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Poznajemy Flandrię

Belgijskie wybrzeże - część V
Zapraszam na ostatni odcinek
cyklu o miastach, miasteczkach
i kurortach położonych na belgijskim wybrzeżu Morza Północnego.
W tym numerze odwiedzimy
Zeebrugge i Knokke-Heist
Zeebrugge
To port dla Brugii, z którą połączony jest poprzez kanał. Nazwa miasta
w dosłownym tłumaczeniu oznacza
„Brugia na morzu”. Zeebrugge liczy
około 5 tysięcy mieszkańców i jest
największym i najważniejszym pod
względem gospodarczym portem
rybackim w Belgii. Odbywający się
tutaj targ rybny należy do największych w Europie. Zeebrugge to także ważny port handlowy, w którym
przeładowywane są głównie ropa
naftowa i surowce chemiczne, do
którego mogą wpływać statki o nośności do 200 tysięcy ton. Port oferuje
także bardzo szeroką ofertę połączeń
promowych do Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Hiszpanii, Danii i Szwecji.
W 1895 roku, obok maleńkiej rybackiej wioski Zeebrugge, rozpoczęto
budowę nowego portu i przystani.
Podstawowym elementem projektu
było 2,5 kilometrowe molo w kształcie półksiężyca, które miało chronić
wpływające i wypływające statki
przed nieprzewidywalnymi falami
Morza Północnego. Uruchomiono
także linię kolejową i system kanałów, co ułatwiło dostęp Brugii do
morza i znacznie polepszyło infrastrukturę belgijskiego wybrzeża. W
1907 roku ukończono budowę portu,

który od tej pory przynosił miastu
ogromne korzyści finansowe.
Dalsze plany rozwoju Zeebrugge
pokrzyżowała I wojna światowa.
Alianci, przekonani o tym, że port
jest bazą dla niemieckich łodzi podwodnych, usiłowali go zablokować.
Statki blokujące z ochotniczymi
załogami zostały sprowadzone na
pozycje strategiczne i zatopione, co
pociągnęło za sobą ogromne ofiary
w ludziach. Niestety, w rezultacie
akcja odniosła tylko połowiczny
sukces. Do dnia dzisiejszego u podstawy mola znajduje się pomnik ku
czci poległych wówczas marynarzy
i plan przebiegu akcji.
Podczas II wojny światowej podjęto podobne działania, tyle że
sprawniej zorganizowane, ale nie
uchroniło to portu przed atakami
bombowymi i zniszczeniami dokonanymi w 1944 roku przez wycofujących się Niemców. Ostatni z blokujących wejście okrętów wydobyto z
dna dopiero w 1957 roku.
Zeebrugge ma w swojej historii tragiczną katastrofę. 6 marca 1987 roku prom Herald of Free Enterprise,
który wypłynął z portu o godzinie
19: 00, wkrótce po odbiciu od brzegu zatonął w lodowatych wodach
Morza Północnego. Statek był promem samochodowym z otwartym
pokładem dla pojazdów i w niedługim czasie po rzuceniu cum wypełnił się wodą, ponieważ podnoszone
wrota były niedomknięte. Pomimo
rozpaczliwych wysiłków załogi by je
zamknąć, było jednak za późno. W

ciągu kilku minut statek, na którego
pokładzie znajdowały się 193 osoby,
przewrócił się do góry dnem i pogrążył w morskiej otchłani. Zginęli
wszyscy pasażerowie i cała załoga.
Do tej pory, chociaż powód katastrofy był jasny, przyczyny niedomknięcia drzwi pozostały niewyjaśnione. Przy okazji wyszły na jaw
usterki, a właściwie ukryte wady
tego typu promów samochodowych. Niektórzy twierdzą wręcz, że
katastrofy można by uniknąć, gdyby
prom posiadał przegrody umieszczone na poziomie pokładu samochodowego, co jednak miałoby ujemny
wpływ na zyski armatora, bowiem
przegrody ograniczyłyby ładowność
statku.
Zeebrugge, rozrzucone wzdłuż
brzegu między grupami ogromnych doków, dzieli się obecnie na
kilka osiedli. W każdym z nich
znajduje się przystanek tramwajowy Kusttram. W odległości kilku
minut spacerkiem od przystanku
Zeebrugge Strandwijk jest małe
nadmorskie kąpielisko otoczone od
zachodu piaszczystymi wydmami.
Knokke-Heist
Knokke-Heist założone zostało
przez irlandzkich pielgrzymów w
szóstym wieku i pierwotnie nazywało się Cnoc. W początkach XIII stulecia dwie rybackie osady – Knokke
i Koudekerke (dzisiejsze Heist), połączone zostały w jedną dużą wieś,
która dała początek dzisiejszemu
kurortowi. Do XVI wieku, kiedy to
rzeka Zwin została całkowicie zamulona, była jedną z najbardziej
uczęszczanych dróg wodnych, łączącą Bruggie z Morzem Północnym.
W 1340 roku miała tu miejsce jedna z największych bitew morskich
owych czasów: Edward III wpłynął
wówczas do ujścia rzeki wraz ze swymi flamandzkimi sojusznikami, by
zniszczyć flotę francuską zgromadzoną z myślą o planowanej inwazji
na Anglię. Na początku XVII wieku
Knokke-Heist zamieszkiwało zaledwie 200 mieszkańców i przez kolejne dwa stulecia pozostawało niewielką miejscowością. Aż nadeszły
czasy króla Leopolda, modernizacji
wybrzeża i Kusttram. To wszystko
uczyniło z tej niewielkiej, nieciekawej wioski perłę wśród belgijskich
kurortów.
Obecnie Knokke – Heist powszechnie uważane jest za najbardziej sno-
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bistyczne miejsce na wybrzeżu. To
przepiękna miejscowość pełna drogich restauracji, markowych sklepów i galerii sztuki. Zabudowania
położone są około 6 kilometrów
wzdłuż wybrzeża aż do granicy holenderskiej. Wschodnie obrzeża
miejscowości, w cieniu zadrzewionych alejek kryją rzędy drogich domów do wynajęcia. Bezpośrednia
ulica biegnąca aż do plaży, ciągnie
się przez dwa kilometry. Po obu jej
stronach mieszczą się najdroższej
marki sklepy z ubraniami, biżuterią,
meblami, antykwariaty, restauracje
i sklepy z pamiątkami.
Najpopularniejszą częścią letniska
są okolice położone na wschód i dookoła Knokke; prawdziwie luksusowy kurort ze wspaniałą plażą, bogatą
ofertą aktywnego wypoczynku i kilkoma prywatnymi galeriami sztuki,
w których swoje prace wystawiają
i sprzedają najsłynniejsi belgijscy i
holenderscy twórcy. Po dziesięciu
minutach spaceru dochodzi się do
kasyna Albert Palace, którego hall
zdobią prace Paula Delvaux, natomiast główną salę – nawiązujące
do twórczości Rene Magritte’a dzieło „Le Domaine Enchante”. W Het
Zoute, najbardziej ekskluzywnej
dzielnicy kurortu, swoje domy ma
wiele znakomitości z całego świata,
między innymi znana top modelka
Claudia Schiffer. Tutaj też mieści się
słynna w kręgach znawców sztuki
galeria Maruani&Noirhomme, gdzie
można obejrzeć zdjęcia autorstwa
między innymi Davida LaChapelle,
twórcy zdjęć Naomi Campbell,
Shakiry czy Paris Hilton.
Luksusowe wille wznoszą się
wzdłuż morza stopniowo przechodząc w czterokilometrowy pas

niezagospodarowanego wybrzeża,
którego poldery i falochrony, słone bagna i grzęzawiska, ciągną się
do granicy z Holandią. To piękny
zakątek, w którym można spotkać
niezwykłe okazy fauny i flory oraz
zobaczyć niepowtarzalne widoki i
cofnąć się w czasie oglądając dawną belgijską architekturę. To w tej
przepięknej willowej dzielnicy znajduje się dziewiczy rezerwat przyrody Zwin, cudowny kawałek natury
tak blisko ludzi, gdzie przyroda jest
dosłownie na wyciagnięcie ręki. Są
też cztery pola golfowe i wyjątkowy
Ogród Motyli, gdzie w podgrzewanych, cieplarnianych warunkach
żyją motyle ze wszystkich zakątków
świata. Towarzyszą im tropikalne
ogrody i wodospady. Ogród można
zwiedzać od kwietnia do października w godzinach od 10:00 do 17:00.
Władze miasta podejmują liczne
inicjatywy służące spopularyzowaniu Knokke – Heist, czego przykładem jest bogaty program okolicznościowych imprez. Wart uwagi
jest zwłaszcza doroczny konkurs
budowania zamków z piasku, a także międzynarodowy festiwal filmów
animowanych, w którym uczestniczy 800 filmów wybranych przez międzynarodowe jury, prezentowanych
szerokiej publiczności w drugiej połowie czerwca i w lipcu.
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Corocznie w Knokke-Heist odbywa się Photo Festival, poprzedzony
międzynarodowym konkursem fotograficznym, na który napływa kilka
tysięcy prac fotograficznych z całego
świata. W dniu otwarcia festiwalu
zwycięzcom wręczane są nagrody
pieniężne, a w różnych częściach
miasta otwierane są wystawy, gdzie
przez miesiąc można oglądać wystawione prace. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że polski fotografik
Zbigniew Stokłosa był dwukrotnie
laureatem tego znanego w świecie
fotografii festiwalu.
Od końca czerwca do połowy
września ma miejsce International
Cartoonfestival (Międzynarodowy
Festiwal Karykatury) w KnokkeHeist. Początki tej imprezy sięgają lat 60-tych ubiegłego wieku.
Tegoroczny konkurs już został rozstrzygnięty i wśród 50 najlepszych
rysunków prasowych, jakie ukazały
się w Europie w 2014 roku, znalazly
się prace dwóch Polaków: Dariusza
Łabędzkiego pod tytułem „Nasza
Prawda” opublikowana w „The
Times Polska Głos Wielkopolski”
oraz Pawła Kuczyńskiego (bez tytułu) opublikowana w tygodniku
„Nie”. Oba rysunki będą opublikowane w katalogu zbiorczym
podsumowującym najlepsze rysunki prasowe Europy roku 2014,
a także zostaną zaprezentowane
na Międzynarodowym Festiwalu
Karykatury w Knokke-Heist w lipcu tego roku.
Belgijskie wybrzeże Morza
Północnego dla wielu z nas pozostało jeszcze nieodkryte. A szkoda. To wyjątkowe miejsce aby
odpocząć, nacieszyć się słońcem,
morzem, piaskiem i obcowaniem
z przyrodą. Mogą tu wypoczywać
ci z zasobniejszym portfelem,
jak również turyści dysponujący
mniejszymi zasobami finansowymi. Dogodne połączenie kolejowe,
a przede wszystkim Kusttram
sprawiają, że w stosunkowo krótkim czasie można przenieść się z
zatłoczonego miasta do miast, miasteczek i kurortów położonych nad
Morzem Północnym – do zupełnie
innego świata.
Anna Janicka
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Nie będzie strajku generalnego
Zapowiadany na 12 maja strajk generalny nie odbędzie się – ogłosiły
związki zawodowe. Dotychczasowe
protesty nie przyniosły zapowiadanego efektu, wobec czego aby „nie
utrudniać mieszkańcom życia” zapadła decyzja o zawieszeniu strajku generalnego. Nie oznacza to,
że sezon strajkowy się skończył.
Socjalistyczny związek zawodowy
ogłosił nowy plan, według którego
strajki mają być nadal organizowane, ale tylko na szczeblu regionalnym (dotyczy to zwłaszcza Walonii).
deredactie.be
Związki zawodowe kontra rząd
Belgijskie związki zawodowe zaskarżą do Trybunału Konstytucyjnego
decyzję rządu o rezygnacji z indeksowania płac i świadczeń społecznych, co oznacza, że nie będą one
dostosowane do wzrostu cen i kosztów utrzymania. Według rządu, rezygnacja z indeksacji to podstawowy
element nowej oszczędnościowej polityki, co w rezultacie ma pobudzić
konkurencyjność gospodarki i pozwoli na stworzenie nowych miejsc
pracy. Związki zawodowe mają na
ten temat całkowicie odmienne zdanie. Pomimo serii strajków, które
obiegły całą Belgię, rząd nie zmienił stanowiska i projekt przepisów
dotyczących indeksacji płac został
przegłosowany przez posłów.
W odpowiedzi, działacze związkowi
zapowiedzieli zaskarżenie tej decyzji do Trybunału i mają nadzieję, że
przepisy zostaną anulowane.
IAR
Najwyższe koszty pracy w Europie
Z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że
w ubiegłym roku godzinowy koszt
pracy w belgijskiej gospodarce, z
wyłączeniem sektorów administracji i rolnictwa, był najwyższy w całej
Europie.
W powyższym zestawieniu pierwsze
miejsce zajęła Belgia (44,1 euro za
godzinę), następnie Dania (42,1euro)
i Szwecja (41,8 euro). Dla porównania; średni koszt godzinowy w krajach strefy euro wynosił 29,2 euro.
Najtaniej jest w Bułgarii (3,8 euro)

i Rumunii (4,6 euro) oraz w Polsce,
gdzie koszt godziny pracy wynosi
zaledwie 8,26 euro.
thebrusselstimes.com
Nielegalni imigranci w polskiej
ciężarówce
27 kwietnia w godzinach rannych,
belgijska policja zatrzymała na autostradzie E19 polską ciężarówkę
przewożącą nielegalnych imigrantów nieposiadających żadnych
dokumentów. Uratowano 17 osób
przebywających w ciasnym, hermetycznie zamkniętym, pozbawionym
wentylacji i okien pomieszczeniu, w
tym kobietę z dwójką dzieci.
Kierowca prowadzący pojazd twierdzi, że nie miał pojęcia o zawartości
ładunku i nie zdawał sobie sprawy z
tego, że przewozi ludzi próbujących
nielegalnie przedostać się na teren
Belgii.
Podobny przypadek miał miejsce
kilka dni wcześniej. Kierowcy obecni na parkingu przy autostradzie
E314, zaniepokojeni odgłosami wydobywającymi się ze stojącego tam
samochodu, zawiadomili policję.
Okazało się, że w polskiej ciężarówce zamkniętych było 5 nielegalnych
imigrantów schowanych pomiędzy
skrzyniami z towarem.
deredactie.be
Arcybiskup musi zapłacić odszkodowanie
Przewodniczący Episkopatu Belgii,
arcybiskup Andre – Joseph Leonard,
ma zapłacić odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro byłemu zakonnikowi zgwałconemu przez księdza.
Taką decyzję podjął belgijski sąd.
Wyrok odnosi się do zdarzenia z
1987 roku, kiedy zakonnik był obiektem molestowania seksualnego ze
strony duchownego. Według sądu,
arcybiskup Leonard, pomimo zapoznania się ze skargą złożoną przez zakonnika do Trybunału Kościelnego,
nie poświęcił wówczas tej sprawie
należytej uwagi i ponosi częściową odpowiedzialność za problemy
psychiczne poszkodowanego, dziś
42-letniego mężczyzny, który w opinii biegłych jest w 50 procentach
niezdolny do pracy.
gva.be

Polka zabita w Belgii
Pod koniec kwietnia, w Kanale
Alberta w miejscowości Zutendaal
(północno-wschodnia Belgia), znaleziono ciało 33-letniej Polki zamknięte w drewnianej skrzyni. Zabójcą
okazał się przyjaciel zamordowanej,
34-letni Belg Stefan K. z Tongeren.
W trakcie kłótni, mężczyzna zadał
Polce kilkanaście ciosów nożem,
następnie włożył ją do drewnianej
trumny i wrzucił do Kanału Alberta
w pobliżu Hasselt.
Mężczyzna przyznał się do zabójstwa
i obecnie przebywa w areszcie. Grozi
mu dożywocie.
„De Standard”
50% Belgów to oszuści podatkowi?
Belgijski urząd podatkowy poinformował, że w ponad połowie badanych dotąd spraw znalazł nieprawidłowości świadczące o oszustwach
podatkowych dokonywanych przez
Belgów.
Takie doniesienia przedstawiła gazeta „De Tijd”, której redaktorzy zapoznali się z rocznym raportem dotyczącym podatków, przygotowanym
przez ministerstwo finansów. I tak,
ze względu na ukrywanie dochodów,
podatków nie płaciły zarówno osoby
prywatne, jak i firmy, co kosztowało
belgijski rząd aż 6 mld euro.
deredactie.be
Telnet przejmuje Base
Telenet za 1.325 mld euro stał się
właścicielem sieci Base.
W Belgii Base jest trzecią największą siecią po Proximusie (Belgacom)
i Mobistarze (własność Orange).
telepolis.pl
Nietypowy areszt
Dziennik „Gazet van Antwerpen”
informuje, że antwerpska policja coraz częściej korzysta z tak zwanego
„ruchomego więzienia”, składającego się z kontenerów podzielonych
na 18 jednoosobowych cel, każda z
pryczą i toaletą. 11 z tych cel, to cele policyjne, w których aresztowany
może spędzić maksymalnie 24 godziny. Oprócz tego jest tam jeszcze
siedem cel przeznaczonych do krótkich zatrzymań – do 3 godzin.
Znajdują się one w koszarach
Luchtbalkazerne przy Noorderlaan
w Antwerpii.
Na przeniesienie aresztu do kontenerów zdecydowano się w związku
z przeprowadzką komisariatu policji, dotychczas mieszczącego areszt.
Nowy komisariat oddany ma zostać
do użytku w 2018 roku i do chwili
obecnej nie wiadomo jeszcze dokładnie, gdzie będzie się on znajdować.
gva.be
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Specjalna opłata za przejazd policyjnym wozem
Policja z belgijskiego okręgu
Kempenland wprowadziła specjalną opłatę za przejazdy wozami policyjnymi („combitax”). Od tej pory,
każda osoba, która będzie musiała
zostać dostarczona do domu lub
na posterunek wozem policyjnym
po swoim złym zachowaniu, będzie musiała zapłacić 100 euro.
Policjanci tłumaczą, że „policja
to nie taksówki” i dodają, że mają
już dość świadczenia „darmowych
usług przewozowych” dla pijanych
obywateli, którzy popadli w tarapaty.
Wcześniej podobne opłaty wprowadzono w Tongeren i Herstappe.
deredactie.be

Puszki z kaucją
Flamandzki minister ds. ochrony
środowiska zamierza wprowadzić
depozyt w wysokości od 10 do 50
centów za aluminiowe puszki po
napojach. Według rzecznika ministerstwa, każdego roku z dróg
Flandrii zbieranych jest ponad 5,6
ton puszkowych pozostałości pozostawianych przez kierowców na
poboczach jezdni, co kosztuje flamandzki rząd około 16 milionów
euro.
Powyższy zamysł ma na celu zmniejszenie ilości aluminiowych śmieci
na drogach
gva.be
Wzrost liczby samobójstw nielegalnych imigrantów
Organizacje pozarządowe w Belgii
wiążą ostatnie samobójstwa nielegalnych imigrantów z zaostrzeniem
polityki imigracyjnej państwa.
W połowie kwietnia, 42-letni
Marokańczyk powiesił się w ośrodku zamkniętym dla nielegalnych
imigrantów, a w siedzibie agencji
zajmującej się azylantami podpalił
się 25-letni mieszkaniec Gwinei.
Belgijskie media donoszą, że sytuacja jest niepokojąca, ponieważ za
politykę imigracyjną Belgii odpowiedzialny jest skrajny flamandzki
nacjonalista Theo Francken powiązany z neonazistami. Według szacunków, w całej Belgii przebywa
od 100 do 150 tys. nielegalnych imigrantów bez pozwolenia na pobyt,

którzy po ucieczce ze swoich krajów
szukają nowego lepszego życia, ale
napotykają na trudności, które w ich
mniemaniu są nie do pokonania.
deredactie.be
Rewolucja w zakupach przez internet
W piątek 17 kwietnia, flamandzki dziennik „Het Laatste Nieuws”
poinformował, że od tego dnia
PayPal – jedna z najpopularniejszych firm obsługujących transakcje online – wprowadza bezpłatną usługę „Zwrotu Kosztów
Odesłania Produktu” (Retourkosten
Vergoeding).
Dotąd, w przypadku odesłania
produktu niespełniającego oczekiwania, to kupujący musiał pokryć
koszty tej operacji. Teraz, to PayPal
weźmie na siebie koszty przesyłki.
„Sposób robienia zakupów
przez konsumentów zmienia się.
Wprowadzając tę nową usługę chcemy krok po kroku usuwać kolejne
bariery związane z zakupami online” – powiedział gazecie Joachim
Goyvaerts, szef PayPal Belgium &
Luxemburg.
„Het Laatste Nieuws”
Wybielacz groźny dla dzieci
Belgijscy naukowcy z Leuven ostrzegają przed sprzątaniem z użyciem
wybielacza, co może być bardzo groźne dla zdrowia i powodować choroby układu oddechowego. Uczeni
przeprowadzili badania, z których
wynika, że używanie wybielacza co
najmniej raz w tygodniu, powoduje
u dzieci 18-proc. ryzyko wystąpienia
infekcji układu oddechowego, o 20
proc. wzrasta ryzyko zachorowania
na grypę, a aż o 35 proc. – na anginę.
deredactie.be
Znany polityk znaleziony martwy
w kanale
Ciało jednego z najbardziej znanych belgijskich polityków, Roberta
„Steve’a” Stevaerta, znaleziono w kanale w Hasselt, na wschodzie Belgii.
Kilka godzin wcześniej prokuratura
ogłosiła, że były lider flamandzkiej
Partii Socjalistycznej Inaczej (SP.A)
stanie przed sądem za gwałt i napaść. Według belgijskich mediów,
Stevaert nie przyznawał się do
zgwałcenia w 2010 roku kobiety,
którą poznał podczas debaty telewizyjnej. Kobieta wniosła oskar-żenie
przeciwko politykowi dwa lata temu.
Policyjne śledztwo w tej sprawie było utrzymywane w tajemnicy, aż do
momentu kiedy prokuratura ogłosiła, że sędzia nakazał politykowi stawienie się przed sądem w związku
z zarzutami.
Stevaert pełnił między innymi funk-
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cję burmistrza Hasselt, a do 2009
roku był gubernatorem prowincji Limburgia. Po wprowadzeniu
darmowej komunikacji miejskiej
w latach 90. zyskał przydomek
„Popisowy Steve”. W 2011 roku wycofał się z polityki.
deredactie.be
Bajońskie zarobki menadżerów
W 2014 r. szefowie dwudziestu największych belgijskich firm giełdowych zarabiali średnio 1,85 mln
euro rocznie, (czyli ok. 154 tysięcy
euro miesięcznie). To wciąż zawrotne sumy, nieosiągalne dla większości zwykłych obywateli.
Jednak w porównaniu z rokiem
2013, zarobki czołowych menadżerów kraju wyraźnie spadły. W 2013
r. średnie zarobki szefów największych belgijskich firm giełdowych
wynosiły 2,23 mln euro rocznie, (czyli ok. 185 tysięcy euro miesięcznie).
Dane na ten temat przedstawiły
m.in. dzienniki „De Tijd” i „Het
Laatste Nieuws”. Według tych gazet,
zarobki top-menadżerów spadły do
najniższego poziomu od początku
światowego kryzysu gospodarczego w 2008 r. W kilku firmach – na
przykład państwowych Belgacom
i Bpost – w 2014 r. zarobki szefów skurczyły się nawet o połowę.
Najlepiej zarabiającym szefem belgijskiej firmy giełdowej był w minionym roku Roch Doliveux, szef firmy
farmaceutycznej UCB. Zarobił on w
2014 w sumie 4,28 mln euro, (czyli
356 tysięcy euro miesięcznie).
„Het Laatste”
Belgia przymierza się do budowy
energetycznej wyspy na swoim
wybrzeżu
W związku z niedoborami energii
elektrycznej, Belgowie chcą wybudować sztuczną wyspę energetyczną. Ma ona powstać na Morzu
Północnym, około pięciu kilometrów od kurortu De Haan. Atol w
kształcie podkowy ma mieć 500
metrów szerokości i ponad 2 gigawatogodziny możliwości magazynowej.
Będzie to jedna z pierwszych tego
typu konstrukcji na świecie.
Na wyspie staną wiatraki, które będą dostarczać energię na ląd. Jeśli
zapotrzebowanie będzie niskie,
energia będzie wykorzystywana do
wypompowywania wody z ogromnego zbiornika pośrodku wyspy. Gdy
nastąpi niedobór energii, otwarte
zostaną śluzy i uruchomione turbiny wodne, które pod wpływem
napływającej z ogromną siłą wody
morskiej będą produkować energię.
gva.be
Opracowała: Karolina Morawska
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Child alert
System alarmowy w przypadku zaginięcia dziecka
W połowie kwietnia polską opinią
publiczną wstrząsnęła wiadomość
o uprowadzeniu 10-letniej Mai. Na
szczęście dziewczynka została uratowana, a porywacz zatrzymany. Wart
odnotowania jest fakt, że odnalezienie polskiego dziecka w Niemczech
zawdzięczamy systemowi „Child
Alert”. Dlatego należy zapamiętać
zarówno nazwę systemu, jak i numer
alarmowy, by w razie posiadania
istotnej informacji pomóc w odnalezieniu kolejnego uprowadzonego
dziecka. Trzeba pamiętać także i o
tym, że każdego roku w granicach
Unii Europejskiej ginie około miliona dzieci (!).

ły funkcjonować w różnych krajach
pod różnymi nazwami. W listopadzie
2013 r. uzyskanie gotowości operacyjnej systemu pod nazwą Child
Alert ogłosiła także Polska.
Jak system działa w praktyce?
Alarm jest rozpowszechniany wyłącznie w następstwie decyzji uprawnionego organu ścigania lub organizacji posiadającej oficjalny status
świadczenia pomocy w zakresie
uprowadzonych dzieci. Organizacją
działającą w Europie jest „AMBER
Alert Europe” i to ona odpowiada
za europejski system alarmowy dla
uprowadzonych dzieci.
„AMBER Alert Europe” jest fundacją o charakterze charytatywnym
oraz inicjatywą ekspercką, dotyczącą
rozpowszechniania alertów w przypadkach uprowadzeń dzieci, związanych z bezpośrednim zagrożeniem
ich zdrowia bądź życia. Fundacja
pomaga w łączeniu krajowych systemów typu „Child Alert”, a w krajach,
w których takiego systemu nie ma,
służy pomocą przy jego utworzeniu.
„AMBER Alert Europe” korzysta z
doświadczeń amerykańskiego systemu „AMBER Alert”, uruchomionego przez FBI, oraz jednej z najlepiej
rozwiniętej jego sieci w Europie –
holenderskiego systemu „AMBER
Alert”, powstałego we współpracy z
tamtejszym wymiarem sprawiedliwości i policją. Projekt cieszy się w
Holandii społeczną rozpoznawalnością na poziomie 95%. Łącznie – jak
dotąd – system posiada 2,5 mln zarejestrowanych użytkowników (głównie z Holandii, Belgii i Niemiec).

„Child Alert” funkcjonuje pod różnymi nazwami w kilkunastu krajach
na całym świecie, także w Europie.
Wśród państw europejskich, które
już wdrożyły ten system alarmowy
są: Belgia, Francja, Niemcy, Czechy,
Grecja, Włochy, Portugalia, Wielka
Brytania, Holandia, Rumunia,
Irlandia oraz Polska. Na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego
do systemu przyłączać się będą
kolejne kraje członkowskie Unii
Europejskiej, stosując w praktyce
założenia programu mającego na
celu natychmiastowe alarmowanie
społeczeństwa o zaginięciu dziecka
poprzez szeroko pojęte środki masowego przekazu.
Doświadczenia krajów, w których system już działa, udowadniają wysoką
skuteczność pomyślnego rozwiązywania spraw zaginionych dzieci za
pomocą uruchomionego programu.
W niektórych krajach odnotowuje
się nawet 100% skuteczności „Child
Alert”.
Wdrożony w 2013 roku przez polskie Centrum Poszukiwań Osób
Początki
Zaginionych Komendy Głównej
Pierwszy tego typu system na świe- Policji system alarmowy „Child
cie powstał w 1996 roku w Stanach Alert” wpisuje się w profil działalZjednoczonych, kiedy została po- ności „AMBER Alert Europe”.
rwana i brutalnie zamordowana
dziewięcioletnia Amber Hagerman. Podstawowym założeniem tego
Mieszkańcy Arlington w Teksasie, systemu jest jak najszybsze zawiaskąd pochodziła dziewczynka, do- domienie o zaginięciu dziecka jak
prowadzili do utworzenia AMBER, największej liczby osób, co ma umożczyli America’s Missing Broadcast liwić natychmiastowe społeczne zaEmergency Response, systemu angażowanie ludzi w poszukiwania.
szybkiej informacji o zaginionych „Child Alert” jest w stanie dotrzeć
dzieciach, wykorzystującego różne do milionów ludzi w ciągu kilku
dostępne media, takie jak: telewizja, minut poprzez rozpowszechnianie
internet, radio, tablice reklamowe, informacji przez policję, telewizję, inelektroniczne znaki drogowe, czy ternet, oznaczenia drogowe, Google
telefonia komórkowa.
Dziecko Alert, banery internetowe i
Stopniowo podobne systemy zaczę- reklamy, wiadomości tekstowe SMS-

PC ze zdjęciem, Facebook, Twittera,
aplikacje www, e-maile, plakaty, serwisy mobilne, ekrany w komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy i
pociągi), ekrany na dworcach, lotniskach, w centrach handlowych,
supermarketach i kinach.
Tak działa child alert na autostradzie w Holandii:

Child Alert w pigułce
• Child Alert (CA) to system alarmowy, który wspomaga poszukiwania
zaginionego dziecka. Polega na szybkim informowaniu społeczeństwa za
pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów o zaginionym bądź
uprowadzonym dziecku. Policja
przygotowuje specjalny komunikat,
którego treść zawiera podstawowe
dane na temat zdarzenia i zaginionego dziecka. Zaznaczony w nim
telefon alarmowy 995 (w Polsce) pozwala na natychmiastowy kontakt z
policją osoby będącej w posiadaniu
ważnej informacji o zaginionym
dziecku. Im więcej ludzi wie o zaistniałej sytuacji, tym większa szansa
na odnalezienie dziecka.
• Każde zaginięcie osoby powoduje prowadzenie przez policję działań
poszukiwawczych. Ale nie każde
zaginięcie uruchamia Child Alert.
Aby ten system alarmowy został
uaktywniony muszą być spełnione
ściśle określone kryteria.
• Policjant przyjmując zawiadomienie o zaginięciu dziecka jednocześnie analizuje wszystkie dostępne
informacje związane z zaginięciem
pod kątem zasadności uruchomienia systemu Child Alert. Gdy
okoliczności zdarzenia wypełniają
wszystkie kryteria alertu – decyzja
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o uruchomieniu CA podejmowana
jest NIEZWŁOCZNIE. Im mniej czasu upłynie od zaginięcia dziecka do
uruchomienia systemu, tym większa szansa na jego odnalezienie.
Włączenie alertu następuje na wniosek jednostki prowadzącej poszukiwania zaginionego dziecka.
• System Child Alert jest systemem
WSPARCIA poszukiwań zaginionych dzieci, „narzędziem pomocniczym”. Nieodnalezienie dziecka
w trakcie trwania Child Alertu nie
powoduje zamknięcia poszukiwań.
Niezależnie od funkcjonowania
Child Alert, policja jest zobowiązana
do wykonywania szeregu czynności
zmierzających do odnalezienia poszukiwanego dziecka.
• W przypadku zaginięcia dziecka i
uruchomienia Child Alert – KAŻDA
informacja jest ważna, skrupulatnie
analizowana i sprawdzana. Może
okazać się pomocna w odnalezieniu
dziecka. Natomiast jej przemilczenie
może odebrać szansę na szybkie i
skuteczne działanie osób zaangażowanych w poszukiwania.
• Przekazanie informacji na temat
zaginionego dziecka pod numer
995 (w Polsce) podczas trwania
Child Alert jest najprostszym i najszybszym sposobem komunikacji
w takiej sytuacji. Jednakże przekazanie informacji napotkanemu policjantowi jest również właściwym
zachowaniem.
• Nastolatkowie, którzy uciekają
z domu rodzinnego są osobami

zaginionymi. W celu ich odnalezienia prowadzone są działania poszukiwawcze, zgodnie z przyjętymi
procedurami. Natomiast wszczęcie
Child Alert następuje wyłącznie po
spełnieniu pięciu ściśle określonych
kryteriów. Jednym z nich jest istnienie uzasadnionego podejrzenia, że
osoba zaginiona jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem
wolności lub jest osobą nieporadną,
której dobra takie jak życie i zdrowie
są bezpośrednio zagrożone (na podstawie strony childalert.pl).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.childalert.be

W Polsce
Obsługą systemu Child Alert (www.
childalert.pl) zajmuje się Centrum
Poszukiwań Osób Zaginionych
Komendy Głównej Policji, które
odpowiada także za nadzór oraz obsługę specjalnego, bezpłatnego numeru alarmowego Child Alert - 995.
W skład Centrum Poszukiwań Osób
Zaginionych wchodzą funkcjonariusze, którzy posiadają doświadczenie
i wiedzę z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych.

Źródła: childalert.pl, onet.pl,
tvn24.pl, policja.pl, amberalert.eu,
childalert.be

W Belgii
Obsługą systemu zajmuje się organizacja Child Focus, która zajmuje się
zarówno dziećmi uprowadzonymi,
jak i wykorzystywanymi seksualnie.

Bezpłatny numer telefonu, który
czynny jest przez 24 godziny, siedem
dni w tygodniu: 116000.
Poza terenem Belgii obowiązuje numer: + 32 2 475 44 99 (płatny).
W każdej sytuacji można także zawiadomić policję dzwoniąc na numer: 080030300
Sylwia Jaworska
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Urlop wypoczynkowy

Dni płatnego urlopu przysługują
w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym pracownik
wypracował sobie prawo do urlopu. Aby otrzymać pełny ekwiwalent urlopowy oraz skorzystać z
pełnego wymiaru urlopu w roku
2015, należało przepracować cały
rok 2014.
Kto nie podlega przepisom o urlopach pracowniczych:
•Osoby zatrudnione w innym kraju, niepodlegające systemowi belgijskiego ubezpieczenia społecznego (m.in. osoby oddelegowane do
Belgii).
•Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (od drugiego roku bezrobocia).
•Osoby samozatrudnione, czyli
prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące jako udziałowcy
w spółce.
•Pracownicy zatrudnieni w specyficznych sektorach mających
oddzielny system wakacyjny, np.
instytucje państwowe, oświata.
Okres urlopowy
W okresie od 1 maja do 31 października przysługuje pracownikowi
belgijskiemu prawo do mnimum 2
tygodni urlopu – pozostałe dni można zaplanować w innych okresach.
Urlop w tym okresie można podzielić, jednakże wymagany jest 1 okres
nieprzerwanego tygodniowego urlopu. Należy pamiętać, iż pracodawca ma prawo odmówić udzielenia
zgody na urlop we wnioskowanym
terminie i zaproponować inny.
W niektórych sektorach ustalany
jest okres zbiorowego urlopu wypoczynkowego, w którym przedsiębiorstwa są zamykane, np. w sektorze
budowlanym. W takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest do dostosowania się do tych okresów.

Niektóre okresy nieobecności pracownika zostały zrównane i są zaliczane do dni dających prawo do urlopu i do ekwiwalentu wakacyjnego:
•Zwolnienie lekarskie spowodowane chorobą lub wypadkiem przy
pracy
•Urlop macierzyński
•Niektóre dni tymczasowego bezrobocia – w zależności od umów sektoralnych oraz powodów – rodzajów
bezrobocia tymczasowego
•Okres wakacyjny
•Urlop edukacyjny, strajk, tymczasowe skrócenie czasu pracy spowodowane kryzysem
•Nieobecność spowodowana spełnianiem obowiązków obywatelskich, np. obowiązek głosowania

Wyniki obliczeń według tej formuły
przedstawia poniższa tabela:
5-dniowy tydzień pracy
Liczba przepracowanych
dni i/lub traktowanych jako
przepracowane
w roku poprzednim

Liczba dni urlopu płatnego
przysługujących w roku
bieżącym

+231

20

221-230

19

212 - 220

18

202 - 211

17

192 - 201

16

182 - 191

15

163 - 181

14

154 - 162

13

144 - 153

12

135 - 143

11

125 - 134

10

106 - 124

9

97 - 105

8

PRACOWNICY FIZYCZNI

87 - 96

7

Liczba dni urlopu płatnego, jaka
przysługuje w bieżącym roku kalendarzowym, zależy od liczby dni
przepracowanych i zrównanych w
poprzednim roku kalendarzowym.
Liczbę dni urlopu, jaka przysługuje
pracownikowi fizycznemu, oblicza
się za pomocą następującej formuły:

77 - 86

6

67 - 76

5

48 - 66

4

39 - 47

3

20 - 38

2

10 - 19

1

0-9

0

Następujące dni nie są zaliczane do
dni płatnego urlopu:
•Płatne dni świąteczne w Belgii
•Urlop wychowawczy, edukacyjny
•Dni wolne od pracy – niedziele
oraz dni kompensacyjne np. w budownictwie
W razie choroby, która rozpoczęła
się przed zaplanowanym urlopem,
można przesunąć termin urlopu.
Jeśli choroba wystąpiła w trakcie urlopu, pracownik nie ma prawa do
rekuperacji dni chorobowych.
Urlop wypoczynkowy musi być wykorzystany do 31 grudnia i nie można przenieść niewykorzystanych dni
na rok następny.

Liczba przepracowanych dni w
roku poprzednim ×5, podzielona
przez: liczbę dni pracy w tygodniu
× liczba godzin pracy w tygodniu,
podzielona przez: liczbę godzin
pracy w tygodniu w pełnym wymiarze czasu pracy.
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Praca w systemie interim
Pracownicy fizyczni pracujący w
systemie interim mają takie samo
prawo do urlopu wypoczynkowego
oraz do ekwiwalentu urlopowego
jak pracownicy zatrudnieni w normalnym systemie.
PRACOWNICY UMYSŁOWI

Wynagrodzenie za dni urlopu wypoczynkowego
Wynagrodzenie urlopowe dla pracowników fizycznych wypłaca odpowiednia kasa urlopowa.
Niektóre sektory mają własne kasy.
Składki do kasy urlopowej wpływają ze składek na ubezpieczenie
społeczne, które pracodawca co
miesiąc odprowadza za swojego
pracownika. Wypłata wynagrodzenia urlopowego następuje najwcześniej 3 maja, ale większość pracowników otrzymuje ją w czerwcu. Kwota
wynagrodzenia urlopowego wynosi
15,38% płacy brutto pracownika za
rok poprzedni podniesionej do 108
%. Od tej kwoty brutto potrącane są
następujące sumy: 1% składki solidarnościowej, 13,07% składki na
ubezpieczenie społeczne oraz zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 17,16% lub 23,22%. Pracownik
otrzymuje wynagrodzenie urlopowe
bezpośrednio z kasy urlopowej na
konto bankowe, jeśli wcześniej podał swój numer konta do kasy za
pomocą specjalnego formularza P75
wypełnionego przez bank. Osoby,
które nie podały swojego numeru
konta lub go nie posiadają, muszą
wystąpić z pisemnym wnioskiem do
kasy urlopowej aby otrzymać czek.
W przeciwnym razie pieniądze zostaną zablokowane na koncie kasy
urlopowej. Z chwilą przelewu lub
wystawienia czeku, kasa urlopowa
wysyła pracownikowi zaświadczenie, na którym zawarte są wszystkie
informacje dotyczące obliczenia wynagrodzenia urlopowego oraz liczby
dni urlopu płatnego przysługującego pracownikowi w bieżącym roku.
Pracodawca płaci jedynie za dni
świąteczne – jeśli występują w tym
okresie.
Pracownicy, którzy nie nabyli jeszcze prawa do urlopu płatnego lub
tylko częściowo, a są zatrudnieni w
przedsiębiorstwach regulujących
urlop zbiorowo, mogą skorzystać z
prawa do zasiłku dla bezrobotnych
za okres urlopu zbiorowego na podstawie wystawianego przez pracodawcę dokumentu C 3.2. Dokument
C 3.2 razem z kartą kontrolną C 3.2
A należy złożyć w ACV/CSC w celu
otrzymania zasiłku.

Liczba dni płatnego urlopu w roku
bieżącym jest równa liczbie przepracowanych miesięcy w roku poprzednim pomnożonej przez 2. Prawo to
dotyczy jednak 6-dniowego tygodnia pracy. Przy 5-dniowym należy
odjąć 1 dzień za każde naliczone 6
dni urlopu. W efekcie osoba, która
przepracowała np. 6 miesięcy w roku poprzednim, będzie miała prawo
do 10 dni urlopu w roku bieżącym
(6 miesięcy×2=12-2=10).
Wynagrodzenie za dni urlopowe
W czasie urlopu pracownik umysłowy otrzymuje od swojego pracodawcy normalną płacę, tzw. „pojedyncze
wynagrodzenie urlopowe”. Ponadto
otrzymuje tzw. „podwójne wynagrodzenie urlopowe”, które również
jest wypłacane przez pracodawcę.
Podwójne wynagrodzenie urlopowe
oblicza się następująco:
92% miesięcznej płacy×liczba przepracowanych miesięcy w roku poprzednim, podzielone przez 12.
Do obliczenia podwójnego wynagrodzenia urlopowego nie jest brana
pod uwagę premia roczna.
Dla pracowników umysłowych niemających z góry ustalonej miesięcznej płacy, podwójne wynagrodzenie
urlopowe oblicza się na podstawie
średniej płacy z ostatnich 12 miesięcy.
Od kwoty pojedynczego, jak i podwójnego wynagrodzenia urlopowego potrącana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości
13,07% .
Od kwoty pojedynczego ekwiwalentu urlopowego potrąca się zaliczkę
na podatek dochodowy w takiej samej wysokości jak przy normalnej
płacy. Dla podwójnego ekwiwalentu
ustalono specjalne stawki procentowe, w zależności od wysokości płacy
rocznej pracownika. Zaliczka na podatek dochodowy może być obniżona w zależności od liczby dzieci na
utrzymaniu.
Zwolnienie z pracy
Jeśli pracownik umysłowy wykorzystał swój urlop przed zwolnieniem
z pracy, otrzymuje od pracodawcy
część wynagrodzenia – ekwiwalent urlopowy należny za przyszły
rok. Kwota ekwiwalentu jest równa
15,34% płacy brutto, jaką pracownik

zarobił w ciągu bieżącego roku u
pracodawcy, od którego odchodzi.
Jeśli pracownik umysłowy nie wykorzystał jeszcze urlopu u pracodawcy
od którego odchodzi, pracodawca
winien wypłacić pracownikowi
również ekwiwalent urlopowy za
rok bieżący.
Nowy pracodawca musi obliczyć
pracownikowi wynagrodzenie urlopowe tak, jakby pracownik pracował
u niego w poprzednim roku. Jednak
od obliczonej kwoty odejmuje kwotę wypłaconą pracownikowi przez
poprzedniego pracodawcę. Tę samą
metodę stosuje się w przypadku, gdy
pracownik przechodzi np. z pełnego
wymiaru czasu pracy na pół etatu.
Zatrudnienie w systemie interim
Pracownicy umysłowi pracujący w
systemie interim otrzymują pojedyncze i podwójne wynagrodzenie urlopowe dodatkowo przy każdej wypłacie. Kwota wynagrodzenia wynosi
15,34% płacy brutto pracownika.
Wynagrodzenie urlopowe a zasiłek
dla bezrobotnych
Osoby bezrobotne, które na podstawie zatrudnienia w roku poprzednim mają prawo do płatnego urlopu,
muszą wykorzystać swój urlop do
końca bieżącego roku. Za dni urlopu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli osoba bezrobotna nie
wykorzysta swojego urlopu do końca listopada, wówczas jej zasiłek dla
bezrobotnych za grudzień zostanie
pomniejszony o kwotę ekwiwalentu
urlopowego. Osoby, które podczas
korzystania z zasiłku dla bezrobotnych wykorzystały 4 tygodnie urlopu (bez przerwy), muszą w ciągu
tygodnia ponownie zapisać się jako
poszukujące pracy w państwowym
urzędzie pracy (VDAB/ACTIRIS) i
ponownie złożyć w ACV/CSC wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.
Szczegółowe informacje na temat
urlopów można uzyskać w najbliższym oddziale ACV.
Adresy na stronach: http://adressen.
acv-online.be, http://adresses.csc-en-ligne.be
Iwona Cieszyńska
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W świetle prawa
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Polacy lubią ryzyko! Po co nam
EKUZ w Belgii?
Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest przydatna
na terenie Belgii?
Zbliżają się wakacje – fakt, którego
nie trzeba udowadniać. Tak samo,
jak tego, że człowiek zawsze mądry jest po szkodzie. Wciąż rośnie
wskaźnik osób, które rezygnują
z wykupienia ubezpieczeń przed
wyjazdem za granicę – zwłaszcza
wśród Polaków. Na wstępie chcę
zaznaczyć, że wbrew powszechnemu przekonaniu, Europejska
Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
EKUZ nie gwarantuje pełnego pakietu świadczeń ani pełnego dostępu do lekarza w państwach Unii
Europejskiej!
Okazuje się, na podstawie badań
przeprowadzonych na zlecenie grupy ubezpieczeniowej Europa przez
instytut IMAS, że ponad połowa
Polaków wyjeżdżających w ubiegłym roku za granicę nie wykupiła
dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Przeciętny Polak wybierający się za granicę uważa, że sama
karta EKUZ gwarantuje mu pomoc
medyczną w każdym kraju UE oraz
uważa, że pomoc ta realizowana jest
w identyczny sposób jak w Polsce.
Niektórzy wyjeżdżający nie widzą
potrzeby dodatkowego ubezpieczenia, twierdzą, że nigdy im się nic nie
stało i w związku z tym nie chcą wydawać dodatkowych pieniędzy. Czy
to na pewno rozsądne podejście do
sprawy?
Nie mniej jednak, coraz więcej
osób wyrabia w NFZ Europejską
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ). Zawsze ma ją przy wyjeździe do UE 26 proc. osób, a sporadycznie 16 proc. Z pewnością nie bez
znaczenia pozostaje fakt, że karta
taka wydawana jest bezpłatnie i
w przypadku potwierdzenia uprawnień do posiadania takiej karty –
wydawana jest od ręki. Tymczasem
za dodatkowe ubezpieczenia trzeba
zapłacić około 50-150 zł od osoby za
14 dni. Jej koszt jest także uzależniony od tego, jakie świadczenia i do
jakiej kwoty pokrywa. Im jest ich
więcej i im są bardziej skomplikowane, tym za dodatkowe ubezpieczenie trzeba więcej zapłacić. Polacy
wciąż nie mają pełnej świadomości
co do tego, jak wygląda kwestia

opieki zdrowotnej na terenie Unii
Europejskiej. Niewiedza ta może
być bardzo kosztowna.
Jak to jest z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ? Co
nam gwarantuje przy pobycie w
Belgii? Za co trzeba dopłacić lub
ponieść 100% kosztów?
Na podstawie EKUZ przysługują
świadczenia medyczne w zakresie
niezbędnym z medycznego punktu
widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest
niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu
ubezpieczonego w danym państwie
członkowskim. Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki
zdrowotnej w Belgii na takich samych zasadach jak jej obywatele.
Jednakże trzeba wiedzieć, że pomimo, iż posiadacze Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
mogą korzystać z opieki medycznej
sprawowanej we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej w Belgii, to
nie wszystkie placówki mają jednak
podpisane umowy z kasami chorych
– tam leczenie jest droższe.
Dlatego zanim wybierzesz placówkę medyczną na terenie Belgii sprawdź czy ma podpisaną umowę
z kasą chorych!
Jak wygląda transport medyczny
z Belgii do Polski?
EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu sanitarnego na terenie Belgii (wyjątek stanowi wezwanie karetki do wypadku przy pracy),
nie zapewnia także transportu medycznego do Polski. Zatem – transport sanitarny na terenie Belgii jest
odpłatny i nie przysługuje za niego
zwrot (refundacja). Koszty transportu sanitarnego do Polski nie są także
pokrywane w ramach karty EKUZ!
Dlatego zalecam wykupienie polisy
ubezpieczenia zdrowotnego.
Czy porada i leczenie lekarskie jest
w pełni refundowane?
Porada i leczenie lekarskie z kartą
EKUZ wymaga udziału własnego
w wysokości 25%-40%. Taka sama
sytuacja ma miejsce przy wizycie u
stomatologa. Jeśli chodzi o leczenie
specjalistyczne, to sytuacja wygląda
następująco:
• za leczenie ambulatoryjne należy
zapłacić pełną cenę, a potem można

się ubiegać o zwrot części poniesionych kosztów
• przy leczeniu specjalistycznym
pacjent pokrywa 40% kosztów
• za pobyt w szpitalu trzeba zapłacić ryczałt – pierwszy dzień to koszt
41,14 euro, każdy następny dzień to
koszt rzędu 14,14 euro i 5,02 euro
dla dzieci
• leki stosowane przy hospitalizacji
to dzienny, zryczałtowany koszt 0,62
euro.
Czy leki są objęte refundacją w pełnym zakresie?
Każdy lekarz jest uprawniony do
wystawiania recepty objętej refundacją od 0% do 80%. Wykupując leki, należy okazać farmaceucie swoją
EKUZ. Za przepisanie recepty trzeba
zapłacić 2 euro.
Podkreślam raz jeszcze, że za leczenie ambulatoryjne czy stomatologiczne i leki, pacjent musi zapłacić
pełną cenę. Następnie może ubiegać się o zwrot części poniesionych
kosztów. W trakcie pobytu na terenie Belgii można ubiegać się o refundację za nasze leczenie. W tym
celu należy złożyć wniosek do belgijskiej kasy chorych. Do wniosku
załączamy:
• zaświadczenia wydane przez lekarza (Attestation de soins donnés/
Getuigschrift voor verstrekte hulp),
• EKUZ,
• rachunki ze szpitala, dowody
zapłaty z aptek i kopie wszystkich
recept.
Także po powrocie do Polski, o refundację możemy ubiegać się we
właściwym oddziale NFZ, można
złożyć wniosek o zwrot kosztów
leczenia (załączając również wyżej
wymienione dokumenty).
Jaki z tego wniosek? Planując wyjazd za granicę – zawsze warto mieć
wykupione dodatkowe ubezpieczenie.
Specjalista IPSA24
Adam Snarski, prawnik.
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K3 szuka K3
Kristel. Według belgijskich mediów,
jej miesięczne uposażenie było dużo skromniejsze niż pozostałych
członkiń zespołu i wynosiło około
3.500 euro brutto. Nie otrzymywała
procentów z zysków ze sprzedaży
płyt DVD, spektakli z udziałem zespołu i innych produktów K3. W grę
wchodziły jedynie bonusy w przypadku sprzedaży ponad 100 tysięcy
płyt. Na swojej stronie internetowej
Josje oświadczyła, że kiedy musiała
podpisać kontrakt z K3 nie była najszczęśliwszą osobą na świecie, ale
mimo wszystko zgodziła się, bo dla
niej obecność w zespole to krok do
czegoś o wiele większego (według
RTL Boulevard).
Środa 18 marca, na zawsze pozostanie w pamięci fanów popularnej
grupy K3. „Flemish Spice Girls”
się rozpada – krzyczały nagłówki
w belgijskiej prasie, kiedy członkinie zespołu ogłosiły swoją decyzję
o rozstaniu. Na konferencji prasowej Karen, Kristel i Josje wspólnie
oświadczyły, że podjęły decyzję o zaprzestaniu działalności zespołu. Nie
oznacza to jednak końca K3, zespół
będzie istniał nadal, ale w całkowicie zmienionym składzie. Trzy nowe piosenkarki zostaną wyłonione
w czasie telewizyjnego talent show.
Jak to się zaczęło
Zespół K3 powstał w 1998 roku
z inicjatywy producenta muzycznego Nielsa Wilhelma i miał być
flamandzkim odpowiednikiem brytyjskiego zespołu Spice Girls. W
ten sposób trzy uzdolnione wokalnie i tanecznie dziewczyny: Karen
Damen, Kristel Verbeke i Kathleen
Aerts, rozpoczęły swoją artystyczną
karierę. Jako że imiona trzech wokalistek rozpoczynały się na literę
K, grupa przyjęła nazwę K3.
W marcu 2009 roku zespół opuściła
Kathleen. Karen i Kristel wspólnie z
menadżerem grupy podjęły decyzję,
iż K3 nadal będzie funkcjonować i
rozpoczął się medialny spektakl,
czyli poszukiwanie trzeciej piosenkarki. Belgijska telewizja i Studio
100 z ogromnym rozmachem zorganizowały reality show „K2 zoekt
K3”. Po długiej i żmudnej selekcji,
wielogodzinnych przesłuchaniach,
zajęciach z choreografem, sesjach
zdjęciowych i próbnych nagraniach
wybrano Josje Huisman. Wprawdzie
jej imię nie zaczynało się literą K,
ale nazwa grupy pozostała niezmieniona.

Aby opisać karierę K3 na belgijskim i holenderskim rynku, trzeba
poświęcić temu zagadnieniu dużo
czasu. W wielkim skrócie można
powiedzieć, że zespół jest jedną z
najważniejszych grup muzycznych
na rynku obu krajów. Każda nowa
piosenka była kolejnym przebojem, płyty sprzedawały się jak ciepłe bułeczki, spektakle muzyczne z
udziałem grupy gromadziły tłumy, a
gadżety z wizerunkiem zespołu dostępne były dosłownie wszędzie. Do
tego własne muzeum w Plopsaland,
serial komediowy „Hallo K3”, musicale, jednym słowem jedno wielkie
szaleństwo pod nazwą K3.
Od 2002 roku K3 zarządzane jest
przez Studio 100. Ta producencka
firma odpowiada za repertuar zespołu, jego artystyczny wyraz, koncerty, gadżety, czy płyty. I chociaż
nie wszystkim podobały się trzy tak
samo ubrane panie, śpiewające rytmiczne i melodyjne piosenki z często banalnymi tekstami, wokalistki
naprawdę odniosły sukces. K3 w odpowiednim momencie znalazł niszę
na rynku i umiejętnie ją zagospodarował. Grupa osiągnęła sukces nie
goszcząc początkowo w głównych
kanałach telewizji. Nie była promowana w popularnych audycjach
muzycznych, ale stała się sławna
poprzez programy telewizyjne dla
dzieci. Bo to dzieci są ich głównymi fanami i wielbicielami. Fanami
bardzo wiernymi i wyrozumiałymi.
Kasa, kasa, kasa
Plotki o rozpadzie K3 krążyły już
od dawna. Powodem niesnasek w
zespole były przede wszystkim pieniądze. Josje, piosenkarka o najkrótszym stażu, zarabiała o wiele mniej
niż estradowe weteranki Karen i

Tajemnicą poliszynela jest, że Studio
100 i K3 to naprawdę duże pieniądze. Najlepszym tego dowodem
jest zestawienie przychodów belgijskich artystów przygotowane przez
Thierrego Debels’a. Z opublikowanego przez niego raportu wynika,
że najbogatszym belgijskim artystą
jest Gert Verhulst (od mówiącego
psa Samsona), szef Studia 100. Jego
majątek wynosi ponad 6,6 mln euro
i są to bardzo ostrożne szacunki.
Wokalistkom z zespołu K3 daleko
z zarobkami do swojego „szefa”, ale
zarówno Karen jak i Kristel mogą poszczycić się sześciocyfrową sumą na
koncie. Nawet Kathlen, piosenkarka
z pierwszego składu zarobiła na K3
ponad milion euro. Takie kwoty nie
dotyczą jednak Josje. W belgijskich
tabloidach od dawna można było
przeczytać o jej zarobkach, o wiele
niższych, niż pozostałych członkiń
zespołu. Opinie internautów na ten
temat były jednoznaczne: „To są
nędzne grosze dla dziewczyny z K3,
która jest odpowiedzialna za milionowe zyski zespołu. Uważam, że to
skandal”. „Rozumiem Josje całkowicie, rozumiem, że może być pewna
różnica w zarobkach Karen i Kristel,
które ten zespół stworzyły, ale nie
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może być tak, że dwie panie są milionerkami, a trzecia zarabia 3.500
euro miesięcznie brutto. Powinny zarabiać tyle samo, bo robią to samo”.
„Nie dziwię się Josje, nadszedł w jej
życiu czas na coś nowego. Po tych
pięciu latach jest o wiele mądrzejsza,
a tak naprawdę, to nigdy nie powinna się była zgodzić na podpisanie tego kontraktu. Gdzieś czytałem, że w
zeszłym roku Studio 100 miało 180
milionów czystego zysku, a dziewczyna zarabia nędzne grosze. Josje
od początku była w niekomfortowej
sytuacji, a nierówny podział zysków
tym bardziej to uwypukla”.
Konflikt w zespole narastał, frustracja Josje była coraz większa, a kwestii finansowych nijak nie można było rozwiązać. Aż wreszcie po długich
rozmowach i ustaleniach Studio 100
i członkinie K3 doszły do wniosku,
że czas to wszystko zastopować. Do
rozwiązania pozostała jednak najważniejsza kwestia. Czy szukać trzeciej wokalistki na miejsce Josje, czy
zacząć wszystko od nowa. Wybrano
drugą opcję.
Rozpacz i histeria
Po ogłoszeniu decyzji o zmianie
składu zespołu wśród fanów nastąpiła prawdziwa histeria, a w internecie
rozgorzała dyskusja. Część sympatyków zespołu twierdziła, że K3 powinno całkowicie zamknąć swoją
działalność, bo nowy skład nigdy
nie dorówna staremu. Inni uważali, że nowe wokalistki nie powinny
przyjąć nazwy K3, ale całkowicie
ją zmienić, bo szansa, że imiona
nowych dziewcząt będą zaczynały
się na literę K, jest mało prawdopodobna. Poza tym następczynie będą
zasadniczo różniły się od dawnego
składu, więc nijak nazwa K3 będzie
się miała do nowego tworu, który
powstanie.
Ludzie, dla których K3 była częścią
dzieciństwa, pisali na forum (nawet
ci, którzy nie byli fanami zespołu),
że wiadomość o rozpadzie K3 nimi
wstrząsnęła. Bo K3 miało w sobie

coś magicznego, ich piosenki towarzyszyły im przez lata dzieciństwa i
młodości, a same wokalistki stały
się rozpoznawalnym znakiem firmowym Belgii.
Najwięcej płaczu i histerii było
wśród dzieci. Ta najmłodsza i najwierniejsza cześć fanów długo nie
mogła zrozumieć, dlaczego ich
ukochany zespół przestaje istnieć.
Dziewczynki płakały przed telewizorami rzewnymi łzami, patrząc na
swoje idolki i nie wierząc własnym
uszom. Wszystko się skończyło.
Szok, niedowierzanie i hektolitry
wylanych łez.
Kiedy okazało się, że K3 będzie nadal istniał, tylko w nowym składzie
Studio 100 wzięło sprawy w swoje
ręce. Natychmiast nagrana została
piosenka pod wielce wymownym
tytułem „K3 loves you”, a do nagrania teledysku zaproszono 300 dzieci. W ten sposób „stare K3” żegna
się z fanami słusznie przewidując,
że dzieci do tej pory zakochane w
Karen, Kristel i Josje, z czasem o
nich zapomną. Tylko emitowane w
Studio 100 powtórki, będą im o tym
przypominać. Taka sama sytuacja
miała miejsce po odejściu z zespołu
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Kathlen. Wszystkim wydawało się,
że Josje nigdy nie zostanie zaakceptowana przez fanów zespołu, a stało
się wręcz odwrotnie. Dzieci szybko ją
pokochały, a Kathlen została wspomnieniem. Tak samo będzie i teraz,
bo K3 to już marka, rozpoznawalna
i ceniona, to produkt handlowy, a to
czy wokalistka o ciemnym kolorze
włosów będzie miała na imię Kristel,
czy na przykład Julia, w tym momencie nie ma już żadnego znaczenia.
K3 to przepis na sukces.
K3 op zoek naar K3
K3 nie pożegna się ze sceną od razu.
Podczas konferencji prasowej wokalistki zaapelowały do utalentowanych dziewczyn z Belgii i Holandii,
aby wzięły udział w castingu i zarejestrowały się na stronie internetowej Studia 100. Przyszłe członkinie
grupy musza mieć ukończone co
najmniej 18 lat, kochać śpiew, taniec, scenę i dobrze wyglądać, bo w
dzisiejszych czasach jest to jeden z
podstawowych warunków zrobienia
kariery. I oczywiście kochać dzieci,
bo to do nich przede wszystkim kieruje swoje piosenki K3.
18 marca rozpoczęło się wielkie belgijsko-holenderskie poszukiwanie
dziewczyn, które zastąpią dotychczasowy skład. Do połowy kwietnia
zarejestrowało się ponad 5 tysięcy
kandydatek na przyszłe gwiazdy
estrady.
Czy nowe K3 podbije serca publiczności? Poczekamy, zobaczymy, ale
jak na razie wszystko wygląda na
to, że machina reklamowa w postaci Studia 100 spełni swoje zadanie.
Jest przecież o co walczyć. Nie tylko
o sławę, ale i o pieniądze.
Ewa Janik
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Przegląd
prasy
polskiej
Nadchodzi lato a z nim radary
Jeszcze przed wakacjami liczba
urządzeń rejestrujących przy polskich drogach wzrośnie o 25 proc.
– donosi „Dziennik Gazeta Prawna”.
Już na przełomie maja i czerwca
zakończy się instalacja 100 nowych
fotoradarów stacjonarnych. Oznacza
to, że takich inspekcyjnych urządzeń przy drogach krajowych będzie
już 400. Obsadzenie radarami dróg
to nie wszystko. Do końca czerwca
zamontowane zostaną rejestratory
wjazdu na czerwonym świetle (ma
ich być 20). Rejestratory zostaną zamontowane w 10 województwach:
najwięcej w woj. mazowieckim –
cztery, najmniej na Śląsku, Dolnym
Śląsku i Lubelszczyźnie – po jednym.
W połowie roku powinien się też rozpocząć montaż urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości. – Montaż wszystkich urządzeń
potrwa kilka miesięcy – zapowiada Łukasz Majchrzak z Centrum
Automatycznego Nadzoru nad
Ruchem Drogowym. Systemy będą
sukcesywnie uruchamiane.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Polacy kontra Rosjanie
Przez pryzmat konfliktu na
Ukrainie, Rosjanie traktują Polskę
jako kraj niemal wrogi. Dwie trzecie
ankietowanych twierdzi, że obecne
relacje z Warszawą są złe albo bardzo złe – donosi „Rzeczpospolita”,
powołując się na wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez
moskiewskie Centrum Lewady.
Oceny formułowane w stosunku
do Niemców są znacznie korzystniejsze. Jedna trzecia Rosjan nadal
uważa, że Berlin i Moskwę łączą
bliskie więzi. Co ciekawe, badania
przeprowadzone w Polsce pokazują,
że jako naród wcale nie jesteśmy tak
bardzo antyrosyjscy.
Powyższy sondaż przeprowadzono w
Polsce i w Niemczech. Trzy czwarte
obywateli obu krajów uważa, że stosunki z Rosją są obecnie złe. Na pytania dotyczące konfliktu na Ukrainie
Polacy i Niemcy odpowiadali jednak
inaczej. Dwie trzecie Polaków uważa, że wina leży po stronie Rosji,
natomiast w Niemczech taką tezę
popiera 39 procent badanych.
„Rzeczpospolita”

FBI rozkręca się w Polsce
Amerykańscy agenci z Federalnego
Biura Śledczego (FBI) przebywający
w Polsce, są wyjątkowo zapracowani, a w kręgu ich zainteresowań są
nie tylko korporacje zza oceanu –
donosi „Puls Biznesu”.
Agenci interesują się łamiącym reguły gry polskim i amerykańskim
biznesem. Pod lupą amerykańskich śledczych są nie tylko spółki z amerykańskim kapitałem, ale
także polskie działające w USA lub
powiązane z tamtejszym systemem
finansowym.
Amerykańskie służby mają umowę
o współpracy z polskimi służbami.
O każdym swoim ruchu informują
polskich partnerów, muszą też mieć
zgodę na poszczególne działania.
„Puls Biznesu”
Do sanatorium poza kolejnością
„Nasz Dziennik” informuje, kto może
dostać skierowanie do sanatorium
poza kolejnością. Pierwszeństwo
mają osoby, których stan zdrowia
jest na tyle poważny, że grozi im
niezdolność do pracy i na przykład
renta.
Takie osoby, aby pojechać do uzdrowiska poza prowadzoną przez NFZ
listą oczekujących, muszą najpierw
udać się do ZUS i złożyć tam specjalne dokumenty w ramach prewencji
rentowej.
Według gazety, na taki wyjazd mogą
liczyć trzy grupy chorych: pracujący,
którym grozi niezdolność do pracy,
renciści, którzy mają okresową rentę i dzięki pobytowi w sanatorium
mogliby wrócić do pracy oraz osoby,
które straciły pracę, gdy były długo
na chorobowym, ale są w stanie pracować nadal, gdy się podleczą.
„Nasz Dziennik”
Co czwarty bezdomny jest przed
czterdziestką
Według spisu bezdomnych przeprowadzonego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, w całym
kraju jest ich 30,7 tysięcy.
Żyją głównie w dużych miastach,
gdzie mają lepszy dostęp do pomocy społecznej i możliwość dorobienia. Aż 80% bezdomnych stanowią
mężczyźni (24,5 tys. osób), ponad
14% – kobiety, a ponad 1,5 tys. bez-

domnych to dzieci.
Największą grupą bezdomnych
są osoby w wieku 51-60 lat (33%).
Młodzi przed trzydziestym rokiem
życia stanowią 12%, a najstarsi – osoby powyżej 70 lat – 4% bezdomnych.
Najczęstszym źródłem dochodu są
dla nich zasiłki z pomocy społecznej
(39%) oraz renty/emerytury/świadczenia ZUS (17%).
Ponad 5% bezdomnych ma legalne
zatrudnienie.
Aż 580 bezdomnych w naszym kraju ma wyższe wykształcenie (to 2%
wszystkich bezdomnych). Najwięcej
(44%) jest wśród nich osób z wykształceniem zawodowym. 33% bezdomnych legitymuje się wykształceniem
podstawowym, a 16% – średnim.
„Metro”
Młodzi nie chcą studiować, wolą
pracować
„Dziennik Gazeta Prawna” informuje o spadającej liczbie studentów.
Tylko w ciągu czterech lat ich liczba
zmniejszyła się o około 400 tys. osób.
Ostatnie dane GUS pokazują, że
obecnie w szkołach wyższych kształci się zaledwie 1,469 mln osób. W
ostatnich dwóch latach liczba 19-latków zmniejszyła się o 8,8 proc., podczas gdy liczba kandydatów na studia spadła o 15,6 proc.
Od kilku lat w mediach mówi się
o bezrobotnych absolwentach, bezużyteczności dyplomu licencjata czy
magistra.
Teraz teza ta zbiera swoje żniwa.
Młodzi zamiast zdobywać tytuły,
wolą się kształcić w konkretnych
zawodach albo od razu podjąć pracę.
Dyplom wyższej uczelni nie jest już
dla nich gwarancją sukcesu.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Edukacja niskiej jakości
Szkoły niewystarczająco uczą umiejętności rozumienia tekstów, wykorzystywania matematyki w codziennym życiu, pracy zespołowej czy
posługiwania się nowymi technologiami. Takie wnioski płyną z analizy
wyników badań przeprowadzonych
w latach 2013-2014 przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji, jedną z agend
resortu edukacji.
Najgorzej w tej ocenie wypadają
szkoły podstawowe – ponad 6 proc.
z nich spełniło jedynie podstawowe
kryteria. Dla gimnazjów i liceów
ogólnokształcących ten odsetek
wyniósł ok. 3 proc. Aż 1,6 proc. z
ok. 1,5 tys. przebadanych w latach
2013-2014 szkół nie spełniło nawet
minimów podstawy programowej i
będą musiały wprowadzić programy
naprawcze.
„Rzeczpospolita”
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Studenci z zagranicy wejdą na polski rynek pracy
Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Pracy, zagraniczni studenci przebywający w Polsce
na podstawie wiz studenckich, będą mogli pracować w naszym kraju
przez cały rok bez żadnych zezwoleń.
Obecnie w Polsce przebywa 46 tys.
zagranicznych studentów. Co drugi
z nich jest Ukraińcem i to właśnie
studenci ukraińscy najbardziej skorzystają z nowego rozporządzenia.
Na razie studenci i doktoranci z wizą studencką mogą pracować w naszym kraju tylko przez trzy miesiące wakacji. By wydłużyć ten okres,
potrzebują specjalnego zezwolenia.
Po wejściu w życie nowego rozporządzenia resortu pracy, prawdopodobnie 1 maja tego roku, takie zezwolenie nie będzie już potrzebne.
Zagraniczni studenci będą mogli
pracować przez cały okres ważności wizy studenckiej, czyli jeden rok.
„Gazeta Wyborcza”
Zanikające becikowe
Rząd i gminy wypłacają coraz
mniej zapomóg dla świeżo upieczonych rodziców. Powodem są demografia i oszczędności.
Według danych resortu pracy, systematycznie spada liczba wypłacanych jednorazowych zapomóg w wysokości 1 tys. zł na dziecko. Jeszcze
w 2009 r. było ich niemal 414 tys.,
w 2014 – tylko ok. 279 tys. To samo
dzieje się z samorządowym becikowym – pięć lat temu wypłacono 19,3
tys. świadczeń na kwotę ok. 16,5 mln
zł, a w ub.r. – 6879 na nieco ponad 6
mln zł. Spadająca liczba świadczeń
związana jest przede wszystkim z
demografią. Według danych GUS,
w 2009 r. odnotowano 417,6 tys. urodzeń, a w 2013 – już tylko 369,6 tys.
Ale demografia to nie wszystko. W
przypadku rządowego becikowego
doszły jeszcze zmiany w przepisach
– od 2013 r. prawo do świadczenia
uzależnione jest od kryterium dochodowego.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Śmierć zamiast geriatrii
Jak alarmuje NIK, brakuje łóżek
geriatrycznych, więc większość
starszych pacjentów trafia na internę – leczenie jest przez to droższe,
a odsetek zgonów niemal dwukrotnie wyższy – informuje „Gazeta
Wyborcza”.
Najbardziej wstrząsające są dane
dotyczące śmiertelności – wskazuje „GW”, wyliczając, że w grupie
pacjentów w wieku 75-89 lat hospitalizowanych na internie umiera ok.

11 proc., na geriatrii – 6 proc., a w
grupie powyżej 90 lat odpowiednio
– 25 i 15 proc.
– Te dane pokazują, jak bardzo potrzebne jest rozwijanie opieki geriatrycznej – mówi rzecznik NIK Paweł
Biedziak.
„Gazeta Wyborcza”
Leczenie za granicą tylko teoretycznie
Tylko 21 osób wystąpiło do NFZ o
zgodę na operację w innym kraju.
Nikt jej nie dostał. Polacy za to tłumnie wyjeżdżają na jednodniowe zabiegi – informuje „Rzeczpospolita”.
Tak wynika z danych zebranych w
16 oddziałach wojewódzkich NFZ o
funkcjonowaniu obowiązujących od
listopada przepisów, które wdrożyły
dyrektywę transgraniczną umożliwiającą leczenie za granicą.
Niełatwo wypełnić wniosek do NFZ
o taką zgodę – konieczność leczenia
za granicą musi uzasadnić lekarz
specjalista ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada umowę z NFZ
lub pracuje w placówce kontraktującej z Funduszem – zauważa Piotr
Piotrowski z Fundacji Porozumienie
Pierwszego Czerwca.
Ale nie jest tak, że polscy pacjenci
nie chcą się leczyć za granicą. Tam,
gdzie rząd w przepisach nie zgotował dla nich barier, jak w przypadku zabiegów trwających jeden dzień,
pacjenci korzystają. Tłumnie jeżdżą
do Czech czy Niemiec, by usunąć
zaćmę.
Do samego śląskiego oddziału NFZ
wpłynęło 350 wniosków o zwrot
kosztów leczenia, do dolnośląskiego
– 185. Pacjent nie musi bowiem występować o zgodę NFZ na jednodniowe leczenie, wystarczy, że złoży po
powrocie do Funduszu rachunek.
„Rzeczpospolita”
Pedofile coraz bardziej aktywni w
sieci
„Gazeta Wyborcza” przestrzega rodziców przed umieszczaniem zdjęć
dzieci na portalach społecznościowych, które to zdjęcia mogą być wykorzystane przez pedofilów. W internecie przybywa dziecięcej erotyki,
która w świetle prawa jest legalna i
trudno ją ścigać.
Gazeta powołuje się na raport przygotowany przez zespół dyżurnet.pl,
który przyjmuje zgłoszenia o nadużyciach w internecie, m.in twardej
pornografii, treści rasistowskich czy
pornografii dziecięcej. Zgodnie z raportem, w 2013 r. odnotowano 644
przypadki dziecięcej pornografii, w
2014 r. takich przypadków było już
1130. Chodzi głównie o zdjęcia, na
których dzieci przedstawiane są w
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nieodpowiednim, erotycznym kontekście. Pedofile kupują na przykład
fotografie z albumów rodzinnych i
umieszczają je na stronach pornograficznych.
„Gazeta Wyborcza”
Ukraińcy ratują polskie uczelnie
Ponad 46 tys. cudzoziemców kształci
się w tym roku akademickim na polskich uczelniach. Liczba cały czas
rośnie. W ubiegłym roku było ich 36
tys. – wynika z danych GUS, które
publikuje „Rzeczpospolita”.
Najwięcej jest Ukraińców – 24 tys.
i Białorusinów – przeszło 4 tys.
Natomiast polskie uczelnie wciąż
nie mogą się przebić ze swoją ofertą
do Chin czy Korei Płd., z których każdego roku na zagraniczne uczelnie
wyjeżdżają dziesiątki tysięcy młodych ludzi.
Minister nauki Lena KolarskaBobińska zapowiada ogłoszenie
niebawem programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego,
który jest już po konsultacjach ze
środowiskiem akademickim.
„Rzeczpospolita”
Niebezpieczne autostrady
Polska ma dużo nowych dróg o
wysokim standardzie, ale należą
one do najniebezpieczniejszych w
Europie. W latach 2004-2013 łączna
długość autostrad w Polsce wzrosła
z 400 do 1500 km. Jednak z oddawaniem ich do użytku nie idzie w parze
spodziewana poprawa bezpieczeństwa. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Europejskiej Rady
Bezpieczeństwa w Transporcie.
Rada zbadała bezpieczeństwo na
europejskich autostradach w latach
2004-2013, skupiając się na wypadkach śmiertelnych. W tym okresie
autostrady na kontynencie stały się
bezpieczniejsze. Liczba ofiar spadła
ogólnie o 8 proc. Najgorzej w podsumowaniu wypadła Polska. Poprawa
bezpieczeństwa wyniosła tylko 0,7
proc. Rada podkreśla w raporcie, że
poprawa w odniesieniu do naszego
kraju jest w rzeczywistości większa,
bo Polska „niemal czterokrotnie
zwiększyła w tym okresie długość
autostrad”.
Jednak to, jak niebezpiecznie jest
na naszych najszybszych drogach,
pokazuje wskaźnik śmiertelnych
wypadków w odniesieniu do miliarda tzw. samochodokilometrów.
Tu Polska znów jest w europejskim
ogonie.
„Rzeczpospolita”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Awantura o babę i chłopa

W formie darmowej aplikacji na
tablety, ale i w wersji na przeglądarki internetowe, pojawiła się gra
edukacyjna mająca zachęcać dzieci
żyjące poza Ojczyzną do poszerzania
wiedzy o Polsce. Dofinansowana
z polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach projektu
„Wzmacnianie i aktywizacja środowisk polskich” zbiera pozytywne
opinie. Faktem jest, że to pierwsza
tego typu propozycja dla polskich
dzieci mieszkających poza granicami kraju. Pomysł godny pochwały,
ale jak to w życiu bywa, nie do końca
przemyślany i z tego powodu stał się
już obiektem nagonki w internecie.
Poszło o Reymonta i związane z nim
słowa… Ale po kolei.
Multimedialna aplikacja edukacyjna
„Polska inspiruje”, to podróż w czasie, w towarzystwie sławnych i znanych na całym świecie Polaków,
między innymi: Mikołaja Kopernika,
Marii Curie-Skłodowskiej, Władysława Reymonta, Wandy
Rutkiewicz, Mieczysława Bekkera,
Władysława Szafera, czy Poli
Negri. Aplikacja zawiera dziewięć
mini gier, które w prosty i często
zabawny sposób prezentują dokonania naszych sławnych rodaków,
przybliżając ich osiągnięcia, które
zainspirowały kolejne pokolenia i
rozsławiły Polskę w świecie. Dzieci
razem z Kopernikiem odkrywają
Wszechświat, wspinają się na górskie szczyty z Wandą Rutkiewicz i
eksperymentują w laboratorium z
Marią Skłodowską-Curie. Budują
pojazd księżycowy z Mieczysławem
Bekkerem, spacerują po lesie z
Władysławem Szaferem, Poli Negri

pomagają wybrać kostiumy sceniczne, a ze Stanisławem Reymontem
bawią się słowami. Całości dopełniają najpiękniejsze i najbardziej znane
utwory polskiej muzyki klasycznej,
takich kompozytorów jak: Chopin,
Moniuszko czy Wieniawski.
„Polska inspiruje” pozwala dzieciom
na poznanie polskiej kultury, dziedzictwa narodowego, wspiera umiejętność czytania i rozwija polską
mowę. Skierowana jest do dzieci w
wieku 5-8 lat i z powodzeniem może
zostać wykorzystywana jako dodatkowa pomoc naukowa zarówno w
domu jak i w polskich szkołach poza
granicami kraju.
Aplikacje opracowali doświadczeni
pedagodzy i specjaliści od dwujęzyczności u dzieci, wykorzystując
podejścia Pozytywnej Pedagogiki,
Aktywnego Uczenia Się i Globalnego
Czytania. „Oferując dziecku przyjazne środowisko do zabawy i pracy
gwarantujemy mu to, co dla niego
najważniejsze. Robiąc to mądrze
i subtelnie mamy pewność, że nasze dziecko będzie kojarzyło treści
związane z historią, kulturą i dziedzictwem narodowym Polski z tym,
co przyjemne, ciekawe i zabawne. A
stąd już tylko krok do tego, by dziecko zaczęło pogłębiać swoją wiedzę
i zrozumienie świata samodzielnie.
Aplikację „Polska Inspiruje” stworzyliśmy właśnie po to, by pomóc
zainicjować ten proces” – czytamy
na stronie internetowej twórców
aplikacji.
„Pierdząca baba” i „śmierdzący
chłop”
Od momentu publikacji, „Polska
inspiruje” wzbudza wielkie zainteresowanie i nie mniejsze emo-

cje, zbierając pozytywne recenzje i
utrzymując wysoki poziom pięciu
gwiazdek w sklepach Google Play i
App Store. Z pewnością jest to jeden
z niewielu naprawdę udanych pomysłów na promocję Polski w świecie, a
przede wszystkim na podtrzymanie
związków młodej Polonii z krajem
ojczystym. Rodzice dzieci żyjących
i uczących się na emigracji podkreślają unikalne walory edukacyjne
aplikacji, jej wysoki poziom wykonania i zadowolenie dzieci. I wszystko
byłoby dobrze, gdyby nie Reymont,
który w grze ufundowanej polskim
dzieciom przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych promowany jest za
pomocą „pierdzącej baby” i „śmierdzącego chłopa”. Te określenia oburzyły jedną z polskich nauczycielek
w USA, która o sprawie poinformowała „Gazetę Wyborczą”. Lawina
ruszyła, a internet zaroił się od wpisów typu:
„Dziecko ma się inspirować pierdzącą babą czy może śmierdzącym chłopem? Pomysł na aplikację bardzo
dobry, wykonanie, używając języka
autorów tejże aplikacji: do d...”.
„Jeżeli stworzyła to grupa specjalistów, która nie zauważyła, że ta aplikacja jest niewłaściwa, to proponuję,
żeby sprawdzić uprawnienia tych
specjalistów. Może takie aplikacje
powinny być sprawdzane przed ich
publikowaniem przez osoby, którym
zależy na szanowaniu polskości”.
„To strasznie smutne, że tak zacna
instytucja nie widzi innych sposobów na przykucie uwagi dziecka i
zakłada, że dobra zabawa może zaistnieć tylko na tak prymitywnym poziomie. To oczywiste, że dzieci (oraz
dorośli, którzy w takim przekonaniu
zostali wychowani) będą pękały ze
śmiechu, że ktoś pierdzi, śmierdzi,
beka czy dłubie w nosie. Ale czy na
pewno o to chodzi w edukacji?”.
„Taaa pierdzaca baba i śmierdzący chłop…Ufundowane przez
polskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych… Normalnie jest mi
wstyd. Straszne i żenujące, promocja
polskiej „kultury”, czy raczej polskiego chamstwa?
Jako, że zbliżają się wybory prezydenckie, nie zabrakło i polityki.
Jeden z kandydatów napisał list otwarty do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny o następującej treści:
„Z olbrzymim zaskoczeniem połączonym z narastającym oburzeniem
obejrzałem fragmenty komputerowej aplikacji edukacyjnej „Polska
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udajemy, że pachniała i że nadal
pachnie? […] Aplikacja nie zajmuje
się promocją dobrych manier ani
tych złych, po prostu pokazuje babę,
która pierdzi, jako element kontekstu. Jesteśmy przekonani, że niejeden
rodzic sam lub wraz z dzieckiem
wielokrotnie dla zabawy odtwarza
animację „pierdzącej baby”.

inspiruje” przygotowanej na zlecenie kierowanego przez Pana ministerstwa. […] Do czego ta aplikacja
ma inspirować polskie dzieci. Czy
do pogardy i niechęci wobec polskiej wsi i jej mieszkańców? Czy
jej twórcy chcą wychowywać dzieci
emigrantów w niechęci do Polski?
Czy chcą wbić do głów młodych
Polaków stereotypowy i obraźliwy
wizerunek polskich chłopów?” –
dopytuje. „Dzieci należy wychowywać w poszanowaniu prawdy, dobra
i piękna oraz w miłości do Ojczyzny.
Tymczasem zamówiona przez Pana
resort gra inspiruje do chamstwa i
nienawiści do polskiej wsi, z której
przecież wszyscy, Pan również, pochodzimy” – czytamy dalej. „Dlatego
domagam się od Pana wyciągnięcia
konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację”,
wycofania się z umowy z twórcami
gry, odzyskania wydanych na nią
pieniędzy oraz osobistego komentarza w sprawie […]”.
Autorzy gry odpierają zarzuty
Wydawcy aplikacji – łódzka
Fundacja Rodzice Przyszłości z
Łodzi oraz Fundacja Enabling
Environments z Londynu, wydali takie oto oświadczenie (wersja
skrócona):
„Projektując aplikację «Polska inspiruje», zdawaliśmy sobie sprawę, iż
może ona wywołać skrajne emocje
w kręgach edukacyjnych mieszkających za granicą, gdyż dobrze znamy panujące tam nastroje i podejście do edukacji patriotycznej […].
Znamy również wrażliwe podejście
Polaków do wszystkiego, co dotyczy
naszego kraju. Krytyka jest zawsze
pierwszą rzeczą, której należy się
spodziewać niezależnie od jakości
oferowanych produktów i usług.
Stąd reakcja na «pierdzącą babę» i
«śmierdzącego chłopa» nie zaskakuje, lecz bawi i potwierdza powyższą
regułę […]. Każdego nauczyciela i

edukatora nakłaniamy do zadania
sobie pytania i udzielenia szczerej
odpowiedzi: Które dziecko nie bawi
to, co pierdzi i śmierdzi?. Wszyscy
znamy odpowiedź i nie trzeba tu
edukatora, tylko uważnej obserwacji
i zdrowego rozsądku”.
„Chłop pracujący na wsi będzie bardzo często śmierdzący – to naturalne
ze względu na charakter jego pracy!
Proszę pokazać wieś, na której nie
śmierdzi! Jeśli są tam krowy, konie,
świnie, kury lub kozy, to na pewno
bardziej lub mniej tam śmierdzi! A
baba pierdząca? Cóż, baba, chłop,
dama, król, dziecko, nauczyciel –
wszyscy pierdzą i każde dziecko
to wie! A co ma z tym wspólnego
Reymont? On opisywał polską wieś
taką, jaka była – wszyscy wiemy, że
nie pachniała perfumami! A może

Nie wiem, czy polska wieś pachnie
perfumami, czy nie, ale mam nieodparte wrażenie, że wiejskie zapachy
są takie same zarówno w Wielkiej
Brytanii, jak i w Polsce. Ciekawa
jestem również, czy angielska fundacja równie ochoczo promowałaby
angielskiego chłopa i babę używając
określeń „śmierdzący” i „pierdząca”.
Z pewnością, można było zastąpić
te dwa niefortunne stwierdzenia
innymi, przewidując krytyczne
komentarze. Chyba, że chodziło o
chwyt reklamowy, choć nad poziomem poczucia humoru można by
dyskutować. Jednak trzeba oddać
sprawiedliwość twórcom aplikacji,
że rzeczywiście jest jednym z niewielu naprawdę dobrych pomysłów w
promowaniu Polski i jej dziedzictwa
narodowego.
Aplikacja „Polska Inspiruje” na telefony komórkowe, tablety i iPady jest
dostępna za darmo w największych
serwisach dystrybucyjnych takich
jak Google Play i App Store.
Anna Janicka
Źródła:
www.wyborcza.pl, www.fpsn.pl,
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25 lat internetu w Polsce
W maju 1990 roku Polska stała się
członkiem sieci EARN połączonej z
Internetem za pomocą BITFTP. Po
dwóch tygodniach Instytut Fizyki
Jądrowej (IFJ) w Krakowie, za zgodą genewskiego instytutu CERN,
uzyskał od Ministerstwa Łączności
i Telekomunikacji zgodę na wykonanie łącza ze strony polskiej. 26
września 1990 powstało łącze analogowe o prędkości 9600 bitów na
sekundę. Następnego dnia do Polski
dotarł pierwszy w historii e-mail,
wysłany z CERN-u. Choć to był faktyczny początek internetu w Polsce,
za symboliczną datę uznawano też
17 sierpnia 1991 roku, gdy z kraju wyszedł pierwszy elektroniczny
list. Wysłał go pracownik Wydziału
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
do uniwersytetu w Kopenhadze”.
Dnia 8 maja 1990 roku, z Polski do
CERN został wysłany pierwszy telex.
W ten sposób rok 1990 stał się rokiem przełomowym w nowoczesnej
historii Polski.

Lawina ruszyła
Na początku roku 1992 do sieci
w Polsce było już podłączonych
2000 użytkowników. Stronę rządu
umieszczono w internecie w 1994
roku i w tym czasie internet stał się
dostępny dla każdego obywatela.
W 1995 roku, w polskim internecie pojawił się zbiór linków do
kilkuset stron. Twórcy – studenci
Politechniki Gdańskiej – nazwali ten
zbiór linków Wirtualną Polską. Po
trzech latach otrzymała ona adres
www.wp.pl i powoli przekształciła
się w ośrodek internetowej rozrywki.
Były tam darmowe konta pocztowe,
wyszukiwarka, czat, oraz możliwość
tworzenia stron internetowych.
W tym czasie internet zaczął błyskawicznie rozprzestrzeniać się na
świecie. W 1992 roku, w USA po-

wstał Amazon – portal pierwotnie
pomyślany jako e-księgarnia; szybko dołączył do swojej oferty wysyłkę muzyki, filmów i sprzętu elektronicznego. Sklep ten zainspirował
grupkę polskich pasjonatów, którzy
pod egidą Zbigniewa Sykulskiego i
jego wydawnictwa Prószyński i S-ka,
w 1998 roku uruchomili pierwszą
polską internetową księgarnię. W
ten sposób powstał Merlin.
Fax czy E-Mail?
W latach 90-tych, wielu ludzi przedkładało używany już fax nad możliwość wysłania e-maila. W 1995 roku,
Jarosław Rafa pisał: „Polski biznesmen, nawet jeżeli posiada konto w
internecie, traktuje to przeważnie jako jeszcze jeden gadżet; możliwość
szpanowania adresem e-mailowym
na wizytówce. Wciąż jednak nie jest
przekonany o tym, że wysłać wiadomość pocztą elektroniczną jest łatwiej, taniej i sprawniej niż faksem”.
W 2009 roku do szerokopasmowego internetu dostęp miało 13.5%
obywateli, a rok później zaczęło ich
znacznie przybywać. Na dzień dzisiejszy, Polacy traktują internet jak
rzecz oczywistą i mało kto pamięta
o jego początkach.
Zaczęło się w USA
W wielkim skrócie: Pierwszy projekt
globalnej sieci komputerów opisał
w 1960 roku J. Licklider. Twórcą
koncepcji internetu jest Paul Baran.
W 1962 roku przygotował on na potrzeby wojska projekt wytrzymałych
sieci transmisji danych, zdolnych
przetrzymać ewentualną III wojnę
światową. Zaczęły powstawać różne
systemy, standardy i pierwsze programy.
Historia internetu zaczęła się 29 października 1969 roku, kiedy w kilku
uniwersytetach założono ośrodki koordynujące badania na rzecz wojska.
Istotny był fakt, że ta sieć nie mia-

Źródło: www.purepc.pl

ła jednego głównego komputera.
Wtedy jednak obowiązywał zakaz
używania sieci do celów komercyjnych. Kiedy w roku 1991 ten zakaz
cofnięto, internet zaczął się bardzo
szybko rozwijać.
Pikanterii początkom internetu w
USA dodają wspomnienia weterana internetu.
John Perry Barlow uważa, że ci,
którzy sądzą, iż internet stworzyli
wojskowi by chronić łączność w
razie globalnego konfliktu, są w
błędzie. Twierdzi, że internet wymyślili… hipisi. Większość twórców internetu była hipisami nawet, jeśli pracowali oni dla DARPA
– Agencji Zaawansowanych
Projektów Badawczych w Obszarze
Obronności. Hipisi, czyli dzieci –
kwiaty, w czasie kiedy ich ruch
zaczął powoli wygasać, potraktowali internet jako nowy teren na
którym mogą tworzyć wspólnotę.
„Przeniesiemy tam to, co nie wyszło
w realu. Komputery poszerzą horyzonty podobnie jak LSD. Zmienią
odbiór świata. To narzędzie, przy
którym ludzie samodzielnie majstrują. Inni użytkownicy poszerzą nasze
pole widzenia”.
Ósmy kontynent
Tak nazwał internet jeden z amerykańskich dygnitarzy. Szczególny
jest to ląd. Na początku nie było fachowców-informatyków. Ten świat
kreowali pasjonaci, zwykli-niezwykli
ludzie, a w dużej mierze – hakerzy,
zwani wtedy piratami. To oni bardzo
szybko opanowali sztukę poruszania się w sieci a nawet ku zdumieniu
najwyższych władz, buszowali po bazach danych, które nie były jeszcze
tak chronione hasłami i cyfrowymi
zaporami jak obecnie. Nie było żadnych reguł bezpieczeństwa. Jakie
były ich intencje? Czy traktować ich
jak pionierów na Nowej Ziemi? Czy
byli po prostu ciekawscy?

Antwerpia po polsku

maj 2015

Ówcześni hakerzy mieli swoją szczególną filozofię. Pewien weteran hakerstwa powiedział: „Działamy jak
uczeni: obserwujemy coś, czego nie
rozumiemy i staramy się pojąć jak to
działa. Na tym polega hakerstwo. To
hakerzy […] wymyślili pierwsze języki programowania. Internet stworzyli i tworzą piraci. Moralność hakera
sprowadza się do obchodzenia trudności. Próbujemy problem ominąć,
a nie się z nim zetrzeć”.
Przytoczone powyżej słowa nie tłumaczą oczywiście zwykłych przestępców którzy włamią się na czyjąś stronę, aby ukraść informacje
lub pieniądze z konta. Niemniej
jednak, były to początki i pierwsza
fascynacja dostępem do informacji
na wcześniej niespotykaną skalę.
Internet – dobry, czy zły?
O tym decyduje… internauta.
Internet – jako „ósmy kontynent”
podlega procesowi rozwoju i ciągle może bardziej przypomina
Dziki Zachód niż cywilizowany ląd.
Początki były spontaniczne, nie było
reguł i zasad. Ludzkość ciągle ewoluuje na wszystkich poziomach i we
wszystkich dziedzinach życia. W zakresie wymiany informacji – też.
W internecie dzieje się wiele złego,
ale też i wiele dobrego. Jeden z hakerów powiedział:, „kto dyskutuje, ten
nie strzela”. Sama dyskusja – oby na
odpowiednim poziomie i służąca
pozytywnemu rozwojowi internetu
– na pewno nie jest zła. A to co złe…
miejmy nadzieję, że społeczność internautów po prostu odrzuci i z biegiem czasu pozostanie to, co dobre.
Że moralność, jaką reprezentował
Kali, ustąpi miejsca wzajemnemu
poszanowaniu i kulturze w wymianie informacji.
Są tacy, którzy twierdzą, że w sieci
działa swoista autoregulacja i badania wykazują, że tak naprawdę
internet nie promuje treści kłamliwych, spiskowych, rasistowskich
czy niebezpiecznych. Zbiorowa selekcja przebiega często burzliwie,
ale jeśli ktoś mija się z prawdą, jego wypowiedź nie będzie powielana.
Internauci zdolni są do wewnętrznej
weryfikacji treści obecnych w sieci.
Moim zdaniem, wielu internautów traktuje internet jak beczkę
(Speaker´s Corner) w Hyde Parku.
Każdy może na niej stanąć i z wypiekami na twarzy krytykować
wszystko i wszystkich, oczywiście
nie obrażając królowej. Kto go będzie słuchać, to już inna sprawa. W
internecie pojedynczy głos znaczy
niewiele więcej. A jeśli chodzi o

większe grupy to… – ile osób może
zmieścić się na jednej beczce?
Owszem, w internecie zasięg jest
zupełnie inny. Obrazić i uchybić
można każdemu człowiekowi a
osoba obrażona wcale nie musi być
urzędującą królową, aby dotkniętym
się poczuć.
Pisarz i most
Wiktor Hugo mawiał: „z nakazu
pana zabrania się tak bogatym jak
i biednym spania pod mostem”.
Nikt bogaty pod mostem spać nie
musi, zakaz dotknie biednego. Ale
status materialny może mieć wpływ
na dostęp do informacji. Można w
sieci zabronić czytania za darmo,
ale zakaz uderzy w biednego. Cóż,
wszystko przed nami. Z jednej strony ochrona praw autorskich, z dru-
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giej strony całe rzesze internautów
chcących sobie coś „ściągnąć”. A autorzy przecież muszą z czegoś żyć…
Internet – ósmy kontynent – to ciągle Terra Nova dla naszej cywilizacji. Nawet, jeśli wydaje się nam, że
o internecie wiemy wiele, to tak naprawdę, im więcej odpowiedzi, tym
więcej pytań.
No i nie zapominajmy, że internet
jest siecią połączeń, a informacje są
przechowywane nie w chmurach,
lecz na serwerach.
Michał Nowacki
Źródła: http://natemat.pl/
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Pocztówka z Poturzyna
Fryderyk Chopin

Europie: Polska jeszcze nie umarła,
choć zaborcy od wielu lat próbują
zdusić jej byt.
Po przyjeździe do Paryża Fryderyk
rozchorował się po raz kolejny. W
dzieciństwie swoje wątłe zdrowie
kurował wyjazdami latem na wieś.
Tym razem sprawa była poważniejsza, Chopin kaszlał coraz częściej
i doskwierał mu ból w płucach.
Wezwany medyk zbadał go uważnie
i powiedział bez ogródek:
– To gruźlica płuc się rozwija. Póki
organizm młody, ma siły walczyć
z chorobą, ale wraz z upływem lat
ryzyko będzie wzrastać. Trzeba bardziej o siebie zadbać, nie przemęczać się, właściwie odżywiać…
Ale co zrobić, gdy ból w piersiach
coraz bardziej dawał się we znaki?
Portret Fryderyka Chopina, 1836 r.
Mal. Maria Wodzińska.
Źródło: Wikimedia Commons

Coraz energiczniej uderzał w klawisze fortepianu, przelewając w
muzykę swój żal, gniew i tęsknotę.
Dziwna była ta Fryderykowa muzyka. Niskie, niespokojne tony strzelały nagle w górę niczym wznoszący
się ku niebu sztandar powstańczego
oddziału. A fortepian, jakby rozumiejąc skargę wygnańca, wydobywał z
siebie kolejne dźwięki buntowniczej
etiudy rewolucyjnej. Melodia falowała i płynęła w dal, ku rodzinnym
stronom, których Chopin w swoim
życiu już nigdy więcej nie będzie
miał okazji zobaczyć.
Ostatnie miesiące były dla Fryderyka
ponurym i bolesnym czasem. Kiedy
po drodze do Paryża zatrzymał się
w Stuttgarcie, otrzymał wiadomość,
że umiera powstanie listopadowe.
Jak bardzo wtedy żałował, że rok
wcześniej opuścił Warszawę! Tę
samą Warszawę, którą teraz brutalny rosyjski marszałek Paskiewicz
zajął po dwóch dniach zaciętych
walk. Wprawdzie duża część obrońców zdołała opuścić miasto i udała
się na internowanie do Prus bądź
Austrii, jednak sama powstańcza
stolica znalazła się w rosyjskich
rękach. Chopinowi, który głęboko
przeżywał dramat powstania, pozostał jedyny oręż – muzyka. W swej
etiudzie, której pierwsze tony popłynęły właśnie w Stuttgarcie, zawarł
tak wiele niepokoju i protestu, jakby chciał wykrzyczeć w twarz całej

Skromne mieszkanie przy
Boulevard Poissonniere w Paryżu
stało się na pewien czas jego nową
przystanią. Fryderyk powoli oswajał
się ze środowiskiem francuskiej stolicy, zaczął dawać koncerty i udzielać lekcji gry na fortepianie pierwszym uczniom. Ale kiedy zostawał
sam, wplatał tęsknotę w takty komponowanych walców, mazurków i
polonezów...
W jego niewesołe rozmyślania wdarł
się przez okno hałas od strony ulicy.
– Czyżby to kolejna grupa bezrobotnych demonstrantów? – zastanowił
się Chopin. – Przykre, że w Paryżu
mieszka coraz więcej biednych i nie-

zadowolonych ludzi.
Zamykając okno, strącił na podłogę jedną z książek, stojących na
półce obok. Po dywanie rozsypały
się włożone do książki luźne ręczne zapiski, duża koperta i jakaś pocztówka–rysunek. Chopin zgarnął
kartki z podłogi i obejrzał pocztówkę. Murowany, osiemnasto-wieczny
dworek nakryty czterospadowym
dachem. Wokół sporych rozmiarów, zadbany park krajobrazowy w
Poturzynie. Dobrze znane mu miejsce, gdzie latem poprzedniego roku
spędził w gościnie u przyjaciela wiele niezapomnianych chwil.
*******
Wzniecając kłęby kurzu, czterokonny dyliżans zatoczył koło na
placu i zatrzymał się przed głównym wejściem do dworku. Tytus
Woyciechowski czekał na ganku
na swojego gościa.
– Witaj, Fryderyku! – uśmiechnął
się szeroko. – Jak ci minęła podróż?
– Całkiem znośnie, bo odpoczywaliśmy na postojach, ale teraz bardzo
chce mi się pić – odparł Chopin,
witając się z przyjacielem.
– Nic dziwnego, przecież mamy
środek lata. Zaraz będziesz mógł
się odświeżyć po podróży... A Józef
– wskazał na zarządcę domu – pomoże ci zanieść bagaże do pokoju
gościnnego.
Kilka godzin później, pokrzepieni

Dworek Woyciechowskich w Poturzynie, zniszczony pod koniec II wojny światowej.
Zdjęcie archiwalne
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solidnym obiadem, wyruszyli na
przejażdżkę lekką bryczką, zaprzężoną w dwa kasztanki. Powoził
sam Woyciechowski, dumny z wypielęgnowanych koni, które sprezentował mu ojciec. Chopin podziwiał natomiast malownicze okolice
Poturzyna, ciągnące się aż po horyzont doliny o dosyć stromych zboczach i bujne obszary leśne.
Minęli pole, na którym chłopi kosili dorodną pszenicę, natomiast
kobiety wiązały i ustawiały snopy,
śpiewając przy tym ludowe pieśni.
W pewnej chwili Woyciechowski
zagadnął:
– Wiesz, Fryderyku, niedawno przyszedł mi do głowy pewien pomysł.
Widzisz, jaka żyzna tutaj gleba?
– Widzę, i zgaduję, że dlatego posialiście tak dużo pszenicy.
– Wspomniałem kiedyś ojcu, żebyśmy spróbowali zasadzić też buraki...
– Buraki? Ale po co? Będziesz nimi
karmił konie przez okrągły rok? –
zażartował Chopin, nie przejawiając
większego entuzjazmu dla rolniczych planów przyjaciela.
– Zbuduję tu cukrownię. Na górce.
Obok staną domki dla robotników,
budynki administracji, magazyny...
– w Tytusie-marzycielu budził się
duch przedsiębiorcy.
– Ludzie na pewno się ucieszą, kiedy
zwiększysz im ilość godzin pracy –
wtrącił Fryderyk nieco złośliwym
tonem.
– Oj, stała praca da ludziom środki
do życia. I cała okolica będzie się
rozwijać.
Tytus zawrócił konie. Nie próbował
już więcej przekonywać Chopina
do przydatności budowy cukrowni,
zresztą jego przyjaciel pochłonięty
był czymś zupełnie innym. W du-

Letni koncert plenerowy pod pomnikiem Fryderyka Chopina w Warszawie, 2014.
Fot. Adrian Grycuk, źródło: Wikimedia Commons

szy rozbrzmiewał mu śpiew ludzi,
pracujących na polu pszenicy. Ten
nastrojowy śpiew, falujący niczym
nokturn na muzycznej pięciolinii,
układał się w umyśle Fryderyka w
zupełnie nowy utwór, pełen zachwytu i tęsknoty.
Kilka dni później dworek Woyciechowskich odwiedzili krewni ze
strony ojca. Młody Woyciechowski,
pragnąc sprawić gościom muzyczną
niespodziankę, poprosił Chopina o
koncert w niedzielne popołudnie.
Przygotowano fortepian w głównym
salonie reprezentacyjnym, zdobnym
w liczne pejzaże i portrety rodzinne
na ścianach.
Tytusowi wydawało się, że dość dobrze zna styl gry Fryderyka – razem
przecież pobierali lekcje muzyki u
Wojciecha Żywnego w Warszawie.
Tym większe było jego zaskoczenie,

Ostatni fortepian Chopina firmy Ignace Pleyel (nr 14810), lata 40-te XIX w.
Źródło: www.chopin.museum/pl

gdy w jednym z utworów zabrzmiały
motywy, nawiązujące do lokalnych
pieśni.
– Fryderyku! Skąd ty je znasz? – zapytał przyjaciela ze zdumieniem.
– Usłyszałem podczas naszej przejażdżki. Ale nie skomponowałem nic
o burakach – uśmiechnął się łobuzersko Chopin i rozpoczął kolejny
utwór.
Dla całej okolicy było to niezapomniane popołudnie. Słuchali
Chopina nie tylko goście rodziny
Woyciechowskich, ale także okoliczni wieśniacy, siedzący w ogrodzie
pod drzewami. Polonezy, mazurki
czy nokturny, płynące przez otwarte
okna salonu, docierały daleko i – jak
wyraził się później jeden z wieśniaków – człowiekowi radośniej robiło
się na sercu.
Na pamiątkę po tym występie
Fryderyk otrzymał srebrny puchar z grudkami rodzinnej ziemi
i pocztówkę-rysunek, przedstawiający dworek w Poturzynie. Nastrój
samej miejscowości udzielił mu
się tak bardzo, że po powrocie do
Warszawy napisał z wdzięcznością do Woyciechowskiego: „Jakąś
tęsknotę zostawiły mi Twoje pola...
Ta brzoza pod oknami nie może mi
wyjść z pamięci”.
Cztery miesiące później, gdy Chopin
na zawsze opuszczał ojczyste strony,
w muzycznym „bagażu” zabrał ze
sobą zasłyszane motywy ludowych
pieśni. Wplatał je później w niektóre emigracyjne kompozycje niczym
cenne pamiątki z przeszłości, zaklęte w nutach na pięciolinii.
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,
PRZYPOMINAMY, ŻE DO 30 MAJA 2015 R. TRWAJĄ ZAPISY UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DO
SZKOŁY POLSKIEJ - SPK IM. GEN. ST MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W
ANTWERPII. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT MOŻNA ZALEŹĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ
SZKOŁY: http://szkolapolska.be (ZAKŁADKA: ZAPISY UCZNIÓW).
Z poważaniem
Monika Pruska
Kierownik SPK w Antwerpii

Wszystkim Mamom w dniu ich święta
z całego serca życzymy dużo zdrowia, pomyślności, braku trosk,
wielu powodów do uśmiechu i radości, bezpiecznego oraz szczęśliwego życia całej rodziny.
Grono pedagogiczne
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Antwerpii

Warsztaty świąteczne
W ramach przygotowań do Wielkanocy w sobotę 28.03.2015 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty świąteczne.
Dzieci rozmawiały o polskich zwyczajach i tradycjach wielkanocnych – zarówno tych powszechnie znanych, jak
i tych nieco już zapomnianych. Uwieńczeniem zajęć było wspólne ozdabianie jajek. „Pisanki” naszych uczniów
wyszły przepięknie!
Pracę dzieci i jej efekty prezentujemy w poniższej fotorelacji.

Najpiękniejsze wiersze dla dzieci
Niedawno w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski
dla najmłodszych. Wzięli w nim udział uczniowie klas II
a, II b i II e. Drugoklasiści pięknie recytowali wybrany
przez siebie wiersz autorstwa Jana Brzechwy lub Juliana
Tuwima. Jury konkursu, biorąc pod uwagę: pamięciowe
opanowanie tekstu, właściwą intonację oraz poprawność
językową recytacji, wyłoniło zwycięzców:
I miejsce: Maciej Zduńczyk kl. II b
II miejsce: Karolina Kozioł kl. II a
Maja Fiedorczuk kl. II e
III miejsce: Aleksandra Pyrdoł kl. II a
Wiktoria Żabicka kl. II e
Laura Gojda kl. II e
Sara Trybalska kl. II e
Laureatom konkursu raz jeszcze gratulujemy!
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Akademia Dobrych Manier
Powitanie - kto pierwszy i kiedy?
Dzień dobry – czyli werbalny, najpopularniejszy na świecie sposób witania się ludzi. W różnych językach
i w zależności od stopnia zażyłości
przyjmuje formy poszczególnych
utartych wyrażeń językowych. Ale
witamy się też przez podanie ręki,
przez pocałunek w policzek, ukłon,
uścisk etc. Każda z tych form podlega pewnej konwencji, która ma na
celu oddanie drugiej osobie (a także
samemu sobie!) należnego szacunku. Na przykład kolejność powitań
werbalnych i wyciągania ręki jest
ściśle określona. I tak:
Pierwszy wyciąga rękę:
- starszy do młodszego
- kobieta do mężczyzny
- przełożony do podwładnego
A jeśli mamy do czynienia z dużo
młodszą kobietą i starszym mężczyzną?
Wówczas należy pamiętać, że wyżej
wymienione kryteria (wieku, płci,
stanowiska) powinny być zachowywane w takiej właśnie kolejności.
Czyli w tym przypadku pierwszy powinien wyciągnąć rękę mężczyzna.
Choć musimy mieć na uwadze, że
starsze pokolenie z reguły na pierwszym miejscu stawia kryterium płci
– jednak czy to wypada, by podlotek
absorbował starszego gentlemana
swoją wyciągniętą ręką…? Wszak to
do ważniejszej osoby należy uczynienie zaszczytu uściskiem dłoni.
Co ważne, kolejność mówienia
„dzień dobry” jest dokładnie odwrotna. Pierwszy zwraca się w ten
sposób:
- młodszy do starszego
- mężczyzna do kobiety
- podwładny do przełożonego

Warto też uświadomić sobie wagę
gestu powitania. Nie chodzi tylko
o to, jak ważne jest pierwsze wrażenie i ile od niego zależy. Trzeba
zdać sobie sprawę, że jest to pierwszy i najważniejszy gest leżący w
zainteresowaniach savoir-vivre’u.
Dlaczego? – Dobre maniery nabierają uzasadnienia dopiero wówczas,
gdy na metaforycznej scenie pojawia
się oprócz nas przynajmniej jeszcze
jedna osoba. Tylko w akcie konfrontacji z drugim człowiekiem nabiera
znaczenia to, jak się zachowujmy.
Nie tylko dlatego, że od doboru poszczególnych form zachowań zależy
to, czy oddamy mu szacunek, ale także dlatego, że on, będąc świadkiem
naszych gestów, zobowiązuje nas
tym do starania się o jak najlepszy
wizerunek w naszych własnych
oczach – bo mamy świadomość bycia widzianymi, a więc ocenianymi.
Aby zapamiętać kolejność podawania ręki zawsze przytaczam moim

kursantom słynną gafę Michelle
Obamy. Otóż podczas wizyty na brytyjskim dworze pierwsza dama objęła królową podczas pozowania do
zdjęć. Zdjęcia te rzeczywiście obiegły
okładki gazet całego świata, gdyż
okazało się, że pani Obama złamała
bardzo ważny punkt etykiety dworskiej pałacu Buckingham. Otóż królowej brytyjskiej nie można dotykać.
Jedyną formą kontaktu fizycznego
staje się uścisk dłoni, gdy królowa
uczyni nam ten zaszczyt i tę dłoń do
nas wyciągnie. Zapamiętajmy więc
– to ważniejsza osoba (której dobitnym symbolem niech stanie się figura królowej Elżbiety II) pierwsza
wyciąga rękę do osoby znajdującej
się w danej sytuacji na niższym stopniu w hierarchii.
Maria Bujas-Łukaszewska
Pomysłodawczyni
i główny koordynator
Akademii Dobrych Manier
www.etykieta.org
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Portrety Polaków w Leuven
Ela Grądalska

Małe, ale całkiem kosmopolityczne Leuven daje szansę wszystkim
swym mieszkańcom na to, aby poczuli się jak u siebie. Historie osobiste i zawodowe przeplatają się
ze sobą, w konsekwencji zbliżają
do siebie ludzi z różnorodnych środowisk. Tym razem, rozmawiam z
trenerką, która dzięki swojej pasji
odnalazła odpowiednie miejsce na
obczyźnie.
Jakie są Twoje pierwsze wspomnienia zaraz po przeprowadzce
do Belgii?
Według mnie, największym napędem na początku, kiedy przyjeżdża
się do nowego kraju, jest zawsze
chęć dopasowania się do otoczenia
i skutecznego komunikowania się z
nim. Bardzo byłam zadowolona, że
zdecydowaliśmy się (wraz z mężem)
zamieszkać właśnie tutaj, ponieważ
kursy językowe na uniwersytecie, w
instytucie ILT, gwarantują nie tylko
wysoki poziom nauki, ale również
nowe znajomości z ciekawymi ludźmi ze wszystkich zakątków świata. Często, właśnie to miejsce jest
pierwszym i najważniejszym doświadczeniem w nowej rzeczywistości. Tak też było moim przypadku.
Właśnie na takim kursie poznałam
moją najlepszą przyjaciółkę, z którą
dzielę, jak z nikim innym, wszystkie
troski i radości. Ponadto, nie mam
problemu z komunikowaniem się z
rdzennymi mieszkańcami.
A jak poradziłaś sobie z wpasowaniem się w nowe środowisko zupełnie obcych ludzi, bez znajomych
czy rodziny?
Sport pomógł mi odnaleźć moje
miejsce na obczyźnie. Z pewnością!
Od samego początku, krok po kroku, poznawałam nowe warunki życia oraz nawiązywałam nowe znajomości w klubie tenisowym, najpierw

przez dwa lata w „Tennisclub Stade
K.T.C.”, a następnie, aż po dzień dzisiejszy, w ”Lovanium”. Zaczęłam
zupełnie od zera, tak naprawdę będąc wykształconym trenerem z dyplomem AWFu z Polski, zaczęłam
grać w klubie jako zawodniczka, a
dopiero po latach, znalazłam zatrudnienie jako trenerka dorosłych. Na
szczęście, okoliczności i zapał do
pracy pozwoliły na to, aby połączyć
pasję z pracą. Dziś, oprócz pracy w
klubie jestem również współwłaścicielką firmy zatrudniającej około
70 osób, i dlatego zawodowo, czuję
się całkowicie spełniona.
Szczęściara….
Ciężko na to pracowałam, ale jestem pewna, że tylko w taki sposób, można spełnić swoje marzenia.
Dlatego, nie warto porzucać swoich
pasji pomimo nowych okoliczności, jak choćby przeprowadzka do
innego kraju, tak jak w moim przypadku. Kiedy po urodzeniu dzieci,
poczułam potrzebę bycia niezależną, zaczęłam szukać i sprawdzać
wszystkie dostępne możliwości
zaspokojenia tej potrzeby. Nie czułam się jeszcze wtedy bardzo pewnie językowo, zresztą ten kraj nie
był jeszcze oswojony przeze mnie i
nie wiedziałam jak mnie przyjmą,
wolałam zacząć od innej strony.
Ale życie to nie tylko praca, czy poznałaś również ludzi, którymi mogłabyś zastąpić przyjaciół z Polski?
Nigdy nie chciałam zastąpić przyjaciół z Polski, ponieważ nie wydaje
mi się to możliwe, ale równocześnie
nie jestem samotnikiem i wiedziałam, że muszę mieć nowe kontakty.
Przyjaźń z „moimi dziewczynami”, z
klubu tenisowego jest niezastąpiona. Znamy się od dawna i od czasu
do czasu organizujemy sobie babskie wieczory, np. w naszej ulubio-

nej restauracji „Mamma Mia” lub
innych kafejkach, których w Leuven
jest bardzo dużo, do wyboru do koloru. Ale oczywiście są różne etapy
w życiu. Kiedy urodziłam dzieci
pewien czas poświęciłam na pielęgnację i wychowanie chłopców,
i wtedy zaczęłam dostrzegać inne
strony życia. Wtedy mój rytm wybijały posiłki, spacer, zabawa… Sama
wiesz! (śmiech) Wiedzą to wszystkie mamy! Miałam mniej czasu,
również ochoty, na spotkania poza
domem, nawet w moich ulubionych restauracjach, czy barach w
Leuven. Poznałam wtedy mnóstwo
wspaniałych ludzi, innych młodych
rodziców, sąsiadów, często emerytowanych lub przyjaciół, jak ja to
nazywam „z warzywniaka”.
Przyjaciele z warzywniaka?
Tak! Kiedy spacerujesz z małym
dzieckiem robiąc zakupy w małych okolicznych sklepikach, wiele osób Cię serdecznie „zaczepia”,
nawiązuje rozmowy o codziennych
sprawach i po czasie stwierdzasz, że
właściwie to nawet dobrze się znacie. Czarujące jest to, że gdy idziemy
z mężem ulicą spotykam wielu znajomych i to sprawia, że moje życie
w niewielkim i przyjaznym Leuven
wcale nie jest uciążliwe.
Ela Grądalska,
trenerka i businesswoman,
w Belgii od 16 lat
Rozmawiała
Katarzyna Radomska
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Koncert pianisty i kompozytora
Marcina Dominika Głuch
Z inicjatywy polskiej organizacji „Pod Skrzydłami” i na zaproszenie
pana Zenona Łupiny, dyrektora Centrum Polskiego, do Brukseli
przyjechał wyjątkowy artysta.
Marcin Dominik Głuch – światowej sławy pianista, kompozytor
i wykładowca.
Wieczorem 25 kwietnia, odbył się z jego udziałem niezapomniany
koncert. Rzadko mamy możliwość posłuchać mistrzowskiej gry
tak znakomitego pianisty, a zwłaszcza rodaka. Zebrani w Centrum
Polskim melomani, rozkoszowali się wirtuozowskim wykonaniem
utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego.
Podczas koncertu artysta w kilku słowach opowiedział słuchaczom jak wyglądała droga do muzycznego piedestału, którą musieli
przebyć nasi już światowej sławy kompozytorzy. Uświadomił nam
również, że bycie emigrantem nie zwalnia nas z obowiązku bycia
Polakiem, a wręcz przeciwnie. Na każdym kroku powinniśmy się
jednoczyć i co najważniejsze pamiętać o tym, że Polska to nasza
Matka, która mimo tego, że jest daleko, nadal nas kocha i wręcz
wymaga od nas abyśmy i my Ją kochali i o Niej pamiętali.

fot. Ewelina Zgiet

Polish Art Benelux
Tego samego dnia w Domu Łódzkim odbyło się pierwsze spotkanie „Młodych Gniewnych” studiujących w Królewskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Antwerpii. Była to ich pierwsza autoprezentacja
pod wielce wymownym tytułem Polish Art Benelux .
Był to magiczny wieczór, podczas którego mogliśmy obejrzeć nowatorskie prace naszej uzdolnionej młodzieży i posłuchać poezji
w wykonaniu jednego z założycieli tej niedawno powstałej grupy,
która już zyskała grono wielbicieli w tym autorkę niniejszej notatki.
Drodzy Czytelnicy, odpowiedzmy sobie na pytanie: Czym jest sztuka? Dla jednych to piękne obrazy znanych malarzy i wspaniała
poezja czy literatura. Ale przede wszystkim sztuka to serce, miłość
i oczywiście dreszczyk emocji. Takie właśnie miałam odczucia,
kiedy słuchałam „Młodych Gniewnych” i oglądałam ich prace.
Warto było znaleźć choć chwilę i poczuć pasję w każdym obrazie,
szczyptę namiętności w każdym słowie. Tym jest sztuka dla tych
młodych artystów, którzy nie czekali aż ktoś ich odkryje, ale sami
pozwolili nam się odkryć...
Angelika Kret

34

Antwerpia po polsku

maj 2015

Wytańczyć marzenia
Bartek Dybowski i Kristina Ehrs
Dybowska – Balet i wspólna pasja
do tańca. Miłość, która rozkwitła
w „Jeziorze łabędzim”. Ogromne
pokłady miłości, zaangażowanie
przełożone na rodzinę, nie przeszkodziły im w realizacji swoich
marzeń. – ,,Pierwszą pracą jaką
wykonywałam zaraz po szkole był
projekt pod nazwą Europa Danse
we Francji”. „Przez pierwsze dwa
lata po szkole tańczyłem na scenie
Teatru Wielkiego w Warszawie.
Chciałem się jednak jeszcze więcej
rozwinąć” – powiedzieli Kristina
i Bartek w rozmowie z Anną
Szymborską…
A.S. - Skąd pochodzicie i kiedy
zaczęła się Wasza przygoda z baletem?
Bartek – Jestem z Nowego Dworu
Mazowieckiego. W szkole podstawowej chodziłem na wiele zajęć
pozaszkolnych. Pianino, ju-jitsu, rysowanie i na zajęcia z tańca disco
i modern do Studio Tańca Duet.
Taniec wciągnął mnie najbardziej ze
wszystkich moich hobby. Lubiłem
treningi, konkursy i przy tym poznałem dużo przyjaciół. Potem okazało
się, że mogę spróbować swoich sił
w szkole baletowej. Pomyślałem,
że od tego będę miał przynajmniej
większe mięśnie łydek, więc się
zgłosiłem.
Kristina – Pochodzę ze Sztokholmu.
Kiedy miałam 3 lata zaczęłam chodzić na zajęcia z baletu. W wieku 9
lat moja nauczycielka stwierdziła, że
z moim talentem powinnam zgłosić
się do szkoły baletowej. Więc się
zgłosiłam, czego efektem było, że z
250 kandydatek wybrano 12 dziewcząt wśród których byłam także i ja.
A.S. – Jaka była Wasza pierwsza
propozycja zawodowa po szkole
baletowej?
Kristina – Pierwszą pracą jaką wykonywałam zaraz po szkole był projekt pod nazwą Europa Danse we
Francji. Celem projektu był wybór
kilkoro najlepszych uczniów z ostatnich klas szkół baletowych z całej
Europy żeby stworzyć z nas grupę
baletową. Potem przez kilka tygodni pracowaliśmy nad repertuarem
i podróżowaliśmy po Francji z występami. Na jednym z takich przedstawień był na widowni Youri Vamos,
dyrektor Baletu w Düsseldorfie. Mój
taniec tak bardzo mu się podobał, że
z miejsca zaproponował mi angaż
w swoim zespole. Po zakończonym

tournee miałam jedynie kilka dni
na powrót do domu tylko po to żeby
się przepakować i przeprowadzić do
Niemiec.
Bartek – Przez pierwsze dwa lata po
szkole tańczyłem na scenie Teatru
Wielkiego w Warszawie. Chciałem
się jednak jeszcze więcej nauczyć,
więc wykorzystałem szansę jaką dało mi stypendium fundacji Nurejewa
i szlifowałem swoją technikę w akademii tańca w Monte Carlo. To było
bardzo ciekawe miejsce. Właściwie
wszyscy byliśmy tam obcokrajowcami i to było bardzo dobre, bo nikt nie
musiał się przejmować, że np. nie
zna doskonale języka lub pochodzi
z takiego a nie innego kraju. Pod
tym względem byliśmy sobie równi. Bardzo dużo się tam nauczyłem
i korzystam z tego do dziś. Potem
podobnie jak Kristina występowałem w Europa Danse, (choć rok
po niej, więc tam się jeszcze nie
spotkaliśmy) i podobnie jak ona –
Youri Vamos i Niemiecka Opera
nad Renem w Düsseldorfie.
A.S.- Gdzie się poznaliście i kiedy
rozkwitła Wasza miłość?
Bartek – Tak naprawdę pierwszy
raz spotkaliśmy się latem w szkole w Monte Carlo, gdzie Kristina
po prostu przyjechała na wakacje i chciała się rozćwiczyć przed
nowym sezonem teatralnym. Ja
dopiero co skończyłem szkołę i w
napięciu czekałem na swoją nową
pracę w Dusseldorfie, gdzie Kristina
mieszkała już od roku. Ponieważ nie
miałem gdzie się podziać, Kristina
przygarnęła mnie do siebie na kilka
pierwszych dni nowego sezonu, do-

póki nie znalazłem własnego mieszkania. Mimo, że jeszcze sporo czasu
minęło zanim zostaliśmy parą, już
wtedy na samym początku coś miedzy nami zaiskrzyło.
A.S. - Jakie były Wasze dalsze losy
prywatne i zawodowe?
Kristina – Potem było wszystko dobrze. Dużo tańczyłam, miałam wspaniałego chłopaka... Widywaliśmy się
często z przyjaciółmi. W pracy czułam się bardzo doceniona. Zawsze
było coś ciekawego, coś co dawało
wyzwanie do tańczenia. Pracowało
się w twórczej atmosferze. Czasami
tańczyliśmy na scenie razem z
Bartkiem. Taniec w ,,Jeziorze
Łabędzim,” był dla nas jakby potwierdzeniem iskry, która już wtedy
zamieniła się w płomień. Mogliśmy
pracować ze sławnymi choreografami między innymi z Johnem
Neumeierem, Uwe Scholtzem, Jirim
Kilianem.
Bartek – zgadzam się w dużej części
z Kristiną, jednak ja nie czułem się
zbytnio doceniony. Na solowe role
musiałem długo czekać. Tak naprawdę poczułem się spełniony dopiero tu, w Sztokholmie, w Balecie
Królewskim. Tu poczułem się jak u
siebie.
A.S. - Który kraj jest bliższy Waszemu sercu: Szwecja, Niemcy czy
może Polska?
Bartek, Kristina – Polska i Szwecja
na równi…
A.S. – W tej chwili jesteście czteroosobową rodziną. Jak udaje Wam się
godzić pasję z obowiązkami rodzi-
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cielskimi? Co zmieniło w Waszym
życiu postawienie na rodzinę i jakie macie plany na przyszłość?
Kristina – Chcę pozostać w Szwecji.
Niedawno zostałam pielęgniarką. To
również ciężka praca, ale ma zupełnie inny charakter. Jako tancerka
skupiona byłam na sobie, na wykonywaniu pracy, która ma zachwycać
innych. Poza tym, że miło jest być
podziwianym, to na scenie w czasie
występów często czuje się ten przypływ adrenaliny. To naprawdę wspaniałe uczucie wcielać się w rolę na
scenie. Jako pielęgniarka mogę za
to pomagać innym ludziom. Teraz
mamy też dwójkę cudownych dzieci,
więc moim priorytetem jest udane
życie rodzinne i w przyszłości własny dom.
Bartek - Lubię się uczyć rzeczy nowych. W chwili obecnej uczę tańca
młodsze pokolenie. Trochę tańczę
w dalszym ciągu, kiedy udzielam
lekcji tańca często pokazuję jak powinno się wykonać takie czy inne
kroki. Kiedy moi uczniowie zaczynają lepiej tańczyć albo wykonują
coraz trudniejsze skoki czy piruety
czuję prawdziwą satysfakcję. Jako
tancerz wychodziłem z teatru wyczerpany, ale mój dzień pracy się
kończył, natomiast nauczyciel tańca
musi cały czas wymyślać coraz to
nowe ćwiczenia i choreografie na
lekcje. Czasami czuję, że teraz mój
dzień pracy kończy się dopiero w
wakacje letnie. Niezależnie od tego
czy będę dalej nauczycielem czy będę robić coś innego chcę się dalej
uczyć i dokształcać. Marzeniem moim jest napisanie doktoratu o tańcu
klasycznym.
A.S - Czy można powiedzieć, że jesteście na emeryturze jeśli chodzi
o taniec? Podjęlibyście wyzwanie
i zatańczyli w jakimś spektaklu?
Bartek – Ależ skąd! Nie czuję się
emerytem. Pewnie gdyby nie rodzina, która jest dla nas na pierwszym

miejscu tańczylibyśmy dłużej.
Krisitna – Gdyby pojawiła się możliwość tańczenia, na pewno poważnie
bym się zastanowiła.
Nie mam właściwie nic przeciwko
temu. Ale z pewnością nie w tańcu
klasycznym, to wymaga dużo wysiłku żeby być w wystarczająco dobrej
formie.
A.S. – Miesięcznik ,,Antwerpia po
Polsku” i Fundacja ,, Children of
Europe” to jedna rodzina. Łączy ją
gromadka dzieci kochająca taniec.
Bartku, jesteś pedagogiem i uczysz
tańca młodsze pokolenie. Czy jest
jakiś złoty środek na sukces w tańcu? Kristina, Twoje doświadczenie
jest bardzo cenne.
Co powiesz młodym dziewczynkom, które kochają taniec? Czy
warto?...
Bartek – Jako nauczyciel u swoich
małych tancerzy najbardziej cenię
motywację i zaangażowanie. Jeśli
dziecko przychodzi żeby nauczyć
się tańczyć to potrzebna jest do tego
dyscyplina, dopiero wtedy to będzie
dobra zabawa. Niedawno oglądałem
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w Sztokholmie grupę szwedzkich
dziewczyn tańczących polskie tańce narodowe. Tańczyły wspaniale i
widać było, że miały przy tym dużo
radości. Mam nadzieję, że dzieci w
Belgii też sławią naszą kulturę w
taki sposób.
Kristina – Jeśli dzieci kochają taniec to na pewno warto poświęcić
mu czas. Jeśli ktoś naprawdę lubi
tańczyć, to wszystkie wyrzeczenia
i trudy opłacają się. Ja nigdy nie
żałowałam swojego wyboru. Żałuję
tylko, że z powodu kontuzji ta przygoda musiała się przedwcześnie
skończyć.
A.S - Czego Wam życzyć w imieniu czytelników i redakcji gazety
Antwerpia po Polsku?
Kristina – Po prostu powodzenia…
Bartek – Więcej podróży do Polski.
Jest tam mój rodzinny dom, za którym bardzo tęsknię.
To też tego Wam życzę i dziękuję
za rozmowę.
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Najlepsze i najgorsze diety świata
Dieta opiera się na produktach zaszeregowanych w ośmiu grupach:
Zbożowe: chleb razowy, grahamki,
makaron pełnoziarnisty, brązowy
ryż. Codzienna porcja to na przykład
kromka chleba lub 50 gramów ryżu.
Nie wolno spożywać w ciągu dnia
wszystkich produktów z tej grupy.

Po raz kolejny redaktorzy tygodnika „US News&World Report” wraz
z lekarzami, dietetykami i psychologami, zbadali i ocenili 25 najbardziej
popularnych na świecie diet. Brali
pod uwagę między innymi krótko i
długo terminowy spadek masy ciała, wartość odżywczą każdej z diet,
przystępność w ich stosowaniu oraz
bezpieczeństwo dla organizmu,
zwłaszcza w zapobieganiu chorobom serca i cukrzycy.

Trzy najlepsze diety.
1.Dieta DASH
Dieta DASH –„Dietary Approaches
to Hypertension” (Dieta w leczeniu
i zapobieganiu nadciśnieniu), została opracowana dla tych, którzy
mają problem ze zbyt wysokim ciśnieniem. Jednak w momencie, gdy
obniży się jej kaloryczność, może
skutecznie zadziałać w procesie
odchudzania. Jest tak zwaną dietą
zrównoważoną, której podstawą są
produkty zbożowe, owoce, warzywa,
przetwory mleczne i opiera się na
spożywaniu jak największej ilości
nieprzetworzonego jedzenia.
Stosując dietę DASH należy w ciągu
dnia jeść trzy posiłki główne i dodatkowo od dwóch do czterech przekąsek. Jadłospis nie może zawierać:
soli, białego pieczywa, czerwonych
mięs, cukierków i ciastek.

Warzywa: okopowe i liściaste na
przykład: ziemniaki, marchew, rzepa, pomidory, papryka, sałata. Z jadłospisu należy wykluczyć szpinak i
kapustę. Codziennie powinno się
jeść cztery porcje warzyw pamiętając, że jedna porcja to – 170 ml soku,
bądź pół szklanki surowych lub gotowanych warzyw.
Owoce: tak jak warzywa, należy jeść
każdego dnia cztery razy. Jedna owocowa porcja to 170 ml soku, filiżanka
drobnych owoców lub średniej wielkości owoc. Najbardziej wskazane
są te zawierające najwięcej wartości
odżywczych – na przykład: jabłka,
maliny, jagody.
Chudy nabiał: z produktów z tej grupy należy jeść każdego dnia 2-3 porcje – porcja to na przykład szklanka
chudego mleka czy jogurtu.
Mięso i ryby: chude mięsa i wędliny,
z ryb łosoś, makrela, sardynki. Ryby
są źródłem kwasów omega-3, obniżają ciśnienie i poziom cholesterolu. Powinno się codziennie zjeść 1-2
porcje produktów z tej grupy, jedna
porcja to 90 g gotowanego mięsa lub
ryby.

zmniejsza ciśnienie krwi (zostało
to udowodnione naukowo), uczy
nowych, zdrowych zwyczajów żywieniowych, częstego jedzenia posiłków, zwłaszcza warzyw. Słodycze nie są zabronione, ale zamiast
cukierków i ciastek, twórcy diety
proponują owoce. DASH to zdrowe
i smaczne posiłki, obniżające liczbę
kalorii, co oznacza zdrowe odchudzanie się w dłuższym czasie.
2. Dieta TLC
Terapeutyczne zmiany stylu życia,
czyli TLC. Ta dieta nie ma słabych
punktów – twierdzą lekarze i dietetycy. TLC należy do kategorii
diet niskotłuszczowych i jest to
bardzo solidnie stworzony plan
dietetyczny autorstwa National
Institute of Health, zalecany w
diagnozowanych dyslipidemiach
i w wypadku wysokiego poziomu cholesterolu Dyslipidemia
jest najczęściej wynikiem interakcji czynników środowiskowych
m.in. nieprawidłowa dieta, mała
aktywność fizyczna, palenie tytoniu oraz predyspozycji genetycznych. Może występować także w
przebiegu innych chorób lub pod
wpływem stosowania leków.
Eksperci powyższego rankingu ocenili TLC jako „bardzo zdrową, pełnowartościową i bezpieczną dietę”.
Niestety, jej stosowanie wymaga
przygotowywania różnorodnych,
często skomplikowanych posiłków, bo TLC to całkowita zmiana
stylu życia.

Nasiona i orzechy: w ciągu tygodnia
należy spożywać około trzech porcji tych produktów, przyjmując za
jedną porcję 40 g orzechów lub pół
szklanki gotowanego grochu.
Tłuszcze: wskazane jest codziennie
jedzenie dwóch porcji produktów z
gatunku tłuszcze pamiętając, że jedna racja to na przykład łyżka margaryny.
Słodycze: można spożywać dwie –
trzy porcje w tygodniu, ale lepiej
zamienić te produkty na zdrowsze
dla organizmu. Jedna porcja słodyczy równoznaczna jest na przykład
z łyżką cukru, łyżką dżemu lub 15 g
cukierków żelowych.
Specjaliści twierdzą, że stosując
tę dietę chudnie się, bezpiecznie
zrzucając około 0,5 kg tygodniowo.
DASH obniża poziom cholesterolu,

Dieta TLC polega przede wszystkim
na znacznym zmniejszeniu ilości
spożywanych tłuszczów nasyconych
i odpowiednio większym udziale w
jadłospisie błonnika.
Kalorie pochodzące z tłuszczów nasyconych nie powinny przekraczać 7
procent dziennego zapotrzebowania
kalorycznego, a cholesterolu – 200
mg. Źródła tłuszczów nasyconych
to: wołowina, jagnięcina, wiepr-
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zowina, smalec, masło, śmietana,
pełnotłuste mleko, sery żółte o dużej
zawartości tłuszczu, olej kokosowy,
masło kakaowe, olej palmowy oraz
olej z ziaren palmowych.
Dieta TLC pomaga obniżyć poziom
cholesterolu często bez stosowania
leków. Przy jej stosowaniu wskazane jest przynajmniej 30 minut
umiarkowanego wysiłku fizycznego
w ciągu dnia, co zmniejsza ryzyko
chorób serca i cukrzycy oraz pomaga utrzymać prawidłową masę ciała
i poziom energii.
Zalecane produkty przy stosowaniu diety TLC:
1) Pieczywo, płatki, ryż, makaron,
kasze i inne ziarna, od 6 do 11 porcji dziennie.
2) Warzywa od 3-5 porcji dziennie.
3) Owoce – powyżej czterech porcji
każdego dnia. Należy pamiętać, że
na przykład banany czy winogrona,
są wysokokaloryczne.
4) Nabiał nisko – lub beztłuszczowy
od 2 do 3 porcji dziennie.
5) Mięso – ograniczenia nakładają
spożycie nie więcej niż 150 gramów
dziennie drobiu bez skóry lub rybę.
Specjaliści wskazują, że stosując
dietę TLC naprawdę można
schudnąć. Przy menu 1200 kcal
chudnie się przynajmniej 1 kg tygodniowo. Dodają, że jest to jedna
z lepszych diet i jest skuteczna tylko
wtedy, kiedy dokładnie przestrzega
się zaleceń. Samowolne zmniejszanie kalorii może skutkować utratą
zdrowia, dlatego wszelkie modyfikacje najlepiej konsultować z dietetykiem.
3.Dieta Mayo
To sposób na odchudzanie i zdrowe
życie, autorstwa dietetyków z kliniki Mayo w USA, którzy opracowali
dietę pozwalającą na odchudzanie
przy zachowaniu zdrowego jedzenia.
Należy tutaj dodać, że poniższa dieta
nie ma nic wspólnego z wyjątkowo
restrykcyjną dietą grapefruitowo-jajeczną, również opracowaną przez
specjalistów tej kliniki.
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Trzy najgorsze diety
1.Dieta Dukana

Dieta Mayo, to tak zwana dieta
zrównoważona, którą eksperci
chwalą za wartość odżywczą i bezpieczeństwo, a także jako narzędzie
przeciwko cukrzycy.
Podstawy diety Mayo:
1) Owoce i warzywa, które można
spożywać bez ograniczeń, ale minimum trzy porcje owoców i cztery
porcje warzyw codziennie. Najlepsze
są w postaci surowej, można je też
gotować na półmiękko w wodzie i
na parze lub grillować.
2) Pełnoziarniste produkty zbożowe
spożywane w ilości od czterech do
ośmiu porcji tych produktów.
3) Zalecane są także chude mięsa,
wędliny oraz odtłuszczone produkty mleczne i ryby, które powinny
znaleźć się w codziennym jadłospisie
(od trzech do siedmiu porcji tych
produktów).
4) Tłuszcze z wyeliminowaniem
nasyconych i zastąpieniem ich
nienasyconymi, czyli pochodzących
z orzechów, oliwek i rzepaku.
Codziennie powinno się spożywać
od trzech do pięciu porcji produktów z tej grupy.
5) Produkty białkowe.
Główną zasadą diety Mayo jest
spożywanie mało kalorycznych
posiłków, mających jednak dużą
wartość odżywczą, czyli bogatych w
minerały i witaminy. Jest ona ceniona
przez ekspertów za bezpieczeństwo
stosowania i codzienną wartość
odżywczą posiłków, jak również za
zmniejszanie ryzyka rozwinięcia się
nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego i przeciwdziałanie
cukrzycy. Niewątpliwą zaletą diety
jest włączenie do niej regularnych
ćwiczeń fizycznych (od 30 do 60
minut dziennie), oraz obecność w
jadłospisie dużej ilości błonnika pokarmowego, witamin i minerałów, a
jednocześnie brak cukrów prostych
i tłuszczów nasyconych. Jednak
największą zaletą jest długotrwała
zmiana diety i stylu życia, co zapobiega wystąpieniu efektu jo-jo.
Program dietetyczny podzielony jest
na dwie fazy. Pierwsza trwa dwa tygodnie i w tym czasie można stracić
od 2,7 kg do 4,5 kg. Druga faza zakłada chudnięcie w tempie 0,5-1 kg tygodniowo, aż do momentu osiągnięcia pożądanej wagi. Minusem mogą
być dosyć pracochłonne posiłki.

Ta niegdyś bardzo popularna dieta
wysokobiałkowa zajęła w rankingu niechlubne ostatnie miejsce.
Eksperci przyznali jej czerwone
kartki, zero punktów w prawie każdej kategorii, a jeden ze specjalistów określił ją, jako „idiotyczną”.
Zarzutów pod jej adresem jest naprawdę dużo. Według specjalistów
jest wyjątkowo szkodliwa dla wielu
organów, zbyt restrykcyjna a także z
dużą liczbą wymyślnych przepisów.
Główne zasady:
Dietę podzielono na cztery fazy. W
pierwszej spożywa się wyłącznie
produkty zawierające białka, czyli
mięsa. Potem dodaje do jadłospisu
warzywa. Następnie dochodzą kasze, makarony, owoce. W czwartej
fazie utrwala się już tylko uzyskane
efekty, można jeść w miarę normalnie, a tylko w czwartek wracać do
diety wyłącznie białkowej.
Stosując dietę Dukana można
schudnąć po pierwszych dwóch etapach około 15 kg. Wyniki te otrzymano nie drogą badań klinicznych,
ale na zasadzie przeprowadzonej
ankiety on-line. Niestety, w przypadku tej diety, fakt utraty wagi nie
jest jednoznaczny z zachowaniem
zdrowych zasad żywienia. Według
ekspertów, dieta Dukana może
zwiększać ryzyko zachorowania na
schorzenia układu krwionośnego
oraz powodować nadciśnienie, cukrzycę, choroby wątroby, nerek i
zaburzenia płodności. Dowodem na
nieskuteczność tej diety jest proces
jaki Dukan przegrał w sądzie z dietetykiem Jean-Michele Cohenem,
który nazwał jego białkową metodę
„niebezpieczną fantazją”. Dietetyk
zarzucał Dukanowi, że propagowany przez niego sposób odchudzania
powoduje nie tylko wzrost cholesterolu, ale wywołuje także choroby układu krążenia, a nawet może
prowadzić do raka piersi.
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Swoje zarzuty Cohen oparł na badaniach przeprowadzonych wśród
5000 osób, które stosowały dietę Dukana. Wyniki udowodniły nie tylko
szkodliwość diety, ale także pokazały, że aż 80 procent z nich w ciągu
trzech lat wróciło do początkowej
wagi. Stowarzyszenie brytyjskich
dietetyków wpisało dietę Dukana na
listę pięciu najgroźniejszych diet. A
francuskie środowisko lekarskie pociągnęło Dukana do odpowiedzialności dyscyplinarnej zarzucając mu,
że jego działalność handlowa łamie
etykę lekarską.
2.Dieta paleo
Twórcą tej wysokobiałkowej diety
jest amerykański naukowiec, doktor Loren Cordain. Dieta paleo, to
według jej autora całkowite odniesienie do natury, bo właśnie w
zgodzie z naturą odżywiali się nasi
przodkowie. Jednak specjaliści jednogłośnie orzekli, że dieta ułożona
przez Cordaina zawiera zbyt wiele
mięsa, a jej twórca w żaden sposób
nie powinien utożsamiać jej z naturą, ponieważ ludzie pierwotni jedli
znacznie mniej mięsa niż uwzględniono w tym menu.
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to, na co mamy ochotę, ale z pominięciem żywności przetworzonej. W
pierwszym etapie diety wprowadza
się do tygodniowego jadłospisu trzy
posiłki otwarte, a w drugim etapie
zostawiamy dwa. Dr Cordain podkreśla, że ten etap można stosować
przez całe życie, bez potrzeby przechodzenia do następnego, który jest
typowym programem odchudzającym, zakłada bowiem jeden posiłek
otwarty w tygodniu, co przyspiesza
spalanie tkanki tłuszczowej.
Według dr Cordaina osoby stosujące jego dietę mogą schudnąć od 15
do 40 kg w ciągu roku, jeżeli dołączą
do diety chociaż minimalną aktywność fizyczną. Jeśli zaś nie będą się
ruszać, to schudną maksymalnie ok.
10 kg. Niestety eksperci nie pozostawiają na diecie paleo suchej nitki.
Twierdzą, że jest nieracjonalna i niezbyt zdrowa. Zakwasza organizm i
uwzględnia więcej białka niż typowa
dieta odchudzająca, co obciąża nerki. Nie zawiera węglowodanów pochodzących ze zbóż, co może powodować ubytek masy mięśniowej, a
nie tkanki tłuszczowej.
3.Dieta raw
Ostatnią z trzech uznanych przez
specjalistów za najgorsze diety
świata, jest niskokaloryczna dieta
surowych produktów. W powyższym
rankingu, dieta raw uznana
została przez dietetyków za jedną
z bardziej szkodliwych kuracji.
Niezrównoważona pod względem
składników odżywczych, pełna
związków antyodżywczych, a nawet
toksycznych. Jeden z ekspertów
orzekł nawet, że skutki długiego jej
stosowania są trudne do przewidzenia.

Główne zasady:
Podstawą diety paleo jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy podstawowymi składnikami
odżywczymi: węglowodanami – ok.
40 proc., białkami – ok. 35 proc. i
tłuszczami – ok. 25 proc. Jadłospis
nie powinien zawierać mleka i jego
przetworów, zbóż, roślin strączkowych oraz wszelkich gotowych
produktów. Wskazane jest natomiast chude mięso, owoce morza,
wszelkie ryby, owoce sezonowe i
warzywa – ale te pozbawione skrobi. Dieta nakazuje unikać tłuszczów
nasyconych na korzyść wielonienasyconych.
Ważną jej cechą jest stosowanie tak
zwanych posiłków otwartych, w ramach których możemy spożywać

Główne zasady:
O diecie raw, czyli spożywaniu surowych produktów można mówić,
gdy 75 do 80 procent tego, co jemy
każdego dnia, to żywność pochodzenia roślinnego nie ogrzewana
powyżej 100 stopni Celsjusza. Niektórzy zwolennicy tego sposobu od-

żywiania piją też niepasteryzowane
mleko, jedzą niepasteryzowane sery
oraz mięso i ryby na surowo. W diecie królują świeże owoce i warzywa,
kiełki, nasiona i orzechy, również
nasiona roślin strączkowych, które
– niestety – nie nadają się do spożycia na surowo i mogą być szkodliwe,
wywołując zatrucia i alergie.
Zwolennicy diety raw sugerują, że
stosując ją chudnie się szybciej
niż w wypadku wielu innych diet.
Jednak eksperci są innego zdania.
Twierdzą, że dania surowe są mniej
smakowite niż pieczone czy gotowane, dlatego w wyniku tego zjada się
mniej kalorii i często dochodzi do
niedoborów pokarmowych. Z tego
względu kuracja często powoduje
spowolnienie metabolizmu i w efekcie bardzo wolne tempo odchudzania. Dieta długofalowo stosowana
może być groźna dla zdrowia, doprowadzić do niedoczynności tarczycy,
tężyczki lub osteopenii.
Często mamy do swojej sylwetki
zastrzeżenia i zastanawiamy się,
w jaki sposób pozbyć się kilku
zbędnych kilogramów. Może przy
wyborze diety warto wziąć pod
uwagę powyższe spostrzeżenia specjalistów. Mogą nas one uchronić
przed wieloma niepożądanymi konsekwencjami zdrowotnymi.
Opracowała:
Aleksandra Dobiecka,
na podstawie: kobieta.onet.pl
fot.: kobieta.onet.pl
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Szlachetne zdrowie
Nerwica lękowa – cena postępu cywilizacyjnego
Niewątpliwie żyjemy w ciekawych
czasach… Rozwój gospodarczy,
przemysłowy, postęp cywilizacyjny, pozwala nam na prowadzenie
komfortowego w porównaniu do
czasów przeszłych życia. Korzystając
z owoców rozwoju nie musimy sobie zawracać głowy polowaniem
na mamuty czy łataniem dziur w
pokryciu szałasu. Nie ma jednak
nic za darmo.

Najwyraźniejszym symptomem,
który może oznaczać ten rodzaj
nerwicy, jest trudny do zdefiniowania, długotrwały niepokój. Objaw
ten nigdy nie wynika z konkretnej
sytuacji, nie boimy się jutrzejszego
egzaminu, publicznego wystąpienia
na firmowym evencie czy rozmowy z
teściową. Obawiamy się czegoś nieokreślonego, niezidentyfikowanego,
czającego się nie wiadomo gdzie.

który po przeprowadzeniu wywiadu
medycznego oraz zleceniu podstawowej diagnostyki laboratoryjnej,
skieruje nas do konkretnego specjalisty.
Nerwica jest chorobą naszej psychiki i można z nią skutecznie walczyć psycho – lub farmakoterapią.
Musimy również pamiętać, że dając
tyle różnych objawów, jest trudna do
szybkiego zdiagnozowania.

Szalone tempo życia, permanentny
stres, gonitwa za pieniądzem, zaliczanie kolejnych etapów kariery
zawodowej, bez odskoczni, chwili
wytchnienia, zdystansowania się
do problemów, powoduje szereg
schorzeń nazywanych „chorobami
XXI wieku” lub „cywilizacyjnymi”.
Pogarszają one skutecznie jakość
naszego życia, powodując emocjonalny dyskomfort, dają wiele objawów psychosomatycznych oraz niestety, skracają skutecznie długość
życia.

Stan emocjonalny spowodowany
lękiem generuje szereg objawów
takich jak :
* pocenie się
* trudności z oddychaniem związane z dusznościami lub niemożnością zaczerpnięcia powietrza
* kołatanie serca
* rozdrażnienie, pobudzenie lub
apatia
* niewspółmierne do działającego
bodźca nasze reakcje – „dobijają”
nas sprawy mało istotne
* napady lęku i paniki
* pojawianie się różnych fobii, np.
boimy się wsiąść do metra, autobusu
* płynne przechodzenie w skrajne
stany emocjonalne
* bezsenność
* bóle kręgosłupa
* zaburzenia gastryczne

Zachęcam więc drogich Czytelników do systematycznej kontroli stanu zdrowia i przeprowadzania badań analitycznych. Podjęte
działania pozwolą nam na szybką
ocenę fizjologicznych czynności organizmu, co z pewnością przyspieszy proces ostatecznej diagnozy
nerwicy.

Jedną z takich chorób jest nerwica
w wielu odmianach, z lękową na
czele.
Bardzo ciężko jest uchwycić początek choroby, ponieważ charakteryzuje się ona wieloma objawami chorobowymi narządów wewnętrznych
naszego organizmu. Nie pojawia się
jako nagła reakcja na sytuację stresową, ponieważ nie identyfikujemy
danej sytuacji jako potencjalnie stresogennej. Jak zatem rozpoznać, że
dopadła nas nerwica lękowa?

Objawy można by mnożyć.
Najważniejszym jednak jest świadome zidentyfikowanie ich u siebie
i spokojna analiza sytuacji zdrowotnej. Rzeczą oczywistą jest kontakt z naszym lekarzem rodzinnym,

Przede wszystkim pamiętajmy o
higienie naszej psychiki.
Unikajmy i starajmy się realnie
oceniać sytuacje dla nas stresowe.
Zmieńmy tryb życia, zacznijmy rekreacyjnie uprawiać sporty, zapiszmy się na kurs rękodzieła artystycznego, zróbmy coś tylko dla siebie.
Otaczajmy się pogodnymi i życzliwymi ludźmi a sami starajmy się być
większymi optymistami.
PS. A jutro wizyta u kosmetyczki,
super relaks – tylko dla mnie!
Małgorzata Baran
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Cenne Ferrari czyli Tarczyca
Kiedy przyglądasz się swojej szyi
w lustrze, na ogół nie widzisz nic
szczególnego. Szyja jak szyja… otóż
nie. Gdybyś mógł zajrzeć nieco głębiej, zobaczyłbyś z przodu szyi, zaraz
pod powłoką skóry, tuż pod krtanią,
że masz wielki skarb. Wielkością i
kształtem przypomina dużego motyla. Ciężar nieprzekraczający 30
gramów, nie jest adekwatny do
ogromnej wagi, jaką odgrywa w organizmie. Jest to tarczyca – gruczoł
wydzielający do krwi nieocenione
hormony, których znaczenie możemy porównać do mocy potężnych
silników, w jakie wyposażone są np.
luksusowe samochody typu Ferrari.
To za ich przyczyną zyskujesz napęd
do życia, a organizm może dynamicznie rozwijać swoją biologiczną
prędkość…
Tarczyca, choroby, objawy.
Bardzo ważne hormony, które produkuje tarczyca, to tyroksyna (oznaczana symbolem T4 i trójjodotyronina – T3). Warto znać te symbole, bo
mogą pojawić się na skierowaniu do
laboratorium, kiedy to Twój lekarz
będzie chciał sprawdzić poziom
hormonów, jaki produkuje Twoja
tarczyca. Powodem takiego skierowania może być jej powiększenie,
znacznie wyczuwalne na szyi – popularnie nazywane wolem. Zdarza
się również tak, że wole nie jest widoczne, a pojawiły się objawy, które mogą sugerować nieprawidłową
pracę gruczołu. Jakie to objawy? Na
ogół: duszność, ucisk w dołku pod
przełykiem, trudności w połykaniu,
które nie są przyczyną innego schorzenia. Ale to nie wszystko, bo mogą
też wystąpić dolegliwości, które na
pierwszy rzut oka trudno skojarzyć
ze złym funkcjonowaniem tarczycy.
Kto by pomyślał, że bezsenność,
nasilone pocenie lub spadek wagi,
skojarzyłby z hormonami krążącymi
we krwią i czego sprawcą jest gruczoł położony u podstawy szyi? Lub
kołatanie serca, biegunki albo na
odwrót zaparcia, przyrost masy ciała, wysuszenie skóry? Tymczasem
jednak takie bywają właśnie objawy
chorób tarczycy.
Równowaga hormonów wytwarzanych w tarczycy jest bardzo ważna.
Mechanizm wytwórczy w tym gruczole jest bardzo skomplikowany
i złożony, ponieważ bierze w nim
udział także mózg, a właściwie przysadka mózgowa położona u jego
podstawy. W prawidłowych warunkach, kiedy to gruczoł tarczycy jest
zdrowy, przysadka reguluje wydzie-

lanie tyroksyny i trójjodotyroniny.
Na sygnał, docierający z tarczycy, że
we krwi krąży mniejsza ilość hormonów, przysadka zaczyna wytwarzać
inny hormon – tyreotropinę (TSH),
która pobudza komórki tarczycy do
wydzielania T3 i T4.

Bardzo ciężkim następstwem wrodzonego braku hormonów tarczycy
był niegdyś kretynizm, objawiający
się niedorozwojem układu kostnego
i nerwowego. W obecnych czasach
raczej już nie rodzą się dzieci z tą
wadą, za której przyczynę uznano
niedobór pierwiastka jakim jest
jod. Kobiety w ciąży są jak na razie
jedyną grupą, którą lekarze zdołali
przekonać do spożywania jodu w
prawidłowych ilościach.
Kiedy brakuje jodu, tarczyca produkuje zwiększoną ilość hormonu T3,
ale i tak wydaje się jej, że hormonów
w surowicy jest zbyt mało. Informuje
więc o tym przysadkę, a ta wydziela
tyreotropinę mobilizującą komórki
tarczycy do zwiększonej produkcji. W ten sposób gruczoł rośnie i
mechanizm sprzężenia zwrotnego
sam się niekorzystnie napędza.
Leczenie chorób tarczycy jest więc
trudnym balansowaniem po linie,
której nie można w nieodpowiedni
sposób naciągnąć w żadną stronę.
Subtelna równowaga między przysadką, tarczycą i hormonami krążącymi w krwiobiegu musi przez cały
czas być zachowana. Możesz temu
pomóc odpowiednią dietą i spędzaniem wakacji nad morzem, bo tylko
w ten naturalny sposób dostarczysz
tarczycy odpowiednią ilość jodu.
Jakie specjalistyczne badania możemy wykonać, żeby sprawdzić
tarczycę?
Czasami samo oznaczenie poziomu
hormonów we krwi nie wystarczy.
Tarczycę należy zbadać żeby określić jej budowę i zdolność do wytwarzania hormonów. Badania, które
mogą nam w tym pomóc to:

Ultrasonografia tarczycy - wykrywa
małe guzki, które mogą być niewidoczne w badaniu scyntygraficznym. Ujawnia również całą tkankę
gruczołu niegromadzącą radioizotopu. Obraz tarczycy lekarz otrzymuje
na ekranie komputera za pomocą
fal ultradźwiękowych wytwarzanych
przez głowicę, którą przykłada się
do skóry bezpośrednio nad badanym gruczołem. Nie ma żadnych
przeciwwskazań do wykonania tego badania.
Scyntygrafia, czyli radioizotopowe badanie tarczycy – tu wykorzystuje izotopy promieniotwórcze.
Najczęściej stosowane to technet
lub jod radioaktywny. Badanie ma
na celu ustalenie położenia i wielkości wola oraz określenie charakteru
guzków na jego powierzchni. Mimo,
że nazwa badania może budzić grozę, jest ono bezpieczne. Pacjent
otrzymuje znacznik (pierwiastek)
doustnie lub dożylnie, kładzie się na
specjalnym stole, umieszczając szyję
pod aparatem z czujnikiem. Wynik
badania w postaci obrazu narządu
drukuje komputer. Guzki niegromadzące radioizotopu są „zimne”
i mogą świadczyć o niebezpieczeństwie zmian nowotworowych. Guzki
„gorące”, które gromadzą znacznik,
mogą sugerować nadczynność tarczycy. Jedynym przeciwwskazaniem
do tego badania jest ciąża i okres
karmienia piersią.
Cienkoigłowa biopsja aspiracyjna
– tą metodą można pobrać fragment
chorej tkanki do badania histologicznego. Biopsję wykonuje się przy
użyciu specjalnej igły, którą wkłuwa
się w gruczoł, a następnie za pomocą
strzykawki pobiera tkankę. Nie jest
to zabieg bolesny ani niebezpieczny.
Pozwala ustalić charakter ewentualnych zmian nowotworowych.
Chorób tarczycy nie wolno Ci lekceważyć. Kiedy tarczyca choruje,
zwykle nie boli i długo nie daje o
sobie znać. Ale pamiętaj, że skutki
zaburzeń pracy tego gruczołu mają wpływ na cały Twój organizm.
Choroby tarczycy takie jak: nadczynność, niedoczynność, choroba Hashimoto, choroba GravesaBasedowa mogą być opłakane w
skutkach dla Twojego ,,nadwozia”.
Dlatego szczególnie należy dbać,
o ten nie byle jaki skarb jakim jest
tarczyca.
Na podstawie źródeł dostępnych w
encyklopedii medycznej
opracowała:
Anna Szymborska
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Zielarskie ABC
Mięta
Powiedzenie „Jesteś tym co jesz”
w dzisiejszych czasach nabrało
wyjątkowego znaczenia. Zmęczeni,
zestresowani, zagubieni, zarzucani
medycznymi nowinkami, które nie
zawsze skutecznie leczą nasze ciało
i duszę, coraz częściej odwołujemy
się do natury i zdrowego stylu życia.
Bo życie w zgodzie z naturą może
uchronić nas przed wieloma chorobami, stresem i depresją. Dlatego
zioła mogą być doskonałą alternatywą dla „chemii” proponowanej
przez farmaceutyczne koncerny.
W moim ziołowym kąciku postaram
się przybliżyć zagadnienia związane
z tematyką ziół i ziołolecznictwa. Na
początek mięta.
Naprawdę dobra na wszystko
Dawno temu, nasi prapradziadowie
uważali, że mięta ma niezwykłe
właściwości. Jej zbawienny wpływ
na ludzki mózg docenili starożytni
filozofowie ozdabiając swoje skronie listkami mięty. Hipokrates,
protoplasta lekarzy, używał jej jako
lek na pryszcze, ropnie, bóle głowy,
mdłości i wymioty, a także stosował
przy żółtaczce. W średniowiecznej
Polsce miętą leczono ukąszenia
pszczół i szerszeni, bóle głowy i stany zapalne.
Na świecie istnieje około 30 gatunków tego wyjątkowego zioła, u nas
najbardziej popularna jest mięta
pieprzowa i zielona. Niepozorne,
małe listki to prawdziwe bogactwo
pożytecznych i odżywczych składników. Liście mięty zielonej i jej
najpopularniejszej odmiany, czyli
mięty pieprzowej, zawierają: białka
i węglowodany, wapno, fosfor, żelazo, magnez i potas. Mięta, to także
bogate źródło witaminy A, C oraz B3.
Znajdziemy w niej olejki eteryczne,
przede wszystkim mentol, który nie
tylko odświeża, ale także ma działanie antyseptyczne, przeciwbólowe
i przeciwwirusowe. Jeżeli chodzi o
moc i skuteczność działania zioła,
to nie ma różnicy pomiędzy miętą
suszoną, a świeżą.

Źródło: libelle.nl

Kuchnia
• Świeże i suszone liście mięty są
doskonałą przyprawą do każdego rodzaju dań: do mięs i gorących sosów,
oraz farszów mięsnych.
• Świeże posiekane liście dodaje się
do twarogu i pierogów, deserów czekoladowych, lodów, owoców, co daje
potrawom niezwykły smak. Liście
mięty doskonale komponują się z
większością dań: w okresie wiosenno-letnim mięta to idealny składnik
lekkich sałatek.
• Liście mięty wrzucone do mleka
zapobiegają jego warzeniu.
• Mięta jest także doskonała do ryb.
• Herbatka miętowa, to obowiązkowa pozycja po ciężkostrawnym
i wzdymającym posiłku. Sięgamy
również po nią w problemach gastrycznych. Ulgę przynosi picie naparu przynajmniej trzy razy dziennie. Zaparzać możemy nie tylko
liście suszone, ale i świeże, które
smakują jeszcze lepiej. Jednak mięta nie jest dla wszystkich. Nie należy
podawać jej do picia dzieciom poniżej czwartego roku życia. Może na
przykład zwiększyć objawy refluksu
żołądkowego. U niemowląt i małych
dzieci nie wolno stosować miętowego olejku eterycznego, ponieważ
może wystąpić reakcja w postaci
skurczów krtani. Z tego względu
powinni go unikać również astmatycy. Zanotowano także przypadki
alergicznych reakcji na mentol.
• Herbatę miętową można serwować zarówno na zimno, jak i na
gorąco. W zimie to idealna herbata
rozgrzewająca, natomiast w okresie

letnim trudno znaleźć napój, który
tak dobrze ugasi pragnienie. Napar
z mięty to przede wszystkim przyjemny i orzeźwiający smak pozostawiający uczucie świeżości w ustach:
to napój, który jednocześnie orzeźwia i przeciwdziała senności.
• Miętę można również spożywać
na surowo, opłukując przed spożyciem. Najlepszą metodą jest żucie liści, co pomaga oczyścić jamę
ustną i sprawia, że oddech staje się
świeższy i przyjemniejszy. Liści nie
trzeba wypluwać, można je normalnie połknąć.
Właściwości lecznicze
Mięta słynie przede wszystkim ze
swojego zbawiennego wpływu na
nasz układ pokarmowy. Napar z jej
liści likwiduje kolkę, wzdęcia, zaparcia, wzmaga prawidłowe trawienie,
łagodzi bóle brzucha działając rozkurczająco na mięśnie przewodu pokarmowego oraz przyspiesza wydalanie toksyn z organizmu. Pomaga
chorym na zespół jelita drażliwego
łagodząc jego objawy, sprawdza się
przy dolegliwościach wątrobowych
i dróg żółciowych, kamicy, żółtaczce, łagodzi zgagę i poprawia apetyt.
Skutecznie radzi sobie także z bakteriami typu salmonella czy gronkowiec złocisty, czyli tymi odpowiadającymi za zatrucia pokarmowe.
Mięta ma doskonały wpływ na
procesy trawienne organizmu, co
powinny wziąć pod uwagę osoby
dbające o odpowiednią sylwetkę.
Jej liście zwiększają wydzielanie
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soku żołądkowego, pobudzają wytwarzanie żółci i usprawniają pracę
jelit. Stosowane są jako środek wiatropędny, przy zaburzeniach trawienia, w schorzeniach wątroby i dróg
żółciowych. Herbata miętowa ma
zastosowanie w leczeniu astmy i
różnych alergii. Jej zaletą jest także
niewielka zawartość kofeiny, która
z powodzeniem może zastąpić tę,
która występuje w kawie.
Uspokajające działanie mięty może przynieść ulgę osobom cierpiącym na bezsenność, nerwobóle czy
drgawki nerwowe. Miętę cenią sobie także migrenowcy. Napięciowy
ból głowy bardzo dobrze redukuje
olejek miętowy, ale można też stosować okłady z naparu. Ze względu na
rozkurczające działanie na mięśnie
gładkie, mięta sprawdzi się także
przy dolegliwościach menstruacyjnych.
Posiada również wiele właściwości pozytywnie wpływających na
zdrowie i samopoczucie w ciąży.
Najważniejsza korzyść płynąca z
naparów miętowych dla ciężarnych
to wpływ na poranne nudności oraz
wzdęcia. W ciąży nie powinno się
przyjmować antybiotyków ani leków przeciwbólowych w dużych
ilościach, zatem system odpornościowy najlepiej wspomagać drogami
naturalnymi, na przykład poprzez
picie herbatek miętowych.
Napary
Miętowe napary, obok innych
ziół, są coraz bardziej popularne
wśród osób korzystających z dobrodziejstw natury i medycyny ludowej.
Oczywiście, każdą decyzję warto
konsultować z lekarzem, gdyż może
się okazać, że akurat nasz organizm
i nasze dziecko mogą nie tolerować
tego lub innego zioła. Napar mięty
w warunkach domowych ma wielostronne zastosowanie, głównie przy
dolegliwościach żołądkowych, także
przy nerwobólach, bólach stawów
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i mięśni. Napar przygotowuje się z
łyżki mięty na szklankę wrzątku i pije się po 1/2 szklanki 2-4 razy dziennie. W tych samych schorzeniach
można stosować krople miętowe, po
15 kropli w wodzie lub na cukrze.
Zewnętrznie mięty używa się w nieżycie gardła i jamy ustnej do płukania, w formie inhalacji z olejku przy
nieżytach nosa, a w postaci kompresów przy migrenie.
Miętowe inhalacje
Lecznicza moc olejku miętowego
uwidacznia się w chorobach układu oddechowego, przynosi ulgę przy
nieżytach oskrzeli i gardła, ułatwia
oddychanie, udrażnia nos i zatoki
oraz łagodzi objawy przeziębienia.
Olejek znajdziemy także w wielu
pastylkach do ssania stosowanych
przy bólu gardła. Przeciwzapalne
oraz przeciwbakteryjne właściwości mają również pastylki do ssania
stosowane przy chorobach gardła
oraz płukanka z naparu z liści, która
rozrzedzi zalegający w gardle śluz
oraz złagodzi ból. Napar do płukania ust jest pomocny przy stanach
zapalnych jamy ustnej ze względu
na antyseptyczne działanie mięty.
Doskonale odświeża też oddech.
Dermatologia i kosmetyka
Dzięki bakteriobójczym właściwościom, miętę stosuje się także
w dermatologii. Używana jest przy
owrzodzeniach, ropieniach skóry, wspomaga leczenie trądziku i
oczyszcza pory. Miętowe kremy i
maseczki działają kojąco w stanach
zapalnych skóry twarzy.
Również przemysł kosmetyczny
korzysta z dobrodziejstw tego ziela. Mięta sprawdza się w kosmetycznych preparatach na przykład
przeciw nadmiernemu poceniu się
stóp, działa przeciwgrzybicznie i
dezynfekująco. Preparaty miętowe
zawarte w płukankach i pastach

do zębów, dają naszej jamie ustnej
uczucie chłodu i odświeżenia.
Mięta w domu i w ogrodzie
Mięta jest wiecznie zieloną rośliną,
łatwą w uprawie, dlatego możemy ją
zasadzić w przydomowym ogródku
lub w doniczce na parapecie okna.
Wystarczy zwykła ziemia ogrodowa i nasiona. Sadzimy ją wiosną,
a wzrost młodych sadzonek jest
bardzo szybko widoczny. Kiedy roślinki są wystarczająco duże tak, że
możemy je trzymać w ręku, wystarczy przesadzić je do oddzielnych
doniczek.
Mięta rozmnaża się przez podział
korzeni o każdej porze roku, chociaż
najlepszą porą jest późna wiosna, lato lub wczesna jesień.
Najmniej kłopotliwa jest uprawa w
ogrodzie, musimy tylko pamiętać, że
to roślina bardzo zaborcza.
Żeby nie dopuścić do rozprzestrzenia się mięty w całym ogrodzie, najlepiej posadzić ją do głębokiej donicy z obciętym spodem. Zadołować,
zostawiając ok. 8 cm doniczki powyżej poziomu gruntu – taka metoda
zapobiegnie rozprzestrzenianiu się
pędów zarówno na powierzchni ziemi jak i w glebie.
Mięta ma wiele leczniczych i kulinarnych zastosowań, jest powszechnie używana przez ludzi na całym
świecie. Od dawna przypisywane
są jej właściwości niemal magiczne, według których napar z mięty
odgania złe myśli, a zawiązana gałązka mięty na supełki w jedwabiu
i włożona do łóżka zapewnić ma
wierność małżeńską. Często niedoceniana i niewykorzystywana kusi
zielonymi listkami o intensywnym
i aromatycznym zapachu. Warto
sięgać do skarbów natury, wolnych
od chemicznych toksyn i zadbać o
siebie oraz swój organizm.

Źródło: feeira.blox.pl

Marta Wawrocka
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Ciekawostki
Nowe państwo na Bałkanach
Między Serbią a Chorwacją, powstało „niezależne i suwerenne państwo”
nazwane Liberland o powierzchni
siedmiu kilometrów kwadratowych,
położone na zachód od Dunaju.
Na czele Liberlandu stanął jego
założyciel Czech Vit Jedlicka, który twierdzi, że powstało ono w całkowitej zgodzie z prawem międzynarodowym, bo powołano go na
terenach uważanych za tak zwaną
ziemię niczyją, czyli nienależącą ani
do Chorwacji, ani do Serbii.
Samozwańcze państwo ma swoją flagę, konstytucję i prawa. Najważniejszym jest zaś motto: „Żyj i
pozwól żyć”. Na oficjalnej stronie
internetowej widnieje informacja,
że celem założycieli Liberlandu jest
stworzenie społeczeństwa, w którym
uczciwi ludzie będą mogli się rozwijać, a aparat państwowy nie będzie
utrudniał im życia przez ograniczenia i podatki. Założyciele mają
się inspirować historią Monako,
Lichtensteinu i Hongkongu.
Autostrada bez kierowców
Na północy Włoch na autostradzie
z Mediolanu do Brescii, przejeżdżający samochód jest zjawiskiem wyjątkowo rzadkim. Oddana przed rokiem droga długości 62 kilometrów
nie przynosi żadnych dochodów i
pogrążyła prywatnych inwestorów
w głębokim kryzysie.
Fatalny system znaków i drogowskazów sprawia, że dojazd do niej jest
tak dużym wyczynem, iż nawet nie
pomaga GPS. Źle oznakowana i z
felernymi drogowskazami, omijana jest przez kierowców szerokim
łukiem. Poza tym jest koszmarnie
droga. Przejazd kosztuje 10 euro,
czyli 15 eurocentów za kilometr
dwa razy więcej niż na innych trasach. Od chwili otwarcia autostrady mieszkańcy Lombardii unikają
jej jak ognia i na ogół droga świeci
pustkami.
Inwestorzy i zarządcy starają się na
wszystkie sposoby przekonać do
niej kierowców, na razie bez rezultatów. Nie pomogły wprowadzone
w GPS udogodnienia, 15-to procentowe zniżki, ani spotkania z mieszkańcami Mediolanu i Brescii.
Włoska prasa podkreśla, że porażka ta jest tym bardziej spektakularna, że to pierwsza autostrada
we Włoszech wybudowana przez
prywatnych przedsiębiorców. Ale
za straty, jakie ponosi – uważa się
– zapłaci państwo. Z kasy regionu
Lombardii wyłożonych zostanie 60

Źródło: wiadomosci.onet.pl

milionów euro w ciągu trzech lat.
Ponadto rząd przewiduje wyasygnowanie 300 mln euro w kolejnych
latach.
Najpiękniejsza para na świecie
Doktor Chris Salomon, światowy
ekspert w analizie i tworzeniu portretów pamięciowych poprosił ludzi,
aby wskazali, jak powinna wyglądać
idealna twarz kobiety i mężczyzny.
Na tej podstawie stworzono dwie
grafiki przedstawiające doskonałą
parę. Salomon używał oprogramowania, które jest wykorzystywane
przez siły policyjne w całej Wielkiej
Brytanii. Dzięki niemu powstają
portrety pamięciowe przestępców.
Program bierze pod uwagę szereg
czynników anatomicznych, w tym
grubość warg, szerokość nosa i długość włosów.
Pieniądze dla brata
5-letnia dziewczynka zebrała ponad 25 tys. dolarów, sprzedając
pod domem lemoniadę i muffinki.
Zarobione pieniądze przekazała fundacji, której podopiecznym jest jej
starszy brat Nadav cierpiący na zespół Angelmana. Chorobę charakteryzują głównie objawy neurologiczne. Są to m.in. niepełnosprawność
intelektualna, padaczka, zaburzenia
koordynacji ruchowej oraz niczym
niespowodowane napady śmiechu.
Siostra zbierała pieniądze dla brata
od zeszłej wiosny. Z pomocą rodziców zbudowała przed rodzinnym domem w Toronto stoisko, na którym
sprzedawała lemoniadę i muffinki
osobom z sąsiedztwa. Nie poddała
się nawet zimą i zamiast lemoniady
proponowała rozgrzewającą herbatę. O inicjatywie 5-letniej dziewczynki usłyszała para Kalifornijczyków,
których tak poruszyły jej dokonania,
że przekazali dodatkowe 20 tys. dol.

fundacji „Angelman Syndrome
Therapeutics”, przez którą leczony
jest Nadav.
Pamiątkowy sygnet powrócił do
właściciela. Dzięki internautom.
Pewna Amerykanka nazwiskiem
Roxy Walsh podczas wakacyjnego nurkowania na Bali zauważyła
zaczepiony o skały złoty sygnet
z wygrawerowaną dedykacją. Na
jego wewnętrznej stronie widniał
grawerunek: „Kochany Joe, wszystkiego najlepszego z okazji 70 urodzin. Jenny”. Pani Walsh uznała,
że pierścień musi mieć wyjątkową
wartość dla właściciela i postanowiła go odnaleźć.
Na swoim profilu na Facebooku opisała całą sytuację i dodała zdjęcia
znalezionego przedmiotu. W rekordowo krótkim czasie aż 200 tysięcy
osób zadeklarowało chęć pomocy w
odnalezieniu Joego. I tak powstało
osobne konto zatytułowane „Znajdź
Joego i Jenny”, poświęcone jedynie
tej sprawie. Już kilka godzin po założeniu profilu kobieta otrzymała
wiadomość od Jade Langley, która
twierdziła, że pierścień należy do jej
dziadka.
Roxy Walsh skontaktowała się z
Joem i okazało się, że sygnet rzeczywiście należy do niego. Spotkała się
z mężczyzną i jego rodziną by oddać
sygnet, który, jak się okazało, mężczyzna zgubił 9 miesięcy wcześniej
na Bali. Joe uważał, że nie ma szans
na odnalezienie sygnetu, więc – jak
stwierdził – jest „absolutnie zachwycony”. – Jestem bardzo szczęśliwy,
że pierścień się znalazł, ale jeszcze
bardziej cieszy mnie fakt, że kobieta
która go znalazła, postanowiła mnie
odnaleźć i oddać mi go - stwierdził.
Opracowała:
Karolina Tomczak
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Porady z szuflady
Komarowy koszmar

Komary - małe, wyjątkowo niesympatyczne i uciążliwe stworzenia.
Wszyscy wiemy jak skutecznie mogą one uprzykrzyć nam życie. Czy
można się przed nimi uchronić?
Jeśli chcemy w pełni cieszyć się
słońcem i ciepłą pogodą, musimy
lepiej je poznać. Dowiedzieć się co
lubią, a czego nie lubią komary, jak
zrobić samodzielnie środki je odstraszające, co pomoże po ukąszeniu i
jak sprawić, by omijały nas i nasz
dom.
Komar, twój wróg
Aby skutecznie chronić się przed
komarami, trzeba wiedzieć co je
przyciąga. To przede wszystkim wilgoć, owocowe i kwiatowe zapachy,
dwutlenek węgla i kwas mlekowy.
Dlatego używajmy bezzapachowych
kosmetyków i jak ognia unikajmy
środków czystości o kwiatowych i
owocowych zapachach, wyłączając aromaty z olejków eterycznych,
które na komary działają jak przysłowiowa płachta na byka. Często
bierzmy prysznic, bo te małe bestie
z dala wyczuwają pot gromadzący
się na naszym ciele. Wybierając
się na spacer, zadbajmy o zakryte
ramiona i długie rękawy, ciemne
ubrania zostawmy w szafie, a jasne
stroje niech nie przypominają kolorystycznie kwiatów.

Na początek babcine porady z szuflady:
•Dobrym sposobem na odstraszenie
komarów z domu, jest rozłożenie na
okiennym parapecie krążków cebuli
lub liści pomidorów, ponieważ obie
te rośliny wydzielają zapachy, za którymi komary delikatnie mówiąc nie
przepadają.
•Sprawdza się również domowy
preparat przygotowany z kilku porwanych na kawałki liści orzecha
włoskiego, zalanych octem. Tak
przygotowaną mieszankę należy
podgrzać na kuchence, schłodzić i
przecedzić, a później spryskać nią
skórę.
•Ocet ze swoim charakterystycznym zapachem, wyjątkowo skutecznie odstrasza komary. Chcąc zapewnić sobie spokojny sen, dobrze jest
pozostawić nasączoną octem gąbkę
przy łóżku, albo na parapecie otwartego okna.
•Wybierając się na spacer wskazane jest delikatnie wetrzeć w skórę
kilka kropel olejku waniliowego
lub cynamonowego. Oba te zapachy
działają na komary odstraszająco.
•Komary nie przepadają także za zapachem cebuli i czosnku. Odważni,
którzy zjedzą trochę czosnku przed
wieczornym spacerem, mogą być
pewni, że mali krwiopijcy omijać ich
będą szerokim łukiem. Niestety po-wyższe zapachy nie zawsze są przyjemne dla innych ludzi.
•W walce z komarami sprawdza
się również bazylia. Wystarczy kilka
świeżych, drobno posiekanych liści
delikatnie wmasować w skórę.
•Nasze babcie wierzyły, że po regularnym zażywaniu witaminy B6
komary będą się trzymać od nas z
daleka. Powoduje ona bowiem zmianę składu chemicznego naszego potu, który dla komarów staje się bardziej uciążliwy. Można spróbować
pamiętając jednak, że nadmiar tej
witaminy może być szkodliwy dla
organizmu, a witaminy B6 w nieokreślonych ilościach nie należy
podawać niemowlakom i małym
dzieciom. Najlepiej witaminową kurację rozpocząć dwa miesiące przed
nastaniem komarowego sezonu, bo
dopiero po tym czasie zapach naszego potu staje się dla komarów mało
atrakcyjny.
•Komary odstrasza także zapach kocimiętki, kwitnącej od czerwca do
lipca i od września do października.
Te roślinę można zasadzić w donicz-

ce i hodować na parapecie lub balkonie. Takie same właściwości ma
pelargonia.
•Są jeszcze inne rośliny, których
woń jest dla komarów nie do przyjęcia. Należą do nich: plektrantus
koleusowaty znany pod nazwą „komarzyca” lub „komarowiec” (kwitnie od maja do początku jesieni),
surmia, lawenda wąskolistna, mirt,
bazylia, która dzięki swojej silnej
woni, stworzy w naszym domu barierę ochronna przed komarami
(należy postawić doniczkę z bazylią
na parapecie), liście pomidora o
działaniu podobnym do bazylii, czy
liście mięty, które dzięki wyjątkowo
aromatycznemu zapachowi przegonią skutecznie komary. Doniczkę z
miętą można postawić obok bazylii,
czy liści pomidorów.
•Kolejną radą z gatunku babcinych jest kuracja terpentynowa.
Terpentyna to dla komarów skuteczny środek usypiający. Słoiczek
z terpentyną należy pozostawić na
noc w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu, a rano wystarczy tylko zmieść „padnięte” komary i dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.
Trzeba pamiętać, że terpentyna jest
szkodliwa dla człowieka i nie wolno
wdychać jej oparów.
Aromaterapia:
Coraz bardziej popularnym sposobem na radzenie sobie z komarami
jest aromaterapia. Natura dała nam
bowiem wiele substancji odstraszających komary. Zapachy olejków
za którymi komary nie przepadają
to: migdałowy, cytrynowy, cynamonowy, waniliowy, eukaliptusowy,
sosnowy, kokosowy, goździkowy,
miętowy, pomarańczowy, grapefruitowy, lawendowy i majerankowy. Skuteczne są także: waleriana,
kamfora, rozmaryn, olejek anyżowy,
olejek patchouli (paczulowy), olejek
mięty pieprzowej, olejek geranium,
cedrowy, tymiankowy i herbaciany.
Można mieszać je ze sobą i stosować
w kominkach, albo skrapiać nasze
ubrania.
Należy pamiętać, że „naturalny”, nie
zawsze oznacza bezpieczny. Olejki
eteryczne, to silnie działające substancje, dlatego nie należy nakładać
nierozcieńczonych olejków na skórę. Olejek cytrynowy i pomarańczowy ma działanie fotouczulające i nie
wolno ich używać przed wyjściem
na słońce.
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Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku dzieci poniżej
trzeciego roku życia oraz kobiet w
ciąży, dlatego trzeba skonsultować
z lekarzem używanie konkretnego olejku. W szczególności nie należy stosować olejków regularnie,
zmniejszać ilość używaną jednorazowo i w żadnym wypadku nie stosować codziennie.
Inne sprawdzone sposoby:
•Aplikacja w telefonie komórkowym, czyli antykomarowy program,
który (według internautów) skutecznie odstrasza komary. Po włączeniu
aplikacja wydaje piskliwe, uciążliwe
dźwięki, a telefon pulsuje jaskrawym
światłem, co ponoć powoduje, że delikwenta z aplikacją komary omijają
z daleka. Warto spróbować.
•Z kolei wędkarze twierdzą, że skutecznie odstrasza komary płyn do
płukania jamy ustnej (na przykład
Listerin).
•Są jeszcze preparaty chemiczne,
spraye dla dzieci i dla dorosłych,
świece, kadzidełka i spirale mające
na celu odstraszyć komary. Coraz
bardziej popularne są bransoletki,
które dzięki zawartej w nich substancji oraz ciepła wytwarzanego
przez nasze ciało, emitują zapach
działający na komary odstraszająco.
•Sprawdza się znana, lecz trochę
zapomniana moskitiera, której powinni używać lubiący spać przy
otwartym oknie. Moskitierę można
zamontować w oknie, na drzwiach
lub wokół łóżka.
•Kolejne w zestawieniu są urządzenia podłączane do gniazdka
elektrycznego – są ich przynajmniej 2 rodzaje. Jedne z płynem
lub wymiennymi płytkami, które
pod wpływem ciepła wytwarzają
substancje uśmiercającą wszelakie
owady. Drugie natomiast bardziej
drastyczne – z paralizatorem, które
rażą prądem wszelkie owady, które
zbliżą się do urządzenia.
•Jako ostatnią polecam „packę”,
prostą, efektywną i łatwą w użyciu.
Niestety zajmuje sporo naszego
czasu zostawiając nieciekawe ślady na naszych ścianach, szybach i
meblach.
I tak ukąsiły
Ukąszenia komarów pozostawiają
na naszej skórze czerwony i swędzący ślad, który na ogół po kilku
dniach znika. Pamiętajmy jednak,
że w ślinie komara za-warta jest
substancja chemiczna, która w wielu przypadkach może spowodować
ostre reakcje uczuleniowe i wtedy
należy bezzwłocznie udać się do
lekarza. Także długotrwały stan
zapalny skóry wymaga interwencji

specjalisty. Kiedy uczucie nieprzyjemnego swędzenia i chęć do ciągłego drapania się jest dla nas nie
do zniesienia, warto wypróbować
sprawdzone sposoby na ukąszenia
koma-rów.
•Cebula: świetnie ukoi podrażnione
miejsce i zminimalizuje opuchliznę.
Kroimy ją na drobne kawałki, przykładamy na ukąszenie i zaklejamy
plastrem.
•Surowy ziemniak: przekrojonego
ziemniaka przykładamy w miejscu
ukąszenia. Swędzenie szybko zniknie, a podrażnienie szybciej się zagoi. Ziemniak można przykleić plastrem–mamy wtedy pewność, że nie
zsu-nie się z podrażnionego miejsca.
•Soda: sodę rozcieńczamy wodą i
delikatnie wmasowujemy w opuchliznę. Objawy zaczerwienienia,
opuchnięcia i oczywiście swędzenia
skóry szybko ustąpią.
•Olejki eteryczne: skutecznie łagodzą skutki ukąszeń. Sprawdzają się:
goździkowy, lawendowy, bazyliowy,
eukaliptusowy, grejpfrutowy i cy-trynowy.
•Cytryna: nacieramy miejsce ukąszenia plastrem cytryny, ponieważ
sok w niej zawarty skutecznie złagodzi stan zapalny. Należy powtarzać
tę czynność kilka razy dziennie.
•Natka pietruszki: rozcieramy natkę pietruszki i powstałą masę przykłada-my do swędzącego bąbla.
•Biała kapusta: na zaczerwienione
miejsce kładziemy kawałek świeżego liścia białej kapusty, co złagodzi
uczucie swędzenia.
•Roztwór soli: jedną łyżeczkę soli
rozpuszczamy w 250 ml wody, moczymy w nim wacik i kilka razy
dziennie przykładamy do ukąszenia.
•Ocet: zmniejsza dyskomfort po
ukąszeniu komara. Wystarczy
przemyć miejsce ukąszenia kilkoma kroplami preparatu. Internauci
uważają, że przemywanie octem jest
najlepszym środkiem na ukąszenia.
Z braku octu można użyć perfum.
•Węgiel z apteki: doskonały na
pozbycie się bąbli po ukąszeniu.
Rozpuszczamy w wodzie kilka tabletek węgla aktywnego; po wymieszaniu przykładamy preparat na
miejsce ukąszenia i przykrywamy
gazą.
•Banan: pocieramy swędzące miejsce wewnętrzną stroną skórki banana i w ciągu kilku minut poczujemy
ulgę.
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•Proszek do pieczenia: mieszamy go
z małą ilością wody, tworząc pastę.
Smarujemy nią miejsce ukąszenia
i pozostawiamy do wyschnięcia. Po
około 10 minutach, zmywamy pastę.
•Gorąca łyżka: rozgrzewamy łyżkę
pod ciepłą woda z kranu i przykładamy do swędzącego miejsca. Ciepło
pomoże zneutralizować ślinę komara, która powoduje powstawanie
swędzących bąbli.
•Sól angielska: doskonale sprawdza
się w przypadku wielu ugryzień. Wystarczy do kąpieli w wannie dosypać
trochę soli (do kupienia w aptece).
•Torebki herbaty: ostudzoną torebkę zielonej lub czarnej herbaty przykładamy do swędzącego miejsca i
lekko przyciskamy. Herbata złagodzi działanie toksyn zawartych w
ślinie komara i zlikwiduje uczucie
swędzenia.
•Aspiryna: kruszymy aspirynę i
łączymy ją z odrobiną wody. Tak
przygotowaną pastę nakładamy na
ukąszenie.
•Pasta do zębów: koniecznie miętowa. Nałożyć ją na miejsce ukąszenia. Pasta schłodzi to miejsce
przynosząc ulgę.
•Taśma klejąca: jest świetnym
środkiem na bąble po ukąszeniu
komarów. Wystarczy przykleić kawałek taśmy w miejscu ugryzienia,
a umieszczony na niej klej złagodzi
uczucie swędzenia i uniemożliwi
drapanie swędzącego miejsca.

Naturalne sposoby na komary
pomogą nam nie tylko spokojnie
zasnąć, lecz także obudzić się bez
swędzących ukąszeń. Dzięki nim
możemy odstraszać komary skuteczniej niż za pomocą wielu reklamowanych środków chemicznych.
Te naturalne, babcine z pewnością
są tańsze i o wiele zdrowsze dla naszego organizmu.
Malwina Komysz
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Mama i dziecko
NHN - Naturalna Higiena Niemowląt
NHN - jest to sposób opieki nad
niemowlęciem i małym dzieckiem
polegający na:
•nawiązaniu porozumienia z dzieckiem,
•obserwowaniu nieświadomego języka jego ciała,
•odpowiadaniu na świadome próby sygnalizowania potrzeb toaletowych,
•łagodnym proponowaniu dziecku
nocnika.
Te cztery elementy współtworzą ideę
wychowania bezpieluchowego. Nie
można traktować ich wybiórczo.
Zarówno jeżeli wychowujemy maleńkie niemowlę jak i dwulatka,
wszystkie wyżej wymienione punkty
są stosowane.
Jak działa NHN:
Każde niemowlę od pierwszego
dnia życia sygnalizuje potrzebę wypróżnienia i oddania moczu m.in.
poprzez:
•określone ruchy ciała,
•specyficzny wyraz twarzy,
•wydawane dźwięki (np. wołanie,
postękiwanie, okrzyki, płacz).
Wraz z rozwojem dziecka sposób, w
jaki sygnalizuje ono swoje potrzeby,
zmienia się. Sygnały poszczególnych dzieci bywają bardzo różne,
choć wiele z nich się powtarza u
dzieci różnych ras i narodowości.
Kiedy rodzi się niemowlę, każde
odczucie (np. głód, dotyk ubranka,
jasność światła, bezruch) jest dla
niego nowe, intensywne i niezro-

zumiałe. Maluszek stopniowo uczy
się życia, przyzwyczaja się do często
powtarzających się odgłosów i odczuć, żywiej reaguje na pojawienie
się tych rzadszych. Rola opiekunów
w tej nauce jest bardzo istotna. To
ich reakcje (bądź ich brak) są dla
dziecka wyznacznikiem ważności
niektórych odczuć.
Jeżeli sygnały dziecka są ignorowane, opiekunowie nie podejmują
żadnych prób komunikacji z dzieckiem na temat jego potrzeb fizjologicznych, a pielucha zostaje zmieniona dopiero kiedy jest całkiem
pełna, maluch uczy się że:
• nie warto zwracać uwagi na odczucia płynące z głębi brzuszka,
• nie warto komunikować swoich
odczuć, o właściwym miejscem do
wypróżniania się jest pielucha.
Nauka sposobu załatwiania potrzeb
fizjologicznych nie zaczyna się dopiero w wieku powiedzmy dwóch
lat, kiedy rodzice decydują się kupić
dziecku pierwszy nocnik. Dziecko
uczy się przecież cały czas, od dnia
narodzin (a nawet wcześniej).
Jeżeli nikt nie odpowiada na sygnalizowane przez dziecko potrzeby
fizjologiczne, maluch uczy się, że ten
rodzaj odczuć nie jest istotny i przestaje traktować go jako coś wartego
uwagi. Ten proces jest nazywany
„treningiem pieluszkowym”, czyli
przyuczeniem dziecka do nawyku
korzystania z pieluszek.
Wychowując dziecko według NHN
•zwracamy uwagę na sygnały dziecka i odpowiadamy na sygnalizowane przez nie potrzeby
•przewidujemy potrzeby dziecka
na podstawie jego aktywności, pory
dnia, rozkładu drzemek
•utrzymujemy stałą komunikację z
dzieckiem
•proponujemy dziecku skorzystanie
z toalety
Dzięki temu dziecko nie zaszeregowuje odczuć związanych z potrzebami fizjologicznymi do grupy odczuć
nieistotnych.
Efekty Naturalnej Higieny
Niemowląt:
Dziecko uczy się, że:
•warto zwracać uwagę na odczucia
płynące z wewnątrz ciała,
•warto komunikować swoje potrzeby,

•właściwym miejscem do wypróżniania jest toaleta.
Rodzice:
•nawiązują lepsze porozumienie z
dzieckiem,
•umieją skuteczniej odpowiadać na
potrzeby dziecka,
•mają lepszą kontrolę nad stanem
jego zdrowia.
Dziecko od pierwszego dnia życia
komunikuje różne swoje potrzeby
życiowe. Potrzeba wypróżnienia jest
jedną z podstawowych potrzeb życiowych każdego człowieka, również
noworodka. Niemowlęta czują i komunikują tę potrzebę wielokrotnie
w ciągu dnia. Odpowiadając na tę
potrzebę dziecka, opiekunowie zapewniają sobie w ciągu dnia wiele
dodatkowych okazji do nawiązania
z dzieckiem bliskiego porozumienia. Dziecko otrzymuje odpowiedź
na wszystkie (a nie tylko wybrane)
próby nawiązania porozumienia z
otoczeniem, co wspomaga jego rozwój społeczny.
Tak samo jak matka chcąc stosować
tzw. karmienie na żądanie, uczy się
jak zachowuje się niemowlę kiedy
jest głodne, tak również i rodzice
chcąc stosować NHN (czyli „nocnik na żądanie”), najpierw muszą
nauczyć się niewerbalnych sposobów komunikacji właściwych dla
ich dziecka. W jednym i w drugim
przypadku potrzebne jest około
dwóch do trzech tygodni skupienia
na potrzebach dziecka i wnikliwej
obserwacji jego niewerbalnego języka.
Po tym początkowym okresie rodzice są w stanie zauważać i interpretować sygnały płynące od dziecka
nawet wtedy, kiedy nie są na nich
bezpośrednio skupieni i jednocześnie zajmują się innymi sprawami
(np. obowiązkami domowymi czy
starszymi dziećmi). Nauka interpretacji niewerbalnego języka niemowląt i małych dzieci ma ogromny,
pozytywny wpływ na skuteczność
porozumienia między rodzicami a
dziećmi oraz pomaga budować niezwykle silną więź emocjonalną w
rodzinie.
Podsumowanie idei NHN: najważniejsze jest porozumienie, wyrażające się w spotkaniu spojrzeń mamy i
zadowolonego dziecka.
Kinga Cherek
www.chusta.pl

50

Antwerpia po polsku

maj 2015

Słowo o byle czym
NAUKA A PRZEZNACZENIE
Nurtująca ludzkość kwestia przeznaczenia, oraz dokonania Einsteina,
to z pozoru odległe sprawy. Jednak
przeznaczenie jest ukryte w przyszłości, którą rządzi czas. Co to jest przeznaczenie? Czy wolna wola wpływa
na nasz los? Co nauka mówi o czasie? Temat jest obszerny, dlatego
możemy tutaj tylko dotknąć kilku
zagadnień, nad którymi rozmyślały
i rozmyślają najtęższe umysły tego
świata.
Przeznaczenie: To wydarzenia i sytuacje przepowiedziane i zaplanowane, nieuchronna przyszłość, której
nie można zmienić. Przeznaczeniem
nazywa się też napotkane przypadki i zrządzenia, które nie zależą od
woli ani starań kogoś, kto ich doświadcza. Z definicji jest tylko jedno
przeznaczenie i nie może być ono
zmienione.
Odrobina historii
Kwestie determinizmu funkcjonowały już przed okresem, który historia filozofii określa mianem szkoły
stoickiej.
Determinizm przyczynowy to koncepcja filozoficzna, zakładająca, że
każde zdarzenie i stan jest zdeterminowany przez swoje uprzednio
istniejące przyczyny (również zdarzenia i stany).
Sam determinizm doczekał się wielu wersji a także zaprzeczenia jego
istnienia (indeterminizm). – Ale
przecież mamy rozum i …
Wolną wolę, która jest gorącym
kartoflem wielu rozważań i wprowadziła wiele zamieszania. Niektórzy
twierdzą, że wolna wola istnieje,
inni, że „wolna wola jest ogólnie
niemożliwa”. Wisienką na torcie
rozważań na temat wolnej woli i
przeznaczenia może być pytanie: –
Czy Judasz chciał, czy musiał zdradzić, aby przepowiednie mogły się
spełnić? „Idea przeznaczenia nie
sprzeciwia się w ogólności decydowaniu o własnej przyszłości, gdyż
nie wyklucza przyczynowości (obecne decyzje mogą więc być przyczyną
przyszłych zdarzeń).
Po wielu dociekaniach i tak nie znajdziemy jednoznacznego naukowego potwierdzenia lub zaprzeczenia
istnienia przeznaczenia. W końcu
skazani jesteśmy na zaufanie kanonom określonej wiary, lub na własne opinie, które mogą np. oscylować
wokół trzech postaw.

Dwie postawy i trzecia
* Przeznaczenia nie ma – nie istnieje żaden gotowy scenariusz naszego
żywota – „każdy jest kowalem własnego losu”.
* Postawa „a co mnie to…” przypomina drwala, który ścina siekierą
drzewo i nie interesuje go, czy z
niego zrobią zapałki, czy luksusowy jacht; ani co się na to złożyło, że
został drwalem, ani to, czy zmienić
fach albo nie.
* Przeznaczenie jest – czyli ma
wpływ na nasze życie – więc pozostaje czekać na to, co będzie. „Niech się
dzieje wola nieba, z nią się zawsze
zgadzać trzeba”.
Ostatnia postawa dopuszcza istnienie sił, które wyznaczyły określony
scenariusz życia. Choć w skrajnych
przypadkach powoduje absolutną
pokorę wobec losu, budzi też wiele
rozterek. Jakby nie było, przeznaczenie ukryte jest w przyszłości, którą
rządzi czas.
Czas w fizyce
Kiedy Albert Einstein podjął pracę
w urzędzie patentowym, miał dostęp do wynalazków związanych z
synchronizowaniem i mierzeniem
czasu. To go tak zafascynowało,
że wkrótce teorie młodego fizyka
wstrząsnęły światem.
W potocznym rozumieniu, czas płynie tak samo dla każdego, wszędzie.
Ale Einstein odkrył, że czas może
płynąć w różnym tempie i nie jest
taki sam dla całego wszechświata.
Naukowiec stwierdził, że ruch w
przestrzeni wpływa na upływ czasu.
Im szybciej coś się porusza, tym wolniej tam płynie czas. W codziennym
życiu dla nas jest to niezauważalne,
ale różnice można zaobserwować i
zmierzyć już po okrążeniu samolotem całej Ziemi.
Einstein uświadomił ludzkości, że
czas i przestrzeń nie są tylko odrębnymi pojęciami, dlatego wprowadził
pojęcie – czasoprzestrzeń. Kolejny
wniosek brzmiał: „wyraźne rozróżnienie, jakie dostrzegamy pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i
przyszłością, może być tylko złudzeniem”.
Teorie Einsteina pokazują, że grawitacja też może przyciągać i spowalniać upływ czasu.
Im silniejsza grawitacja, tym bardziej czas zwalnia.

Na co dzień uważamy czas za ciągły
strumień. Ale:
„Jeśli wyobrazimy sobie wszystkie
kolejne chwile na Ziemi i w całym
wszechświecie jako kolejne klatki
filmu, zobaczymy każde zdarzenie,
które kiedykolwiek się zdarzyło, albo się wydarzy oraz każde miejsce w
przestrzeni i każdą chwilę w czasie”.
Przy dużych wielkościach, jeśli obserwator będzie się od nas oddalać,
jego czas zwolni i będzie on „świadkiem” naszej przeszłości. Jeśli zacznie się poruszać w naszym kierunku, „zobaczy” naszą przyszłość.
Teraźniejszość takiego obserwatora
przesunie się względem naszego
czasu. Im będzie on dalej, tym przesunięcie będzie większe.
Wola boska i skrzypce
Aby zachęcić do indywidualnych
przemyśleń, z całą pokorą wobec
zagadnienia, proponuję kilka własnych myśli.
Dopóki idziemy przez życie, nastąpią zmiany – na lepsze lub gorsze.
Jeśli zabraknie sił, nie czekają nas
już żadne zmiany. Jeśli sił nie zabraknie, zmiany na gorsze mogą
oznaczać możliwość odbicia się od
dna i wtedy może być już tylko lepiej.
Ale uwaga na zmiany na lepsze! –
Mogą one nieść za sobą możliwość
zmian na gorsze. Dlatego bardziej
należy obawiać się i być czujnym
wobec zmian na lepsze, gdyż mogą
powodować, że nimi się zachłyśniemy i zapomnimy, iż ewentualny upadek z wysoka bardziej boli. Pytanie,
czy tak miało być, pozostawmy bez
odpowiedzi.
Zagadnienie przeznaczenia w zasadzie rozbija się o kwestię czasu a
nauka nie wyklucza podróży w czasie. Jeśli odbyłbym podróż w czasie
o dzień do przodu i zobaczył siebie w
określonej sytuacji, to wniosek byłby
taki, że ona już istniała i dzielił mnie
od niej tylko czas.
Ale: Np. dzisiaj o 18: 45 niechcący
rozlałem herbatę. Gdybym wczoraj
odbył podróż w czasie (do dzisiaj),
oparzył się herbatą i potem powrócił
do dnia wczorajszego, wtedy mógłbym postanowić, że następnego
dnia, (czyli dzisiaj) do kuchni o 18:
45 nie wejdę, aby uniknąć rozlania
herbaty.
Jeśli jednak postanowiłem dzisiaj o
18:44 zrobić sobie herbatę, to zrobiłem ją bo tak chciałem. Odbywszy
podróż w czasie (od wczoraj do dzi
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siaj) zobaczyłbym siebie robiącego
herbatę i co? – I nic. Nie chciałem
tego zmienić, więc nic się nie zmieniło.
6 sekund serca
W instytucie HearthMath przeprowadzono badania. Przed komputerem posadzono osoby, które
były podłączone do przyrządów
badających reakcje organizmu (fale mózgowe, zmiany napięcia elektrycznego na skórze, różne funkcje
serca). Badani wciskali klawisz i
nikt nie wiedział, jaki obraz (przyjemny lub przerażający) losowo
pokaże komputer. Finalny raport
został opublikowany w czasopiśmie
„Complementary and Alternative
Medicine”. Jak powiedział Howard
Martin Co-author „The HearthMath
Solution”: Okazało się, że „ciało zaczynało reagować na nadchodzący
obraz około 6 sekund zanim obraz
pojawił się na ekranie. O 6 sekund
wcześniej ciało zaczynało robić to,
co normalnie by zrobiło gdyby obraz
tam był”.
Te subtelne sygnały dało się wykryć czułymi przyrządami. Analiza
danych wykazała, że pierwszą reakcję wyczucia przyszłości wykonywało serce. „Około 1.5 sekundy
później, mózg zaczynał wykonywać
swoją pracę w odniesieniu do tego
obrazu”. Potem, kiedy obraz był już
widoczny, ciało reagowało silniej w
sposób adekwatny i oczywisty.

„Nasza biologia stale skanuje w poszukiwaniu przyszłych zdarzeń. Nie
zdajemy sobie z tego sprawy, że to
robimy”, ale „byłoby dla nas użyteczne to w sobie rozwinąć”. „To tylko
jedno z badań zaczynające dekodować coś, co nadal pozostaje mistyczne lub ogólnikowe. Coś, co właśnie
jest intuicją”.
Inni naukowcy. – Np. Sean Carrol
z California Institute of Technology,
twierdzi:, „Jeśli wierzyć prawom fizyki, przyszłość i przeszłość są równie rzeczywiste jak teraźniejszość”.
Max Tegmark – MIT Institute:
„Przeszłość nie minęła, a przyszłość
już istnieje. Przeszłość, przyszłość i
teraźniejszość istnieją w tym samym
sensie. Podobnie jak postrzegamy
przestrzeń, jako coś, co po prostu
istnieje, powinniśmy myśleć o całym czasie jako o czymś, co jest.
Wszystko, co się kiedykolwiek wydarzyło albo wydarzy, już istnieje.
Przeszłe fakty historyczne, twój
pierwszy dzień w szkole, po zdarzenia, które z twojej perspektywy
dopiero nadejdą (jak pierwsze lądowanie ludzi na Marsie).
Brian Greene z Columbia University:
„Prawa fizyki nie faworyzują jednej
teraźniejszości kosztem jakiejkolwiek innej”. Nasze postrzeganie
czasu jest zakotwiczone w teraźniejszości, Ogarniamy umysłem tylko
ten jeden moment.
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„Rozróżnienie pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością
jest niczym innym jak uparcie podtrzymywaną iluzją”. Albert Einstein
Powyższe zdania mogą skłaniać do
wniosku, że wszystko we wszechświecie już jest zapisane. I żeby móc
to zaobserwować, „wystarczy” przenieść się w czasie.
Bez odpowiedzi
Czy to, co wybiorę, już jest zaplanowane? Czy dzień mojego urodzenia
to przypadek? Czy wszystko, co
nas spotyka, zależy tylko od nas samych?
A może mamy wolność wyboru a nasze wybory nie zostały zaplanowane
i narzucone, lecz tylko odgadnięte i
przewidziane?
„Umieć żyć to najrzadziej spotykana umiejętność na świecie”. – Oscar
Wilde
Michał Nowacki
Źródła: www. HearthMath.org
National Geographic Channel
„Wszechświat Zakrzywienie
Czasoprzestrzeni”.
Hasła: (przeznaczenie, modele
deterministyczne, chaos deterministyczny, demon Laplace’a, kompatybilizm).
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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/.

