eleganckie budowle z przełomu XIX i XX wieku. Wcześniej w
tym miejscu, podobnie jak w innych
zakątkach flandryjskiego wybrzeża,
można było zobaczyć tylko kutry
rybackie.
Najbardziej znanym mieszkańcem
De Hann był Albert Einstein, który
przez sześć miesięcy w 1933 roku,
mieszkał w willi Savoyarde, przy ulicy Shakespearelaan numer 5. Po wyjedzie z nazistowskich Niemiec, jako
osobisty gość króla, przed wyjazdem
do Ameryki, przez pół roku odpoczywał w tym wyjątkowym miejscu.
De Haan ma piękną, 11-kilometrową piaszczystą i szeroką plażę,
która zaprasza do długich spacerów, a położone tuż przy promenadzie restauracje i knajpki kuszą
różnorodnością serwowanych dań,
wśród których nie może zabraknąć
porcji świeżych muli podawanych z
solidną porcją jedynych w swoim rodzaju belgijskich frytek. Turystyczną
atrakcją są także ryksze, na których
można przemierzyć całe miasteczko i pole golfowe z 18 dołkami. De
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Haan, nietknięte wojennymi zniszczeniami (z wyjątkiem kasyna), wita
się z radością po podróży przez inne,
często niezbyt ciekawe miejscowości. Otoczone wałami piaszczystych
wydm, jest popularnym letniskiem
rodzinnym.
Blankenberge
Dziewięć kilometrów na wschód
od De Haan leży Blankenberge, jedno z najbardziej ruchliwych miejsc
na wybrzeżu, z nowoczesnym portem jachtowym, piaszczystą plażą
o długości ponad trzech kilometrów i wspaniałym, 350-metrowym
molo zbudowanym w 1894 roku.
Podczas pierwszej wojny światowej
doszczętnie zniszczone, odzyskało swoją świetność w 1933 roku.
Kiedyś żelazne, teraz betonowe
molo, jest obowiązkowym punktem
spacerów licznie przybywających do
Blankenberge turystów. Na końcu
pomostu znajduje się Pavilon, a w
nim Aquarama – wystawa prezentująca florę i faunę Morza Północnego,
okrągły deptak z restauracją pośrodku, doskonałe miejsce na lunch z
solidną porcją świeżego morskiego
powietrza.
W zachodniej części plaży znajduje
się przystań żeglarska z zabytkowym
budynkiem Harbour Office oraz nowoczesnymi salonami jachtowymi.
Dzisiejsza zatoczka dla żeglarzy, była
dawniej przystanią rybacką. Kiedy
liczba mieszkańców Blankenberge
żyjących z morza zaczęła systematycznie topnieć, władze miasta postanowiły zbudować w tym miejscu
nowoczesną przystań, w której może
cumować nawet 750 jachtów.
Obowiązkowym punktem programu każdego turysty odwiedzającego
Blankenberge jest „De Oesterput”,
miejsce słynące z owoców morza i
jedynych w swoim rodzaju doskonale przyrządzonych ryb. Miejsce jest

nieco ukryte przed turystami i trzeba
znać drogę, żeby tam trafić. Bo jak
sama nazwa mówi jest to „dziura,
dziura z ostrygami”.
Niestety, od strony architektonicznej miasteczko nie należy do najciekawszych. Nie bawiono się tutaj w
sentymenty i w trosce o komercję
wyburzono wiele zabytkowych wilii,
stawiając na to miejsce bezduszne
wieżowce, aby upchnąć w nich jak
najwięcej gości. Z pewnością warto
odwiedzić XIV-wieczny kościół świętego Antoniego, zniszczony w XVI i
XVII wieku, w którym znajdują się
oryginalne barokowe malowidła.
Najstarszym zachowanym budynkiem jest stary ratusz zbudowany w
latach 1679-1680, służący obecnie
jako budynek wystawowy.
Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Blankenberge jest
akwarium Sea Life, gdzie można
zobaczyć około 2500 zwierząt morskich, w tym zagrożone gatunki.
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Na dzieciaki czeka 50 akwariów, a
w nich kilka rodzajów rekinów oraz
takie egzotyczne morskie stworzenia
jak ryba młot, krokodyl afrykański,
malutkie wydry, płaszczki, piranie,
żółwie morskie, ośmiornice, mureny, pingwiny. Dużym przeżyciem dla
dzieci jest także wizyta w basenie interaktywnym, w którym można dotknąć morskich zwierzątek, a nawet
potrzymać w ręce kraba.
Warto również odwiedzić welodrom, gdzie można wyszukać sobie
z prawie 70 oryginalnych rowerów
swój ulubiony egzemplarz i zataczać
kółka. Wszyscy uczestnicy mają przy
tym wiele emocji, jeśli spróbuje się
jechać na rowerze z owalnymi kolami lub z ruszającą się kierownicą.
Radość gwarantowana.
W Blankenberge odbywa się
coroczny konkurs figur z piasku.
Ponad 3000 metrów kwadratowych belgijskiego wybrzeża, zamienia się w gigantyczną galerię
piaskowych rzeźb. W trakcie trwania Międzynarodowego Festiwalu
Piaskowej Rzeźby, można tam zobaczyć między innymi piaskowe
gwiazdy muzyki, kina oraz postacie z
kreskówek Disney ’a. To największa
tego typu impreza na świecie.
Belgijskie wybrzeże Morza
Północnego oferuje turystom wiele atrakcji. Wspaniałe piaszczyste
plaże i doskonała infrastruktura,
co roku przyciągają niezliczone
tłumy turystów. Może planując wakacyjny wypoczynek warto wziąć
pod uwagę pobyt w De Haane lub
Blankenberge?
Anna Janicka
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Viapass

nowy system opłat drogowych w Belgii
Belgia, kraj leżący w sercu Europy,
jest ośrodkiem międzynarodowej
działalności w wielu dziedzinach
życia. Tu odbywa się też ciągły ruch
milionów ludzi i milionów ton towaru. Rozbudowana i sprawnie działająca sieć dróg transportu, poczynając od lotnisk, portów a na drogach
lądowego transportu kończąc, wymaga środków finansowych na ich
utrzymanie.
Aby ten system mógł sprawnie
funkcjonować obecnie i w przyszłości, trzy regiony Belgii uruchomiły projekt Viapass – zastępujący
dotychczasowe Eurowiniety, – w
którym każdy użytkownik będzie
miał w tym swój udział, wnosząc
odpowiednie opłaty za korzystanie
z infrastruktury. Obowiązywać będzie na wszystkich autostradach
i większych drogach krajowych w
regionach: Flandrii, Walonii i stołecznym Brukseli. Porozumienie
pomiędzy tymi regionami, dotyczące wysokości opłat za jeden przejechany kilometr, zostało zawarte już
31 stycznia bieżącego roku, podlega
ono dodatkowo zatwierdzeniu przez
trzy regionalne parlamenty.
Kiedy?
Ten nowy system opłat drogowych,
nie zacznie w pełni funkcjonować z
dnia na dzień. Fazę pilotażową zaplanowano na połowę bieżącego roku. Przetestowany zostanie poziom
gotowości systemu infrastruktury
drogowej, jak również będzie to czas
finalizowania odpowiednich umów
krajowych i międzynarodowych, dotyczących między innymi finansowania całego przedsięwzięcia.
Nowe opłaty drogowe, dotyczące
pojazdów o masie całkowitej powyżej 3.5 tony, mają w Belgii obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

przepływ pozyskanych pieniędzy,
usprawniać system w celu unikania
zakłóceń w transporcie, jak również
koordynować i monitorować ruch
– w tym przypadku – ciężkich pojazdów, między innymi przy pomocy
kamer.
Pozyskane pieniądze będą reinwestowane w celu modyfikacji infrastruktury drogowej w Belgii oraz
ogólnej poprawy funkcjonowania
transportu.

Podyktowane jest to najwyższym
stopniem eksploatacji nawierzchni
dróg przez te pojazdy oraz ich negatywnym wpływem na środowisko.
Jak będzie działać Viapass?
Viapass jest – opartym na technologii satelitarnej – elektronicznym
systemem naliczania ilości przejechanych kilometrów, oraz myta, czyli opłat drogowych za przejechane
kilometry. Stawki wyniosą ok. 0,15
euro/km.
Wspomniane wyżej pojazdy będą
musiały być wyposażone w odpowiednie urządzenie pokładowe (cena około 100-150 euro). Kierowca
będzie mógł je łatwo i szybko zamontować. Przy opuszczaniu terenu
Belgii, urządzenie będzie zwracane
w wyznaczonych punktach ich dystrybucji, a użytkownikowi zostanie
zwrócona wniesiona uprzednio kaucja.
Przewidziane są dwie możliwości wnoszenia opłat: w systemie
post-paid lub pre-paid, jednak ten
pierwszy, czyli wnoszenie opłat na
podstawie faktury po zrealizowaniu
przewozu, już jest bardziej popularny, gdyż będzie on dotyczyć wartości
za realnie przejechane wcześniej odcinki dróg.
Wszystkie trzy regiony Belgii,
wspólnie wybrały szereg konsorcjów (między innymi Xerox
- Meridiam Infrastructure - CFE Vinci Concessions oraz konsorcjum
T-Systems - Belgacom – Strabag),
które ubiegać się będą o kontrakt
dotyczący zarządzania projektem
Viapass. Wybrane konsorcja będą
miały wpływ na budowę, finansowanie, utrzymanie i operowanie systemem Viapass. Będą też kontrolować

W Serwisie internetowym DKV
– eReporting, każdy przewoźnik
na bieżąco dowie się o wysokości
myta za płatne drogi i uzyska inne
informacje, dzięki którym będzie
możliwe planowanie wydatków danej firmy przewozowej. Dodajmy, że
Polska ma jedną z najnowocześniejszych flot towarowego transportu
samochodowego.
Obsługa belgijskiego systemu
Viapass odbywać się będzie poprzez
punkty obsługi (POS), których liczba
na terenie Belgii planowana jest na
ok. 135. W nich odbywać się będzie
rejestracja i wydawanie urządzeń
pokładowych.
Za nieprzestrzeganie tego przepisu przewidziano sankcje: mandat w
wysokości nawet do 30 tys. euro i
kara pozbawienia wolności.
W różnych krajach Europy funkcjonują już systemy opłat drogowych. Myto elektroniczne pobierają państwa: Niemcy, Austria,
Czechy, Słowacja, Włochy, Francja
i Hiszpania. Jednolita Eurowinieta
obowiązuje jeszcze w: Danii, Szwecji,
Belgii, Holandii i Luksemburgu.
Własne systemy winietowe posiadają np. Węgry, Słowenia czy Bułgaria.
Dla przykładu, w Niemczech działa oparty na technologii satelitarnej
system elektronicznego poboru myta o nazwie Toll Collect. Wysokość
opłat zależy od liczby przejechanych
kilometrów, liczby osi oraz klasy
Euro pojazdu.
Więcej informacji na stronie
www.viapass.be.
źróła:
eurologistics.pl, spedycje.pl,
logistyka.wnp.pl
Michał Nowacki
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nieaktualne. Dyskryminowani byli ci, którzy sugerowali, że pochodzą z Turcji, Afryki Północnej, lub
Europy Wschodniej. Z wynajęciem
mieszkania kłopot miały także osoby niepełnosprawne. Władze Gent
zapowiedziały regularne kontrole a
także i kary, jeżeli przypadki mieszkaniowej dyskryminacji zostaną
właścicielom lokali udowodnione.
deredactie.be

Przegląd
prasy
belgijskiej
Kolejne strajki
W środę 22 kwietnia, Belgię ogarnie kolejny strajk. Tym razem protestować będą kolejarze, pocztowcy,
nauczyciele i pracownicy urzędów
publicznych w całym kraju. Według
socjalistycznego związku zawodowego (pomysłodawcy strajku), akcja protestacyjna jest wymierzona
przeciwko polityce oszczędnościowej rządu, zwłaszcza zmian dotyczących przechodzenia na wcześniejszą
emeryturę oraz zaostrzenia reguł
przyznawania zasiłków.
Pozostałe dwa największe belgijskie
związki zawodowe mają do końca
marca podjąć decyzje, czy przyłączają się do strajku, czy też nie.
deredactie.be
Diamentowe pranie brudnych pieniędzy
W Antwerpii aresztowany został
jeden z komisarzy policji sądowej,
oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Podczas przeszukania jego
domu, funkcjonariusze znaleźli 50
tysięcy euro w gotówce oraz diamenty i złoto warte pół miliona euro.
Agim D. był szefem komórki zajmującej się wykrywaniem oszustw
w branży diamentowej. To komisarz
D. i jego zespół prowadził śledztwo
dotyczące „diamentowego skoku
stulecia” z 2003 roku, kiedy z sejfu w
antwerpskim Centrum Diamentów
zginęły kamienie o wartości około
100 mln euro. Sprawa nie została
wyjaśniona do dnia dzisiejszego.
Przełożeni i współpracownicy
Agmina D. są w szoku i nie mogą
uwierzyć, że ich kolega, cieszący
się dotąd nieposzlakowaną opinią,
okazał się oszustem.
gva.be
Flandria przoduje w ilości wypadków drogowych
Według dziennika „Het Laatste
Nieuws”, w ubiegłym roku prawie o
6% zwiększyła się we Flandrii liczba
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. W 2013 roku, bezpośrednio
na miejscu wypadku zginęło we
Flandrii 318 osób, rok później ofiar
było już 336. Najwięcej wypadków
śmiertelnych miało miejsce we
Flandrii Wschodniej (o 20% więcej

niż rok wcześniej).
Ben Weyts – flamandzki minister
odpowiedzialny za transport powiedział, że „rok 2014 był dla Flandrii
katastrofalny”. Rzeczywiście, w
porównaniu z innymi częściami
Belgii, Flandria wypadła najgorzej.
W Brukseli, w wypadkach drogowych zginęło 17 osób, a w Walonii
nastąpił spadek z 262 do 228 ofiar,
co oznacza różnicę aż o 9% w porównaniu z rokiem 2013.
„Het Laatste Nieuws
Otyłe noworodki
Naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, którzy przeanalizowali wagę nowonarodzonych
dzieci we Flandrii ogłosili, że ponad
10% flamandzkich maluszków przychodzi na świat z nadwagą.
Otyłość u noworodków jest ściśle
związana z nadwagą ich matek w
okresie ciąży, co ma konsekwencje
dla dzieci, zanim jeszcze przyjdą na
świat – twierdzą badacze. Profesor
Roland Devlieger – jeden z autorów
opracowania dodał, że zanim dzieci
przyjdą na świat są już „zaprogramowane na nadwagę”.
deredactie.be
Lokalowa dyskryminacja w Gent
Obcokrajowcy mają kłopoty z wynajęciem mieszkań w Gent – wynika
z przeprowadzonego przez socjologów badania.
Eksperci sprawdzili ponad półtora
tysiąca ogłoszeń dotyczących wynajmu mieszkań. Kontaktowali się
bezpośrednio z właścicielami lokali,
lub reprezentującymi ich agencjami nieruchomości. Przedstawiając
się flamandzko brzmiącym nazwiskiem, nie mieli żadnych problemów z wynajęciem mieszkania.
Jednak jedna na trzy osoby z obco
brzmiącym nazwiskiem dowiadywała się, że ogłoszenie jest już

Obowiązkowy urlop ojcowski
Chadecy z CD&V chcą, aby wszyscy
ojcowie obowiązkowo korzystali z
przysługującego im urlopu rodzicielskiego. Obecnie zbyt wielu Belgów
nie odbiera 10-ciu dni tak zwanego
ojcowskiego, bojąc się ewentualnych konsekwencji w pracy. 44%
procent ojców nie korzysta z urlopu
lub robi to częściowo, chociaż najnowsze sondaże pokazują, że praktycznie każdy ojciec chciałby z tego
urlopu skorzystać.
Według chadeków, obowiązkowy
urlop rodzicielski powinien także
dotyczyć homoseksualnych partnerek matek.
deredactie.be
„Wieczni studenci” na cenzurowanym
Hilde Crevits – odpowiedzialna we
flamandzkim rządzie za edukację
oznajmiła, że coraz większym problemem dla szkolnictwa wyższego są
tak zwani „wieczni studenci”, czyli
słuchacze nieprzykładający się do
nauki i traktujący swoje „Alma
Mater”, jako przechowalnie.
Kontrole we flamandzkich wyższych uczelniach dowiodły, że aż
jedna czwarta studentów kończy
naukę po pierwszym lub drugim
roku studiów, bez zdobycia dyplomu. Blokują tym samym miejsce
dla swoich rówieśników, którzy być
może bardziej przykładaliby się do
nauki.
Według pani minister, studenci,
którzy uzyskają mniej niż 60% średniej na pierwszym roku, powinni
pozostawać pod specjalnym nadzorem uczelni, aby poprawili swoje
wyniki i ukończyli pierwszy rok studiów. Władze wyższych uczelni we
Flandrii będą miały szeroki dostęp
do wyników nauczania swoich podopiecznych, a wszystko po to, aby
poprawić wyniki nauczania.
gva.be
Meczet zamiast dyskoteki
W Beringen, w północnej części
Belgii, powstaje meczet Tahweed
– donosi „Gazet van Antwerpen”.
Siedzibą meczetu będzie duża willa
przy Koerselsesteenweg, w której
kiedyś mieściła się dyskoteka, a na-
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stępnie klub ze striptizem. Według
muzułmańskiej społeczności, spotykającej się na razie w meczecie w
miejscowości Koersel (leżącym na
terenie gminy Beringen), dotychczasowa świątynia jest zbyt mała
i dlatego została wystawiona na
sprzedaż. A nowa lokalizacja, która
dawniej służyła do celów rozrywkowych, jest dla nich jak najbardziej
odpowiednia.
„Gazet van Antwerpen”
Mniej pieniędzy na siły zbrojne
Resort obrony Belgii opracowuje
plan nowych cięć w wydatkach
obronnych. W 2015 budżet ministerstwa ma zostać uszczuplony o 225
mln euro. Program oszczędnościowy będzie gotowy w kwietniu.
Środki finansowe przeznaczane na
utrzymanie i rozwój sił zbrojnych
będą maleć też w kolejnych latach.
Władze zakładają, że w 2019 budżet
obronny kraju powinien odpowiadać 0,5% PKB. Obecnie wskaźnik
ten wynosi 0,7% PKB. Jako członek
NATO, Belgia jest zobowiązana do
przeznaczania na obronność 2%
PKB.
Część belgijskiej klasy politycznej i
środowisko wojskowe są zdania, że
dalsze cięcia wydatków obronnych
zagrożą funkcjonowaniu sił zbrojnych. Mogą utrudnić udział w wielonarodowych operacjach wojskowych za granicami kraju. Zagrożone
są też ambitne programy zakupowe.
Duże obawy wśród polityków z
Regionu Walońskiego wzbudzają
zapowiedzi zamknięcia lub ograniczenia eksploatacji bazy lotniczej w
Florennes. Na jej terenie stacjonuje ok. 30 samolotów F-16AM/BM,
wchodzących w skład 2. Skrzydła
Lotnictwa Taktycznego. Realizacja
rządowych planów oznacza utratę
pracy przez około 1000 osób.
„De Standaard”
Belgijsko-francuski spór o monetę
Belgia, której żołnierze walczyli w armii księcia Wellingtona
obok Holendrów, Niemców i
Brytyjczyków, i na której terytorium
leży słynne pole bitwy, chciała uczcić
rocznicę Waterloo, bijąc pamiątkową 2-eurówkę. Francja skorzystała
jednak z przywileju weryfikacji projektów monet przez wszystkie kraje
eurolandu i zgłosiła sprzeciw.
Według francuskiego rządu, „wprowadzenie do obiegu monet z symbolem o negatywnej wymowie dla
części ludności Europy, wydaje się
szkodzić wysiłkom rządów strefy euro na rzecz wzmocnienia jedności
i współpracy poprzez unię walutową”. Dalej w tym samym liście Paryż
ostrzega, że pojawienie się belgij-

skiej monety „mogłoby wywołać
wrogie reakcje”. Belgowie ustąpili i
wycofali projekt dwueurówki.
Brytyjski historyk Dan Snow wyraża
zdziwienie, gdyż według niego, bitwa
pod Waterloo to wyjątkowy – i bardzo na czasie – przykład współpracy
całej Europy w obliczu zagrożenia
dominacją przez jedno państwo.
PAP
Pocztowe znaczki z polskim akcentem
Belgijska spółka pocztowa Bpost
wprowadziła na rynek znaczki z postacią Thorgala – kultowego wikinga. Postać gwiezdnego dziecka, przybysza z kosmosu, żyjącego wśród
wikingów, jest dziełem polskiego
rysownika Grzegorza Rosińskiego
i belgijskiego pisarza oraz scenarzysty komiksowego – Jean Van
Hamme’a. Przygody wojownika fascynują miłośników komiksów na
całym świecie. Teraz jego postać pojawiła się też na znaczkach. Widać
na nich Thorgala i jego rodzinę –
Aaricę wraz z synem Jolanem i córką Leuven. W tle jest też ukochana
Thorgala, Kriss de Valnor. Rysunki
zamieszczone na znaczkach wykonał Grzegorz Rosiński, zaś autorką
projektu jest Myriam Voz. Znaczki
są formatu 40,20 x 27,66 milimetrów.
Jeden arkusz zawiera pięć znaczków
i kosztuje 7,20 euro.
deredactie.be
Niebezpieczne obcęgi
W terminalu portowym w Zeebrugge,
celnicy pozbawieni zostali obcęgów,
ponieważ nie spełniały one warunków BHP. Nowych nie dostaną, gdyż
w wyniku cięć budżetowych nie ma
na to pieniędzy. A że popularne obcęgi są niezbędnym narzędziem
pracy celników, zwracają się oni do
przewoźników drogowych z prośbą
o wyposażenie kierowców ciężarówek w odpowiednie narzędzia.
Jeżeli celnik będzie potrzebował
obcęgów do wykonywania swoich
obowiązków, po prostu pożyczy je
od kierowcy ciężarówki.
Przewoźnicy już wyrazili swój protest i mają nadzieję, że ten absurdalny zwyczaj przestanie w terminalu
obowiązywać.
40ton.net
Wodny transport
Gent – stolica wschodniej Flandrii,
leżąca na styku rzek Leie i Schelde,
poprzecinana jest znaczną liczbą
kanałów wodnych. Miejscy radni
doszli do wniosku, że można by ten
fakt wykorzystać do promocji miasta
i usprawnienia komunikacji drogą
wodną. Chodzi również o wykorzystanie wodnego szlaku jako drogi
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transportu do zaopatrywania miejskich sklepów i restauracji.
Gent nie można wprawdzie porównywać do Wenecji, ale pomysł jest
wart realizacji. Władze miasta porozumiały się z zarządzającą kanałami Agencją Kanałów Lądowych i
Morskich, ponieważ chcą uzyskać
pozwolenie na transport towarów
łodziami.
IAR
Kokaina w morzu
Jak informuje dziennik „Het
Nieuwsblad”, belgijska policja
nadbrzeżna wyłowiła przy porcie
w Oostende pakunki z kokainą o
łącznej wartości około 50 milionów
euro. Tysiące kilogramów narkotyków zapakowane w sporych rozmiarów paczki, wrzucone zostały do
wód Morza Północnego z jednego
ze statków. Policji nadbrzeżnej z
Oostende w wydobywaniu z wody
towaru pomagała załoga holownika
z żurawiem.
Pływające w morzu paczki z narkotykami, to nowa metoda przemytników, którzy po dopłynięciu statku
do ustalonego miejsca, wrzucają je
do wody, a inna grupa przemytników wyławia je na ląd.
deredactie.be
W szeregach islamistów walczy ponad 3,5 tys. Europejczyków
Od 3,5 do 3,95 tys. wychodźców z
Europy Zachodniej walczy po stronie islamskich ugrupowań terrorystycznych w Iraku i Syrii lub działa
w ich imieniu w swoich krajach – podano w raporcie Międzynarodowego
Centrum Badań nad Radykalizacją
i Polityczną Przemocą w Londynie.
Z raportu wynika, że Francja lideruje pod tym względem (1200 osób).
Drugie i trzecie miejsce zajmują
Wielka Brytania i Niemcy, gdzie po
stronie islamistów walczy od 500 do
600 osób. Najmniej tego typu osób
pochodzi z Irlandii (ok. 30 osób).
Na podstawie stosunku liczby zwolenników islamistów na milion
mieszkańców danego kraju, pierwsze miejsce zajmuje Belgia (ok. 40
osób), drugie Dania (27), a trzecie
Szwecja (19).
Międzynarodowe Centrum Badań
nad Radykalizacją i Polityczną
Przemocą w Londynie, prowadzi
statystykę zwolenników organizacji terrorystycznych od 2012 roku
na podstawie informacji przekazywanych przez media, wypowiedzi
władz, członków islamskich organizacji ekstremistycznych i w mediach
społecznościowych.
IAR
Opracowała: Karolina Morawska
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Wypadek przy pracy
Nagłość zdarzenia – kryterium nagłości przesądza o tym, czy dane zdarzenie zakwalifikuje się jako wypadek przy pracy czy też jako chorobę
zawodową.

Każdy z nas może stać się ofiarą
wypadku przy pracy. Co roku w
Belgii dochodzi do setek tysięcy
takich wypadków.
Jakie prawa przysługują pracownikowi jeśli ulegnie wypadkowi
przy pracy? Gdzie może zwrócić
się o pomoc?
Kiedy ma miejsce wypadek przy
pracy
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, powodujące uraz lub
śmierć, ktore nastąpiło w pracy podczas wykonywania lub w związku z
wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności lub poleceń
przełożonych.
Za wypadek przy pracy uważa się
również wypadek, któremu pracownik uległ w drodze do pracy
lub z pracy jeżeli droga ta była najkrótszą i nie została przerwana. W
niektórych przypadkach dozwolone
jest przerwanie drogi, jeśli przerwa
jest życiowo uzasadniona np. odebranie dziecka z przedszkola/szkoły i jej czas nie przekraczał granic
potrzeby, a także wtedy, gdy droga,
nie będąc drogą najkrótszą, była dla
pracownika drogą najdogodniejszą
np. z powodów komunikacyjnych,
robót drogowych itp.
Wypadek w czasie podróży służbowej również zalicza się do wypadku
przy pracy, chyba, że wypadek spowodowany został postępowaniem
pracownika, które nie pozostaje w
związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.
Wszystkie wymienione elementy
(nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, uraz lub śmierć i związek z pracą) muszą zaistnieć równocześnie. Brak choćby jednego z tych
czynników uniemożliwia uznanie
zdarzenia za wypadek przy pracy.

Przyczyna zewnętrzna –dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy
tylko wtedy, kiedy nastąpiło ono
na skutek działania czynników zewnętrznych. Czynnikami zewnętrzymi mogą to być:
• urazy spowodowane działaniem
elementów ruchomych, luźnych,
ostrych i wystających,maszyn, urządzeń i narzędzi,
• działanie zbyt wysokich lub zbyt
niskich temperatur (oparzenia, odmrożenia),
• działanie energii elektrycznej (porażenie prądem elektrycznym),
• działanie substancji chemicznych
(np. zatrucia),
• wysiłek fizyczny niezbędny do wykonania pracy (np. dźwiganie ciężaru, nawet wtedy gdy nie są przekroczone dopuszczalne normy),
• urazy spowodowane potknięciem
i upadkiem.
Jeżeli niezdolność do pracy nastąpiła wyłącznie na skutek działania
czynnika lub czynników wewnętrznych – zdarzenie nie może być zakwalifikowanie jako wypadek przy
pracy.
Uraz – uszkodzenie tkanek ciała lub
narządów człowieka na skutek działania czynnika zewnętrznego.
Za śmiertelny wypadek przy pracy
– uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć pracownika
na miejscu wypadku lub w okresie
nie przekraczającym 6 miesięcy od
dnia wypadku.
Związek z pracą – ma miejsce, gdy
przyczyną wypadku jest pełnienie
przez pracownika obowiązków wynikających ze stosunku pracy, np:
• podczas lub w związku z wykonywaniem pracy przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń
przełożonych,
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy nawet
bez polecenia,
• w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą zakładu pracy a
miejscem wykonywania obowiązku
wynikającego ze stosunku pracy/polecenia służbowego.

Ubezpieczenie z tytułu wypadków
przy pracy
Każdy pracodawca ma obowiązek
zawarcia ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy. Pracodawca ma
również obowiązek jak najszybszego zgłoszenia wypadku przy pracy
swojego pracownika do towarzystwa
ubezpieczeniowego, najpóźniej w
terminie do ośmiu dni od dnia wypadku.
Jedynie pracownicy podlegają ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy
pracy. Pracownik to każda osoba
wykonująca pracę fizyczną lub
umysłową, związana z pracodawcą
na podstawie stosunku pracy, która zobowiązuje się do wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
Ubezpieczenie to nie obejmuje:
urzędników państwowych, osób
prowadzących własną działalność
gospodarczą (samozatrudnionych,
współwłaścicieli firm i udziałowców), osób wykonujących wolne
zawody.
Pracownicy zatrudnieni w sektorze
publicznym podlegają innym prawom i to ich pracodawca – sektor
publiczny występuje w roli ubezpieczyciela i przejmuje obowiązek
wypłaty płacy gwarantowanej za
okres niezdolności do pracy oraz
odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu
wypadku przy pracy.
Osoba samozatrudniona nie ma
prawa do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy podlegając jedynie podstawowemu ubezpieczeniu
zdrowotnemu, chyba, że we własnym zakresie wykupiła dodatkowe
ubezpieczenie.
Pracownik oddelegowany podlega
pod prawodawstwo kraju, w którym
opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne.
W razie problemów pomocny będzie
inspektor do spraw wypadków przy
pracy.
Świadczenia z tytułu niezdolności
do pracy na skutek wypadku przy
pracy
Zwrot kosztów
Ubezpieczonemu, który jest trwale
lub tymczasowo niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy,
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przysługują m.in. następujące świadczenia:
- zwrot kosztów opieki lekarskiej i
szpitalnej
- zwrot kosztów za środki medyczne - lekarstwa, środki opatrunkowe,
przeciwbólowe, przyrządy ortopedyczne lub rehabilitacyjne
- pokrycie kosztów opieki rehabilitacyjnej
- zwrot kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, rehabilitację, kontrole
medyczne;
- częściowe pokrycie kosztów podróży krewnych w celu odwiedzin
poszkodowanego (w zależności od
stopnia pokrewieństwa z poszkodowanym).
Zasiłek chorobowy
Za pierwsze 30 dni niezdolności
do pracy z powodu wypadku przy
pracy poszkodowanemu należy się
tzw. płaca gwarantowana, którą wypłaca pracodawca. W niektórych
sytuacjach pracodawca wypłaca
płacę gwarantowaną za pierwsze
2 tygodnie okresu niezdolności do
pracy. Jest to zgodne z prawem,
jednak poszkodowany pozostaje
bez dochodów do czasu uznania wypadku przez ubezpieczyciela. Kiedy
wypadek zostanie uznany, ubezpieczyciel wypłaca zasiłek wypadkowy
za kolejne 15 dni.
Od 31-go dnia niezdolności do pracy
zasiłek chorobowy wypłacany jest
przez ubezpieczenie pracodawcy i
wynosi 90 proc. średniego wynagrodzenia osoby poszkodowanej.
Odszkodowanie z powodu uszczerbku na zdrowiu
Jeśli w wyniku wypadku przy pracy wystapi trwaly uszczerbek na
zdrowiu poszkodowanego, ubezpieczyciel pracodawcy ma obowiązek wypłacania poszkodowanemu
odszkodowania. Odszkodowanie
jest wypłacane aż do wieku emerytalnego, a jego wysokość zależy od
stopnia uszczerbku na zdrowiu.
Stopień uszczerbku na zdrowiu
ustala się w momencie, kiedy stan
poszkodowanego jest stabilny, czyli
kiedy się nie pogarsza, ale również
nie poprawia. Stopień uszczerbku
na zdrowiu ustala lekarz orzecznik
wyznaczony przez firmę ubezpieczeniową.
Po ustaleniu stopnia uszczerbku
na zdrowiu przez lekarza orzecznika, firma ubezpieczeniowa przesyła
poszkodowanemu umowę, która zawiera orzeczenie lekarskie o stopniu
uszczerbku na zdrowiu liczonym w
procentach oraz informację o wysokości rocznej kwoty odszkodowania.
Odszkodowanie jest wypłacane poszkodowanemu raz w roku, raz na

kwartał lub co miesiąc, w zależności
od wysokości kwoty. Poszkodowany
otrzymuje odszkodowanie aż do wieku emerytalnego, niezależnie od tego, w jakim kraju przebywa.
Uwaga! Poszkodowany nie musi
podpisywac umowy jeśli nie zgadza
się z orzeczeniem. Może skorzystac
z prawa do konsultacji z innym lekarzem, np. z lekarzem pierwszego
kontaktu lub specjalistą. Jeśli lekarz
stwierdzi, iż uszczerbek na zdrowiu
jest większy, niż ustalił to lekarz
orzecznik, można odwołać się od
decyzji i wnioskować o wyższe odszkodowanie.
Procedura zmiany opinii lekarza
orzecznika
W przypadku gdy komisja lekarska nie przychyli się do wniosku
poszkodowanego o podwyższenie
odszkodowania, sprawa może zostać
rozstrzygnięta przez sąd pracy.
Zmiana opinii lekarza orzecznika
na podstawie orzeczenia innego
lekarza odbywa się przeważnie na
drodze sądowej. Poszkodowany może poprosić wybranego przez siebie
lekarza o uzasadnienie jego opinii
dotyczącej wysokości uszczerbku
na zdrowiu podczas posiedzenia
biegłych sądowych. Honorarium
lekarza pokrywa poszkodowany i
nie może ubiegać się o jego zwrot
ani w firmie ubezpieczeniowej, ani
w kasie chorych.
Zdarza się, że ubezpieczyciel przystaje na zmianę orzeczenia lekarza na
korzyść poszkodowanego. Wówczas
nie ma konieczności rozwiązywania
sprawy przed sądem.
Wypadek przy pracy ze skutkiem
śmiertelnym
Koszty pogrzebu
Są pokrywane w wysokości równej
30-krotności średniego dziennego
wynagrodzenia ofiary wypadku.
Kwota ta jest wypłacana w terminie
do 30 dni od dnia śmierci poszkodowanego osobie, która pokryła koszty
pogrzebu. Aby otrzymać zwrot, należy okazać dokumenty związane z
kosztami pogrzebu (faktury, rachunki).
Koszty transportu
Oprócz kosztów pogrzebu, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu
zwłok do miejsca, w którym rodzina życzy sobie pochować zmarłego, nawet jeśli będzie to za granicą.
Ubezpieczyciel ma obowiązek zadbać o wszystkie formalności związane z transportem zwłok.
Renta rodzinna
Członkom rodziny osoby, która ule-
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gła śmiertelnemu wypadkowi przy
pracy, należy się tzw. renta rodzinna.
Współmażonkowi zmarłego pracownika przyznawana jest renta w
wysokości 30 proc. podstawowego
wynagrodzenia, jakie otrzymywał
pracownik przed śmiercią. Renta
jest przyznawana pod warunkiem
że w momencie śmierci pracownik
nie był ani w separacji, ani po rozwodzie. Poza tym małżeństwo musiało
trwać minimum rok przed śmiercią
pracownika lub w momencie śmierci pozostało dziecko z małżeństwa z
pracownikiem.
Dzieciom zmarłego w wyniku wypadku przy pracy pracownika przyznawana jest renta rodzinna w wysokości 15 proc. jego podstawowego
wynagrodzenia. Jednak kwota renty
nie może przekroczyć 45 proc. tego
wynagrodzenia, niezależnie od liczby dzieci. Mowa tu zarówno o dzieciach biologicznych, jak i innych
dzieciach prawnie będących na
utrzymaniu zmarłego pracownika.
W niektórych sytuacjach prawo
przewiduje rentę rodzinną dla innych niż współmałżonek lub dzieci
krewnych, tj. dla rodziców, wnuków,
rodzeństwa. Przyznanie renty innym
krewnym zależy od sytuacji rodzinnej zmarłego pracownika i jest rozpatrywane indywidualnie.
Niezgłoszenie wypadku przez pracodawcę do ubezpieczenia
Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia każdego wypadku swojego
pracownika, który miał miejsce
w pracy w drodze do lub z pracy.
Wypadek musi byc zgłoszony do firmy ubezpieczeniowej pracodawcy w
terminie do 8 dni od dnia wypadku
lub od dnia niezdolności do pracy.
Pracodawca nie jest uprawniony
do decydowania czy dany wypadek
może być traktowany jako wypadek
przy pracy czy nie. Decyzję o tym
podejmuje ubezpieczyciel lub sąd
pracy.
Zgłoszenie wypadku do firmy ubezpieczeniowej odbywa sie za pośrednictwem specjalnego wniosku popartego zaświadczeniem lekarskim.
Zaświadczenie lekarskie może być
dostarczone w późniejszym terminie.
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Jeśli pracodawca nie zgłosi wypadku, pracownik może złożyć skargę
oraz sam zgłosić wypadek w funduszu do spraw wypadków przy pracy lub w inspekcji pracy. W takiej
sytuacji mogą być potrzebni świadkowie zdarzenia. Pracownik może
zgłosić wypadek w ciągu trzech lat
od dnia, w którym wypadek miał
miejsce. Po upływie trzech lat sprawa ulega przedawnieniu. Im wcześniej wypadek zostanie zgłoszony
tym większe szanse na pozytywne
rozwiązanie. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem związków
zawodowych.
Pracodawcy, który nie zgłosi wypadku pracownika do firmy ubezpieczeniowej grożą sankcje prawne.
Nieuznanie wypadku jako wypadku przy pracy lub zawieszenie decyzji na czas dochodzenia
Aby wypadek został uznany jako wypadek przy pracy muszą zaistnieć
równocześnie: nagłość zdarzenia,
przyczyna zewnętrzna, uraz lub
śmierć i związek z pracą (opisane w rozdziale „Kiedy ma miejsce
wypadek przy pracy”) Brak choćby
jednego z tych czynników uniemożliwia uznanie zdarzenia za wypadek
przy pracy.
W wielu sytuacjacj ubezpieczyciel
d/s wypadków przy pracy może
zawiesić wydanie decyzji na czas
dodatkowego dochodzenia. Firmy
ubezpieczeniowe mają własnych
inspektorów, którzy prowadzą dochodzenie w celu ustalenia faktów
lub uzyskania dodatkowych opinii
lekarskich.
Dlatego bardzo ważne jest aby pracownik, który uległ wypadkowi przy
pracy natychmiast zawiadomił o
tym fakcie pracodawcę, brygadzistę lub innych współpracowników.
Absolutnie wskazane jest zadbanie o
podanie świadków bezpośrednich –
którzy widzieli zdarzenie lub pośrednich – którzy w niedługim czasie po
wystąpieniu zdarzenia byli świadkami jego skutków.
Należy jak najszybciej postarać się
zaświadczenie lekarskie od lekarza,
który udzielił pierwszej pomocy po
wypadku, od lekarza domowego lub
innego specjalisty bądź ze szpitala.
Zaświadczenie lekarskie musi być
wyczerpujące, musi zawierać szczegółowy opis wszystkich urazów i informację, że powstały one na skutek
wypadku przy pracy.
Wszystkie te elementy mają istotny
wpływ na to czy wypadek zostanie
uznany jako wypadek przy pracy
czy nie.
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Oświadczenie pełnego wyleczenia
bez uszczerbku na zdrowiu.
Po zakończniu procesu leczenia
po wypadku przy pracy pracownik
staje przed komisją lekarską ubezpieczyciela. Jeśli komisja lekarska
nie stwierdzi trwałego uszczerbku na zdrowiu, pracownik zostaje
uznany za osobę w pełni zdolną do
pracy. Firma ubezpieczeniowa ma
obowiązek przekazania pracownikowi pisemnej decyzji. Pracownik
ma prawo odwołać się od tej decyzji
w terminie do 3 lat osobiście lub za
pośrednictwem zwiazków zawodowych.
Wypłata 1/3 kapitału odszkodowania.
W sytuacji, kiedy miał miejsce wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym lub kiedy poszkodowany
ma wyższy stopień uszczerbku na
zdrowiu (przynajmiej 19%), istnieje
możliwość wystąpienia o jednorazową wypłatę w wysokości 1/3 kapitału
odszkodowania. Wniosek o wypłatę
należy złozyć za pośrednictwem sądu pracy. Prawo to nie jest przyznawane automatycznie.
Osoby uprawnione do odszkodowania (wdowa lub wdowiec po zmarłym na skutek wypadku lub poszkodowany) muszą wykazać przed
sądem, tzw. stałe przeznaczenie 1/3
kapitału odszkodowania. Może to
być kosztorys renowacji nieruchomości lub oferta jej zakupu. Sędzia
zdecyduje czy charakter inwestycji
będzie dla rodziny lub poszkodowanego odpowiedni. W przypadku gdy
sąd wyda negatywną decyzję, osoba
uprawniona ma prawo się odwołać.
Pogorszenie się stanu zdrowia
szkodowanego
W okresie do 3 lat od uprawomocnienia się wyroku sądowego lub
zatwierdzenia umowy określającej
stopień uszczerbku na zdrowiu,
poszkodowany ma prawo złożyć
wniosek o ponowne rozpatrzenie
jego sprawy, jeśli nastąpiło pogorszenie jego stanu zdrowia. Również
kiedy poszkodowany musi przejść
dodatkowe operacje lub kiedy wystąpi konieczność zastosowania
dodatkowej aparatury bądź protez
ortopedycznych. W takich przypadkach należy złożyć wniosek wraz z
dokumentacją medyczną bezpośrednio u ubezpieczyciela lub za pośrednictwem związków zawodowych.
Rola kasy chorych
Niezależnie od tego, czy pracodawca
zgłosił wypadek przy pracy do swojego ubezpieczenia, czy nie, zawsze

należy zgłosić go również do swojej
kasy chorych. W razie wątpliwości ze strony ubezpieczyciela, kasa
chorych wypłaca tymczasowy (aż do
wyjaśnienia sprawy z ubezpieczycielem) zasiłek chorobowy w wysokości 60 lub 55 proc. średniego wynagrodzenia poszkodowanego. Jeśli
okres niezdolności do pracy nie
zostanie zgłoszony do kasy chorych,
poszkodowany może zostać przez
jakiś czas pozbawiony dochodów.
Aby otrzymać zasiłek chorobowy z
kasy chorych, należy udokumentować 400 godzin lub 120 dni pracy
w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed
zdarzeniem (wypadkiem). Osoby,
które nie przepracowały jeszcze 400
godzin lub 120 dni w Belgii, mogą
przedłożyć zaświadczenie, iż przed
podjęciem pracy w Belgii miały
ubezpieczenie zdrowotne w Polsce
lub w innym kraju europejskim.
Rola związków zawodowych
Osoby zrzeszone w związku zawodowym (ACV/CSC) mają prawo do
porad oraz pomocy prawnej, zgłoszenia przez ACV/CSC wypadku przy
pracy jeśli pracodawca nie dopełni
tego obowiązku, reprezentowania
przed sądem pracy w procedurach
związanych z nieuznaniem wypadku jako wypadku przy pracy, podwyższaniem stopnia uszczerbku na
zdrowiu na skutek wypadku przy
pracy lub odnowieniem sprawy na
skutek pogorszenia się stanu zdrowia, kiedy bezpośrednią lub pośrednią przyczyną jest wypadek przy pracy, który miał miejsce w przeszłości.
Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej ACV/CSC jest
minimum 6 miesięcy członkostwa w
związku zawodowym w chwili zdarzenia. oraz regularne odprowadzanie składek członkowskich.
Osoby niezrzeszone w związku zawodowym mogą skorzystać z usług
adwokata.
Wiecej informacji można otrzymać
w najblizszym oddziale ACV/CSC
oraz w kasie chorych.
Adresy i godziny otwarcia lokalnych
oddziałow ACV/CSC można zanleźć
na stronach: www.acv-online.be,
www.csc-en-ligne.be lub http://adressen.acv-online.be, http://adresses.
csc-en-ligne.be, wystarczy wpisać
swój kod pocztowy.
Iwona Cieszyńska
Aldona Kuczyńska-Naskręt
ACV/CSC Antwerpia
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W świetle prawa
Rozwód z orzeczeniem winy/przyczyny lub za obopólną zgodą w
Polsce i Belgii
Związek małżeński zawieramy w
Polsce, następnie wyjeżdżamy i układamy sobie wspólne życie w Belgii.
Sytuacja może być też odwrotna.
Zawieramy związek małżeński w
Belgii i po pewnym czasie wracamy
do Polski. W niektórych przypadkach jeden z małżonków może zostać w Belgii, drugi wraca do Polski,
a związek małżeński został zawarty na terenie Belgii. Hipotetycznie
możemy mieć do czynienia także z
sytuacją odwrotną – kiedy jeden z
małżonków przebywa z zamiarem
stałego pobytu w Belgii a drugi z
takim samym zamiarem przebywa
w Polsce i związek małżeński także
został zawarty w Polsce.
Panie Mecenasie rozwodzę się, ale
nie wiem gdzie!
Od kilkunastu lat poruszamy się
na terenie Europy bez żadnych
przeszkód. W ślad za tym, zostały
wymuszone nowe regulacje dotyczące strefy związanej z regulacjami prawnymi, które muszą zostać
dostosowane do życia w świecie z
coraz większym znaczeniem elementów międzynarodowych. Wśród
aktów prawnych, z których możemy
skorzystać w sytuacjach opisanych
na początku artykułu, jest m.in.
Rozporządzenie nr 22 z dnia 27 listopada 2003r. dotyczące jurysdykcji
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz
w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
oraz Protokół Haski o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych.
Panie Mecenasie, ale po kolei, proszę!
Oczywiście, myśl o rozwodzie pojawia się po wcześniejszej decyzji
obojga małżonków lub jednego z
nich. Trzeba także zdecydować, czy
chcemy rozwodu z orzeczeniem o
winie (z winy jednego z małżonków),
czy za zgodą obu stron – to w ujęciu
prawa polskiego. Jeśli chodzi o prawo belgijskie (bardzo podobnie lecz
z inną nazwą i wyjaśnieniem pojęć)
to: albo rozwód z orzeczeniem przyczyny, albo rozwód za obopólną zgodą dwóch stron. Następnie należy
zadać sobie pytanie, co z podziałem
majątku oraz władzą rodzicielską i
jej sprawowaniem w przypadku, gdy

z małżeństwa pochodzą dzieci.
Po tych weryfikacjach należy napisać pozew – w zależności od przesłanek określonych przez prawo
belgijskie lub polskie – oraz złożyć
go we właściwym sądzie w danym
kraju. Można powiedzieć, że wybór
kraju należy do nas. Ważne jest, aby
zachować łącznik obywatelstwa lub
co najmniej półroczny okres przebywania na terytorium jednego z tych
państw.
Panie Mecenasie, do sedna sprawy!
Gdzie lepiej?
Na gruncie prawa belgijskiego:
Rozwód za obopólną zgodą wymaga tzw. trwałej formy wyrażenia
woli zakończenia związku przez
obydwu małżonków. Każdy z małżonków musi mieć skończone 20 lat
– artykuł 275 Kodeksu Cywilnego.
Obopólna zgoda zostaje przyjęta wyłącznie w przypadku, jeśli małżeństwo zostało zawarte co najmniej rok
przed złożeniem pozwu rozwodowego. Rozwód z orzeczeniem przyczyny opiera się na naruszeniu przez
jednego ze współmałżonków – i należycie udowodnionym przez drugą
ze stron – jednego z obowiązków
małżeńskich. Rodzaj naruszeń jest
wyraźnie określony przez prawo belgijskie i ujęty w odpowiednim katalogu. Podając przesłanki do rozwodu
z orzeczeniem przyczyny, podstawą
rozwodu będą np.: faktyczna, co najmniej dwuletnia separacja małżonków uznawana za długą separację,
która może oznaczać nieodwracalny
koniec małżeństwa, cudzołóstwo,
poważne uchybienie w zachowaniu,
złe traktowanie lub ciężka zniewaga.
W ujęciu prawa polskiego:
O rozwód można wnosić, jeśli
między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.
Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli
ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zaś zupełny, jeżeli więzi
te ustały na tyle dawno, że wedle
zasad doświadczenia życiowego,
powrót małżonków do wspólnego
pożycia nie nastąpi (Wyrok Sądu
Apelacyjnego w Katowicach z dnia
12 marca 2010 r. i ACa 51/2010
LexPolonica nr 2790771). Orzekając
w przedmiocie winy sąd ustala, czy
występuje sprzeczność zachowania
się albo postępowania małżonka z
normami prawnymi lub zasadami
współżycia określającymi obowiązki
małżonków, a sprzeczności tej towa-

rzyszy umyślność lub zaniedbanie
tegoż małżonka. Nadto, między
takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka a powstałym
rozkładem pożycia małżeńskiego,
musi istnieć związek przyczynowy.
Do przesłanek umożliwiających sądowi orzeczenie o winie zaliczane
są m.in. zdrada, nałogi, opuszczenie
współmałżonka, agresja, stosowanie
przemocy fizycznej lub psychicznej,
brak dbałości o sprawy rodziny, odmowa współżycia fizycznego.
Panie Mecenasie, ale co mi daje pozew z orzeczeniem winy/przyczyny
współmałżonka?
Orzeczenie rozpadu małżeństwa z
orzeczeniem o wyłącznej winie/przyczynie jednego z małżonków niesie
spore skutki, między innymi w
strefie alimentacyjnej. Pogorszenie
sytuacji materialnej małżonka nieuznanego za wyłącznie winnego,
po rozwodzie oznaczać będzie, iż
wyłącznie winny małżonek zostanie zmuszony do zaspokajania
usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten
nie znajdował się w niedostatku.
W przypadku braku stwierdzenia
wyłącznej winy o rozpadzie małżeństwa w orzeczeniu sądowym,
małżonkowie również mają prawo
do żądania zaspokojenia swoich potrzeb w wyniku pogorszenia sytuacji
materialnej, ale jedynie w wypadku,
jeżeli znajdują się oni w niedostatku.
Pomoc wówczas powinna nastąpić
w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
W każdym przypadku, po podjęciu decyzji rozwodowej, należy
indywidualnie zastanowić się jak
przeprowadzić proces i co w danej
sytuacji jest najbardziej optymalnym
rozwiązaniem. Do ważnych decyzji
w kwestii rozwodowej należy to,
w systemie jakiego kraju chcemy
rozwód przeprowadzić i czy istnieją
przesłanki do przeprowadzenia rozwodu w wybranym przez nas kraju,
czy ma być to rozwód z orzeczeniem
winy/przyczyny czy też nie. Zostaje
także kwestia podziału majątku, władzy rodzicielskiej.
Ale o tym, w następnym artykule.
Adam Snarski
– prawnik, specjalista ds. prawa
IPSA24 Belgia
www.adamsnarski.cba.pl
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Przegląd
prasy
polskiej
Rewolucja w fotoradarach
Szykuje się prawdziwa, mandatowa rewolucja. Karę za przekroczenia
prędkości, które to wykroczenie zarejestrował fotoradar, będzie musiał
zapłacić właściciel pojazdu, a nie
osoba kierująca.
Obecnie, właściciel samochodu,
który został uwieczniony na zdjęciach z fotoradaru, ma obowiązek
wskazania osoby prowadzącej auto
w chwili robienia zdjęć. W efekcie,
kierowcy często wskazywali na co
raz to kolejne osoby, przez co sprawa ciągnęła się w nieskończoność,
a mandat i tak nie był płacony.
Według powstającej obecnie
ustawy, mandat za przekroczenie
prędkości będzie wystawiany nie
na kierowcę, ale bezpośrednio na
właściciela pojazdu.
tvn.24.pl
Dłużnicy odpracowują gminne
długi
Jak podaje „Gazeta Wyborcza”,
polskie gminy coraz częściej pozwalają dłużnikom odpracować swoje
długi. W ten sposób we Wrocławiu
udało się odzyskać 1 mln zł od osób,
które zalegały z czynszem. Podobnie
było w Gdańsku, tam do kasy gmin
trafiło ponad 6 mln zł.
Wśród wykonanych przez dłużników prac jest malowanie pomieszczeń, odśnieżanie, czy zamiatanie
chodników. Zajmują się też porządkowaniem zieleni. Osobom starszym gminy coraz częściej oferują
pracę biurową.
„Gazeta Wyborcza”
Problemy przyszłych emerytów
11 milionów osób, urodzonych po
1948 roku, które pracowały przed
rokiem 1999, może mieć problem z
dokumentami emerytalnymi, twierdzi „Rzeczpospolita”. Chodzi o pracowników blisko 30 tysięcy przedsiębiorstw państwowych, które upadły
w latach 1989-1999.
Zgodnie z przepisami, akta na potrzeby ZUS powinny być przechowywane przez 50 lat. Po bankructwie,
pracodawca ma obowiązek przekazać je do specjalnych archiwów. W
Polsce, dokumentację płacową i kadrową nawet 11 mln pracowników,
przechowuje 1700 podmiotów.

Sęk w tym, że część z nich robi
to nielegalnie, a dokumenty przechowywane w nieodpowiednich
warunkach, na przykład w wilgotnych piwnicach, po prostu zgniły. W
efekcie wiele osób czeka po prostu
niższa emerytura, bo nie będą mogły udokumentować stażu pracy i
zarobków.
„Rzeczpospolita”
Polacy szturmują biura podróży
Zapowiada się dobry rok dla polskiej turystyki – zapowiada dziennik
„Metro”. Polacy już rezerwują wakacyjny wypoczynek i szturmują biura podróży. Przebojem tego sezonu
będzie turecka Antalya, egipskie
Hurgada i Szarm el-Szejk oraz greckie Heraklion i Rodos.
Dla turystów najważniejsze jest
bezpieczeństwo zawieranych transakcji, a ono w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego
znacznie wzrosło. W połowie maja
2014 roku na liście zadłużonych były 493 biura podróży i agencje turystyczne. Na początku marca tego roku, pozostały już tylko 324 firmy. W
niespełna rok z długami poradziło
sobie 169 biur podróży. Dla tysięcy
turystów jest to gwarancja niezakłóconego wypoczynku.
„Metro”
Najgorsze powietrze w Unii
Europejskiej
Jak donosi „Gazeta Wyborcza”,
Polska ma najgorsze powietrze w
całej UE. Najgorsza sytuacja jest w
Krakowie, gdzie z powodu zanieczyszczeń długość życia mieszkańców skraca się o 2 lata i 3 miesiące,
w Łodzi i w Warszawie.
Zanieczyszczenie powietrza może
Polskę kosztować nawet 4 miliardy
złotych. Taką karę może nałożyć
Komisja Europejska, która prowadzi obecnie postępowanie dotyczące
niedotrzymania przez Polskę zobowiązań dotyczących jakości powietrza.
„Gazeta Wyborcza”
Polacy żyją krócej niż mieszkańcy
UE
„Rzeczpospolita” donosi, że nasze
społeczeństwo starzeje się szybciej
niż społeczeństwa innych krajów

Unii Europejskiej. Z powodu chorób układu krążenia, Polak żyje aż
o siedem lat krócej niż Włoch.
Dane, jakie przedstawili specjaliści zajmujący się zdrowiem, są przerażające. Wynika z nich, że mężczyźni umierają najczęściej między 45 a
64 rokiem życia. Eksperci zwracają
uwagę, iż fakt, że mamy do czynienia
ze zgonami aktywnych zawodowo
Polaków, co w połączeniu z niskim
przyrostem naturalnym, przekłada
się na krajowy produkt brutto.
Lekarze apelują, by mężczyźni regularnie chodzili do urologa, bo jak
mówią, ten specjalista może wyłapać
wiele groźnych chorób – cukrzycę,
czy schorzenia układu krążenia.
Kolejnym problemem, z którym
borykają się Polacy, są udary. Groźna
jest również otyłość, która wywołuje
poważne choroby – cukrzycę, nadciśnienie i sprzyja występowaniu
nowotworów. Z badań wynika, że
co trzeci polski mężczyzna cierpi na
nadciśnienie, a co czwarty ma zbyt
wysoki poziom cholesterolu.
Fakty.interia.pl
Starsi Polacy coraz częściej popełniają samobójstwa
W 2014 roku, 6165 Polaków odebrało sobie życie, a kolejne dwa tysiące podjęło próbę samobójczą – pisze „Rzeczpospolita”, powołując się
na dane Komendy Głównej Policji.
Najwięcej samobójstw popełniły
osoby między 55 a 59 rokiem życia, ale niebezpiecznie wzrosła też
liczba samobójstw osób starszych,
w wieku 65-69 lat. Było ich 368,
czyli o 74 więcej niż rok wcześniej.
Eksperci sugerują, że wpływ na to
może mieć niedawne wprowadzenie
zmian emerytalnych. Ludzie, którzy
„nastawili się” na emeryturę muszą
dalej pracować, niektórym brakuje
już sił, inni nie mogą znaleźć pracy.
„Rzeczpospolita”
Zwolnienia w sektorze bankowym
Banki rozpoczynają masowe zwolnienia pracowników, aby tegoroczne zyski nie były niższe od rekordowych wyników z 2014 roku – podaje
„Gazeta Wyborcza”. PKO BP zgłosił
do urzędu pracy zamiar pożegnania
się w tym roku z blisko 1100 pracownikami w całej Polsce. Zwolnienia
szykują też BNP Paribas i BGZ. To
wynik fuzji obu banków, a pracę
może stracić nawet 1,9 tys. osób.
Kolejnych półtora tysiąca pracowników bankowości musi się liczyć
z utratą pracy w Pekao SA.
Według Komisji Nadzoru
Finansowego, banki zarobiły łącznie w ubiegłym roku, rekordowe
w branży, ponad 16,2 mld zł netto.
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Teraz tną koszty, bo przygotowują
się na trudne czasy. Tegoroczne
zyski będą niższe, ponieważ coraz
trudniej jest zarobić przy rekordowo
niskich stopach procentowych.
„Gazeta Wyborcza”
W polskich porodówkach nie chcą
dawać znieczulenia
Jak donosi „Dziennik Gazeta
Prawna”, powołując się na informacje zebrane przez Fundację
Rodzic po Ludzku, w 64 procentach
polskich szpitali kobieta nie może
liczyć na znieczulenie podczas porodu.
W 2012 roku Ministerstwo Zdrowia
zapowiedziało, że darmowy dostęp
do znieczulenia otrzyma każda rodząca kobieta, która o to poprosi. W
rzeczywistości jednak, spośród 402
szpitali z bazy Fundacji Rodzic po
Ludzku, aż w 256 placówkach kobiety nie mają możliwości skorzystania
z takiego sposobu uśmierzania bólu.
„Dziennik Gazeta Prawna”.
Polacy to lekomani
„Gazeta Wyborcza” pisze, że rezultatem ogromnych kampanii reklamowych i skutkiem ubocznym
ustawy refundacyjnej są dzisiaj rekordowe wydatki Polaków na tabletki, pigułki i syropy.
Według danych firmy badawczej
IMS, wartość rynku farmaceutycznego w Polsce w roku ubiegłym wyniosła 27,3 mld zł, czyli o 3,3 mld zł więcej niż w 2013 roku. Samych leków
bez recepty Polacy kupili 680 mln
opakowań za kwotę 11,4 mld zł. Tak
duży wzrost wydatków jest przede
wszystkim skutkiem reklamy leków
w środkach masowego przekazu.
Koncerny farmaceutyczne wydają
na reklamę więcej niż banki czy
sieci telefonii komórkowej. W ubiegłym roku – rekordowe 871 mln zł.
Wzrost sprzedaży leków jest także skutkiem możliwości kupowania medykamentów bez recepty.
Aptekarze podnoszą ceny leków
bez recepty, refundując sobie tym
samym mniejsze dochody z leków
refundowanych.
Leki stają się dla Polaków takim
samym elementem listy zakupów
jak chleb, czy woda mineralna, bo
szukając oszczędności, kupujemy
preparaty coraz częściej w supermarketach i dyskontach – podsumowuje gazeta.
„Gazeta Wyborcza”
Szpitale nie chcą zatrudniać położnych
Według „Rzeczpospolitej”, dla
położnych w polskich szpitalach
zaczyna brakować miejsc pracy.

Dyrektorzy placówek wolą zatrudniać pielęgniarki, które w przeciwieństwie do położnych, mogą opiekować się wszystkimi pacjentami,
natomiast położne tylko kobietami
i noworodkami. Pielęgniarka może
pracować na każdym szpitalnym oddziale, położna tylko na oddziałach
ginekologiczno-położniczych i noworodkowych. Z zarejestrowanych
35 tysięcy położnych, w polskich
szpitalach pracuje zaledwie 25 tysięcy.
„Rzeczpospolita”
Wykształceni studenci chcą wrócić
do Polski?
Zdecydowany cel większości polskich studentów uczących się za granicą, to zdobyć wykształcenie i wrócić do Polski – pisze „Puls Biznesu”.
Gazeta powołuje się na badania
firmy doradczej Boston Consulting
Group, która prześwietliła studentów uczestniczących w tegorocznym
Polish Economic Forum w London
School of Economics.
Wyniki są więcej niż obiecujące.
Zdecydowana większość studiujących w Wielkiej Brytanii Polaków
(77 proc.), chce wrócić do kraju i
podjąć tu pracę. I wcale nie chodzi
im o duże pieniądze. Stawiają jeden
warunek: przyjadą, jeśli na widoku
będą mieli atrakcyjną ofertę polskich pracodawców.
Powyższe badania nijak się jednak
mają do opinii wyrażanej przez studentów-internautów, zdobywających
wykształcenie poza granicami kraju. Zdecydowana większość z nich
uważa, że nie wróci już do kraju. Po
pierwsze, dochody osób z wyższym
wykształceniem w innych krajach
są wyższe niż w Polsce, a poza tym
boją się, że mając nawet bardzo wysokie kwalifikacje, nie dostaną w
Polsce interesującej ich pracy, bez
znajomości, czy łapówki.
„Puls Biznesu”
Ministerstwo zdrowia zmienia kartę zgonu
Resort zdrowia, na który spadła
lawina skarg środowiska medycznego związanych z nową kartą zgonu,
poszło na kompromis i uprościło
procedurę jej wystawiania.
Najwięcej kontrowersji wywołał
zapis nakazujący wypełnić pole opisujące przyczynę zgonu, przy czym
należało zaznaczyć, ile godzin, miesięcy i lat upłynęło od jej pojawienia
się. Nie wiadomo tylko, skąd takie
wiadomości miał mieć przypadkowy lekarz. Ministerstwo przestało się
upierać i poinformowało, że lekarze
nie będą musieli wypełniać wszystkich rubryk nowej karty.
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Jednak dopóki w Polsce nie zostanie wprowadzona instytucja koronera, czyli lekarza wyspecjalizowanego
w wystawianiu kart zgonu, będą zdarzały się sytuacje, że pogrążona w żałobie rodzina będzie musiała długo
czekać na wystawienie aktu zgonu.
„Dziennik Gazeta prawna”
Niemodne czytanie
Z danych opublikowanych przez
Bibliotekę Narodowa wynika, że
około 19 milionów Polaków w zeszłym roku nie przeczytało ani
jednej książki, a prawie 10 mln
Polaków nie ma w domu żadnej
książki. Przeczytaniem zaledwie
jednej książki w skali roku może
pochwalić się 41 procent naszego
społeczeństwa. Co więcej, 6,2 mln
Polaków w ubiegłym roku nie przeczytało nie tylko żadnej książki, ale
też nie sięgnęło po jakąkolwiek gazetę.
„Gazeta Wyborcza”
Coraz więcej zachorowań na odrę
Od stycznia tego roku potwierdzono już w Polsce kilkanaście przypadków zachorowań na odrę. To skutek
nieszczepienia dzieci – alarmują
specjaliści i dodają, że jeśli taka
tendencja się utrzyma, epidemia
jest nieunikniona. Niezaszczepione,
a co za tym idzie, nieuodpornione
dzieci, narażone są na wielkie niebezpieczeństwo, z czego rodzice nie
zawsze zdają sobie sprawę.
Państwo ma środki, by walczyć z
nieszczepiącymi dzieci rodzicami.
Pierwszym krokiem są pisemne
upomnienia i wezwania do zaszczepienia dziecka, następnie sanepid
może wnioskować o kary pieniężne
wynoszące nawet do 10 tysięcy złotych. W 2014 roku, takich wniosków
było 687.
Od kilku lat wyraźnie wzrasta liczba osób unikających szczepień. W
tym samym czasie widać również
szybki wzrost liczby osób, które zachorowały na odrę. Lekarze twierdzą, że nawet w przypadku, kiedy 90
procent dzieci zostanie zaszczepionych, to brak szczepień u pozostałych 10 procent, może spowodować
wybuch epidemii.
tvn.24.pl
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Wybory Prezydenta RP
– I ty możesz głosować
Wybory prezydenckie w Polsce
wyłonią osobę, która obejmie
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na pięcioletnią kadencję.
Decyzją marszałka sejmu, odbędą
się 10 maja 2015 roku, ewentualna
II tura nastąpi dwa tygodnie później
tj. 24 maja 2015 r.

Zgodnie z Konstytucją, wybory
muszą się odbyć w dzień wolny od
pracy przypadający między 75. a
100. dniem przed końcem kadencji
urzędującego prezydenta. Ponieważ
5-letnia kadencja Bronisława
Komorowskiego kończy się 6 sierpnia 2015 roku, dlatego I tura wyborów została wyznaczona właśnie na
dzień 10 maja. W przypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów
większości głosów, druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się
dwa tygodnie później. Prezydentem
zostanie ten kandydat, który otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. Frekwencja
wyborcza nie wpływa na ważność
wyborów.
Wybory odbywają się co 5 lat chyba, że z jakiegoś powodu kadencja
prezydenta zakończy się szybciej.
Ta sama osoba może sprawować
urząd prezydenta tylko przez dwie
kadencje.
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach ma obywatel, który:
• Najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat
• Nie został pozbawiony praw pub
licznych prawomocnym orzecze
niem sądu
• Nie został ubezwłasnowolniony
prawomocnym orzeczeniem sądu
• Nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzecze
niem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu
wyborców. Można być wpisanym
tylko do jednego spisu.
Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pełnoletni obywatele
Polski, również ci zamieszkali na
stałe za granicą.
Spisy wyborców za granicą sporządzają konsulowie.
Głosowanie za granicą
Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały
w Polsce, a przebywający czasowo
za granicą, w celu wzięcia udziału
w głosowaniu powinien dokonać u
konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie
utworzonym za granicą.
Zgłoszenia można dokonać: ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie
elektronicznej.
W zgłoszeniu podaje się:
• Nazwisko i imię (imiona)
• Imię ojca
• Datę urodzenia
• Numer ewidencyjny PESEL
• Adres zamieszkania lub pobytu
wyborcy za granicą
• Adres zamieszkania wyborcy w
kraju (w odniesieniu do osób prze
bywających czasowo za granicą)
• Numer ważnego polskiego pasz
portu oraz miejsce i datę jego wy
dania.
W państwach, w których dowód
osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy,
w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer
ważnego dowodu osobistego.
Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w trzecim dniu przed dniem
wyborów, to jest do dnia 7 maja
2015 roku.
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, będą ujęte w
tym spisie wyborców również w
przypadku przeprowadzenia II tury
wyborów. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania, wyborca który nie dokonał zgłoszenia
do dnia 7 maja 2015 roku, może po
dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia (najpóźniej
w trzecim dniu przed ponownym
głosowaniem tj. do dnia 21 maja
2015 roku).
Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych.

Wykaz obwodów będzie dostępny
we wszystkich polskich placówkach konsularnych oraz na stronie
Państwowej Komisji Wyborczej.
Głosowanie korespondencyjne
Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały
w Polsce, a przebywający czasowo za
granicą, może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien
dokonać u właściwego konsula
zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony
przez wyborcę najpóźniej w trzynastym dniu przed dniem wyborów
tj. do dnia 27 kwietnia 2015 roku.
Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w
II turze wyborów.
Zgłoszenie może być dokonane
ustnie, pisemnie, telefaksem lub w
formie elektronicznej. W zgłoszeniu
podaje się:
• Oznaczenie wyborów,
których dotyczy zgłoszenie
• Nazwisko i imię (imiona)
• Imię ojca
• Data urodzenia
• Numer ewidencyjny PESEL
• Adres zamieszkania lub pobytu
za granicą
• Adres zamieszkania wyborcy w
kraju – miejsce ujęcia w rejestrze
wyborców (w odniesieniu do osób
przebywających czasowo za gra
nicą).
• Numer ważnego polskiego pasz
portu oraz miejsce i datę jego wydania. W państwach, w których
dowód osobisty jest wystarczają
cym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru
ważnego polskiego paszportu
można podać numer ważnego do
wodu osobistego.
• Adres, pod który ma zostać wysła
ny przez konsula pakiet wyborczy
zawierający karty do głosowania,
albo deklarację osobistego odbio
ru pakietu wyborczego u konsula.
W przypadku przeprowadzenia
ponownego głosowania, wyborca,
który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27
kwietnia 2015 r. może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem zgłosić zamiar
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głosowania korespondencyjnego w
ponownym głosowaniu.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony
przez wyborcę konsulowi najpóźniej
w dziesiątym dniu przed dniem ponownego głosowania tj. do dnia 14
maja 2015 roku.
Wyborca na stałe zamieszkujący
w kraju, ale przebywający za granicą i zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie

o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w
dowolnym obwodzie głosowania
w kraju, za granicą lub na polskim
statku morskim.
Wyborca, który został wpisany
przez konsula do spisu wyborców,
może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z takim zaświadczeniem można
głosować w dowolnym obwodzie
głosowania w kraju, za granicą i na
statku.
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Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa
się konsulowi, który sporządził spis
wyborców, w którym wyborca jest
ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 8 maja 2015.
Opr: Katarzyna Frankowska
Źródła:
Informacja Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 4 lutego 2015 r.,
wybory2015.eu

Prezydent Komorowski odznaczył
działaczy belgijskiej Polonii
W sobotę 21 marca 2015 podczas
spotkania z Polonią w Ambasadzie
RP w Brukseli, Prezydent wręczył
ordery i odznaczenia działaczom
polonijnym.
Wśród uhonorowanych znalazły
się osoby zasłużone w czasie wojny,
działacze „Solidarności”, założyciele i działacze ruchu polonijnego w
Belgii.
Prezydent następującyi słowami podziękował zasłużonym:
„Reprezentowaliście państwo sprawę polską w okresie, gdy nie było to
łatwe, to daje szczególne prawo do
satysfakcji – powiedział. Prezydent
pogratulował odznaczonym życiowych dokonań, które tworzą rachunek działań i intencji dla Polski.
Serdecznie dziękuję za wysiłki
na rzecz umacniania poczucia, że
przynależność do kultury polskiej
jest wyróżnikiem pozytywnym –
podkreślił Bronisław Komorowski.
Dziękował za kształtowanie dumy z
bycia Polakiem także w czasach, gdy
nie było wiele jej źródeł. Życzył, by
ambasadorowanie kulturze polskiej
w Belgii było źródłem coraz większej
satysfakcji i radości wynikającej z
faktu, że można dziś z dumą reprezentować kulturę polską, państwo
polskie, normalne, wolne, rozwijające się i doganiające całą Europę.
Zapewnił, że Polacy mieszkający w
Belgii mają szczególne prawo do satysfakcji z udziału w procesie dobrej
zmiany w kraju, ponieważ reprezentowali sprawę polską w okresie, gdy
nie było to łatwe.”.
Prezydent odznaczył Krzyżem
z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości Marię Rondomańską
- warszawską sanitariuszkę walczącą w powstaniu warszawskim, która
przeszła przez obozy Altengraboff i
Oberlagen, na emigracji zaangażowała się w pracę społeczną, organizowała transporty humanitarne do

Polski. Ksiądz Ryszard Sztylka,
duszpasterz polonijny w okresie
stanu wojennego organizujący wysyłki pomocy żywnościowej i medycznej do Polski, został Krzyżem
Oficerskim Orderu Zasługi. To samo wyróżnienie otrzymała działaczka polonijna Izabela Światopełk
– Czetwertyńska, która zorganizowała łącznie 18 transportów z
pomocą do Polki i Białorusi. Krzyż
Komandorski Orderu Zasługi
otrzymał mieszkający w Belgii
piłkarz Włodzimierz Lubański.
Założyciel Rady Polonii Belgijskiej,
jednej z największych organizacji
polonijnych w Belgii, Franciszek
Gałązka został odznaczony Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Zasługi. Założycielka pierwszej
szkoły społecznej w Belgii, Centrum
Kształcenia im. Jana Pawła II, Teresa
Arszagi vel Harsztagi otrzymała
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi.
To samo odznaczenie otrzymali

założyciel zespołu folklorystycznego Wisła Robert de Loenen oraz
prezes Związku Polaków w Belgii
w oddziale w Limburgii Czesław
Szkudlarski. Złoty Krzyż Zasługi
za działalność na rzecz środowisk
polonijnych, za popularyzowanie i
promowanie polskiej kultury otrzymali Maciej Hilarowicz, Halina
Jakubowska-Vanin oraz Janusz
Stelmaszyk. Za zasługi w promowaniu polskiej kultury i sztuki Brązowy
Krzyż Zasługi otrzymała Justyna
Napiórkowska.
Redakcja portalu Wizytowka.
be oraz zespół redakcyjny gazety
„Antwerpia po polsku” serdecznie
dziękują za zaproszenie na to uroczyste wydarzenie Panu Ambasadarowi
Arturowi Harazimowi oraz wszystkim pracownikom Ambasady w
Brukseli.
www.wizytowka.be
tekst za: www.bruksela.msz.gov.pl

fot. KobusArt
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Ziemia obiecana. Czy aby na pewno?
Według Eurostatu, w latach 20092012 do Unii Europejskiej przybyło
prawie 5,5 miliona imigrantów spoza Wspólnoty. Tyle oficjalne statystyki, które nie uwzględniają tych przybyłych nielegalnie. Jest problem,
czy go nie ma? – Zastanawiają się
politycy, media i zwykli obywatele.
Problem jest ogromny, a przeciętny
człowiek nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.
Statystyki
Dla wielu ludzi z różnych stron świata, Unia Europejska zdaje się być ziemią obiecaną. Legalnie i nielegalnie,
przybysze wędrują do Wspólnoty z
całej kuli ziemskiej.
Według wspomnianego wyżej
Eurostatu, w 2012 roku zjawiło się
w UE prawie 90 tys. Chińczyków,
65 tys. Hindusów, około 54 tys.
Marokańczyków i ponad 43 tysiące
Pakistańczyków. Do tego dochodzą
Serbowie, Ukraińcy, Nigeryjczycy,
Rosjanie, Libijczycy, Libańczycy,
Irakijczycy, Amerykanie, Brazylijczycy, Australijczycy i mieszkańcy ogarniętej wojną Syrii.
Tak przedstawiała się sytuacja ponad dwa lata temu. Jak jest obecnie?
W 2014 roku na teren Unii wjechało legalnie prawie 300 tysięcy imigrantów. Podkreślam – legalnie. O
azyl polityczny w Unii Europejskiej
poprosiło w 2014 roku pół miliona
osób, otrzymało go 35% wnioskujących.
Dzisiaj w krajach wspólnoty mieszka wiele narodowości spoza Unii,
a prym wiodą Turcy (ok. 2 mln),
Marokańczycy (1,4 mln), Chińczycy
(730 tys.), Hindusi, a Ukraińcy i
Rosjanie tworzą w Unii ponad półmilionowe społeczności.
Ilu jest uciekinierów, którzy nielegalnie przedostali się do Europy, tego
tak naprawdę nikt nie wie. Według
Europejskiej Agencji Frontex, chroniącej zewnętrzne granice UE, można szacować, że obecnie każdego roku do Europy przedostaje się od 250
do nawet 300 tysięcy nielegalnych
imigrantów. Tylko w ubiegłym roku
we Włoszech było ich około 170 tysięcy, a ponad 50 tysięcy w Grecji.
W 2014 roku liczba nielegalnych
imigrantów wzrosła trzykrotnie w
porównaniu do roku 2013. Ogółem,
na terytorium Unii Europejskiej
pojawiło się blisko 280 tysięcy
przybyszów spoza jej granic, a rok
wcześniej było ich nieco ponad 100
tysięcy. Rzecznik Frontexu poinformowała, że największą liczbę cu-

dzoziemców stanowią Syryjczycy,
uciekający ze swojego kraju przed
trwającą już blisko cztery lata wojną. Według Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodźców, w granicach Europy
przebywa obecnie od 2 do 2,5 miliona imigrantów bez prawa pobytu.
Najnowszy raport ONZ dotyczący migracji ludności wyraźnie
pokazuje, że w 2050 roku liczba
Europejczyków ma być o 42 miliony mniejsza niż obecnie. Z kolei
Afgańczycy zwiększą swoją populację dwukrotnie, osiągając 2 miliardy ludności. W ciągu kolejnych
czterdziestu lat, liczba mieszkańców
Włoch, Grecji, Malty, Hiszpanii,
Portugalii i Francji, zwiększy się
tylko o 7 milionów, podczas gdy
w tym samym czasie mieszkańców
Maroka, Algierii, Tunezji, Libii i
Egiptu przybędzie aż 75 milionów.
Oznacza to, że w połowie XXI wieku,
co piąty mieszkaniec Ziemi będzie
Afrykańczykiem.
Liczba Europejczyków z roku na
rok maleje, a przybyszów z Afryki
przybywa w zastraszającym tempie.
Europa staje się coraz mniej europejska i z miesiąca na miesiąc zmienia się charakter etniczny naszego
kontynentu.
Śródziemne Morze Rozpaczy
Każdego roku tysiące uciekinierów
i uchodźców próbuje przedostać się
nielegalnie do Unii Europejskiej
przez Morze Śródziemne.
Uciekają z ogarniętej wojną Syrii, z
Erytrei, Sudanu, gdzie terror sieją
dżihadyści. Uciekają z Iraku, aby być
jak najdalej od Państwa Islamskiego.
Uciekają z Demokratycznej Republiki Konga, która z demokracją
ma niewiele wspólnego.
Na nielegalną turystykę imigracyjną uskarżają się zwłaszcza Włosi.
Pomimo wprowadzenia w życie
wielu programów ochronnych,
uruchomienia systemów mających
ograniczyć dopływ nielegalnych
imigrantów, tych ostatnich ciągle
przybywa.
Powszechnie znana jest historia tragicznej śmierci u wybrzeży
Lampedusy ponad czterystu osób,
próbujących nielegalnie przedostać
się do Włoch. To był sygnał dla unijnych decydentów, że natychmiast
trzeba coś z tym zrobić. Włosi ucieszyli się, że wreszcie ruszą jakieś
rozsądnie opracowane programy
umożliwiające wstrzymanie napły-

wu imigrantów, ale UE zaserwowała
im w ramach rekompensaty 30 mln
euro na poprawę warunków w obozach dla uchodźców. A problem pozostał i zaczął się robić jeszcze większy. Kilkanaście dni temu włoska
straż przybrzeżna i statki handlowe
ruszyły na pomoc kilkuset uciekinierom z Libii, płynącym w ich kierunku na dwunastu pontonowych
łodziach. Zaraz po nich na Sycylię
dotarła kolejna grupa 280 uchodźców również z Libii, nazywanej przez
włoskie media „upadłym krajem”.
Na początku lutego tego roku wody Morza Śródziemnego pochłonęły
kolejnych 300 uciekinierów, którzy
w Europie Zachodniej widzieli swoją
ziemię obiecaną. Tragiczny lutowy
bilans byłby jeszcze większy, gdyby
włoska straż przybrzeżna nie uratowała ponad dwóch tysięcy kolejnych
nielegalnych imigrantów.
Przemytem ludzi trudnią się wyspecjalizowane gangi. Na początku
marca, w odległości 50 mil morskich
od stolicy Libii Trypolisu, doszło do
groźnego incydentu. Grupa uzbrojonych przemytników na motorówce,
pod groźbą użycia broni zmusiła załogę włoskiego statku patrolowego,
by zabrała na swój pokład nielegalnych imigrantów i natychmiast
oddała im łódź potrzebną do następnego przemytu. Kiedy sprawę
nagłośniły media, politycy znowu
zaapelowali do Unii Europejskiej o
podjęcie natychmiastowych działań
argumentując, że chodzi nie tylko
o bezpieczeństwo Włoch, ale także
całej Unii Europejskiej. Poza kilkoma obietnicami, sytuacja nadal jest
bez zmian.
Nielegalni przeprawiają się przez
Morze Śródziemne na statkach, (chociaż często są to pływające wraki),
upchani jak przysłowiowe „śledzie
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w beczce”, płacąc za taką przyjemność nawet do 10 tysięcy dolarów.
Niestety, chętnych wciąż przybywa.
Włosi obawiają się (i słusznie), że
wśród imigrantów z Afryki znajdują się dżihadyści. Bojownicy islamu
wtapiają się w grupy nielegalnych
imigrantów transportowanych od
afrykańskiego wybrzeża w kierunku włoskich portów i razem z nimi
przedostają się na ląd. Państwo
Islamskie nie jeden raz wyraźnie
dało do zrozumienia, że celem jest
Rzym i zatknięcie flagi dżihadystów
na kopule Bazyliki Świętego Piotra
w Watykanie. Dżihadyści, mający do
wypełnienia europejską misję, być
może właśnie składają wniosek o
udzielenie azylu politycznego z powodu rzekomych prześladowań we
własnym kraju. A włoski rząd po
raz kolejny prosi UE o wsparcie,
o większą finansowo i logistycznie
pomoc w związku z nasileniem się
fali nielegalnej imigracji.

Mali imigranci
Lawinowo rośnie liczba dzieci
przedzierających się do Europy
bez rodziców. Małoletni uciekinierzy przeprawiają się przez Morze
Śródziemne, albo forsują granice
Unii na wschodzie, czy Bałkanach,
które stają się coraz częściej kanałami przerzutowymi.
Część młodocianych imigrantów
składa wnioski o azyl. Stąd też szacunkowe dane o ich ilości, które są
jednak bardzo niepełne, bo o papiery aplikuje tylko pewien procent z
nich.
Jak podaje Eurostat, w 2014 roku
Niemcy przyjęły 4,4 tysiące wniosków o azyl (wzrost w porównaniu
do 2013 roku o 70%), Szwecja – 7 tys.
(wzrost o 100%), Belgia – 530 (wzrost
o 30%). Włoskie ministerstwo ds.
imigracji podalo, że w okresie od
stycznia do września 2014 roku, dotarło do nich prawie 900 dzieci bez
opieki w wieku 7-14 lat.
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Unijne przepisy przewidują, że niepełnoletni azylanci mają prawo do
przedstawiciela prawnego, który
dba o ich interesy. Umieszczani są u
krewnych (o ile da się ich odnaleźć),
w rodzinach zastępczych, czy domach dziecka. Tylko w wyjątkowych
wypadkach trafiają do zamkniętego
zakładu.
Deportacja dzieci budzi wiele wątpliwości. Odsyłanie dzieci z powrotem może leżeć w ich interesie, o
ile wracają do bezpiecznego kraju,
rodziny i mogą liczyć tam na opiekę
dorosłych.
Co jednak z takimi krajami jak
Syria, Afganistan, Sudan, gdzie łamanie praw człowieka jest na porządku dziennym?
Dlatego władze danego kraju podejmując decyzję o odesłaniu małoletniego uciekiniera do ojczyzny,
powinny kierować się „najlepszym
interesem dziecka”.
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„Bezpieczna” Belgia
W połowie marca, belgijski Urząd
Imigracyjny zwrócił się do władz o
umożliwienie policji wykonywania
bez nakazów sądowych, nalotów
na domy prywatne, aby ułatwić
poszukiwania osób bez zezwolenia
na pobyt. Ta szokująca zapowiedź
stanowi przytłaczający dowód na to,
że kwestia bezpieczeństwa narodowego zdominowała belgijską politykę migracyjną. W razie przyjęcia,
propozycja ta poważnie naruszy zasadę nienaruszalności mieszkania,
zagwarantowaną w art.15 belgijskiej konstytucji: „Mieszkanie jest
nienaruszalne; przeszukanie może
nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych przez ustawę i w określony przez nią sposób”.
Prawo prawem, a konieczność
koniecznością. Belgijskie media
podały, że przebywający w belgijskich więzieniach islamiści mogą być śmiertelnym zagrożeniem
dla suwerenności kraju. Zamiast
skutecznej resocjalizacji, mogą
namawiać współwięźniów, by ci
po opuszczeniu zakładu karnego
podjęli współpracę z organizacjami
terrorystycznymi. Z tego powodu w
Brugii oraz Ittere stworzone zostaną
specjalne oddziały, w których zostanie osadzonych 42 skazanych. Mają
z nimi współpracować psychologowie pochodzenia muzułmańskiego,
których celem będzie przekonanie
osadzonych do odejścia od radykalnych poglądów.
Państwo Islamskie wraz z radykalnymi muzułmanami w Belgii, werbują młodych mężczyzn i kobiety
poprzez działania w internecie i
na portalach społecznościowych.
Obiecują im udział we władzach w
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belgijskim kalifacie, który ma powstać po zwycięstwie islamu.
Według specjalistów, Belgia jest
państwem, w którym odsetek dżihadystów walczących w Syrii i Iraku
jest największy. Szacuje się, że z tego
11-to milionowego kraju, na Bliski
Wschód wyjechało ponad 400 radykalnych islamistów. Tylko z jednego
z belgijskich miasteczek aż 30 młodych mężczyzn wyruszyło do Syrii.
Media, także polskie (wiadomości.
onet.pl/świat) podają, że napięta
sytuacja pomiędzy Flamandami i
Walonami sprzyja rozwojowi radykalnego islamu, który wykorzystuje
ten konflikt do werbunku młodych
muzułmanów w szeregi ISIS.
Na dzień dzisiejszy w Belgii cały
czas obowiązuje podwyższony stopień zagrożenia terrorystycznego,
a na ulicach miast spotkać można
uzbrojonych żołnierzy, wspomagających policję. Ochraniają kluczowe
strategicznie miejsca w kraju, rządowe budynki, sądy, a także dzielnice
żydowskie. Z powodu zagrożenia
atakami terrorystycznymi, zmieniły
się także zasady działania belgijskiej
policji, która na swoich stronach internetowych nie informuje już o planowanych kontrolach drogowych,
nie podaje kiedy i gdzie będą one
miały miejsce. Wszystko po to, aby
zminimalizować ewentualne zagrożenie zamachów na policjantów.
Rząd belgijski powziął specjalne
środki w walce z muzułmańskim
radykalizmem. Będą odbierane
dowody tożsamości osobom, które
stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Pod lupę zostaną
wzięte aktywa osób, które finansują
działania terrorystów. Więcej osób
nie zostanie wpuszczonych na te-

ren Belgii, więcej też będzie wydalonych. Ale sporo z nich mieszka
już w Belgii i żyje często obok nas.
I możemy być pewni, że nie wszyscy
imigranci, z którymi walczy dzisiaj
państwo belgijskie dostali się tutaj
zgodnie z prawem.
Czas na innych?
Czy Europa dalej powinna przyjmować uciekinierów z różnych zakątków świata? Większość mieszkańców Unii uważa, że trzeba już
skończyć, że Wspólnota wypełniła
swoje zobowiązania z naddatkiem,
a imigrantów z krajów arabskich już
nie potrzebuje. Ma dosyć problemów
z tymi, którzy są tu na stałe. Rąk do
pracy też już nie potrzebuje, a polityka multi-kulti zakończyła się klęską.
Teraz uciekinierom powinni pomagać inni, zwłaszcza bogate kraje
Zatoki Perskiej, albowiem z uchodźcami z krajów arabskich łączy ich
religia, kultura, tradycja i obyczaje.
Nadszedł czas na Kuwejt, Arabię
Saudyjską, Katar, czy Zjednoczone
Emiraty Arabskie. Tak krzyczą nagłówki wielu europejskich gazet.
A przeciwnicy dalszego wpuszczania imigrantów spoza Europy na
teren Unii dodają, że bogate kraje
Zatoki Perskiej, mające osiem razy
większą powierzchnię od Polski, zamieszkuje tylko około 43 milionów
ludzi. Szejkowie i emirowie, mający
do swojej dyspozycji ogromne środki finansowe, mogą pomóc swoim
współbraciom. Dochód narodowy w
Polsce na obywatela wynosi 21 tysięcy dolarów, natomiast w Katarze jest
to 100 tysięcy „na głowę”. Jest gdzie
i za co przyjmować uciekinierów z
ogarniętych krajów wojną państw
leżących na kontynencie afrykańskim. Amnesty International podało, że w ubiegłym roku Europa
przyjęła około 100 tysięcy uchodźców z Syrii, natomiast bogate kraje
Zatoki Perskiej – żadnego. W 2014
roku Arabia Saudyjska wyrzuciła
ze swojego terytorium 12 tysięcy uchodźców z ogarniętej wojną
Somalii. I gdzie tu tradycyjna arabska gościnność?
Na pytanie, czy Europa powinna być
otwarta dla imigrantów i uchodźców
spoza Unii, każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Bo każdy ma już
na ten temat wyrobione zdanie. Ale
możemy być pewni, że i w tym roku tysiące nielegalnych imigrantów
znowu będą próbowały przepłynąć
Morze Śródziemne, aby dostać się
do wymarzonej ziemi obiecanej. I
wielu z nich zginie. Jest więc problem, czy go nie ma?
Anna Janicka
Źródła: liberties.eu, eurcislam.pl
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Pokrzepiając serca
Henryk Sienkiewicz

„Ogniem i mieczem” będzie miało
kontynuację, aż trzy duże dzienniki
z różnych miast zgłosiły gotowość
do prezentowania na swych łamach
dalszych losów ulubionych postaci,
tym razem w okresie potopu szwedzkiego.

Wizerunek i podpis Henryka Sienkiewicza
(1846-1916).
Źródło: Wikimedia Commons

Nawet nie zwrócił uwagi, kiedy zegar ścienny wybił kolejną godzinę.
Trochę pośpiesznie przelewał na
papier słowa i zdania następnego
rozdziału powieści, poprawiał zwroty na bardziej odpowiadające rozwojowi akcji. Od intensywnej pracy
bolała go już ręka.
— Szwedzi odeszli! Szwedzi odeszli!
— poczęto wołać na murach.
Bramy jasnogórskiego klasztoru
otwarły się szeroko, jeno wszystkie
dzwony biły… Owe głosy tryumfu leciały w dal i słyszała je cała
Rzeczpospolita.
Czy tak może być? Pisarz westchnął,
powoli odłożył pióro i raz jeszcze
przejrzał zapisane kartki. Gotowy
fragment tekstu powinien był wystarczyć do publikacji w najbliższym
numerze gazety.
Od końca 1884 roku krakowski
„Czas”, warszawskie „Słowo” oraz
„Kurier Poznański” drukowały
w odcinkach najnowszą powieść
Sienkiewicza, nazwaną „Potop”.
Wcześniejsze losy bohaterów,
umieszczone w dramatycznym
okresie powstania Chmielnickiego
na Ukrainie, opisane zostały w
„Ogniem i mieczem”. Powieść tak
bardzo spodobała się czytelnikom,
że wielu z nich zaczynało lekturę
swojej gazety właśnie od kolejnego
odcinka. Gdy zapadła decyzja, że

Mimo rosnącej popularności,
Sienkiewicz nie potrafił z tego się
cieszyć. U jego żony Marii, będącej
jednocześnie natchnieniem dla pisarza i powiernikiem jego planów,
stwierdzono nawrót gruźlicy. W nadziei na poprawę stanu jej zdrowia,
odwiedzali rozmaite uzdrowiska we
Włoszech, Francji i Niemczech. Byli
w Meranie, Arcachon i Reichenhall,
ale mimo troskliwej opieki, pani
Maria słabła coraz bardziej. Sam zaś
Sienkiewicz stał się ofiarą złośliwości ze strony jednego z dziennikarzy.
Jego zdaniem pisarz powinien bardziej skoncentrować się na dalszej
twórczości, a nie na wysłuchiwaniu
skarg chorej żony, przez co opóźniała się kontynuacja powieści. Jak
można było wymyślić coś równie
podłego!
Podszedł do okna i dłuższą chwilę z zamyśleniem patrzył w dal.

Właściwie… dlaczego nie wybrać
się na spacer? Do zmierzchu zostało jeszcze trochę czasu, a świeże
powietrze dobrze mu zrobi. Długa
przechadzka nad Wisłą, której lubiło zażywać wielu mieszkańców
Warszawy, mogła być najlepszym
lekarstwem dla przemęczonego
ostatnio organizmu.
– Przepraszam... panie Henryku!
– rozmyślania spacerującego
Sienkiewicza przerwał nagle znajomy głos.
Obejrzał się. W jego kierunku szybkim krokiem podążał znajomy doktor ze szpitala Świętego Ducha. W
lewej ręce niósł nieodłączną teczkę.
– Witam pana doktora! – uśmiechnął się Sienkiewicz. – Może usiądziemy? – wskazał na pobliską ławkę.
Doktor podziękował skinieniem
głowy. Otworzył teczkę i zaczął
wertować przyniesione dokumenty
i zapiski.
– W zeszłym miesiącu obiecałem,
że zajmę się sprawą sanatorium dla
pana żony. Dowiedziałem się kilku
rzeczy. Co pan sądzi o Falkenstein
pod Frankfurtem?
– Byliśmy już w wielu uzdrowiskach,
ale tam jeszcze nie.

Oblężenie Jasnej Góry w 1655 r. Obraz Franciszka Kondratowicza (XIX w.).
Źródło: Wikimedia Commons
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– W tej miejscowości mają naprawdę dobry zakład kuracyjny – wyjaśnił doktor. – Pana żona znalazłaby
odpowiednią opiekę, a pan – spokój przy pisaniu dalszych części
„Potopu”.
– Wezmę to pod uwagę. W drugiej
połowie czerwca wybieramy się do
Wiednia. Co dalej, jeszcze nie zdecydowaliśmy. Jakiś czas temu żona
zastanawiała się nad wyjazdem do
Zakopanego. Rzecz jasna, razem z
dziećmi.
– Nie wiem, czy pan słyszał, panie
Henryku, ale od przyszłego roku
w Zakopanem oficjalnie otwierają
uzdrowisko. Cisza, górski klimat,
samo zdrowie! Oczywiście zapisy
dla kuracjuszy zaczną się wcześniej.
– Przedyskutujemy z żoną obie lokalizacje. W końcu to ona choruje.
Doktor podniósł się z ławki.
– Jak podejmiecie decyzję, dajcie mi
znać. Idę jeszcze odwiedzić jednego
z pacjentów. Miłego wieczoru!
Pożegnawszy się, doktor odszedł
w stronę mostu, którego masywny grzbiet spinał obie części miasta ponad szarymi wodami Wisły.
Spoglądając na rzekę, Sienkiewicz
przypomniał sobie obraz anioła
stróża, widziany w jednym z niemieckich kościołów. Ów anioł towarzyszył dwójce dzieci, patrzących z
obawą na kładkę rozwieszoną nad
przepaścią. Głęboko w dole huczał
rwący strumień. Anioł gestem ręki
dawał do zrozumienia, że pod jego
opieką można bezpiecznie przejść
na drugą stronę. Obraz ten mógł
być alegorią jego własnego życia,
niestety bez szczęśliwego zakończenia. Sienkiewicz wyobraził sobie, że
ciemna przepaść stopniowo pożera
zdrowie i życie jego żony, i nieokreślony lęk ścisnął mu serce.
*******
Poślubiając w 1881 roku Marię z
Szetkiewiczów, czuł się człowiekiem hojnie obdarowanym przez
los. Wspólnie planowali wyprawy
po Europie, razem też dyskutowali
na temat twórczości Henryka. Kiedy
Sienkiewicz otrzymał stałą posadę w
warszawskiej redakcji „Słowa”, doceniali ten znak stabilizacji zwłaszcza,
że przyszły na świat dzieci – Henryk
i Jadwiga. A potem nagle wszystko
runęło im na głowy, gdy lekarze wykryli u Marii nawrót gruźlicy. Nie
pomogły wyjazdy do zagranicznych
sanatoriów. Po zaledwie czterech latach małżeństwa Sienkiewicz został
wdowcem, a nad Marią zamknęła
się grobowa płyta na warszawskim
cmentarzu na Powązkach.

Kościelna tablica pamiątkowa (z 1917 r.) z dedykacją dla Henryka Sienkiewicza.
Fot. o. Franciszek Czarnowski

Krakowskie i warszawskie gazety
opublikowały nekrologi, szczerze
współczując pisarzowi i doceniając
osobę zmarłej. Lokalny „Kurier”
napisał, że „świętej pamięci Maria
była wzorem żony literata; oddana
domowemu ognisku, sercem i myślą podążająca za natchnieniem
poety i wyobraźnią pisarza”. Ale
żadne słowa otuchy nie były w stanie zwrócić Sienkiewiczowi tego, co
utracił. Nie usłyszy już miłego głosu
pełnego zachęty, nie będą zwiedzać
Wenecji ani Paryża, nie będzie mu
towarzyszyć ani doradzać w opisywaniu dalszych losów bohaterów jego powieści. Jej młode życie dopaliło
się przedwcześnie, jak karty księgi
wrzuconej w ogień.
– I co teraz zamierzasz robić? – zapytał go ze współczuciem ktoś ze
znajomych.
Sienkiewicz westchnął z rezygnacją.
– Za kilka dni wyjeżdżam do Austrii,
do znajomego lekarza. Przez te
wszystkie wydarzenia z ostatnich
miesięcy moje zdrowie również
zaczęło szwankować. Zresztą, w tej

chwili nie potrafię nigdzie znaleźć
sobie miejsca. Chyba pozostanę takim „wiecznym tułaczem”.
– A dzieci?
– Henryk i Jadwiga zostaną na razie
u teściów. Już z nimi rozmawiałem.
Raz jeszcze ogarnął spojrzeniem
warszawski cmentarz, na którym
trwała porządkowa krzątanina przed
zbliżającym się Dniem Zadusznym.
Dotknął chłodnej płyty grobowca
żony i wyszeptał cicho:
– Prosiłaś, bym nie przestawał pisać… Pocieszałaś mnie tyle razy,
gdy krytykowano moje utwory, wynajdując błędy. Będę więc dalej pisał
– obiecał drżącym głosem – ku pokrzepieniu serc… i ducha. Przyszło
nam żyć w niełatwych czasach, gdy
Polacy tak bardzo potrzebują nadziei, jak powietrza do oddychania,
jak codziennego chleba…
Na złożone na grobowcu kwiaty
spadły pierwsze, drobne krople jesiennego deszczu.
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 ROZPOCZĘŁY 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.
DZIECKO NALEŻY ZGŁOSIĆ DO SZKOŁY POPRZEZ WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO
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

Wielkanocne życzenia
Pogodnych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych w rodzinnej atmosferze i w wiosennym nastroju,
wszystkim uczniom oraz ich rodzicom życzy grono pedagogiczne
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Antwerpii.

Słodka sobota i słodka środa
W sobotę 7.03.2015 r. i we środę 11.03.2015 r. Rada
Rodziców zorganizowała wszystkim uczniom naszej
szkoły słodki poczęstunek. Każde dziecko mogło posilić się pysznym, okazałym polskim pączkiem i ciepłym kakao. Był to niezwykle miły gest ze strony Rady
Rodziców, za który serdecznie dziękujemy.
Oto fotorelacja z tego wydarzenia.
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FC Nieuw Polonia
Nasze drużyny przysporzyły kibicom wiele sportowych emocji, podczas kolejnych spotkań rozegranych w minionym miesiącu. Najlepiej poradzili sobie najmłodsi piłkarze naszego klubu, którzy wygrali wszystkie trzy mecze.
Podajemy wyniki wszystkich naszych ekip.
Pupilleni
Polonia – Deurne OB 11:1
VOS Reinaert – Polonia 3:4
Polonia – Contincrode 6:2

Kadeci
Polonia – Koningshof 0:1
PatroHoevenen – Polonia 1:3
Polonia – Nieuw Stabroek 4:0

Minimeni
Polonia – Berkenrode 4:3
Vremde – Polonia 4:4
Polonia – Deurne OB 4:1

Seniorzy
Polonia – Wittegracht 3:3
Atletico – Polonia 4:2
Polonia – RoyalleZeezicht 8:1

Przypominamy, że drugiego maja odbędzie
się wielki piłkarski piknik dla dzieci i dorosłych. Udział w turnieju potwierdziły drużyny
z Brukseli oraz Lubartowa i Knurowa. Podczas
turnieju sprzedawane będą polskie dania i napoje. Całkowity dochód z turnieju przeznaczony
jest na utrzymanie klubu FC Nieuw POLONIA
Serdecznie zapraszamy!!!

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świąt Wielkanocnych.
Dużo zdrowia, radości, pogody ducha,
smacznej święconki
i mokrego poniedziałku!
Życzy zarząd Klubu
FC Nieuw Polonia
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Portrety Polaków w Leuven
Bartek Toyotańczyk
Leuven otwiera swoje podwoje nie
tylko dla doktorantów i studentów
KULeuven, ale również dla specjalistów, którzy na kontraktach zagranicznych układają sobie swoje
życie z dala od przyjaciół ze szkolnej ławy i rodziny.

wagi pomiędzy życiem zawodowym
i prywatnym. Ponadto, niewielka odległość od stolicy Belgii (30 km) oraz
innych większych miast sprawia, że
mieszkając w małym miasteczku
można być na bieżąco z wszelkimi
wydarzeniami kulturalnymi.

No proszę, a jaka historia wiąże się z przyjazdem Ślązaka do
Leuven?
Historia dość prozaiczna, pewnie
tak, jak w przypadku wielu innych
Polaków… Otóż, zostałem oddelegowany z fabryki na Dolnym Śląsku
do siedziby mojej korporacji w
Brukseli. Po trzech latach przyjechałem do Leuven w pogoni za szczęściem, ponieważ tutaj odnalazłem
swoją drugą połówkę i dzięki tej
romantycznej historii lepiej poznałem miasto. Teraz to miasto kojarzy
mi się z tym, co dla mnie w życiu
bardzo ważne – czyli z własnym kątem, bez większej różnicy w jakiej
szerokości geograficznej się on znajduje. Leuven jest bardzo przyjemne
do życia na co dzień mimo, że jego
oferta kulturalna jest dużo uboższa
niż w Brukseli. Jednak można tutaj
odzyskać poczucie zdrowej równo-

I to właśnie ten spokojny rytm
życia przekonał Cię, aby osiąść
właśnie w studenckim miasteczku,
zamiast cieszyć się życiem ekspata
w stolicy Belgii?
Nic szczególnego nie musiało mnie
przekonywać. Nie mam specjalnych
preferencji jeśli chodzi o miejsce
zamieszkania. Pochodzę z Gliwic,
studiowałem w Katowicach (mieszkając w Chorzowie), pracowałem
w Wałbrzychu, nie ma większego
znaczenia, czy mieszkam w dużym,
czy małym mieście. Dla mnie dużo
ważniejsi są ludzie i wspólne relacje. Mimo, że w Brukseli mam wielu
znajomych, tutaj poznałem fantastycznych ludzi, którzy sprawiają,
że życie jest przyjemne nawet na
obczyźnie. Mam wielu znajomych
z różnych regionów Polski i jest mi
w tym środowisku bardzo dobrze.
Rodziny i „przyjaciół ze szkolnej ła-

wy” będzie brakować mi zawsze, ale
mam możliwość kupienia biletu lotniczego, kiedy tylko tego zapragnę i
po kilku godzinach jestem w domu.
Ponadto, w niewielkim Leuven
jest wiele cudownych miejsc godnych polecenia, gdzie można spędzić słoneczne popołudnie przy
dobrym lokalnym piwie lub dobrej
kawie. Moim ulubionym lokalem
jest Ron Blacks przy Ladeuzeplein
32, z dala od Grote Markt i Oude
Markt, gdzie tłum studentów i turystów mnie przytłacza. Jest też bardzo
cicha knajpka Mezzanine z tyłu Sint
Piterskerk z kominkami, antresolą
i przyjemnym zaciszem. Lubię też
okolice Hogeschoolplein, a w jego
pobliżu przy Standonckstraat 5 jest
ciekawy Irich Pub ze stołami odseparowanymi od reszty, niektóre z
nich przypominają konfesjonały…
W tym malowniczym miasteczku
można praktycznie na każdym kroku spotkać wąskie, charakterystyczne uliczki oraz urocze zakamarki,
z których najbardziej lubię te, w
sąsiedztwie kanałów (woda niesamowicie mnie uspokaja). Tego typu
miejsca można znaleźć w pobliżu
Minderbroedersstraat. Wystarczy
przejść się w okolicy starówki i
wzdłuż kanału De Dijle, gdzie nie
sposób jest przeoczyć małe mosty
lub skwery, rzeźby lub inne zakątki,
jak np. Ogród Botaniczny założony
na terenie po dawnym klasztorze
kapucynów, lub Mały Beginaż przyciągające wszystkie szukające ciszy
dusze. Dla mnie takie miejsca są szalenie ważne. To wszystko dużo trudniej dojrzeć w dużym mieście, gdzie
krajobraz jest wyznaczany przede
wszystkim przez lśniące biurowce
i parkingi samochodowe.
Oprócz tych pozytywów, czy jest
jednak coś, czego nie znosisz w
Leuven?
Nieznośni są rowerzyści, których
jest wszędzie pełno. Jako doświadczony kierowca, który też często
przesiada się na dwukołowy pojazd,
uważam, że młodzi ludzie w Belgii
niestety nie posiadają podstawowej
wiedzy na temat poruszania się po
ulicy. Najbardziej irytujące jest, kiedy młodym rowerzystom brakuje
wyobraźni dotyczącej ich widoczności na drodze. Przy takiej kulturze
jazdy powinno się włączyć obowiązkowo do programu szkolnego lekcje
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z komunikacji drogowej.
Jak wspomniałem sam bywam
rowerzystą, choć czysto rekreacyjnym. W sobotnie lub niedzielne
popołudnia wybieram się na przejażdżki rowerowe wzdłuż kanałów
prowadzących na Pólnoc, w stronę
Mechelen. Ścieżki rowerowe z rzadka przecinają ulice, więc jazda rowerem jest zdecydowanie bezpieczniejsza i przyjemniejsza niż w centrum
miasta. Mówiąc o wycieczkach poza
miasto, gorąca polecam odwiedzić
Zamek Holsbeek.
A jak wygląda rozwój kariery
Polaka na kontrakcie zagranicznym w Belgii?
Pracuję w firmie międzynarodowej
razem z ludźmi z całego świata,
(około 50 narodowości): Niemcami,
Belgami, Włochami, Francuzami,
Anglikami itd. Ponieważ nie ma
jednej dominującej narodowości
w firmie, każdy oceniany jest przez
pryzmat swoich kompetencji i nie
ma większego znaczenia jaki jest
jego kraj pochodzenia. I to jest jak
najbardziej w porządku, w ten sposób można robić karierę. Ponadto,
biorąc pod uwagę, że Belgowie
wywodzą się z różnych stref językowych lub narodowych, nie jestem w
stanie odróżnić rdzennego Belga z
dziada pradziada, od Belga z drugiej
generacji imigrantów włoskich czy
hiszpańskich. Więc każdy „obcy element” może czuć się bezpiecznie, bo
nie jest od razu wytykany palcem.
Jedyną różnicą, jaka bardzo rzuca
mi się w oczy, jest relatywnie mała
otwartość Flamandów, którzy wydają mi się dość hermetyczni, ale bez
złego nastawienia do innych, prócz

tego są pełni dystansu oraz potrzebują wiele czasu na przekonanie się
do nowej osoby.
Planujesz swoją przyszłość w
Leuven, czy zamierzasz wrócić do
Polski?
Odkąd wyjechałem do Belgii w 2009
roku, cały czas widzę ogromnie dużo
zalet tej zmiany. Jednak nie mogę
powiedzieć, że się tu zakorzeniłem.
Choć poznałem dobrze tutejsze realia, żyje mi się całkiem wygodnie
(a raczej nam – mnie i mojej narzeczonej – Polce, którą tu poznałem).
Wciąż się wahamy. Nie wiemy jak

33

długo tu zostaniemy, czy może
wrócimy do Polski na przykład na
emeryturę, (ale to odległa perspetkywa). Odwlekamy tę decyzję. Na razie
jest łatwo, bo moja narzeczona tutaj
studiuje na ostatnim roku studiów
doktoranckich. Ale niedługo skończy studia i będzie to z pewnością
jakiś przełom. Dla mnie, na razie
jest oczywiste pozostanie tutaj,
mam bardzo dobrą pracę, która
pozwala mi na spełnianie ambicji
zawodowych oraz na realizowanie
moich marzeń związanych z podróżami, których jestem miłośnikiem,
a dzięki kontraktowi mogę pozwolić
sobie na najpiękniejsze przeżycia w
odległych zakątkach świata. Myślę,
że pracując w Kraju nie byłoby mnie
stać na wyjazd do Australii, Nowej
Zelandii czy Japonii. A to dopiero
początek przygody, którą mam zamiar przeżyć odwiedzając najciekawsze i najbardziej odległe miejsca
na ziemi. Jednakże nie wiadomo,
czy w przyszłości powrót do Polski
stanie się bardziej prawdopodobny.
Rozważamy więc wiele opcji na nasze przyszłe życie.
Podsumowując: Leuven nie wyróżnia się znacząco na mapie Europy.
Nie ma tu obiektów na miarę wieży Eiffla, Koloseum czy Big Bena.
Niemniej uważam, że działa to zdecydowanie na korzyść miasta, gdyż
codzienne życie w miejscu odwiedzanym przez tysiące turystów jest
najzwyczajniej uciążliwe.
Rozmawiała:
Katarzyna Radomska
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Języki miłości
Wiosna. Przyroda budzi się do życia. Coraz częściej, nawet w naszej
belgijskiej aurze, pojawia się słońce.
Robi się cieplej, a my mamy więcej
energii, odżywamy. Wiosna to też
czas uprzywilejowany dla uczuć,
zwłaszcza dla jednego – zakochania. Nagle, idąc ulicą, zaczynamy
dostrzegać zakochane pary. I wspominamy jak to było z nami, bo przecież chyba każdy choć raz w życiu
był zakochany. Cóż za fenomenalne
uczucie! Ktoś trzyma nas za rękę, a
nam się wydaje, że mamy u stóp cały
świat; Wszystkie nasze myśli biegną
do ukochanej osoby. Nagle nie możemy skoncentrować się w pracy, w
szkole, na uczelni. Ogarnia nas stan
euforii, a ukochana osoba zdaje się
być idealna. Myślimy, że wreszcie
szczęście się do nas uśmiechnęło i
przyszedł czas na dobre zmiany.
Zakochanie trwa, ale czas mija i
wracamy do rzeczywistości. Powoli
zaczynamy się poznawać i odkrywać
nie tylko nasze zalety, ale też i wady.
Okazuje się, że to czy tamto zachowanie partnera nam się nie podoba
lub nas drażni. Pojawiają się różnice
zdań i ten, który miał odpowiadać
doskonale na nasze potrzeby, z dnia
na dzień robi się coraz mniej atrakcyjny. Emocje mijają, a pozytywne
uczucia coraz trudniej utrzymać w
obliczu, dalekiej od marzeń, rzeczywistości. Warto tu pamiętać, że miłość to nie ciepłe uczucia, ale wybór.
Wybieramy się kochać tę konkretną
osobę taką, jaka jest. To nasza decyzja i konsekwencje są u początku
miłości.
Oczywiście, jeśli nie łączą nas żadne zobowiązania, możemy się rozstać, ale jeśli zaangażowaliśmy się
na dobre i na złe to co? Skazujemy
się na nieszczęśliwy związek, czy
szukamy szczęścia na boku? A może jest jeszcze jakieś inne wyjście dla
naszej relacji?
Co zrobić, kiedy Ty chcesz, żeby
On wziął Cię w ramiona, a On w
prezencie przynosi Ci kwiaty? Ty
chcesz, żeby Ona wreszcie powiedziała, że docenia Twoją pracę, a
Ona gotuje kolejny raz Twoją ulubioną zupę. Ty chcesz, żeby On wreszcie
z Tobą usiadł i porozmawiał, a On
woli ten czas spędzić razem, ale w
łóżku. Narasta poczucie bycia niezrozumianym i nieuszanowanym,
ale czy to prawda? Czy problem leży
w braku miłości czy w nieumiejętności jej wyrażania?
Każdy z nas potrzebuje czuć się
kochany, szanowany i doceniany,
zwłaszcza przez naszego partnera.

To jedna z podstawowych potrzeb
naszej psychiki. Każdy z nas nosi
w sobie zbiornik na miłość i może
o tyle dobrze, radośnie i spokojnie
żyć, o ile zbiornik ten jest wystarczająco pełen. Gdy czujemy się kochani, nasz zbiornik samoczynnie się
napełnia i nie tylko sami jesteśmy
z życia zadowoleni, ale i innym lepiej żyje się z nami. Ale jeśli tak się
nie dzieje, to co? Jeśli ciągniemy
nieustannie na rezerwie albo z całkiem pustym zbiornikiem? Wtedy
zaczynamy myśleć, że przestaliśmy
być kochani.
Na szczęście, ulegając tym myślom, często bardzo się mylimy.
Okazuje się, że tak jak uczymy się
naszego ojczystego języka, uczymy
się także naszego ojczystego języka
miłości. W zależności od tego, jak i
gdzie byliśmy wychowani i jakie mamy doświadczenia, pewne zachowania wyrażają dla nas miłość, a inne
nie. Na przykład, gdy w domu rodzice często nas przytulali, a dotyk był
pełen czułości i naturalności, potem
czujemy się kochani właśnie wtedy,
gdy nasz partner bierze nas w ramiona. On może stawać na głowie, robić
nam niespodzianki czy prawić komplementy, ale jeśli nas nie dotyka z
czułością, nie będziemy czuli się kochani. Może będziemy wiedzieć, że
jesteśmy kochani, ale nasz zbiornik
emocjonalny będzie coraz bardziej
pusty. I może okazać się, że w naszym związku ja mówię po chińsku,
a on po angielsku i choćby nie wiem
jak często powtarzał mi „I love you!”,
to ja go po prostu nie zrozumiem, bo
nie znam angielskiego.
Żyjemy w obcej kulturze i dobrze
wiemy jak nasza nieumiejętność
niderlandzkiego upośledza nasze
funkcjonowanie społeczne czy zawodowe. Próbujemy się jakoś dogadać, ale różnie nam to wychodzi.
Wreszcie decydujemy się rozpocząć naukę. Powoli, w mniejszych
lub większych bólach, nabywamy
umiejętności językowych, zaczynamy rozumieć, a wreszcie mówić.
Na początku jest to nienaturalne,
śmieszne i robimy błędy, ale z czasem dochodzimy do mistrzostwa.
Tak samo ma się rzecz z miłością.
To, że nie mówimy tymi samymi
językami miłości, to jeszcze nie jest
dramat i podstawa do zerwania relacji, bo jak każdego języka, języka
miłości naszego partnera możemy
się nauczyć.
Pytanie brzmi: jak to zrobić? Cóż,
najpierw poznać swój własny język

miłości, potem poznać język swojego
partnera i powoli nauczyć się go stosować. Może to naprawdę odmienić
oblicze związku. Jak pisałam, każdy
z nas ma jedyny dialekt miłości, swój
specyficzny sposób przekazywania
i odbierania tego uczucia. Jednak,
jak podaje amerykański psycholog
Gary Chapman, istnieje 5 podstawowych języków miłości. Nimi się teraz
zajmiemy. Pewnie większość z nas
od razu siebie w którymś rozpozna,
a niektórzy będą musieli trochę pomyśleć. A potem zapytajmy siebie o
język partnera. Obserwacja tego, co
on robi najczęściej, żeby nam okazać miłość oraz jego żale i pretensje
względem nas, dość skutecznie pomogą nam odkryć, jakim językiem
mówi nasz partner.
Ale jakie są te podstawowe języki
miłości?
Język 1. Afirmujące słowa
Jednym ze sposobów, w jaki możemy wyrażać miłość, są pokrzepiające słowa. Wśród nich szczególe miejsce zajmują komplementy.
Najlepiej, jeśli są proste, bezpośrednie, doceniające, na przykład:
„Bardzo doceniam twoją pracę.”
„W tym garniturze (tej sukience)
jesteś bardzo przystojny (bardzo
ładna).”
„Gotujesz najlepszą pomidorówkę
na świecie”.
Inny dialekt stanowią słowa otuchy.
Szczególnie ważne są słowa dodające odwagi w tych przestrzeniach, w
których partner czuje się niepewnie.
Ważne jest także, by mówić słowa
nie tylko uprzejme, ale i w uprzejmy
sposób. Gdy partner ma wybrać, czemu wierzyć – treści słów czy tonowi
głosu – zawsze wybierze to drugie.
Gdy sam jest podenerwowany, łagodność Twojego tonu może pomóc
mu odnaleźć spokój i równowagę.
Miłość nie jest rachunkiem zysków i strat. Każdy popełnia błędy i
rani. Miłość nie wywleka grzechów
przeszłości, bo przeszłości nie da
się zmienić. Jedyne, co możemy, to
przyznać się do błędu, prosić o przebaczenie i próbować nie czynić tak
więcej. Jeśli mamy dzieci, uczymy je
dobrych manier – uczymy je mówić
„proszę, dziękuję, przepraszam,” a
sami tak często o tych prostych
środkach zapominamy. Ważne jest
też, by więcej prosić, a nie żądać –
żądania zabijają miłość i sieją zniechęcenie.
Jeśli językiem Twojego partnera
są afirmujące słowa – napisz do niego list miłosny, mów mu jeden kom-
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plement dziennie, chwal go nie tylko
do niego, ale też w gronie rodziny i
znajomych. Spróbuj, a zobaczysz, że
jakość waszej bliskości się zmieni.
Język 2. Dobry czas.
Gdy poświęcam mojemu partnerowi czas, aby po prostu z nim być,
daję mu kawałek swojego życia i
tego daru nic już nie cofnie. W tym
języku ważne jest właśnie przebywanie ze sobą i nie chodzi tu o bycie
na jednej kanapie, ale o poświęcanie sobie uwagi, o zasłuchanie się
w to, co drugi mówi, bez udzielania
natychmiastowych rad, wskazówek
i komentarzy. Dialektem tego języka
jest właśnie dobra rozmowa, w której kładziemy nacisk nie na to, co
mamy do powiedzenia, ale na słuchanie. I tu rozmawiać możemy, i
potrzebujemy się uczyć. Innym dialektem są dobre wspólne zajęcia,
ale tak naprawdę nie chodzi o to, co
robicie, ale o to, dlaczego to robicie.
Jeśli najważniejsze w tym doświadczeniu jest właśnie dzielenie czasu
razem, to każda, nawet prosta praca,
jak skręcanie razem mebli, będzie
budować waszą miłość.
Jeśli odkrywasz, że właśnie w tym
języku mówi twój partner, zaproś
go na obiad, pójdźcie na spacer po
okolicy, zaproponuj zajęcia, które
on lubi, a ciebie nie trzeba do nich
nakłaniać. Zadbaj o to, by choć raz
w miesiącu wybrać się gdzieś tylko
we dwoje.
Język 3. Obdarowywanie
Gdy partner bierze do ręki otrzymany od ciebie prezent, to wie, że o
nim myślisz. Co więcej, że te myśli
przekuwasz na drobne konkrety. I
nie ma znaczenia ile prezent kosztował. Osoba, której podstawowym
językiem jest obdarowywanie, wie,
jakie macie możliwości finansowe.
Czasem największą wartość mają
prezenty zrobione własnoręcznie
czy po prostu świadczące o tym,
że pamiętałeś. Wyjeżdżasz w delegację nad morze – piękna muszla
znaleziona na plaży, sprawi większą radość twojemu partnerowi,

niż drogi zegarek kupiony w sklepie
za rogiem. Bo w tej muszli kryje się
komunikat – „był tam daleko, beze
mnie i pamiętał o mnie”. Jednym z
dialektów tego języka jest dawanie
obecności, obdarowywanie sobą
w momentach, w których partner
cię potrzebuje. Wtedy trzeba rzucić wszystko, by być obok. Jeśli nie
wiesz, czy to właśnie język Twojego
partnera, po prostu go spytaj, bo jest
to przestrzeń, w której domysły nie
są najlepszym rozwiązaniem.
Jeśli Twój partner, by czuć się
kochanym, potrzebuje być obdarowanym, zacznij robić dla niego prezenty, dawaj mu przez tydzień jeden
prezent dziennie, albo przez miesiąc
jeden prezent w tygodniu. Pomyśl,
jaki prezent sprawi mu największą
przyjemność i dołóż starań, by go
otrzymał.
Język 4. Drobne przysługi
Osoby mówiące w tym języku,
czują się kochane, gdy partner robi coś dla nich, gdy im pomaga w
obowiązkach dnia codziennego.
Często wymaga to niełatwej weryfikacji stereotypów, jakie wnosimy
w związek na temat ról mężczyzny
i kobiety. Aby pokazać jak kocham
mojego męża, do którego przemawia
właśnie ten rodzaj miłości, może będę musiała zacząć używać młotka,
wkrętarki, cążek czy iść na mecz
piłki nożnej. Może, żeby dać odczuć,
jak kocham swoja żonę, będę musiał
odkurzyć, posprzątać, ugotować, czy
zmienić dziecku pieluchę lub pójść
do szkoły na spotkanie z nauczycielem. Nieważne, co robię, ale ważne,
dlaczego. Mogę nawet robić coś, co
niespecjalnie lubię, jeśli wiem, że
w ten sposób najbliższa mi osoba
będzie doświadczać miłości i przez
to będzie szczęśliwsza i bardziej zadowolona.
Język 5. Dotyk
Bardzo wymownym środkiem
wyrażania miłości partnerskiej jest
czuły dotyk. Miłość możemy wyznawać przytuleniem, pocałunkiem,
trzymaniem się za ręce czy współ-
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życiem seksualnym. Dla niektórych
osób dotyk to właśnie ich podstawowy język miłości. Pozbawieni
dotyku czują się odrzuceni i niekochani. Poprzez niego ich zbiorniki
na miłość napełniają się nieustannie. Dotyk może wyrażać miłość
lub nienawiść, może budować lub
niszczyć. Dla osób, których jest to
podstawowy język miłości, brak
dotyku lub zły, pozbawiony szacunku czy pełen przemocy, dotyk jest
wyjątkowo druzgoczącym doświadczeniem. Często mężczyźni myślą,
że to ich podstawowy język, ponieważ dla nich wyjątkowo ważna jest
sfera seksualna. I rzeczywiście czasem tak bywa, ale nie zawsze. Wtedy
warto sobie zadać pytanie: czy jeśli
żona mnie skrytykuje, jest dla mnie
cierpka i nieuprzejma lub przestanie troszczyć się o dom, to czy nadal
mam ochotę na seks i bycie blisko?
Jeśli odkryjesz, że podstawowym
językiem miłości partnera jest
współżycie seksualne, zacznij czytać
i rozmawiać z nim o sztuce kochania, a zobaczysz, jak wpłynie to na
wasze codzienne życie.
Miłość jest wymagająca, ale bez
niej nie możemy dobrze żyć. W miłości ja wychodzę z centrum i stawiam
tam druga osobę. Nie chodzi o to,
aby kogoś ubóstwić, ale by przestać
wychodzić od „ja”, a zacząć wychodzić od „ty”. Ucz się języka miłości
twojego partnera. Nie ulegaj błędnemu myśleniu, że to, co sprawia
przyjemność tobie, sprawia ją także
twojemu partnerowi. Gdy zaczniesz
mówić w jego języku z czasem zobaczysz, że zmieni się jego reakcja
na twoje potrzeby. Jeśli nie wierzysz,
poddaj swój związek próbie 6 miesięcy, w których będziesz mówić
językiem miłości twojego partnera.
Nawet wyschniętą ziemię można w
końcu nawodnić. Wymaga to wysiłku i cierpliwości, ale piękno rozkwitającego ogrodu jest tego warte.
A zatem do dzieła! Uczmy się języków miłości, bo nie są aż takie
skomplikowane – zasad niewiele i
całkiem łatwe. Szybko je przyswoimy, a jak zaczniemy stosować,
zniknie nienaturalność i poczucie
wysiłku. Wejdą nam w krew i w tej
materii staniemy się prawdziwymi
poliglotami. A ilość dialektów, jakie
będziemy tworzyć, ograniczy tylko
nasza wyobraźnia! Powodzenia!
Niech budząca się wiosna wszystkich nas napełni nową nadzieją
i pozwoli wierzyć, że prawdziwa,
szczęśliwa miłość jest możliwa.
Zofia De Munck
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Nawyki żywieniowe na świecie
Jak odżywiają się ludzie w różnych
częściach świata? Kto ma najlepsze
nawyki żywieniowe? Jakie narody
najzdrowiej się odżywiają?
Ogólnoświatowe badanie dotyczące nawyków żywieniowych
mieszkańców różnych części naszego globu, zostało zakończone.
Przedstawione wyniki są zdumiewające. W pierwszej dziesiątce najzdrowiej odżywiających się narodów
zabrakło takich bogatych krajów
jak Stany Zjednoczone, Kanada,
czy kraje Europy Zachodniej. Nie
szukając daleko. Belgia, od wieków
słynąca z jedynych w swoim rodzaju gofrów, doskonałej czekolady i
dobrej kuchni, na liście niezdrowej
żywności zajmuje wysoką pozycję,
albowiem wskaźniki zdrowia belgijskich obywateli zaniżają produkty
typu fast food.
Zdrowe i niezdrowe odżywianie
Eksperci przeprowadzili badanie,
aby dowiedzieć się, gdzie zjada się
najwięcej przetworzonej żywności,
a w których krajach mieszkańcy
odżywiają się najzdrowiej. Jednym
słowem zbadali, jakie są nawyki
żywieniowe ludzi z różnych stron
świata. Badanie przeprowadziła
międzynarodowa grupa ekspertów
NutriCoDE, a wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie The Lancet
Global. Przeprowadzono je w 197
krajach na prawie 4,5 miliarda dorosłych. Zmiany w sposobie odżywiania śledzono przez dwadzieścia lat.
Za podstawę obliczeń eksperci
wzięli trzy rodzaje odżywiania i
przyporządkowali im odpowiednią
punktację. Brali także pod uwagę
wiek mieszkańców, płeć i dochód
kraju. Na podstawie wszystkich
czynników dla każdego badanego

kraju, obliczyli wynik w przedziale
od 0 do 100 punktów. Im wyższy wynik, tym lepsze odżywianie.
Pierwszy rodzaj odżywiania obejmował zdrową żywność w skład której wchodziły między innymi ryby,
warzywa, owoce, orzechy, błonnik i
mleko. Do drugiej grupy zaliczono
produkty niezdrowe, czyli te bogate
w tłuszcze, sól, słodycze i słodzone
napoje. Trzecia grupa była połączeniem dwóch pierwszych, czyli produktów zdrowych i niezdrowych dla
organizmu człowieka.
Badacze wyodrębnili 17 grup
produktów odpowiedzialnych za
otyłość, choroby układu krążenia
i cukrzycę. Między innymi nieprzetworzone mięso, napoje słodzone,
jedzenie zawierające tłuszcze nienasycone, cholesterol oraz sól. Na
przeciwległej szali znalazły się owoce, warzywa, ziarna, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, produkty
pełnoziarniste, mleko, nasycone
kwasy tłuszczowe, ryby, kwasy omega-3 oraz błonnik pokarmowy.
Wnioski płynące z opublikowanych badań są jednoznaczne. Coraz

więcej mieszkańców naszego globu
ma w swoim jadłospisie warzywa i
owoce, z drugiej jednak strony, stale
niepokojąco wzrasta ilość spożywanego jedzenia typu fast food. I ten
drugi nawyk, bierze niestety górę
nad pierwszym, co powoduje znaczny wzrost otyłości, cukrzycy, chorób
serca, udaru mózgu i zachorowań
na nowotwory.
Najzdrowiej odżywiają się mieszkańcy:
1. Czadu
2. Sierra Leone
3. Mali
4. Gambii
5. Ugandy
6. Ghany
7. Wybrzeża Kości Słoniowej
8. Senegalu
9. Izraela
10. Somalii
Najbardziej niezdrowo jedzą mieszkańcy:
1. Armenii
2. Węgier
3. Belgii
4. Czech
5. Kazachstanu
6. Białorusi
7. Argentyny
8. Turkmenistanu
9. Mongolii
10. Słowacji
Niechlubne miano lidera zdobyła
Armenia. Kuchnia armeńska opiera
się na połączeniu różnych smaków z
Rosji, Turcji, Gruzji. Ulubionymi potrawami Armeńczyków są baranie
szaszłyki, zupy z mielonym mięsem,
chlebek lawasz, dużo słodkości. Są
oczywiście warzywa i owoce, ale
nie są one w stanie zneutralizować
szkód powstałych przez tłuste mię-
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Kraje, w których spożycie zdrowej
żywności jest największe:
1. Tunezja
2. Barbados
3. Republika Zielonego Przylądka
4. Mauritius
5. Izrael
6. Katar
7. Cypr
8. Seszele
9. Mali
10. Grenada
Źródło: www.kciuk.pl

so i górę słodyczy. Tuż za Armenią
uplasowały się Węgry, zaraz potem
Belgia.
Na szczycie drugiego rankingu, czyli krajów, które chlubią się
zdrowymi nawykami żywieniowymi
swoich mieszkańców, znalazly się
tak egzotyczne państwa jak: Czad,
Sierra Leone i Mali. Dieta mieszkańców tych krajów składała się z
największej ilości nieprzetworzonej
żywności, czyli owoców, warzyw i
ziaren, orzechów i świeżych produktów.
Naukowcy sporządzili także listy
krajów, w których spożywa się najwięcej zdrowej i niezdrowej żywności.

Kraje, w których konsumpcja niezdrowej żywności jest największa:
1. Azerbejdżan
2. Słowacja
3. Czechy
4. Belgia
5. Chińska prowincja Heilongjiang
6. Islandia
7. Białoruś
8. Litwa
9. USA
10. Rosja
Podsumowując ranking najzdrowiej i najmniej zdrowo odżywiających się narodów na świecie
naukowcy stwierdzili, że w ciągu
ostatnich lat mieszkańcy bogatych
państw tylko nieznacznie poprawili
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jakość swoich jadłospisów. Wzrosła
wprawdzie ilość spożywanych warzyw i owoców, ale nie są to liczby
zwalające z nóg. Największym zagrożeniem dla mieszkańców zachodniej cywilizacji, USA, Australii czy
Kanady, jest nadmierne spożywanie
produktów typu fast food i instant. I
to jest głównym powodem nadmiernie występującej w tych krajach otyłości i cukrzycy typu 2.
Niepokojące zjawiska dostrzeżono w krajach azjatyckich, zwłaszcza
w Chinach i Japonii, w których w
ciągu ostatnich 20 lat nie zaszły
prawie żadne pozytywne zmiany w
sposobie odżywiania się mieszkańców. Analiza wykazała także, że najlepiej odżywiają się osoby starsze i
kobiety.
Prognozy na przyszłość dla mieszkańców Ziemi nie są optymistyczne.
Naukowcy przewidują, że do 2020
roku, choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem się ludzi będą
stanowiły aż 75 procent wszystkich
zgonów. Żeby poprawić te niechlubne statystyki jest tylko jedna recepta
– poprawa diety. Miejmy nadzieje, że
problem niedożywienia na świecie
nie zostanie przykryty przez epidemię otyłości.
Ewa Janik
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Szlachetne zdrowie
Słodki killer - Cukrzyca
Cukrzyca jest chorobą, która nie
nasila się z dnia na dzień. Objawy
tego schorzenia pojawiają się stopniowo, co daje nam czas na reakcję. Jednak problem jest w tym, że
bagatelizujemy te objawy i czasem
bezmyślnie zrzucamy problem na
chwilową niedyspozycję.

W Polsce na cukrzycę typu 2 leczy się ok. 2 milionów osób. Jednak
w ocenie diabetologów drugie tyle
osób choruje na cukrzycę ale o tym
nie wie.
Zadajmy sobie pytanie, czy
cukrzyca jest groźną chorobą?
Odpowiadam, tak! Dlaczego?
Dlatego, że kiedy insulina nie spełnia swoich funkcji, tzn. komórki
przestają na nią reagować i jest jej
po prostu za mało, to nadmiar cukru
zaczyna gromadzić się we krwi. Jeśli
na tym etapie nie zostanie leczona
dietą i farmakologicznie zostaną
uszkodzone naczynia krwionośne
(zarówno te małe, jak i duże) i wówczas posłuszeństwa zacznie odmawiać serce, nerki oraz wzrok.
Początkowe objawy cukrzycy bardzo łatwo przeoczyć. Na własne
życzenie każda zmiana w naszym
organizmie, która zwraca naszą uwagę, jest łatwa do wytłumaczenia w
wygodny dla nas sposób. Przykłady:
Zmęczenie – nadmiar obowiązków.
Senność – przepracowanie. Kłopoty
z koncentracją – stres albo zmiana
pogody. Zwiększony apetyt – pewnie to chwilowe zbytnie łakomstwo.
Wzmożone pragnienie – chce mi
się pić i już. Zaparcia – pewnie zła
dieta. Nawracające infekcje – zapewne chwilowy spadek odporności. Zwiększone wypadanie włosów
– przesilenie wiosenne. Nieświeży
oddech – zła higiena jamy ustnej.

Świąd skóry – pewnie jakieś uczulenie. Pogorszenie wzroku i przekrwienie spojówek – długotrwała
praca przy komputerze.
Przyjrzyjmy się jeszcze raz tym objawom. Można by też powiedzieć, że
identyfikują się z wieloma innymi
chorobami i niekoniecznie mogą
być przyczyną cukrzycy. Ale jeśli
mamy takie dolegliwości to sygnał,
że coś się dzieje. Lekceważenie objawów cukrzycy może być niebezpieczne dla życia i zdrowia.
Żeby nie dopuścić aby ,,Słodki killer” masakrował nasze narządy,
powinniśmy chociaż raz w roku robić badania kontrolne. Podstawowe
badanie na cukrzycę, to oznaczenie
poziomu glukozy we krwi. Wynik
poniżej 100 mg/dl jest prawidłowy,
do 125 ml/dl nie oznacza jeszcze
poważnych kłopotów, ale jest to już
sygnał do zmiany diety oraz przeprowadzenia dalszych badań, czyli np.
testu obciążenia glukozą. Najpierw
mierzy się jej stężenie we krwi na
czczo, potem dostajemy do wypicia
szklankę wody z 75 g glukozy i po
dwóch godzinach powtórnie mamy
pobieraną krew w celu oznaczenia
w niej stężenia glukozy.
Prawda, jak łatwo wytłumaczyć
sobie każdy niepokojący objaw?
Zwróćmy jednak uwagę, że jeśli
jednak kolejne kawy nie rozwiązują
problemu senności, wypijane kolejne szklanki napoju nie gaszą pragnienia, apetyt rośnie bez wyraźnej
przyczyny, oczy bolą nawet wtedy,
gdy nie mamy zbyt dużo pracy biurowej, a dodatkowo obserwujemy
nagłe zmiany nastroju, pojawianie
się niepokoju lub nawet stanów
depresyjnych, często z kołataniem
serca, warto sobie zadać pytanie o
prawdziwą przyczynę tego stanu.
Oczywiście, podobny zespół objawów może występować również w

innych chorobach, np. w moczówce prostej czy niewydolności nerek.
Jednak biorąc pod uwagę częstość
występowania cukrzycy, w pierwszej
kolejności trzeba zawsze pomyśleć
o tej chorobie.
Zareagować w porę
Paradoksalnie, jeśli zauważamy
wymienione objawy to, niestety,
prawdopodobnie mamy już do czynienia z niewyrównaną istniejącą
cukrzycą. Przy wczesnym wykrywaniu tej choroby punktują ludzie
starsi. Częściej chodzą do lekarza,
częściej robią badania, więc o istnieniu cukrzycy mogą się dowiedzieć
przy okazji leczenia innych przypadłości. Inaczej jest z ludźmi młodymi.
– Naprawdę bardzo rzadko zdarza
się, by na konsultację poszedł ktoś
zaniepokojony tym, że jest zmęczony, chce mu się spać, czy wypija za
dużo wody dziennie. Dlatego tak często rozpoznaje się u nich cukrzycę
w stopniu zaawansowanym.
Żeby do tego nie dopuścić, raz do
roku powinniśmy robić kontrolne
badania laboratoryjne (nieodpłatnie, ze skierowaniem od internisty).
Podstawowe, to oznaczenie poziomu
glukozy we krwi. Wynik poniżej
100 mg/dl jest prawidłowy, do 125
ml/dl nie musi jeszcze oznaczać
wielkich kłopotów, ale powinien
być mocnym sygnałem do zmiany
diety i stylu życia oraz przeprowadzenia dalszych badań, czyli np.
testu obciążenia glukozą. Najpierw
mierzy się jej stężenie we krwi na
czczo, potem dostajemy do wypicia
szklankę wody z 75 g glukozy i po
dwóch godzinach powtórnie mamy
pobieraną krew w celu oznaczenia
w niej stężenia glukozy.
Opracowała:
Anna Szymborska
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Trzy dni wyjęte z życia – czyli migreno witaj!
utrzymuje się od kilku godzin do
powyżej tygodnia, skutecznie wyłączając nas z życia.
Migrena może być wywoływana
przez liczne czynniki:
• Długotrwały stres
• Depresja
• Wysiłek fizyczny lub umysłowy
• Szybkie zmiany ciśnienia
atmosferycznego
• Niewłaściwa dieta

Należę do szczęśliwych posiadaczek migreny, mniej więcej od 14
roku życia. Zdążyłam się przyzwyczaić do symptomów zwiastujących
jej rychłe nadejście. Przez wiele lat
współistnienia z tym schorzeniem,
organizm nauczył się wyczuwać
nadchodzący atak. Moje migrenowe
objawy są w miarę stałe. Atak zaczyna się zazwyczaj od uczucia lekkiego
ucisku „za okiem”, następnie zaczynam mieć kłopoty z wyraźnym widzeniem, co jest określane mianem
aury – u mnie jest to wrażenie wielokrotnego rozwarstwienia danego przedmiotu. Do tego dochodzą
mdłości lub (i) wymioty, nadwrażliwość na światło oraz zapachy. Moje
ulubione perfumy idą w odstawkę,
a domownikom smażącym cebulkę
– biada!
Takie właśnie objawy to znak,
że czas na środek przeciwbólowy.
Zażywam specyfik i trzymam za
siebie kciuki, być może tym razem
migrena się nie rozszaleje.
Nie mam jednak powodów do marudzenia, ataki nie pojawiają się u
mnie zbyt często, jeśli już, to nie na
długo mnie wyłączają z życia.
Co powoduje migrenę?
Tego dokładnie nie wiemy.
Przypuszcza się, że przyczyną mogą być spowodowane genetycznie
zaburzenia w przewodzeniu impulsów nerwowych oraz nieprawidłowo
pracujące kanały jonowe błon neuronów mózgu. Inna z teorii mówi
o nieprawidłowym działaniu serotoniny (neuroprzekaźnika), która
może powodować nagłe skrócenie
a następnie rozciągnięcie naczyń
krwionośnych mózgu. Nagły spa-

dek poziomu serotoniny we krwi i
rozciągnięcie naczyń krwionośnych
może powodować ból.
Klasyfikacja bólów migrenowych jest szeroka. Zgodnie z klasyfikacją bólów głowy Komitetu
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Do Spraw Bólu Głowy (International
Headache Society) z 1988 roku, wyróżniamy siedem typów migreny, z
czego między innymi:
• Bez aury (zwyczajna)
• Z aurą (klasyczna)
• Paraliżem jednej strony ciała w
trakcie napadu bólu
W zależności od typu migreny, ból

A jeśli już jesteśmy migrenikami,
to jak nasze schorzenie leczyć?
I tu Państwa nie pocieszę, panaceum nie istnieje. Zazwyczaj stosowane są niesteroidowe środki przeciwzapalne lub pochodne kwasu
acetylosalicylowego (aspiryna). W
nasilonych stanach ulgę przynoszą
leki przeciwpadaczkowe lub regulujące przepływ krwi w obrębie głowy.
Każda z naszych migren jest inna,
bo my ludzie różnimy się między sobą. Lek, który przynosi ulgę w naszym bólu, niekoniecznie pomoże
naszej koleżance.
Pocieszające jest to, że wraz z wiekiem napady migrenowe nękają nas
coraz mniej…
…i zdrowia życzę!
Źródła:
własne doświadczenie,
www.doz.pl
Małgorzata Baran
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Mars One.
Bilet na Marsa w jedną stronę
Mars fascynuje ludzi od wieków,
a załogowy lot na Czerwoną Planetę
jest niespełnionym marzeniem naukowców, kosmicznych pasjonatów,
jak i zwykłych ludzi. Może dlatego
do projektu Mars One zgłosiło się
ponad 200 tysięcy ochotników z całego świata. Organizatorzy wyselekcjonowali 100 najlepszych kandydatów,
którzy rozpoczynają teraz walkę o
bilet na podróż tylko w jedna stronę.
O Marsie słów kilka
Jest czwartą pod względem odległości od Słońca planetą w Układzie
Słonecznym, nieco mniejszą od
Ziemi. Jej nazwa pochodzi od mitycznego rzymskiego boga wojny,
z którym planeta była kojarzona
za sprawą czerwonego koloru powszechnych tam tlenków węgla.
Mars jest najbardziej podobnym
do Ziemi obiektem w Układzie
Słonecznym, z powierzchnią terenu
urozmaiconą kraterami powstałymi
na skutek wybuchów wulkanów,
albo upadku meteorytów. Średnica
planety wynosi nieco ponad połowę średnicy Ziemi, grawitacja jest
prawie trzykrotnie mniejsza, doba
marsjańska jest tylko nieco dłuższa
od ziemskiej, a średnia temperatura
powietrza wynosi 63 stopnie.
Naukowcy na podstawie badań
twierdzą, że już 3,5 mld lat temu na
Marsie panowały warunki sprzyjające powstawaniu i utrzymaniu życia.
Nie mają też wątpliwości, że kiedyś
Mars może stać się planetą przyjazną człowiekowi.
Mars One krok po kroku
Mars One to prywatny projekt holenderskiego przedsiębiorcy i pasjonata Basa Lansdropa, którego celem
jest ustanowienie stałej kolonii ludzkiej na Marsie. „Postawienie stopy
na powierzchni Czerwonej Planety,
będzie przewrotem kopernikańskim
XXI wieku” – powiedział Lansdrop.
Plan zakłada wysłanie na orbitę w
2016 roku prywatnego satelity komunikacyjnego, a w 2025 roku wylądowanie na Marsie czworga ludzi:
dwóch mężczyzn i dwóch kobiet.
Założenia projektu są następujące:
• 2015: szkolenie czteroosobowych
drużyn i wyłonienie jednego zespołu, który jako pierwszy poleci na
Czerwoną Planetę
• 2016: wysłanie na Marsa prywatnego satelity

• 2018: wylot bezzałogowego statku
z urządzeniami, które znajdą się na
wyposażeniu przyszłej ziemskiej kolonii. Testowanie maszyn i urządzeń,
umieszczenie na marsjańskiej orbicie satelity.
• 2020: misja łazika, którego zadaniem będzie znalezienie najbardziej
odpowiedniego miejsca na lokalizację dla ludzkiej osady. Umieszczenie
na orbicie drugiego satelity.
• 2022: wysłanie na Czerwoną
Planetę łazika z modułami mieszkalnymi, urządzeniami do skraplania wody z gruntu i produkcji tlenu,
panelami słonecznymi do produkcji prądu, i kontenerów z zapasami
żywności.
• 2023: rozpoczęcie przez kosmicznego łazika budowy pierwszej osady.
Rozmieszczenie w wybranym miejscu wyposażenia bazy, przygotowanie infrastruktury, produkcja wody i
tlenu (przed przybyciem ludzi musi
być zmagazynowane 3 tysiące litrów
wody i 120 kilogramów tlenu).
• 2024: wylot na Marsa drużyny numer 1.
• 2025: lądowanie na Marsie drużyny numer 1 i zagospodarowanie
kolonii
• 2026: wylot na Marsa drużyny numer 2
Rekrutacja
Kiedy fundacja Mars One ogłosiła
nabór ochotników do lotu na Marsa,
z zaznaczeniem oczywiście, że będzie to podróż w jedną stronę, zgłosi-

ło się 202 586 osób z całego świata, w
tym 1942 Polaków. Dziesiątki tysięcy
ludzi zdecydowało się opuścić swoje domy, rodziny, pracę i dotychczasowe życie, aby wyruszyć w podróż
bez możliwości powrotu. Zapisać się
mogli wszyscy pełnoletni ochotnicy,
należało jedynie wnieść niewielką
opłatę, wypełnić przygotowany formularz i nagrać film wyjaśniający,
dlaczego jest się idealnym kandydatem do marsjańskiej misji. Wszyscy
chętni od początku zdawali sobie
sprawę, że misja kolonizacyjna na
Marsa jest wyprawą wyjątkowo niebezpieczną i zagrażającą ich życiu.
Podczas pierwszego etapu rekrutacji, zakończonego w 2013 roku, sprawdzono ponad 200 tysięcy
kandydatów i wybrano tych, którzy
są psychicznie i fizycznie przygotowani do osiedlenia się na Marsie.
Wyłoniono 1058 śmiałków, spośród
których do następnego etapu wyselekcjonowano 750 osób i poddano
je kolejnym testom. Pozostała setka
– 50 kobiet i 50 mężczyzn. Najwięcej,
bo aż 38 z ćwierćfinalistów, mieszka
w Stanach Zjednoczonych, siedmiu
w Kanadzie i Australii, pięciu pochodzi z Wielkiej Brytanii, trzech z
Polski. Najstarszy z ochotników ma
60 lat, dwóch najmłodszych w momencie aplikowania miało lat 18.
Przed uczestnikami kolejny etap
selekcji, podczas którego zostaną
połączeni w czteroosobowe zespoły, a finalnie zostanie wybrana jedna
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ków zostaną objęte pomocą psychologiczną, otrzymają także wsparcie
finansowe. W marsjańskich kapsułach ma zostać założona telewizja i
internet. Rozmowy będzie można
prowadzić względnie na żywo, ponieważ wideokonferencje z powodu
odległości między planetami mogą
mieć pewne opóźnienie.
Z najważniejszym wyzwaniem,
powrotem na Ziemię, Mars One już
sobie poradził. Astronauci dostaną
bilet tylko w jedną stronę.

ekipa, która jako pierwsza poleci na
Marsa. Na razie ochotników czekają
treningi w kopii marsjańskiej bazy.
Wybrańcy spędzą tam dziesięć lat
na przygotowaniach, mieszkając w
prawie identycznych warunkach jak
na Czerwonej Planecie. Marsjańskie
osiedle na Ziemi, złożone z kapsuł,
zostanie przygotowane na wzór tego
autentycznego. Przewidziana przestrzeń dla każdego z uczestników to
zaledwie 50 metrów kwadratowych.
Wspólne pomieszczenie, gdzie będą
mogli razem spędzać czas, będzie
miało około 200 metrów. Każdy z
„pokoi” będzie wyposażony w sprzęt
do ćwiczeń, aby mieszkańcy zachowali niezbędną w kosmosie dobrą
kondycję fizyczną.
I polski akcent. Troje Polaków
ma szanse zostać pierwszymi
Marsjanami. W wybranej setce
znaleźli się: Joanna Karczewska,
lat 26 z Sopotu, Mikołaj Józefowicz,
30-latek z Warszawy, a także Mikołaj
Zieliński, lat 38 na stałe mieszkający w Dubaju, który na potrzeby projektu posługuje się pseudonimem
M1-KO. Zieliński otrzymał podczas
rekrutacji jedną z najwyższych not
i znalazł się w pierwszej dziesiątce
najlepszych kandydatów.

Rozpocznie się w momencie testów
i będzie trwać aż do momentu wylądowania uczestników na Czerwonej
Planecie.

Kosmiczne reality show
Bardzo kontrowersyjnym pomysłem, z którego organizatorzy mają
zamiar czerpać duże zyski, jest reality show, do którego prawa sprzedane zostaną stacjom telewizyjnym
na całym świecie. Wielkie globalne,
kosmiczne reality. Najpierw świat
będzie obserwował przyszłych zdobywców Marsa, jak uczą się żyć w
zamkniętej przestrzeni, potem świat
wybierze pierwszą czteroosobową
ekipę. A w sierpniu 2025 roku, w
chwili wylotu na Marsa, ludzie na
całym świecie wstrzymają oddech.
Reality show ma być najdłuższym
tego typu programem telewizyjnym.

Problemy do rozwiązania
Będzie ich wiele. Długość lotu,
dostarczenie pożywienia i wody, odosobnienie, promieniowanie jonizujące ze Słońca, kosmiczna radiacja i
ogromne mrozy. Ochotnicy obawiają się problemów z racjonowaniem
żywności, energią, łącznością, awariami, uszkodzeniami, kosmicznym
pyłem, meteorami i piaskowymi burzami. Nie wiedzą jak poradzą sobie
z tęsknotą za pozostawionymi na
Ziemi najbliższymi, jak dogadają się
z ludźmi zamkniętymi w kosmicznej
przestrzeni.
Takich dylematów nie mają organizatorzy projektu. Rodziny uczestni-

Dlaczego chcą polecieć?
Przyszli Marsjanie marzą o swoim miejscu w historii ludzkości.
Doskonale zdają sobie sprawę z realnych zagrożeń i wiedzą, że mogą
tę misję przypłacić życiem. Ale wszyscy zgodnie twierdzą, że jeżeli zostaną wybrani, to polecą. Dlaczego?
Ponieważ uważają, że ludzkość powinna się rozwijać, że nadszedł już
czas na międzyplanetarne podróże,
a kolonia na Marsie to droga ucieczki w razie katastrofy na Ziemi.
Misja o ratowaniu Ziemi jest najczęściej wysuwanym przez ochotników argumentem. Na potwierdzenie
słuszności swojej tezy podpierają się
wypowiedzią Stephena Hawkinga –
genialnego brytyjskiego fizyka, według którego priorytetem dla ludzkości jest kolonizacja Księżyca albo
Marsa. „To nasza polisa ubezpieczeniowa” – mówi Hawking – „niedługo znikniemy zmieceni wojną nuklearną, albo zginiemy z powodu zmian
klimatycznych. Tylko ucieczka z
Ziemi uratuje ludzkość”.

Czy dolecą na Marsa? Czy ta misja
jest realna?
Ochotnicy polecą na Marsa rakietami firmy SpaceX, która zaopatruje Międzynarodową Stację
Kosmiczną. Czy dolecą, nie wiadomo. Amerykanom do tej pory się to
nie udało, a to oni przecież są kosmiczną potęgą. NASA od wielu lat
zapowiada marsjańską eskapadę,
ale realizacja projektu ciągle odsuwana jest w czasie.
Amerykańscy naukowcy z MIT
ogłosili niedawno, że wprawdzie
ludzkość ma już technologię, pozwalającą wysłać człowieka na
Czerwoną Planetę, a śmiałkowie z
Mars One wprawdzie wylecą w podróż na Marsa, ale zginą dokładnie
po 68 dniach.
Zagrożeń czyha wiele i to niestety
bardzo realnych. Na przykład obciążenia psychiczne. Badania astronautów pełniących długie misje kosmiczne wykazały, że ich osobowości
często ulegały drastycznej przemianie. Odpowiednio wyselekcjonowani i twardzi mężczyźni, którzy bez
problemu zaliczali najtrudniejsze testy, po powrocie z kosmosu popadali
w depresję lub stawali się wyjątkowo
agresywni. Dlatego naukowcy nie
mają złudzeń. Astronauta, któremu
uda się powrócić z Marsa na Ziemię,
będzie wrakiem człowieka. Jeśli
zdarzy się tak, że podczas międzyplanetarnego rejsu nastąpi awaria,
zawrócenie statku kosmicznego nie
będzie możliwe. Podczas lotu ludzie
będą narażeni na działanie promieniowania kosmicznego, które już na
orbicie okołoziemskiej jest sto razy
silniejsze niż na powierzchni naszej
planety.
Kolejny problem to stan nieważkości, który doprowadza do licznych
zaburzeń w organizmie człowieka.
Bez grawitacji serce bije powoli,
zmniejsza się też liczba czerwonych
ciałek krwi, słabnie system odpornościowy. Kości zaczynają tracić
wapń już po dwóch tygodniach, a
ćwiczenia fizyczne mogą tylko spowolnić proces, który jest nieubłagany. Tak mówi nauka.

44

Antwerpia po polsku

Do kogo należy Mars?
Zdania są podzielone. Część naukowców uważa, że Mars powinien
być własnością podmiotu, który jako pierwszy zacznie na tej planecie
organizować życie. Inni uważają, że
Mars należy do całej ludzkości.
Pewne jest, że istnieje akt prawny
stanowiący o tym, że żadne państwo i żaden człowiek nie może
przywłaszczyć sobie „ziemi” a raczej
terenu we wszechświecie. Głównym
dokumentem regulującym kwestie
własności w kosmosie jest Traktat o
Przestrzeni Kosmicznej, podpisany
w 1967 roku i obowiązujący do dnia
dzisiejszego. Zawarto w nim podstawowe postulaty dotyczące korzystania z obiektów znajdujących się w
przestrzeni kosmicznej.
Podstawowy zapis Traktatu mówi,
że żadne obiekty kosmiczne nie mogą być użyte do jakichkolwiek działań militarnych, a ciała niebieskie
mogą być wykorzystywane jedynie
w celach pokojowych. W Traktacie
zapisana jest również tak zwana zasada niewywłaszczalności kosmosu
– jakiekolwiek wykorzystywanie
obiektów w przestrzeni musi służyć
dobru wszystkich państw na Ziemi.
Zapis o niemożności zawłaszczenia
ciała niebieskiego przez żaden kraj
jest fundamentalny. Nawet pań-

kwiecień 2015

stwo, którego przedstawiciel doleci do danej planety i zatknie na jej
powierzchni flagę, nie może poczuć
się jej właścicielem.

przebiegało spokojnie, najważniejsze będzie przeżycie. Ale potem na
pewno zaczną się tworzyć podziały
tak jak ma to miejsce na Ziemi.

Sytuacja jest jasna i klarowna, ale tylko teoretycznie. W praktyce bowiem
działki kosmiczne, w tym także te
położone na Marsie, już od dawna
są przedmiotem licytacji i zakupu.
Twórcą całego zamieszania jest
Amerykanin Dennis Hope, który
w 1980 roku założył firmę o nazwie
Ambasada Księżycowa. Wynalazł lukę prawną w Traktacie i ogłosił się
właścicielem prawie całego Układu
Słonecznego. Co ciekawe, dokonał
tego bez żadnego problemu, a koronnym argumentem „za”, było jego stwierdzenie, że „nikt tego przed
nim nie zrobił”.
Od tego czasu, jako właściciel kosmicznych terenów, zaczął sprzedawać pozaziemskie parcele, także te
na Marsie. Całość podzielił na 3 112
002 działki, z których dotychczas
właścicieli znalazło już ponad 2 miliony. Cena jednej działki to około 15
funtów, łatwo więc policzyć, że pan
Hope jest już milionerem.
Jeżeli dojdzie do kolonizacji Marsa,
to problemy z tytułu własności wystąpią prędzej czy później. Na początku z pewnością wszystko będzie

Naukowcy od dawna przepowiadają, że nadejdzie taki moment w
historii Ziemi, kiedy mieszkańcy
będą musieli opuścić swoją planetę.
Początkiem Nowego ma być Mars
One.
Dlaczego ochotnicy polecą tylko w
jedną stronę? Wyprawa jest na tyle
kosztowna, że nie opłaca się jej organizować z opcją powrotu. Lot w
jedną stronę jest znacznie tańszy,
bo statek kosmiczny nie musi zabierać paliwa na podróż powrotną. Ci,
którzy polecą, będą (lub mają być)
gotowi, aby spędzić na Czerwonej
Planecie resztę życia. O ile w ogóle
dolecą.
Jeżeli misja Mars One powiedzie
się, ludzie na Marsie zaczną tworzyć nową cywilizację, a Czerwona
Planeta stanie się dla ludzkości nową Ziemią.
Aleksandra Dobiecka
Źródła: natemat.pl, tvn24.pl, gazetawyborcza.pl, polskieradio.pl,
interia.pl
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Ciekawostki
Nietypowe ogłoszenie
51-letni Dan Perino, na co dzień
mieszkaniec Nowego Jorku, z zawodu artysta, umieścił na miejskich słupach prawie 40 tysięcy
ulotek i obwieścił światu, że szuka
dziewczyny, bo nie chce być dłużej
singlem. Ten wyjątkowy sposób
promocji odniósł niespodziewany
sukces. Po półrocznym okresie od
momentu rozwieszenia ogłoszeń,
przedsiębiorczy mężczyzna podsumował akcję. Okazało się, że otrzymał ponad 8 tysięcy telefonów i w
tym czasie spotkał się z ponad setką
pań w wieku od 25 do 37 lat. Jednak
do tej pory nie udało mu się spotkać
tej jedynej, z którą chciałby założyć
rodzinę. Dlatego akcja poszukiwania towarzyszki życia nadal trwa.
Niepodobne bliźniaczki
Bliźniaczki nie zawsze muszą
być do siebie podobne. Najlepszym
tego dowodem są dwie siostry
Lucy i Mary, na co dzień studentki Gloucester College. Pierwsza z
nich ma jasną upstrzoną piegami
skórę, rude włosy i niebieskie oczy.
Natomiast jej siostra bliźniaczka
chlubi się skórą koloru karmelu,
brązowymi oczami i burzą gęstych
czarnych włosów. Nietypowy wygląd Lucy i Mary wziął się najpewniej stąd, że ich rodzice mają różny
kolor skóry. Pochodząca z Hawajów
matka jest ciemnoskóra, natomiast
ojciec ma jasną karnację. Obie
dziewczyny zgodnie twierdzą, że
posiadanie całkowicie innej siostry
bliźniaczki ma same plusy.
Wioska do wynajęcia
Mieszkańcy niewielkiej węgierskiej wioski Megyer, liczącej zaledwie 18 mieszkańców ogłosili, że
ich wioska jest do wynajęcia. Oferta
skierowana została zarówno do firm,
jak i osób prywatnych.
Za 210 tysięcy forintów dziennie
(ok.690 euro), ewentualny najemca
będzie dysponował pensjonatami w
liczbie siedmiu, z miejscami noclegowymi dla 39 gości. Oprócz tego
„w pakiecie” otrzyma: cztery ulice,
przystanek autobusowy, stodołę z
wybiegiem dla kur, sześć koni, dwie
krowy, trzy owce, cztery hektary
uprawnej ziemi oraz urząd tymczasowego wice sołtysa.
Wioska Megyer została założona
w XVI wieku i położona jest 190 kilometrów na południowy zachód od
Budapesztu. Według urzędującego
sołtysa jest tam wyjątkowo cicho i
spokojnie, wioska leży w przepięk-

nej okolicy tchnącej spokojem.
„Kiedy usiądę na łące z butelką różowego wina, wszystko inne przestaje
się liczyć” – mówi.
Przebranie na czasie
W Walentynki miała miejsce premiera filmu „Pięćdziesiąt twarzy
Greya” nakręconego na podstawie
książki pod tym samym tytułem.
Kilkadziesiąt dni później, 5 marca
(Światowy Dzień Książki UNESCO),
który jest dla brytyjskich uczniów
okazją do przebrania się za ulubionych literackich bohaterów, pewien
11-latek naraził się na nie lada kłopoty, gdy przyszedł do szkoły przebrany za Greya.
Nauczyciele odesłali ucznia do
domu uznając, że jego przybycie
do szkoły z kilkoma sadomasochistycznymi akcesoriami jest nie do
przyjęcia. Oburzona matka chłopca
stwierdziła, że przebranie jej syna w
żaden sposób nie było niestosowne,
ponieważ dzieci doskonale wiedzą z
mediów, kto to jest Grey. I dodała,
że kiedy chłopiec wszedł do szkoły
jako Grey, „każde dziecko od razu
wiedziało za kogo się przebrał”.
Idealne rzęsy
Według amerykańskich naukowców z Georgia Institute of
Technology, idealna długość rzęs
odpowiada jednej trzeciej szerokości
oka. Jeżeli są dłuższe, ułatwiają przepływ powietrza nad gałką oczną, wysuszając ją i narażając na kontakt z
zanieczyszczeniami. Przy dłuższych
rzęsach, które wychwytywały i kierowały strumień powietrza wprost
na gałkę, do modelu oka docierało
więcej cząstek, zaobserwowano też
silniejsze wysychanie. Dla odmiany,
za krótkie rzęsy są dla powietrza jedynie progami zwalniającymi i w
tym przypadku ochrona gałki ocznej
również jest niedostateczna.
Odmładzająca czekolada
Czekolada Esthechoc (najnowszy
produkt firmy Lycotec), podwyższa
poziom przeciwutleniaczy, poprawia
krążenie krwi w organizmie, zapobiega tworzeniu się zmarszczek i
sprzyja młodemu wyglądowi skóry.
Tak twierdzą producenci. I dodają,
że po czterech tygodniach codziennego jedzenia czekoladowych batoników przez wolontariuszy, spadł u
nich poziom markerów stanu zapalnego we krwi, wzrosło też zaopatrzenie skóry w krew.
Batonik Esthechoc, mający zaledwie 38 kilokalorii, jest już dostępny

w sklepach, w pudełkach zawierających ich trzytygodniowy zapas.
Największymi odbiorczyniami tego czekoladowego hitu mają być
mieszkanki miast po trzydziestce,
oraz biznesmeni, którym zależy na
zachowaniu młodego wyglądu „w
stresujących okolicznościach i podczas podróży służbowych”.
Lego walczy z podróbkami
Duński producent popularnych
klocków chce doprowadzić do zakazu sprzedaży podróbek zalewających amerykański rynek. Zaskarżył
do sądu trzy firmy, które oferowały
klientom wyjątkowo podobne zestawy klocków.
Prawnicy Lego przekonują, że
elementy składanych zabawek tworzących postacie, czyli tułowia, nogi,
głowy i ramiona, są tak podobne do
tych firmowych, że naruszają prawa
patentowe duńskiej firmy. Dlatego
Lego żąda odszkodowania z tytułu
strat finansowych zwłaszcza, że na
promocję najczęściej ich zdaniem
podrabianego zestawu specjalnie
dla dziewcząt „Friends” wydała od
2012 roku ponad 40 milionów dolarów.
Dwie z pozwanych firm działają w
Chinach, trzecia w Kanadzie. Jeżeli
sąd uzna prawa patentowe Lego,
podrabiane zestawy klocków mogą
zostać objęte zakazem importu do
USA.

„Lalki miłości”
We Francji istnieje fabryka erotycznych zabawek, która produkuje lalki wyglądające tak realistycznie, iż wydawać by się mogło, że są
to prawdziwe kobiety. Tak zwane
„Lalki miłości” mają lekkie, aluminiowe szkielety, a ich ciało składa
się z silikonu. Ważą około 40 kilogramów i posiadają wewnętrzny
system grzewczy. Dostępne są we
wszystkich kolorach skóry, oczu,
mają różne włosy oraz biusty.
„Lalki miłości” cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że właściciel nie nadąża z produkcją. Trójka
pracujących dla niego fachowców
wykonuje zaledwie jedną lalkę tygodniowo, a każdy egzemplarz jest
jedyny i niepowtarzalny.
Opracowała: Karolina Tomczak
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Porady z szuflady
Wiosenne porządki
Podstawą każdej dobrze wykonanej pracy jest odpowiednia jej organizacja. Na wiosenne sprzątanie
lepiej zarezerwować sobie więcej
czasu, żeby odpowiednio rozłożyć
siły i nie zostawiać wszystkiego na
ostatnią chwilę. Najlepiej dokładnie
posprzątać jedno pomieszczenie i
dopiero wtedy rozpoczynać porządki
w następnym. Co z tego, że w ciągu
jednego dnia umyjemy wszystkie
okna w domu i padniemy ze zmęczenia. Wszechobecny bałagan i tak
nas przytłoczy. Lepiej więc działać
systematycznie i bardziej wydajnie. Nie biegać bez sensu po całym
mieszkaniu w poszukiwaniu odpowiedniego środka czyszczącego,
kolejnej ściereczki, czy odkurzacza.
Wszystkie potrzebne nam szmatki,
detergenty, szczotki i odkurzacz,
powinniśmy zgromadzić w jednym
miejscu, zastanowiwszy się uprzednio, co tak naprawdę będzie nam
potrzebne.

W wiosenne sprzątanie powinni
zostać zaangażowani wszyscy domownicy. Dla każdego z nich należy
sporządzić harmonogram uwzgledniający wolny czas i możliwości.
Naszych pociech nie oszczędzajmy.
Doskonale poradzą sobie z posprzątaniem biurka, ułożeniem zabawek,
zdjęciem pościeli czy odkurzeniem
półek. Nawet, jeżeli mamy wrażenie,
że zrobimy to dziesięć razy szybciej
i lepiej, dajmy dzieciom możliwość
wykazania się. Potem bez względu
na nasze wymagania pochwalmy
latorośl, nie krytykujmy i nie poprawiajmy wykonanej przez nich pracy.

Niezwykłe zastosowania zwykłych
rzeczy
Do wiosennych porządków na
pewno przydadzą się nam zwykle
rzeczy takie jak ocet, soda, cytryna
(bądź kwasek cytrynowy) i oliwka.
Nie zdajemy sobie często sprawy z
tego, jak bardzo te zwykłe rzeczy pomogą nam doczyścić brudną łazienkę, czy zapanować nad zapachami.

Ocet
• Jest bardziej skuteczny, niż niejeden drogi i nieprzyjazny środowisku
detergent. Pozwala usunąć brud, kamień i rdzę, doskonale sprawdza się
także przy myciu okien i luster. Aby
nasze okna i lustra lśniły, wystarczy
umyć je roztworem przygotowanym
z 5 litrów wody i połowy szklanki octu, a następnie wyczyścić do sucha
czarno-białą gazetą.
• Okłady z octu usuwają rdzę i kamień. Szmatki lub waciki nasączone
octem trzeba przyłożyć na zabrudzone miejsca i pozostawić na 2-3 godziny. Potem wystarczy tylko spłukać
ciepłą wodą.
• Kamień w toalecie usuniemy podgrzanym octem, wlanym do muszli
i pozostawionym w niej na pół godziny. Chcąc uchronić muszlę przed
osadem z kamienia, wystarczy raz
na tydzień przelać ją litrem wrzącej
wody z dodatkiem łyżki octu.
• Ocet dobrze myje także podłogę.
Do pół wiadra wody należy dodać
pół szklanki octu. Jeżeli komuś specyficzny zapach octu przeszkadza,
może dodać sok z cytryny lub kilka
kropel olejku zapachowego.
• Dzięki zastosowaniu octu pozbędziemy się z ubrań brzydkich
zapachów, które nie chcą zniknąć
nawet po kilku praniach. Recepta
jest prosta. Nalać do miski ocet, zamoczyć w nim na 10 minut ubranie,

a następnie rozwiesić do wyschnięcia. Zapach octu ginie i zabiera ze
sobą inne nieprzyjemne zapachy.
Stuprocentowy skutek.
• Ocet pomaga również usunąć
brzydkie zapachy z kuchni. Jeżeli
w powietrzu unosi się „aromat” gotowanej kapusty lub smażonej ryby,
wystarczy wlać do garnka ½ szklanki octu i szklankę wody, a następnie
gotować do całkowitego odparowania. Nieprzyjemne zapachy znikną.
Soda oczyszczona
Doskonale sprawdza się w kuchni.
Usuwa z dłoni i desek do krojenia zapach czosnku i cebuli, czyści wszystkie kuchenne sprzęty, zapobiega
rdzewieniu, zastępuje wybielacz
do prania, czyści armaturę. O tych
i innych właściwościach zwykłej
sody oczyszczonej mało kto wie. Z
odrobiną sody można doprowadzić
do porządku cały dom. Nie jest
szkodliwa dla organizmu człowieka (w odróżnieniu od powszechnie
stosowanych środków czyszczących,
piorących i wybielaczy) i rozkłada
się w temperaturze już powyżej 60
stopni Celsjusza.
• Czyszczenie kuchenki
Wierzch kuchenki: czyścić pastą
z sody (soda połączoną z niewielką ilością wody) za pomocą gąbki.
Przypalone resztki namoczyć wodą
i dokładnie posypać sodą, a po dłuższej chwili usunąć brud.
Wnętrze piekarnika: czyścić pastą
z sody przy użyciu gąbki, szybę w
klapie piekarnika posypać sodą,
przykryć mokrym ręcznikiem papierowym, po chwili usunąć ręcznik, a
szybę wytrzeć wilgotną gąbką.
• Czyszczenie kuchenki mikrofalowej
Wodę z dodatkiem kilku łyżeczek
sody gotować w kuchence około 4
minut, następnie wytrzeć ścianki
kuchenki gąbką lub papierowymi
ręcznikami.
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• Usuwanie spalenizny z garnków
Na dno garnka nalać wody, zagotować, wyłączyć, wsypać pół szklanki
sody i zostawić na noc. Rano wylać
wodę i dobrze wypłukać garnek.
• Usuwanie osadu z kawy i herbaty
Zabrudzone miejsca na dzbankach
czy kubkach wyczyścić pastą z sody.
• Soda rewelacyjnie się sprawdza
przy praniu firanek. Trzeba tylko
do proszku dosypać pół szklanki
sody, a firanki nie dość, że odzyskają swoją biel, ale również nie będą
sprawiały wrażenia pomiętych i pogniecionych.

• Fugi w łazience doskonale czyści
się za pomocą pasty z sody oczyszczonej i wody. Można dodać także
kwasku cytrynowego, aby działanie
było jeszcze silniejsze. Pastę należy
nałożyć na fugi i pozostawić tam
około godziny, następnie je wyczyścić starą szczoteczką. Sodowokwaskowo-wodna pasta poradzi
sobie także z odbarwieniami i kamieniami w wannie, zlewie, czy
muszli klozetowej.
• Osady z kawy, herbaty, pozostałe
na kubkach i łyżeczkach, czyścimy
właśnie sodą nabraną na zwilżoną
szmatkę.
• Czas na dywany. Szybko i tanio
można odświeżyć dywan posypując go warstwą oczyszczonej sody.
Pozostawić ją na 15-20 minut a następnie wyczyścić dywan odkurzaczem.

• Jest dobrym pochłaniaczem nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z lodówki, czy szafki do
butów. Wystarczy do małej miseczki
wsypać sodę i wstawić do miejsca
skąd pochodzi niezbyt miły zapach.
Można również zrobić odświeżacz
zapachów do łazienki napełniając
miseczkę sodą i ulubioną solą do kąpieli zmieszaną w równych proporcjach. Soda likwiduje także zapach
naftaliny.
• Jeżeli ściereczki lub myjki przesiąkną nieprzyjemnym zapachem,
soda również pomoże. W roztworze
2 łyżek sody oczyszczonej i pół litra
ciepłej wody (można dodać kilka
kropelek płynu do naczyń), namoczyć ściereczki i trzymać je w roztworze przez całą noc. Następnie
wypłukać i wyżąć a będą pachniały
jak nowe.

47

• Ocet i soda doskonale wyczyszczą
drzwi kabiny prysznicowej. Najpierw
trzeba je spryskać octem, po kilku
minutach wyszorować gąbką z sodą,
a następnie spłukać.
• Mieszanka sodowo-octowa służy także do czyszczenia toalety.
Wystarczy zasypać muszlę sodą,
następnie zalać octem, całość wyszorować szczotką i dokładnie spłukać.
Cytryna i kwasek cytrynowy
Usuwa kamień z czajnika i ekspresu do kawy. Gorący roztwór kwasku
cytrynowego pozostawiamy na pół
godziny w czajniku czy ekspresie, a
potem zagotowujemy (przez ekspres
przepuszczamy). Po wylaniu mętnej
cieczy dwukrotnie zagotowujemy
czystą wodę w czajniku i dwa razy
przepuszczamy maksymalną ilość
wody przez ekspres do kawy.

Ocet i soda
Jak można się domyślić, takie połączenie powoduje podwójną skuteczność.
• Pasta z sody i octu przygotowana
w proporcjach 2:1 usunie kamień
i pozwoli wypolerować na wysoki
połysk metalowe przedmioty takie
jak kran w łazience i w kuchni, „słuchawka” prysznica, dzbanek do kawy czy tłuste i bardzo zabrudzone
wnętrze piekarnika.
• W przypadku zapchanych i niedrożnych rur, wystarczy wsypać do
odpływu pół szklanki sody i zalać
szklanką octu. Kiedy mieszanka
przestanie się pienić, kilka razy przelać wrzącą wodą. Najlepiej stosować
ten zabieg na noc a spłukać rano.

Przed umyciem piekarnika i mikrofalówki dobrze jest „potraktować” te sprzęty cytryną. Do miseczki
wlać wodę i sok z połówki cytryny,
wstawić do tych urządzeń i gotować
przez kilka minut. Taki zabieg wpłynie na łatwiejsze mycie ciepłą wodą
z dodatkiem płynu do naczyń.
Oliwka
Aby powierzchnie ze stali nierdzewnej się nie brudziły, po umyciu
i wytarciu do sucha trzeba natłuścić
je delikatnie oliwką, dzięki czemu
będą pięknie błyszczały, a smugi i
mniejsze zarysowania znikną.
Jak widać, żeby nasze mieszkanie
lśniło czystością, nie zawsze trzeba
używać drogich preparatów, które
ciągle są reklamowane w telewizji
jako środki niezbędne do życia.
Marzena Dobrowolska
Źródła: polki.pl, w-spodnicy.pl,
vrota.pl
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Mama i dziecko
Odpieluchowanie bez przemocy i konfliktów.
Chcesz mieć dobry kontakt ze
swoim dzieckiem? Wolałbyś widzieć w dziecku raczej partnera niż
podwładnego? Chcesz aby maluch
chętnie z Tobą współpracował i miał
do Ciebie zaufanie? – Z pewnością!
Wykorzystaj więc okazję, jaką
stwarza moment pożegnania z pieluchami, do zacieśnienia więzów
między Wami! Wypróbuj NHN, czyli
sposób wychowania dziecka, dzięki któremu pieluchy przestaną być
potrzebne, a Wy zaczniecie jeszcze
lepiej się rozumieć!
O największej przygodzie mojego
macierzyństwa
Zanim urodziła się moja pierwsza
córka, zachwyciłam się ideą rodzicielstwa opartego na budowaniu
silnych więzi z dzieckiem (ang. attachment parenting – rodzicielstwo
towarzyszące, czułe rodzicielstwo).
Ten sposób wychowania polega
przede wszystkim na zachowaniu
fizycznej bliskości, rozwijaniu obustronnej komunikacji między dzieckiem a rodzicami, oraz na szybkim
odpowiadaniu na naturalne potrzeby dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby emocjonalnego
bezpieczeństwa (częste przytulanie,
noszenie, karmienie na żądanie itp.).
Najstarszą córę od urodzenia nosiłam w chustach (efektem moich
odkryć jest stworzenie firmy produkującej chusty do noszenia dzieci i
popularyzującej ideę naturalnego

rodzicielstwa: www.chusta.pl ), dbałam o nawiązanie jak najbliższego
z nią porozumienia. Wiele wynalazków naszej cywilizacji, takich jak
smoczki do uspokajania, elektroniczne nianie, wibrujące łóżeczka i
leżaczki z pozytywką, postanowiłam
zastąpić po prostu swoją obecnością. Dlaczego? Otóż uważam, że
tylko spędzając czas razem można
budować bliskość. Miłość karmi
się obecnością. Dla bardzo małego
niemowlęcia leżącego w łóżeczku,
mama, która jest w pokoju obok,
piętro niżej, czy schowana za szafą praktycznie nie istnieje. Mama
jest wtedy, kiedy jest blisko, kiedy
dziecko może odbierać ją wszystkimi zmysłami. Nosząc dziecko jesteśmy z nim dłużej, pełniej i częściej
niż kiedy tylko „odwiedzamy” jego
łóżeczko aby je doglądać, przewijać
czy karmić. W ten sposób dajemy
sobie więcej szans na zbudowanie
tej szczególnej fizycznej i emocjonalnej bliskości, która dodaje życia
rodzicielskiej miłości.
Nowoczesne wynalazki, takie
jak wymienione już elektroniczne
nianie czy leżaczki z pozytywką, z
pozoru mogą ułatwiać nam życie
codzienne z małym niemowlęciem.
Jednak należy stosować je bardzo
ostrożnie. Jeżeli korzystamy z ich
pomocy zbyt często, mogą one stać
się barierą utrudniającą nam nawiązanie bliskiego kontaktu emocjonalnego z dzieckiem. Każdy potrzebuje
czasem chwili odpoczynku, spokojnego czasu tylko dla siebie. Jako mama trójki małych dzieci, aż nazbyt
dobrze zdaję sobie z tego sprawę!
Jednak zawsze trzeba pamiętać, że
ten upragniony rodzicielski „święty
spokój” nie powinien być uzyskiwany kosztem pogorszenia jakości i
zmniejszenia ilości kontaktu z dzieckiem.
Jednym z takich nowoczesnych
wynalazków, z pozoru ułatwiających codzienność, są jednorazowe
pieluchy. Jednak jeżeli są stosowane bezmyślnie, utrudniają rodzicom
poznanie języka ciała ich dziecka
oraz, co gorsza, odcinają także i
dziecko od istotnych doświadczeń
związanych z działaniem jego organizmu. Przez „bezmyślne stosowanie pieluch jednorazowych”
rozumiem ich użytkowanie zgodne
z hasłami reklamowymi ich producentów. Slogany reklamowe (takie

jak: Najlepsza ochrona nawet do
12 godzin! Wchłaniają jeszcze więcej luźnej kupki! Nowe, jeszcze bardziej chłonne!) sugerują rodzicom,
że powinni zmieniać pieluszki rzadko, dopiero w momencie, kiedy są
one całkiem pełne. Głos pediatrów,
doradzających zmianę pieluszki po
każdym siusiu, ginie niezauważony
w gąszczu reklam. Rodzice często
wręcz dziwią się, jak można być
tak rozrzutnym i zmieniać pieluszkę, która nie jest jeszcze całkowicie
wypełniona.
Ja również, w opiece nad najstarszą
córką, używałam pieluch jednorazowych. Było to dla mnie oczywistością
– nie miałam wtedy pojęcia, że można inaczej. Owszem, zdarzało mi się
także wykorzystywać ich zadziwiającą superchłonność do maksimum…
Robiłam to, co wszyscy wokół, nie
zastanawiając się zbytnio, czy rzeczywiście jest to najlepsze rozwiązanie
dla mnie i mojego dziecka.
Refleksja przyszła z czasem. Kiedy
Iza miała około pół roku, zaczęłam
już pomału myśleć nad tym, jak rozegrać sprawę pożegnania z pieluszkami. W moim otoczeniu i w mediach
dominowały dwa przeciwstawne
scenariusze. Pierwszy, zwany często „bezstresowym”, zakładał długotrwałe, kilkuletnie pieluchowanie
dziecka i oczekiwanie aż maluch
sam, bez żadnego zachęcania czy
wskazówek, spontanicznie zacznie
używać nocnika. Drugi scenariusz,
zwany najczęściej „typowym treningiem nocnikowym”, przewidywał stosowanie nęcących nagród i
łagodnych kar w celu nakłonienia
dziecka do powstrzymywania się od
moczenia pieluch i do korzystania
z nocnika.
Żaden z powyższych scenariuszy jakoś mnie nie przekonywał.
Podejście „bezstresowe” wydawało
mi się niepotrzebnym męczeniem
dziecka niewygodą noszenia pieluch
(nikt mi nie wmówi, że chodzenie 24
godziny na dobę 7 dni w tygodniu
przez dwa, trzy czy nawet cztery lata
w bieliźnie z szeleszczących tworzyw
sztucznych jest przyjemne!) oraz pozbawione szacunku dla potrzeb fizjologicznych małego dziecka. Z kolei
„typowy trening nocnikowy”, przypominający sposób kija i marchewki, i łączący w sobie przekupstwo z
mniej lub bardziej łagodnym naciskiem, zupełnie nie komponował mi
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się z ideą rodzicielstwa towarzyszącego. Jeżeli bowiem chciałam traktować dziecko z szacunkiem, jako
Człowieka, mającego swoje uczucia
i dążenia, jeżeli chciałam, aby było
mi partnerem w szczerych rozmowach, nie mogłam przecież zaraz na
początku jego życia sprowadzać go
do roli krnąbrnego podwładnego,
którym się manipuluje...
Całą sprawę pieluchowo-toaletową starałam się więc zorganizować
inaczej, po swojemu. Poruszałam
się zupełnie po omacku, nie mając
możliwości korzystania z doświadczeń innych mam o podobnych poglądach. Priorytetem było dla mnie
traktowanie dziecka z szacunkiem i
obdarzenie zaufaniem. Wychowując
najstarszą córkę robiłam więc mnóstwo dziwnych (z punktu widzenia
części rodziny i znajomych) rzeczy:
Zaczęłam sadzać córę na toalecie
w wieku około 7 miesięcy. Zewsząd
słyszałam: „Przecież to za wcześnie! Ona i tak nic nie czuje, nie ma
żadnej kontroli i nic nie rozumie!”.
Wyraźnie jednak widziałam, że owszem, córa świetnie rozumie do czego służy toaleta.
Nie używałam wcale nocnika,
tylko trzymałam małą w objęciach
na dorosłej toalecie. Znów był to
dla wielu powód do zdumienia:
„Przecież każde dziecko MUSI mieć
NOCNIK!”. Moje dziecko jednak wolało naśladować dorosłych, a ci nie
używają przecież nocników, tylko
dużych toalet.
Proponowałam wizytę w toalecie
zawsze po spaniu, zawsze po jedzeniu, przed i po spacerze. Były to sytuacje, w których większość dorosłychkorzysta z toalety, wydawało mi się
więc zupełnie logiczne, że i dziecko
w tych chwilach może potrzebować
mojej pomocy. Pomagałam więc,
trzymając ucieszoną małą w objęciach ponad toaletą, mimo komentarzy typu: „Przecież powinnaś poczekać, jak będzie miała ze trzy lata
to sama przyniesie sobie nocnik!”.

Cierpliwie tłumaczyłam córce o co
mi chodzi z tym siusianiem do toalety. Komentarzami typu: „Przecież
takie małe dziecko nic nie rozumie!”
w ogóle się nie przejmowałam.
Czułam, że dzieci rozumieją o wiele
więcej niż są w stanie powiedzieć.
W końcu zdjęłam jej te pieluchy na
dobre, bo zauważyłam, że bez nich
zdecydowanie lepiej sobie radzimy.
Wbrew komentarzom („Przecież takie małe dziecko MUSI sikać w pieluchy!”) okazało się to trafną decyzją.
Kiedy urodziła się młodsza córka,
wielu straszyło mnie, że wszystkie
moje wysiłki pójdą w las i starsza, kopiując zachowanie nowego
członka rodziny, zacznie znowu robić w pieluchy tak jak noworodek.
Zastanawiałam się co mogę zrobić,
żeby tego uniknąć. Znowu spontanicznie wymyśliłam coś bardzo
dziwnego...
Kiedy widziałam, że młodsze maleństwo „coś kombinuje”, po prostu
trzymałam je nad toaletą. Całkiem
szybko nauczyłam się zauważać
symptomy zwiastujące zbliżającą
się noworodkową kupkę. Uderzyło
mnie, że to maleńkie dziecko coraz wyraźniej sygnalizowało swoje potrzeby toaletowe, czekając i
coraz głośniej domagając się ich
zaspokojenia. Starsza córka często
miała więc okazję entuzjastycznie
bić brawo młodszej siostrze za popisowe zrobienie kupki do toalety.
Zainspirowana tym dobrym przykładem Iza z własnej inicjatywy
stała się dużo bardziej samodzielna
toaletowo i nie chciała już żadnych
pieluszek w nocy (dotąd jeszcze w
nocy ich używała).
Byłam przekonana, że postępuję
słusznie – związany z trzymaniem
maluszka nad toaletą brak konieczności zmieniania brudnych
pieluch i pracowitego mycia pupy
niemowlęcia wydawał mi się wyjątkowo higienicznym i atrakcyjnym
rozwiązaniem! Zastanawiała mnie
również zaskakująca reakcja malucha, który choć przecież taki maleńki, to jednak coraz wyraźniej komunikował swoje potrzeby toaletowe i
domagał się mojej pomocy. Muszę
jednak przyznać, że trzymając w objęciach nad toaletą trzytygodniowe
maleństwo, czułam się dość dziwnie,
wręcz surrealistycznie. Ponieważ ten
temat nie dawał mi spokoju, zaczęłam szukać informacji w przepastnej sieci anglojęzycznego Internetu.
Chciałam poczuć się raźniej, więc
szukałam doniesień o innych dziwnych mamach, którym przyszło do
głowy zdjąć noworodkowi pieluchę
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i pozwolić mu wypróżnić się w bardziej higieniczny sposób. Byłam bardzo zdumiona, kiedy dowiedziałam
się, że takich rodziców jest lekko licząc jakieś pół świata, a spore grupy
takich „dziwaków” mieszkają również w wysoko rozwiniętych krajach
będących pod wpływem tzw. kultury
zachodniej! W języku polskim materiałów na ten temat nie znalazłam
wtedy żadnych. Tak odkryłam ideę
wychowania bezpieluchowego, czyli Naturalną Higienę Niemowląt
(NHN), która okazała się jedną z najciekawszych przygód mojego macierzyństwa. Dzięki niej nawiązałam z
moimi maluchami wyjątkowo bliski
kontakt. Wcześniej też mi się zdawało, że dobrze się porozumiewam
ze swoim dzieckiem... po prostu nie
zdawałam sobie sprawy, że można
rozumieć je jeszcze lepiej.

Patrząc z perspektywy czasu na
wszystkie te „dziwne” pomysły,
które wykorzystywałam ucząc najstarszą córkę korzystania z toalety,
widzę, że była to pewna zmodyfikowana wersja Naturalnej Higieny
Niemowląt. Taką wersję stosują rodzice starszych dzieci, którzy zbyt
późno dowiedzieli się o tej metodzie.
Bardzo brakowało mi wtedy jakiegoś przewodnika, jasnych porad na
temat jak przeprowadzić łagodne
pożegnanie z pieluszkami u malucha, który dotąd był wychowywany
wyłącznie w pieluszkach jednorazowych (i to wykorzystywanych do
maksimum).
Dziś wiem już o wiele więcej niż
wtedy, kiedy po raz pierwszy zostałam mamą. Poradziłam sobie z
wieloma trudnościami związanymi
z nieodpowiednim użyciem pieluch
jednorazowych u pierwszej córki.
Przetrwałam trudności z korzystaniem z nocnika u średniej pociechy, związane ściśle z jej alergiami
pokarmowymi. Wychowuję do życia
bez pieluch już kolejne niemowlę,
każdego dnia nabywając nowych
doświadczeń i wciąż się ucząc.
Kinga Cherek
www.chusta.pl
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Słowo o byle czym
Przychodzi baba do zegarmistrza i mówi – Niech będzie.
Odpowiedziało jej tylko tykanie
zegarów. – Ki diabeł, zamruczała, a
głośniej powiedziała – Przecie mówię, niech będzie! Zza lady wychylił
się starszy mężczyzna z czarną lupą w oku. – A co ma być? Baba się
przestraszyła i milczy. Zegarmistrz
machnął ręką. – Ech, niech będzie,
co ma być, powiedział znikając za
kontuarem. Baba podchodzi bliżej.
Na stole leży rozmontowany zegarek
elektroniczny, a mężczyzna przez lupę czyta malutką instrukcję obsługi
zegarka.
– Nic z tego nie rozumiem, zamruczał. Klient ma przyjść jutro po
odbiór, ale tu nie ma ani jednego
kółka – nie te czasy. A pani w jakiej
sprawie, może zegarek do naprawienia? – Nie, po co mi zegarek? Tak
tylko zajrzałam, bo ciekawa byłam,
co tu się święci a do autobusu mam
jakie dwie godziny. – Skąd pani będzie wiedzieć, kiedy miną dwie godziny? – Przecie to tyle, ile zajmuje
mi obrządzenie moich stworów.
Mężczyzna nie odpowiedział. Baba
nie daje za wygraną i mówi. – Ale
tu tyka. –To jest moja cisza. Gdyby
przestały tykać, pustka by mnie chyba zabiła. – Hm… , to tak, jak w moim obejściu. Jo tam tyż mam swoją
ciszę. Ale gdyby ptactwo przestało
rejwach czynić, muchy brzęczeć, to
też by mi się nijak zrobiło… Czas leci.
– Ano, leci, dodał starszy człowiek.
Oboje milczeli, ale baba czekała na
dalszy ciąg rozmowy, więc zegarmistrz po chwili spytał. – Czytała
pani książkę… Ach, nieważne. Pani
pewnie niewiele czyta? – A po kiego? To, co mom wiedzieć, to już
wim. Kiedyś żem przeczytała caluśką książkę, co to nauczyciel mi ją
przyniósł. Ale potem byłam jeszcze
głupsza, niż przedtem.
– O czym to było? – O fizoloferach
czy jakoś tak. Może o fi-lo-zo-fach?
– Na jedno wychodzi. Było o takim
jednym, co godoł, że jak cosik spada,
to spada coraz szybciej, bo się cieszy,
że mu coraz bliżej do ziemi. I co to za
fizolofia? – To był starożytny filozof,
a wtedy ludzie jeszcze niewiele wiedzieli. – No ale potem i tak się kłócili. Co jeden to mądrzejszy i co innego
godoł. Ta książka to tylko historyja
błyndów. No ale, że trza uczyć się na
błyndach, to niech się dalej uczą. Jo
tam wim swoje. – Wobec tego, co
pani wie? – Bo jo wim, żem się nauczyła na pamięć niektóre takie te,
że na ten przykład „I milczący głupiec może ujść za mędrca”. To cicho
siedzę, nic nie godom, i takim spo-

sobem mądra jezdem, chocia głupia
ze mnie baba. – To pani jednak czyta. Przeczytała pani całą? – Panie.
Przeczytać to można rozkład jazdy.
To, to trzeba czytać przez całe życie
a i tak głupim się umiera.
Zegarmistrz spojrzał inaczej na babę i zadumał się. – Tak, ja też czytam.
W największym zegarze coś jęknęło, zgrzytnęło i przestał tykać. Baba
po chwili: – To my mamy już bliżej
niż dalej. Zegarmistrz rozparł się
wygodnie na starym krześle z poręczami. – Ja już swoje przeżyłem.
Teraz nie wszystko zrobiłbym tak
samo jak wcześniej, ale już mi nie
wypada mówić, co by było, żeby-gdyby. Wszystko już się dokonało. Ach,
przepraszam. Może zrobię kawę? –
Niech będzie. Zegarmistrz uśmiechnął się, wyszedł, a po dłuższej chwili na stoliku pod oknem postawił
termos i dwa kubki. – Zapraszam.
Oboje w milczeniu zaczęli sączyć
kawę.
– Dawno żem kawy nie piła.
Smakuje. – Miło mi. Kiedyś siadaliśmy tutaj z żoną, ale już jej tu nie
ma. – Zmarło się biedaczce? – Skąd!
Dwadzieścia lat temu wyjechała do
Ameryki z piekarzem z pobliskiego
miasta. – I co, polepszyła sobie? – Po
pięciu latach odezwała się do mnie,
że chciałaby wrócić. On się rozpił,
a ona poszła do pracy w szwalni.
Odechciało się jej amerykańskiego miodu, ale po pięciu latach ja
już nie chciałem jej. Stała się dla
mnie obca. – Nie pożałował jej pan,
nie wybaczył? – Wybaczyłem, ale
musiałbym postąpić wbrew sobie.
W jednej z książek napisano: „Nie
rezygnuj z siebie tylko dlatego, aby
chronić kogoś innego. Nawet, jeśli
poczuje się urażony, być może jest
mu to potrzebne dla jego własnego
rozwoju”. – To ile ona ma lat? – Jest
ode mnie młodsza, ale już nie tak
młoda. Gdyby się ocknęła po roku,
dwóch…, Ale potem już więź emocjonalna wygasa. To już jest dla mnie
obcy człowiek. Poza tym ja żyję bardzo skromnie. Ona też z głodu nie
umiera i tam będzie miała emeryturę. Nigdy tak naprawdę ze mną
nie rozmawiała. Żyliśmy w dwóch
różnych światach. Miłość, a może
raczej zauroczenie minęło i chociaż
mieszkaliśmy pod jednym dachem,
czułem się samotny. Pewnie ona też,
dlatego wybrała tego drugiego. Ale
było, minęło.
– Pozmieniało się na tym świecie,
kontynuowała baba. – To zależy, jak
na to patrzeć. Mam na stole zegarek,
ale będę musiał oddać nienaprawio-

ny. – I co pan powie? – Nie wiem.
Co mnie podkusiło, żeby go przyjąć,
też nie wiem. Może ta instrukcja …
Chciałem spróbować. Jestem już na
emeryturze i dorabiam sobie, ale tak
naprawdę, to dopłacam do tego, żeby móc tutaj siedzieć.
– A dzieci pan mo? – Tak, ale wyjechały stąd. Przychodzi do mnie
pewien mężczyzna, który chce mój
zakład wykupić ze wszystkim, urządzić tu stylową restaurację i hotel.
Ale ten dom stoi w dobrym punkcie a nad zakładem są jeszcze dwa
piętra. – To może dzieci… – Hm…
Nie czytała pani? „Testament sporządzaj na łożu śmierci”. – Tak, to je
mądre. Zaraz pod miastem mieszka
taka jedna, co syna wykierowała na
doktora i wszystko mu zapisała. Tera
on tam je pon, pacjenty z daleka do
niego zajeżdżają, a ona mieszka w
komórce przy chlewiku i przez cały
dzień nie wolno jej nosa wyściubić,
bo on jej się wstydzi. Dopiero wieczorem wyjść może na obejście,
żeby posprzątać. Tak... I co pon na
to? – A co na to sąsiedzi? – Ee tam.
Każdy cicho siedzi, bo on z wójtem
się trzymo. Roz żem u niej była, to
ona godo, że jej tak dobrze, że jej
syn sam wziął swoją nagrodę, a ona
czeka na swoją, bo już niewiele jej
zostało. Pogodzona jest z losem. Ale
na mnie już czas. Dziękuję piknie,
może zajrzę tu jeszcze kiedy. Baba
zacisnęła kwiecistą chustę pod brodą, odsunęła kubek z niedopitą kawą i po chwili wyszła.
Zegarmistrz spojrzał na największy zegar… .
Michał Nowacki
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Autobus do Polski
I dostałem reprymendę od samego Króla Królestwa Belgii Juliana
Złotego. Nie podobało się Królowi,
że ta przerwa na reklamy trwa tak
długo! W klawiaturę więc uderzam
i felieton swój pisać... znów zamierzam.
I taka sprawa. Jak już sam Król
zaangażował się w tak rzecz poważną, sprawę wręcz wagi międzynarodowej – odmówić, mnie prostemu
szarakowi, po prostu nie wypada.
Choć, przyznam się szczerze, że trochę skołowany jestem. Swojego czasu autobus taki był jeden – mój. Dziś,
za sprawą nadchodzącego Pana
Maja Wybornego, rozjechały się
po Polsce i poza granice Żabobusy,
Pomidorobusy, Niebieskobusy, a
przy okazji zbliżających się świąt
wiosny – również Krokusobusy i
Marzannobusy. Jak tu się nie pogubić, gdy tyle tego po Polsce jeździ?
Niemniej jednak, zaakceptować
trzeba, że to modne ostatnio formy
aktywności dnia codziennego dla
obywateli naszych, co by nudzić się
czasu nie mieli. Ale, ja nie o tym.
Gdzie indziej jest pies pogrzebany.
Bo mówi się, że przykład dawać
nam powinni „z góry” – cokolwiek
to znaczy. A dla mnie nic dobrego
nie wynika, z tej top mody ostatniej,
że każdy w Polsce busa mieć powinien. Takie wzywanie do robienia mi
konkurencji to naprawdę, nic dobrego dla mnie. Obawiam się tylko, że
moje biadolenie też już nie pomoże.
Dlatego kończę ten wątek, bo muszę
coś jeszcze z Wami omówić. Ale pamiętajcie moi Drodzy – jakby co, to
poświadczycie, że mój autobusik był
pierwszy i zawsze jedyny.
Druga rzecz. – Ważna sprawa
świąt. Niby nikogo dziwić nie powinna przy kwietniu. A mnie jednak
zadziwia świąteczny pasażer z boku.
O! I tu dochodzimy do sedna mojego
wstępu o autobusach. Bo z racji tego,
że ja nie podążam za modą, a wręcz
stoję w opozycji do niej, nie ulegając

owczym pędom, przesiadłem się na
popularne ostatnio „BLA BLA CAR”.
Dla niewtajemniczonych, to taka
bajerancka aplikacja, gdzie można
wyszukać towarzyszy wspólnych
podróży, by taniej było – i najlepiej
w jednym kierunku... Myślę, „bla
bla”, że to tak fajnie brzmi, myślę,
może rzeczywiście podczas podróży,
od słowa do słowa, poznam kogoś
ciekawego. Taki świąteczny mój
wybryk. I oczywiście trafiłem „jak
kulą w płot”. Poznałem namiętną,
rozgorączkowaną perełkę świąteczną, fankę rymów częstochowskich,
podczas wysyłania świątecznych życzeń od serca. Gdy wysyłała SMS-y
w roamingu wyglądała jak Internet
na dwóch długich nogach w poszukiwaniu zasięgu. Oczy jej parowały z
zachwytu, gdy znalazła rym do słowa
„zajączka”, który coś tam trzyma w
„rączkach”. Przy dziesiątym SMSie, żeby było bardziej oryginalnie,
zamieniła życzenia w wersji z zajączkiem na wersję z barankiem. A

do szefa to musiała wysłać życzenia
biznesowe. Bo jak inaczej? Wpisała
więc w wujka google hasło – życzenia dla prowadzących działalność
gospodarczą. Pyta mnie czy wypada?
Mówię, a tak! Wysyłaj. Pomyślałem,
że przecież nie ma nic lepszego jak
przypomnieć szefowi w święta o pracy. W wolnych chwilach od szukania rymów i wysyłania SMS-ów do
całego swojego plemienia przyjaciół,
rodziny i pracy, zachowywała się jak
bus obserwacyjny CBA. Każdy radar wypatrzyła. Przyznać jej trzeba,
że do domu wróciłem bez żadnego
mandatu, a na dodatek cały słownik
rymowanek poznałem i swój mizerny zasób słów powiększyłem. O ja
wdzięczny mej podróżnej koleżance!
Dojechawszy na miejsce, w moje
ukochane Bieszczady, kolega – właściwie też z konkurencji, bo ma firmę
przewozową i wynajmuje busy, zapytał mnie – jak podróż? – Świetnie!
Przy okazji, po drodze, zrobiłem
doktorat z rymowanej żenady. Nic
lepszego na święta!
Do teraz przypomina mi się jak
moja pasażerka powtarzała nieustannie, że „życzenia to trzeba
umieć pisać!”. A z racji tego, że ja nie
umiem, życzę Wam moi Czytelnicy
– standardowo – Wesołych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy!
Adam Snarski
www.adamsnarski.cba.pl
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Dodaj bezpłatnie
swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail
na adres

antwerpiapopolsku
@gmail.com

(w temacie wiadomości
proszę wpisać
„ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią ogłoszenia
na nr

0489.823.803

kwiecień 2015

Szukam pracy w okolicach Kortrijk 8520. Mam 36 lat wykształcenie średnie. Bardzo dobrze znam język niderlandzki, angielski.
Posiadam doświadczenie na kuchni jako pomocnik kucharza,
przy zbieraniu pieczarek oraz sprzątaniu. Tel.: 0488 23 90 72
Mężczyzna poszukuje pracy przy remontach. Tel.: 0491 504 943,
Paweł
Sprzedam bardzo tanio książki ezoteryczne - głównie - z Gnozy
- Rożanego Krzyża. Jak nowe. Tel.: 0484 85 68 64
Opiekunka do dziecka, osoby starszej lub niepełnosprawnej.
Kompetentna i dyspozycyjna, z wieloletnim doświadczeniem.
Potrafię organizować przyjęcia okolicznościowe od strony kulinarnej, szyć na maszynie drobne przeróbki, zajmować się
ogrodem, sprzątać. Tel.: 0466 304 362 , e-mail: appanaci@o2.pl
Chętnie pomogę w nauce języka niderlandzkiego w zamian za
pomoc w pracy domowej lub w zamian za lekcje na komputerze.
Tel.: 0484 85 68 64
Sprzedam nową pralkę. Ania (Antwerpia): 0487.123.153
Zawiozę, przywiozę na każde lotnisko lub w inne miejsce.
Szybko, komfortowo i bezpiecznie. tel. 0497.179.461
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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/.

