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Szanowna redakcjo,
Chcę poruszyć temat polskości, czyli jak rodacy na emigracji się do siebie odnoszą.
Nienawiść, ploty, obgadywanie i zazdrość. Jak poczyta się w internecie, co jedni na drugich wypisują, to aż chce się płakać. Ci szczujący jednych na drugich to „święte osoby”,
które nie wiadomo dlaczego uważają, że można niszczyć człowieka. W oczy by tego nie
powiedzieli, a że internet jest anonimowy, to sobie używają. Nienawidzą nawet tych, których
nie widzieli na oczy. Inne narodowości trzymają się razem, pomagają sobie. A my? Lepiej
się nie wychylać, bo od razu się oberwie. Jesteśmy zakompleksieni, skłóceni, obrażeni i
ciągle czegoś chcemy. – Od innych, bo przecież nie od siebie.
A może byśmy coś razem zrobili? Przecież u nas w Antwerpii nic się nie dzieje. Wprawdzie
dzieci mają polską szkołę i zespół taneczny, ale młodzież i dorosli kompletnie nic. Nie
ma żadnych festynów, imprez kulturalnych, kabaretów, koncertów. Dlaczego w Brukseli
można, a u nas nie?
Przestańmy niszczyć siebie nawzajem i zacznijmy siebie szanować.
Katarzyna
Mam pytanie
Czy ktoś z Polaków w Antwerpii i okolicach byłby zainteresowany spotkaniem na temat jednomandatowych okręgów wyborczych w Polsce? Chciałbym takie spotkanie zorganizować
i zapytanie to kieruję celem oceny potencjalnej liczby zainteresowanych.
Pozdrawiam uprzejmie,
Bogusław
Poglądy wyrażone w listach są
opiniami ich autorów i nie zawsze
są zgodne ze zdaniem redakcji.
Nazwiska i adresy internetowe, tylko do wiadomości redakcji.
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Prezydentem być
„Bycie prezydentem to zaszczyt,
ale przede wszystkim obowiązek
godnego reprezentowania Polski
i Polaków za granicą. Wraz z żoną będziemy parą prezydencką, z
której będziecie mogli być dumni.
Uczynię wszystko, by być prezydentem całego narodu, wszystkich
Polaków. Będę działał na rzecz dobra wspólnego, a nie tej czy innej
partii politycznej. Będę działał na
rzecz silnego, niepodległego państwa, które szanuje swoich obywateli i ich konstytucyjne prawa.”
(Cytat z listu do wyborców, napisanego przez Andrzeja Dudę podczas
kampanii prezydenckiej).
Wybory prezydenckie Anno Domini
2015 wygrał Andrzej Duda.
Prezydent elekt rozpocznie swoje
urzędowanie 6 sierpnia, po złożeniu uroczystej przysięgi przed
Zgromadzeniem Narodowym. Do
Pałacu Prezydenckiego przeprowadzi się wraz z małżonką, która
zmieni swoje dotychczasowe życie
prywatne, porzuci obowiązki zawodowe i przez kolejnych pięć lat, charytatywnie pracować będzie u boku
męża.
Prestiż pod żyrandolem
Wbrew pozorom, walka o prezydencki fotel i żyrandol (jak to kiedyś
określił Donald Tusk), nie jest tylko walką o pieniądze lub o prestiż.
Prezydentura daje miejsce w historii
i wejście do panteonu najważniejszych Polaków.
Nie można oczywiście powiedzieć,
że to się nie liczy, lub nie ma żadnego znaczenia. Jednak urzędujący
prezydent Polski nie będzie miał czasu, aby podziwiać znacznych rozmiarów żyrandol, składający się z 5 obręczy i 3600 kryształów, zdobiący Salę
Kolumnową Pałacu Prezydenckiego.
Prezydentura to zaszczyt, ale przede
wszystkim:
Odpowiedzialność i obowiązki.
Prezydent RP stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa.
Wprawdzie polski prezydent nie
ma tak wielkiej władzy wykonawczej jak przywódcy innych krajów,
ale ma realny wpływ na politykę
poprzez powoływanie premiera i
rządu, wetowanie przygotowanych
przez rząd ustaw lub kierowanie
ich do Trybunału Konstytucyjnego.
Może skrócić kadencję sejmu i zarządzić referendum. Wręcza nominacje profesorskie, sędziowskie w
tym prezesa Sądu Najwyższego i

swoich politycznych zwolenników
jak i przeciwników. Stoi na straży
polskiej racji stanu, a nie jakiejkolwiek partii politycznej. Pracuje 24
godziny na dobę i ma niewiele czasu
na życie prywatne.
Prezydent elekt zrzekł się członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości i
Prezydent kształtuje polską politykę decyzją minister spraw wewnętrzzagraniczną, ratyfikuje i wypowiada nych został objęty ochroną BOR.
międzynarodowe umowy, mianuje
i odwołuje ambasadorów, przedsta- Praca i mieszkanie
wicieli dyplomatycznych innych Miejscem pracy i zamieszkania
państw i organizacji międzynarodo- prezydenta jest Pałac Prezydencki
w Warszawie (dawniej Pałac
wych.
Szczególnym, konstytucyjnym Namiestnikowski), największa teuprawnieniem prezydenta, jest pra- go typu budowla w stolicy. Jest to
wo łaski. Akt łaski nie zmienia wy- oficjalna siedziba prezydenta RP,
roku sądu i nie podważa winy ska- mieszcząca się przy Krakowskim
zanego. Ma na celu ustalenie, czy po Przedmieściu. Na pałacowym dziewydaniu wyroku zaistniały w życiu dzińcu stoi pomnik przedstawiający
skazanego szczególne wydarzenia księcia Józefa Poniatowskiego siepowodujące nadmierną dotkliwość dzącego na koniu i trzymającego w
wymierzonej kary. Decyzje poprzed- prawej ręce miecz. Postać księcia
nich prezydentów, dotyczące ułaska- jest wzorowana na pomniku marka
wień, niejednokrotnie budziły wiele Aureliusza z rzymskiego Kapitolu.
kontrowersji. Do tej pory w trakcie
jednej kadencji najwięcej osób uła- W pałacu, wraz z rodzinami, mieszskawił Lech Wałęsa – prawie trzy i kali prezydenci: Lech Wałęsa,
Aleksander Kwaśniewski i Lech
pół tysiąca.
Kaczyński. Bronisław Komorowski
Prezydent jest w centrum wydarzeń w Pałacu Prezydenckim tylko pracopolitycznych, krajowych i zagranicz- wał, mieszkał zaś w polskim „Białym
nych, otwierają się przed nim wszyst- Domu”, czyli Belwederze.
kie drzwi. Ma kontakty biznesowe z Prezydent Duda będzie miał do
wielkimi koncernami, bankami, fir- swojej dyspozycji kilka gabinetów,
mami farmaceutycznymi, informa- doskonale urządzoną bibliotekę,
tycznymi, czyli ze światem naprawdę salonik w ogrodzie zimowym, pałacowe ogrody mające powierzchnię
wielkich pieniędzy.
dwóch boisk piłkarskich oraz windę,
Przede wszystkim jednak, z wyboru którą w razie potrzeby może zjechać
obywateli, prezydent jest ponadpar- do schronu. W bocznych skrzydłach
tyjną głową państwa i z jednakowym pałacu mieszczą się biura kancelaszacunkiem powinien odnosić się do rii prezydenta, pomieszczenia goTrybunału Konstytucyjnego, nadaje
obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się go. Jest także
zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych. Poprzez Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego ma dostęp do najbardziej utajnionych informacji.
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spodarcze oraz pomieszczenia wykorzystywane przez Biuro Ochrony
Rządu (BOR). Osobiste apartamenty
prezydenckiej pary znajdują się na
ostatnim piętrze budynku, nad gabinetami.
Najbardziej znaną pałacową salą
jest Sala Kolumnowa, gdzie odbywają się najważniejsze uroczystości, powoływani i odwoływani są
członkowie rządu. Tutaj wręcza się
nominacje i szlify generalskie.
Prezydencka para ma także do
dyspozycji pałacową Kaplicę
Zwiastowania Najświętszej Marii
Panny, gdzie znajduje się krzyż, wycięty z fragmentów zniszczonych
11 września 2001 roku wież World
Trade Center w Nowym Jorku, przekazany przez nowojorskich strażaków i policjantów polskiego pochodzenia.

świata. Okazuje się, że polski prezydent, zarabiając około 240 tysięcy złotych rocznie, w porównaniu
z innymi przywódcami otrzymuje
niewielkie pieniądze. Poniżej kilka
przykładów w przeliczeniu na złote:
Prezydent USA – 1,6 mln zł
Kanclerz Niemiec – 936 tys.
Pałac prezydencki zatrudnia ponad Premier Wielkiej Brytanii – 857 tys.
400 osób, w tym kucharzy, kelnerów, Prezydent Francji – 776 tys.
pokojówki i sprzątaczki, garderobia- Prezydent Rosji – 554 tys.
ne, osobistego fryzjera oraz krawca.
Na obsługę i utrzymanie pałacu, Pierwsza dama pracuje i nie zaraod zakupu środków czystości, ma- bia
teriałów biurowych, poprzez opła- Pierwsza Dama to nieformalne,
ty za elektryczność i zaopatrzenie grzecznościowe i protokólarne okreprezydenckiej apteki, utrzymanie ślenie małżonki prezydenta Polski.
samochodów prezydenta, jego urzęd- Agata Kornhauser-Duda, z zawodu
ników, służbowe telefony komórko- germanistka, od lat pracuje w jedwe, aż po fundusz reprezentacyjny, nym z krakowskich liceów, jako
kancelaria prezydenta przeznacza nauczycielka języka niemieckiego.
rocznie około 2 mln zł. Na wszyst- Za swoją pracę otrzymywała dotąd
kie usługi i zakupy ogłaszane są regularną pensję. Teraz, jako pierwprzetargi.
sza dama, musi wziąć urlop bezpłatny i przez pięć lat stać u boku męża
Prezydent pracuje i zarabia
nie zarabiając ani złotówki.
Prezydent nie jest zatrudniony na Polskie prawo nie przewiduje dla żoumowę o pracę, a jego wyboru na ny prezydenta jakiegokolwiek upoto stanowisko nie można utożsamiać sażenia, dlatego w trakcie trwania
z nawiązaniem stosunku pracy. Nie kadencji, nie jest za nią opłacana
ma także urlopu. Przyjęło się jednak, składka ZUS i ten okres nie będzie
że w czasie trwania wakacji parla- wliczony do jej emerytury. W przymentarnych zimą i latem, udaje się
na wypoczynek.
Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12 365,22 zł brutto
oraz dodatek funkcyjny w kwocie 5
299,38 zł i dodatek za wysługę lat,
w sumie 20 137,64 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie to stanowi
przychód, od którego odprowadzana
jest zaliczka na podatek dochodowy,
składki na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne oraz składka na Fundusz
Pracy. Po zakończeniu każdego roku
kalendarzowego prezydent rozlicza
się z fiskusem wypełniając PIT-37.
Nie ma obowiązku przedstawienia
corocznego oświadczenia majątkowego.
Ciekawego zestawienia dokonał
„Super Ekspres”. Podsumował wynagrodzenia głów państw z całego

padku, gdyby Andrzej Duda był prezydentem przez dwie kadencje, jego
żona przez 10 lat nie będzie zatrudniona i nie będzie miała podstaw do
opłacania składek. Nie wiadomo,
czy po zakończeniu kadencji męża,
będzie miała w pracy zawodowej do
czego wracać. Nie każdy szef będzie
czekał na swojego pracownika pięć
czy dziesięć lat.
Pani prezydentowa nie może
być pracownikiem Kancelarii
Prezydenta RP, nie może też pełnić
żadnej funkcji doradczej, dlatego jej
działalność przy boku męża nie jest
objęta jakąkolwiek składką emerytalną. Teoretycznie, prawo nie zabrania pierwszej damie pracować,
bo prawo w ogóle nie określa ani
jej obowiązków, ani ewentualnych
przywilejów, ale według konstytucjonalistów, łączenie pracy zawodowej z
funkcją małżonki prezydenta jest co
najmniej niefortunne. Prowadzenie
jakiejkolwiek firmy zawsze sprowadzałoby się do zarzutów o wykorzystywanie stanowiska i wpływów
męża. Poza tym, jaki ewentualny
pracodawca chciałby zatrudnić pracownika, któremu wszędzie towarzyszyliby funkcjonariusze BOR.
Pierwsza Dama pełni głównie funkcję wizerunkową, towarzysząc mężowi w oficjalnych spotkaniach,
wyjazdach i jest jedną z najbardziej
zapracowanych polskich kobiet.
Nie ma lekkiego życia, bo bycie żoną prezydenta to zajęcie na pełny
etat. Pierwsza Dama musi godnie
reprezentować kraj, angażować się
w niezliczoną ilość akcji charytatywnych i działalność społeczną.
Podczas przyjmowania oficjalnych
gości, żona prezydenta pełni funkcję
pani domu i wraz z mężem występują wówczas jako gospodarze.
Kilka lat temu, nieuregulowaną sytuację prawną pierwszej damy, ostro
skrytykowała Jolanta Kwaśniewska.
Do tej pory kwestia wynagrodzenia
dla żony prezydenta jest wstydliwie
zamiatana pod dywan.
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Prezydenckie przywileje
Funkcja prezydenta RP, to nie tylko
prestiż, ale także awans finansowy.
Kiedy Andrzej Duda zamieszka w
Pałacu Prezydenckim, wszystkie
koszty związane z jego działalnością
pokrywane będą z budżetu kancelarii prezydenta. Na 2015 rok wynoszą
one 168 mln złotych.
Ze swojej wypłaty prezydent może
dużo odłożyć. Nie musi się martwić o
rachunki za prąd czy wodę. Zgodnie
z ustawą, za mieszkanie zapłaci państwo, jedzenie przygotowują prezydenccy kucharze (też płaci państwo).
Garnitury głowy państwa i garsonki
pierwszej damy, w których pojawiają
się na oficjalnych spotkaniach, szyte
są na koszt pieniędzy podatników.
To część tak zwanego funduszu reprezentacyjnego, służącego między
innymi kreowaniu wizerunku.
Prezydencka rodzina ma do dyspozycji kilka darmowych rezydencji.
Najokazalszą jest ta nadmorska na
Helu, gdzie prezydenci zwykle spędzają wakacje. Oprócz tego pierwsza
rodzina może wypoczywać w dworku
w Ciechocinku, pałacu w Lucieniu, w
willi w Klarysewie, czy w Juracie. Na
chwile samotności prezydent może
liczyć tylko w strzeżonych miejscach
i ośrodkach wypoczynkowych. Poza
ośrodkiem w Juracie, który jest ściśle chroniony przez BOR, pozostałe
rezydencje otwarte są dla turystów.
Koszty utrzymania prezydenckich
posiadłości to około 20 mln złotych
rocznie.

Pełnienie funkcji prezydenta związane jest ze stałą, całodobową ochroną BOR. Prezydent nie może ot tak
sobie wybrać się na zakupy czy na
spacer. Bez przerwy towarzyszy mu
od 6 do 8 oficerów BOR. Tak zwane
„Borowiki”, to zaufani ludzie prezydenta. Są świadkami wielu poufnych rozmów, dlatego obowiązuje
ich całkowita dyskrecja i tajemnica.
Ochroną BOR objęta jest także rodzina prezydenta.

dodatek wyrównawczy. Przysługuje
mu też uposażenie, które otrzymuje
dożywotnio. Wynosi ono 75 procent
zarobków, czyli około 13 tysięcy złotych. Do tego dochodzi utrzymanie
biura byłego prezydenta – 12 tys.
miesięcznie, co zapewnia budżet
państwa. I dożywotnia ochrona
BOR na terenie kraju oraz limuzyna.
Dodatkowo, wszyscy byli prezydenci pobierają emeryturę w wysokości
około 6 tysięcy złotych brutto.

Nad zdrowiem prezydenta i jego
rodziny całą dobę czuwa prywatny
lekarz. W szpitalu wojskowym przy
ulicy Szaserów w Warszawie, znajduje się specjalny oddział VIP zwany
Prezydent ma do dyspozycji sa- prezydenckim.
molot, śmigłowiec, opancerzone,
wzmocnione i wydłużone BMW. Życie prezydenckiej pary to także
Ciekawostką jest, że polska para wiele spotkań z najsławniejszymi
prezydencka nie może samodziel- gwiazdami muzyki, kina i teatru. To
nie jeździć samochodem na terenie również wyjazdy za granicę i możlinaszego kraju w czasie trwania pre- wość zobaczenia najciekawszych i
zydentury. Dotyczy to jednak tylko najbardziej egzotycznych zakątków
polskich dróg. Takie restrykcje mają świata, o koronowanych głowach
na celu ochronę prezydenta i jego nie wspominając.
małżonki.
Były prezydent
Status byłego prezydenta funkcjonuje w Polsce od 1989 roku. Osoby, które sprawowały ten urząd, powinny
po zakończeniu kadencji zachować
apolityczność, jaka przystoi głowie
państwa, oraz utrzymać godność
urzędu Prezydenta RP.

Ustępującemu prezydentowi i członkom jego rodziny przysługują świadczenia zdrowotne, a w razie śmierci
byłego prezydenta, członkom jego
rodziny przysługuje renta rodzinna
oraz inne świadczenia. Prezydencka
emerytura to także liczne podróże
zagraniczne, wykłady, odczyty, nieoficjalne spotkania z politykami. I w
związku z tym możliwość zarabiania
dużych pieniędzy.

W Polsce, prezydentem może zostać
każdy obywatel, który ukończył 35
lat i zbierze 100 tysięcy podpisów.
Taki mamy ustrój, że ktoś musi być
prezydentem. Przed nami pięcioletnia kadencja prezydenta Andrzeja
Dudy. Jaka będzie ta prezydentura?
Przekonamy się już wkrótce.
Pozostaje życzyć Pierwszej Parze i
nam wszystkim prezydentury mądrej, zdystansowanej, takiej prawdziwej, bez podziału na lepszych i
gorszych Polaków, bez ksenofobii i
Po odejściu z funkcji, prezydent uprzedzeń. – Prezydentury dla nas
pobiera dotychczasowe wynagro- wszystkich.
dzenie jeszcze maksymalnie przez
trzy miesiące, w zależności od dłuAnna Janicka
gości pełnienia urzędu. Jeśli w tym
Źródła:
czasie podejmie pracę, ale będzie
onet.pl, dziennikzachodni.pl,
ona niżej płatna niż wysokość pregazetawyborcza.pl, tvn24.pl,
zydenckiej pensji, przysługuje mu
money.pl, gazetaprawna.pl
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Poznajemy Flandrię
Miasta i miasteczka - Brugia część I
W dzisiejszej Brugii, jej średniowieczne fundamenty odczuwalne są
na każdym kroku. To flamandzkie
miasteczko pełne jest historii, która opowiada o dawnych czasach,
granicach, najeźdźcach, bitwach,
klęskach i zwycięstwach, o czasach
Księstwa Burgundii, Niderlandii i
Flandrii. Bogate kościoły przypominają o tym, jak wielką rolę w historii miasta odegrało chrześcijaństwo,
bez którego nie powstałyby światowej klasy arcydzieła stworzone przez
mistrzów szkoły flamandzkiej.
Brugia (nider. Brugge, fr. Bruges),
położona w północno-zachodniej
części Belgii, jest stolicą i największym miastem w prowincji Flandria
Zachodnia. To ważny port śródlądowy dostępny dla statków morskich,
połączony kanałami z Oostende
i Zeebrugge, duży ośrodek przemysłowy z nowoczesną stalownią,
fabryką wagonów i maszyn rolniczych, z przemysłem odzieżowym i
spożywczym oraz węzeł kolejowy i
drogowy. Brugia to także jedyne w
swoim rodzaju belgijskie koronki,
piwo i czekolada.
Miasto zajmuje powierzchnię 138,4
kilometrów kwadratowych, w tym
około 1.100 hektarów przybrzeżnych
w Zeebrugge. Zamieszkuje je 118 tysięcy mieszkańców, z czego 20 tysięcy mieszka w historycznym centrum
(dane z końca 2013 roku).

Brugia zaliczana jest do jednych
z najbardziej ekscytujących miast
Europy Zachodniej. Oprócz historycznego centrum, wielu zabytków
i atrakcji turystycznych, posiada prawie stukilometrową sieć czynnych
kanałów, którymi połączona jest z
Oostende i Zeebrugge. Z tego powodu nazwana została „Flamandzką
Wenecją”.
Trochę historii
Początki osadnictwa Brugii sięgają
czasów podbojów Juliusza Cezara,
kiedy to w dawnej osadzie galloromańskiej, osadnicy żyli z uprawy roli
i handlu z innymi plemionami.
Nazwa miasta po raz pierwszy pojawiła się w IX wieku i prawdopodobnie pochodzi od starego nordyckiego słowa „bryggia” oznaczającego
pomost. Według niektórych źródeł,
określenia „bruggia” użyli pierwsi jej
mieszkańcy, kiedy osada rozwinęła
się wokół fortecy zwanej Burg.

punktem handlu z regionami położonymi wokół Morza Śródziemnego.
To bezprecedensowe wydarzenie
otworzyło miastu drogę do rozwoju
bankowości. Brugia przyjęta została w poczet Hanzy (Związku Miast
Handlowych Europy Północnej) i
rozpoczął się dla niej okres prosperity. Przez nabrzeża przechodziły
tkaniny z Flandrii, skóry z Irlandii,
wosk z Rosji, przyprawy z Wenecji
i krajów Bliskiego Wschodu, bursztyn, srebro i złoto z Polski, wino z
Normandii i gaskońskie zboże. Nad
prawidłowością wymiany towarowej
czuwało 21 specjalnie do tego celu
powołanych konsulów.
Począwszy od XIV wieku Brugia kontrolowała rynek sukienniczy, przerabiając wysokiej jakości angielską
wełnę na tysiące wyrobów eksportowanych niemal na cały świat. Słynne
były też brugijskie koronki.
W 1309 roku otwarto w mieście giełdę towarową, która stała się jednym z
najbardziej rozwiniętych rynków pieniężnych w Niderlandach. Sprawnie
funkcjonował sektor banków, ubezpieczeń i usług handlowych, a produkcja luksusowych towarów przyczyniła się do powstania rosnącego
w siłę rynku W Brugii powstał też
podstawowy kodeks morski znany
jako Roles de Damme.

Prawa miejskie otrzymała Brugia
dopiero w 1128 roku, wtedy też
wzniesiono miejskie mury i rozpoczęto budowę kanału Zwin – drogi
wodnej łączącej Brugię z morzem.
Dogodne położenie miasta i dostęp
do portu sprawiły, że w krótkim czasie w Brugii rozkwitł handel.
W 1277 roku do portu zawinęła pierwsza flota handlowa z Genui, dzięki
czemu Brugia stała się głównym W 1302 roku król Francji Filip Piękny
próbował wcielić miasta Flandrii do
swojego królestwa, na co mieszkańcy Brugii wcale nie mieli ochoty.
Króla z małżonką przyjęli godnie,
acz powściągliwie, a następnie całkowicie odmówili płacenia nowych
podatków. Rozwścieczony francuski
monarcha wysłał do miasta wojsko
które miało zaprowadzić porządek i
przejąć nad nim kontrolę. O świcie,
w piątek 18 maja, zbuntowane oddziały flamandzkie zakradły się do
miasta i wymordowały francuskich
żołnierzy. To wydarzenie znane jest
w historii pod nazwa „Brugijskie
jutrznie”. Hasłem Flamandów były słowa „schild en vriend” (tarcza i przyjaciel). Oczywiście żaden
Francuz nie mógł powtórzyć tej
kwestii, przez co stawał się natychmiast rozpoznawalny. Jak pisze
kronikarz Villani: „wszystkie ulice
i place Brugii były pełne martwych
ciał, krwi i głów Francuzów. Przez
następne trzy dni trudzono się, by
je pochować”.
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rozkwitu miasta.
Brugia stała się
nie tylko jednym z
ważniejszych portów północno-zachodniej Europy,
ale również znanym europejskim
ośrodkiem kulturalnym. W mieście
żyli i tworzyli tacy
wybitni malarze
jak Jan van Eyck
i Hans Memling,
najwięksi ówcześnie rzeźbiarze i
inni artyści, co
spowodowało rozkwit malarstwa i
architektury, czego przykładem
jest Grote Markt,
imponujące kościoły, wyjątkowe
kamienice czy
monumentalny
ratusz. To właśnie w tym okresie
powstała nowa
szkoła flamandzka prezentująca
techniki malowania olejem, która
wkrótce zyskała
światową sławę.

W tym samym roku mieszkańcy
Brugii zjednoczyli się z Flandrią
w walce z Francuzami. 11 lipca
pod Courtrai doszło do decydującej bitwy. Flamandzcy powstańcy:
chłopi, tkacze, rzeźnicy i farbiarze,
uzbrojeni w topory, widły i piki, pokonali doborową armię francuską.
O rozmiarach klęski świadczyło 700
złotych ostróg znalezionych po bitwie, od których starcie określane
jest mianem „Bitwy złotych ostróg”
(„Guldensporenslag”). Pomnik jej
przywódców, Jana Breydela i Pietera
de Coninca stoi do dziś na miejskim
rynku.
W XIV wieku, mieszczaństwo skupione w rzemieślniczych cechach
i gildiach, zaczęło stawiać własne
domy, a na placu miejskim wyrósł
kilkupiętrowy ratusz z długą fasadą
i kwadratową wieżą z zegarem oraz
dzwonami ostrzegającymi przed
niebezpieczeństwem. Bogaci mieszczanie nie żałowali pieniędzy i złota
na wyjątkowe budownictwo i dzieła
sztuki.
XIV i początek XV wieku, kiedy
władcami Flandrii byli książęta
burgundzcy, to okres ogromnego

Pod koniec XV
wieku rozpoczął
się upadek miasta.
Z powodu zamulenia kanału Zwin,
który był źródłem gospodarczej potęgi, Brugia straciła na handlowym
znaczeniu na rzecz Antwerpii. Miasto
pogrążało się w letargu, kamienice
opustoszały, kanały powysychały, a
pieniądze wraz z kupcami i towarami odpłynęły. Podejmowano wiele
wysiłków, aby przywrócić Brugii jej
dawną świetność. Zmodernizowano
port, zbudowano nowe połączenie z
morzem, ale to nie pomogło. Miasto
chyliło się ku upadkowi i powoli stawało się jednym z najbiedniejszych
ośrodków regionu.
Spadek koniunktury ciągnął się
przez wieki. Nawet po odzyskaniu
przez Belgię niepodległości w 1831
roku, nie było żadnych oznak poprawy. Przed końcem XIX wieku
Brugia stała się ubogą mieściną
niemal nietkniętą przez rewolucję
przemysłową.
Wszystko zmieniło się w XIX wieku ,,kiedy światło dzienne ujrzała
książka „Bruges -la Morte” („Umarła
Brugia”) – autorstwa Georges’a
Rodenbacha, belgijskiego nowelisty
i pisarza tworzącego w języku fran-
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cuskim. Publikowana w gazecie „Le
Figaro” (później kilkakrotnie ekranizowana), zwróciła uwagę opinii publicznej na niszczejące miasto. W tej
wywołującej wówczas ostrą krytykę
powieści, autor przestawił Brugię jako miasto drzemiące, ale tajemnicze.
Miasto umierające, ale jeszcze nie
umarłe. Brugię zaczęto poznawać
na nowo, odkrywać jej dziedzictwo
historyczne i niezwykłą intymność,
która okazała się jej atutem.
Rozwój miasta zdynamizowało
powstanie portu morskiego w
Zeebrugge, co pobudziło regionalną gospodarkę. W drugiej połowie
XIX wieku Bruggia stała się miastem turystycznym przyciągającym
bogatych brytyjskich i francuskich
turystów i już wkrótce zaczęła odzyskiwać dawną świetność. Wielka
wystawa flamandzkiego malarstwa,
która miała miejsce w 1902 roku, stała się impulsem do silnego rozwoju
kulturalnego i turystycznego, który
trwa do dzisiaj. Historyczne centrum
miasta, które przez wszystkie minione wieki zachowało swój niepowtarzalny charakter, zostało zaliczone
przez UNESCO do dóbr światowego
dziedzictwa kultury.
Kiedyś o tym mieście historia zapomniała. Przez kilka wieków Brugia
pogrążała się w marazmie i wspominała swoją dawną świetność.
Dzisiejsza Brugia przyciąga turystów
doskonale zachowaną średniowieczną starówką, wąskimi, brukowanymi
uliczkami, niskimi domami, koronkami, truflami, piwem i czekoladą.
Poprzecinana siecią kanałów, nad
którymi leniwie rozpościerają się
liczne mosty, naprawdę warta jest
obejrzenia.
Anna Janicka
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Co słychać w Antwerpii?
Największa śluza na świecie
Około 1,5 mln metrów sześciennych
wody wpompowano do nowej, największej na świecie śluzy Deurganck
w porcie w Antwerpii. Gigantyczna
śluza o długości 500 metrów i szerokości 68 metrów będzie przyjmowała kilka statków jednocześnie.
Na jej budowę zużyto około 20 tys.
ton stali. Dzięki głębokości 17,8 m
będzie w stanie przyjąć większe
statki z większymi ładunkami, co
ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju portu. Ułatwi ponadto
transport statków między Scheldą i
kanałem Waasland w rejonie portu
Antwerpia.
Budowa największej śluzy na świecie rozpoczęła się w 2011 roku, a jej
mistrza Antwerpii od 2013 roku.
koniec zaplanowano na 2016 rok.
Latem tego samego roku nakazał
Nowe miejsca pracy w antwerp- wykluczyć z listy osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa
skim porcie
Arabia Saudyjska zainwestuje 3,7 uczestników wojny w Syrii, a także
miliardów euro w antwerpski port. pozbawić świadczeń socjalnych tych
Spółka Energy Recovery Systems, Belgów, którzy wyjechali aby wsponależąca do arabskiego inwestora, magać islamistów. W trakcie swojej
zbuduje zakład recyklingu odpadów kariery politycznej, de Wever wielosurowców petrochemicznych oraz krotnie otrzymywał groźby pod swonawozów przemysłowych. Tworzywa im adresem, dlatego zarówno on, jak
sztuczne z odpadów przemysłowych i jego rodzina korzystają z rządowej
zostaną wykorzystane do produkcji ochrony.
między innymi amoniaku i mocznika potrzebnych w przemyśle che- Kobiety wspierające Państwo
micznym. Inwestycja, niespotykana Islamskie skazane przez sąd
na dotychczasową skalę, ma stwo- Sąd w Antwerpii skazał zaoczrzyć około 900 miejsc pracy. Nowa nie cztery z siedmiu kobiet (pięć
inwestycja wygeneruje w porcie do- Belgijek, Holenderka i Marokanka),
datkowy ruch około trzech milionów należących do kobiecych batalionów
Państwa Islamskiego. Cztery oskarton.
żone nie pojawiły się na rozprawie,
Dżihadyści grożą burmistrzowi gdyż prawdopodobnie przebywają w
Syrii. Sąd wymierzył im kary pięciu
Antwerpii
Islamscy ekstremiści publicznie za- lat więzienia za działalność w tych
grozili, że zabiją Barta de Wevera, je- batalionach, polegającą m.in. na
żeli nie przejdzie on na islam. Napis patrolowaniu i pilnowaniu wejść i
w języku francuskim zawierający wjazdów do miast i mniejszych miejgroźby pod adresem burmistrza, scowości w Syrii.
który jest jednocześnie przewod- Trzy pozostałe oskarżone obecne na
niczącym N-VA, został umieszczo- rozprawie, uznano za winne ułatwiany na placu Handschoenmarkt w nia wyjazdów osób zwerbowanych
przez Państwo Islamskie i zbierania
Antwerpii.
W kwestii zagrożenia ze strony ra- funduszy dla organizacji, których cedykalnych islamistów, burmistrz od lem jest indoktrynowanie dziewcząt
lat ma niezachwiane stanowisko. i młodych kobiet w celu radykaliza„Ja zawsze ostrzegałem, że nie po- cji ich zapatrywań. Otrzymały kary
zbędziemy się zagrożenia ze strony więzienia od 20 do 30 miesięcy.
islamskich ekstremistów w najbliższej przyszłości. Było to ignorowa- Antwerpskie prostytutki w cyfrone przez wiele lat. Ta islamska rana wej bazie danych
okazała się odczuwalna teraz (ak- Personalia pań uprawiających najtualne wydarzenia w Syrii) i będzie starszy zawód świata, będą umieszsię jątrzyć długo zanim będziemy w czane w cyfrowym banku danych.
stanie się jej pozbyć” – powiedział Ma to usprawnić nieszczelny system, a także zapewnić im lepszą
de Wever.
De Wever zajmuje stanowisko bur- ochronę policji. Do tej pory nie było

dokładnie wiadomo ile kobiet uprawia tę profesję, kiedy i o jakiej porze
są „w pracy”. Według danych policji,
w Antwerpii jest około 300 „okien”,
w których panie pokazują swoje
wdzięki, aby przyciągnąć klientów.
Do momentu cyfrowej rejestracji
żadne dane nie były wiarygodne.
Pilotażowy projekt obejmujący cyfrową rejestrację za pośrednictwem
internetu, rozpoczął się rok temu i
odniósł sukces. Na dzień dzisiejszy
zalogowało się do niego około 2 tysięcy kobiet. W momencie umieszczenia wszystkich informacji dotyczących antwerpskich prostytutek,
policja będzie w stanie sprawdzać,
czy dane podane w systemie są zgodne z prawdą, a także kontrolować
czy któraś z kobiet nie była ofiarą
przemytników i czy nie ma wśród
nich osób małoletnich. Opracowany
w Antwerpii system, spotkał się ze
sporym zainteresowaniem władz
Gent, Brukseli i Amsterdamu.
Odkryte baseny już otwarte
Zwemvijver Bokenberg
Usytuowany między drzewami, otoczony zielenią, ekologiczny 73-metrowy basen jest największym tego
typu obiektem w Europie. Poza dużym wodnym obiektem dostępny
jest także odnowiony brodzik dla
dzieci o głębokości pół metra. Wstęp
wolny.
Miejsce: Boekenbergpark, Van
Baurscheitlaan, Deurne
Czynny: do 13 września
Godziny otwarcia: od poniedziałku
do soboty od 12:00 do 19:00, w niedzielę od 11:00 do 18:00.
De Molen
Klasyczny, odkryty basen przy plaży
Sint-Annastrand, na lewym brzegu
Scheldy. W basenie głównym stała
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temperatura wody wynosi 28 stopni, dla dzieci dostępny jest osobny,
odnowiony brodzik. Można opalać
się na trawniku, zrobić sobie piknik
na plaży, lub ugasić pragnienie zimnym napojem w kawiarni. Każdy z
posiadaczy A-kaart może uzbierać 10
punktów i wymienić je na darmową
kąpiel w basenie.
Miejsce: Wandeldijk 40, Linkeroever
Czynny: do 13 września
Godziny otwarcia:
od 1 do 30 czerwca od 10:00 do 20:00
(codziennie)
od 1 lipca do 30 sierpnia od 9:30 do
20:00 (codziennie)
od 31 sierpnia do 13 września od
12:00 do 18:00 (codziennie)
Wstęp:
Do lat 3 – gratis, od 4 do 25 lat – 2
euro, od 26 do 64 lat – 4 euro, 65 lat
i więcej – 2 euro.
Posiadacze A-kaarthouders met VT
– 0,5 euro.
Dobrze wiedzieć!
Ze względu na odbywający się na
tym obiekcie międzynarodowy
turniej pływacki (Internationaal
Waterpolotornooi), od 4 do 6 września basen będzie nieczynny.
Badboot
Największy pływający basen na
świecie, w tym roku usytuowany
został w okolicy Londenbrug, bliżej centrum, łatwiej więc będzie do
niego dotrzeć. Kąpiel na Badboot, to
nie tylko wodna frajda, ale też jedyny w swoim rodzaju niepowtarzalny
widok na Eilandje. Dzieci mogą korzystać z oddzielnego mniejszego basenu. Po kąpieli można posiedzieć
na patio, odpocząć i coś przekąsić.
Posiadacze A-kaart, którzy uzbierają
10 punktów, mogą skorzystać z rabatu w wysokości 2 euro.
Miejsce: Kattendijkdok Oostkaai 22
Czynny: do 15 września
Godziny otwarcia:
do 30 czerwca, każdego dnia oprócz
sobót od 12:00 do 18:00, soboty od
12:00 do 20:00.
od 1 lipca do 31 sierpnia, każdego
dnia od 11:00 do 20:00.
od 1 do 15 września każdego dnia
oprócz sobót od 12:00 do 18:00, w
soboty od 12:00 do 20:00.
Wstęp: 5 euro, dla dzieci poniżej 3 lat
– gratis, posiadacze A-kaarthouders
met VT – 0,5 euro.
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brać „A-profiel beheren”, poczekać
aż pokaże się lista i nacisnąć na
„Nieuwsbrieven”.
Na razie można wybrać dwie opcje:
• A-kaart – co dwa tygodnie wszelkie
informacje o zniżkach, promocjach
związanych z A-kaart, basenach,
ośrodkach kultury i wszelkie praktyczne informacje dotyczące funkcjonowania A-kaart.
• Antwerpen.be – co tydzień pięć
krótkich najważniejszych wiadomości o tym co dzieje się w mieście.
Dzięki Antwerpse nieuwsbrieven
Miejsca w Antwerpii, gdzie można każda zainteresowana osoba będzie
grillować:
wiedziała o wszystkich zmianach,
• Park Spoor Noord Antwerpen
nowościach, imprezach i promo• Brilschans Park Berchem
cjach w Antwerpii.
• Kattendijksluis Antwerpen
• Kielpark Antwerpen
Nocne życie w Rivierenhof
• Recreatieweide Kastanjedreef
„W czerwcu, kiedy dni są długie i
Linkeroever
ciepłe, warto poznać życie nocnych
• Park Het Prieel Berchem
zwierząt, których prawie nigdy nie
• Bremweide Deurne
można zobaczyć za dnia. Gdy zapa• Steytelinckpark Wilrijk
da zmrok, jeże, świetliki, nietoperze,
• Tampicopark Antwerpen
(których w Belgii żyją 22 gatunki) i
ćmy zaczynają swoje nocne życie”.
Antwerpia kocha diamenty
Tak zachęcają organizatorzy do
Antwerpia może poszczycić się no- odwiedzenia parku Rivierenhof,
wym przedsięwzięciem. Do tury- podczas pierwszej imprezy plenestycznego obiegu wprowadzona zo- rowej „Nocne życie w Rivierenhof „
stała mapa przybliżająca antwerpski („Nachtleven in het Rivierenhof”).
sektor diamentowy. Mapa daje moż- Sobota 13 czerwca w godzinach od
liwość zapoznania się z historią dia- 20:00 do 23:00, wstęp wolny.
mentowego rynku, pozwala na prze- Kasteel Rivierenhof, Provinciaal
gląd historycznych i współczesnych Groendomein Rivierenhof, Deurne.
miejsc, przybliża daty, fakty i liczby, Aby wziąć udział w imprezie, trzeba
udziela porad przy zakupie diamen- zarejestrować się z wyprzedzeniem.
towej biżuterii i podaje adresy skle- Tel: 03 360 52 18, e-mail: wachters.
pów jubilerskich. „Antwerp loves antwerpen@provincieantwerpen.be
diamonds” sporządzona została w
czterech językach i jest dostępna w Tramwaj nr 8
punktach turystycznych na Centraal Od 18 kwietnia została uruchomioStation i Grote Markt. Można też po- na w Antwerpii nowa linia trambrać ją ze strony www.antwerpen.be wajowa nr 8. Ósemka kursuje od
P+R Wommelgem do stacji metra
Antwerpia jest jednym z najważniej- Astrid w Antwerpii. Nowy, szybszych światowych graczy na rynku ki tramwaj, łączy Wommelgem,
diamentów. Każdego dnia, w tym Deurne-Zuid, Borgerhout i Centraal
mieście nad Scheldą sprzedaje się Station. Ósemka przejeżdża przez
diamenty na astronomiczną kwotę długo nieużywany podziemny tu263.000.000 dolarów, co daje rocz- nel metra „Reuzenpijp” biegnący
nie około 58.000.000.000 dolarów. pod Turnhoutsebann i Borgerhout.
Diamentowy rynek zapewnia 6600 Kursuje 8 razy na godzinę.
miejsc pracy, działa tu 1700 firm zajmujących się diamentami.
Opracowała:
Barbara Kamińska
Antwerpse nieuwsbrieven
Każdy, kto jest zainteresowany tym
co dzieje się w Antwerpii, chce wiedzieć jakie są promocje, koncerty,
zmiany w komunikacji de Lijn,
utrudnienia w ruchu drogowym –
jednym słowem być na bieżąco, może otrzymywać specjalny, bezpłatny
Newsletter.
Wystarczy wejść na stronę www.
antwerpia.be i stworzyć profil poprzez naciśnięcie ikonki w prawym górnym rogu. Następnie wyGrillujemy w Antwerpii
Rozpoczął się sezon na grilla. Poniżej
wykaz miejsc zatwierdzonych przez
urząd miasta do grillowania. Należy
pamiętać, że nieprzestrzeganie
przepisów oraz zasad regulujących
rozpalania grilla na terenie miasta
czy danej gminy, związane jest z ryzykiem otrzymania grzywny do 250
euro. Jeżeli w trakcie grillowania wybuchnie pożar, trzeba niezwłocznie
zawiadomić Straż Pożarną dzwoniąc
na numer 100 lub 112.
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Zajęcia z języka niderlandzkiego dla
dzieci w lipcu i sierpniu 2015
• Czy Państwa dziecko jest w wieku od 6 do 16 lat?
• Czy Państwa dziecko chodzi do
szkoły we Flandrii dopiero od kilku
miesięcy?
• Czu Państwa dziecko mówi słabo
lub nie mówi wcale po niderlandzku?
• Czy szukają Państwo dodatkowych możliwości ćwiczenia języka niderlandzkiego dla swojego
dziecka podczas wakacji letnich
(w lipcu i sierpniu)?

Vzw Integratie en Inburgering
Antwerpen Stedelijke Tolk
-en Vertaaldienst
Kantooradres:
Carnotstraat 110,
2060 Antwerpen
sta@stad.antwerpen.be
tel.: 03 338 54 44
*Opłata rejestracyjna płatna przy
zapisach
*Dziecko/młody człowiek musi
być obecny w trakcie zapisów
*Ogólne informacje na temat rejestracji: tel: 03 338 70 45, e-mail: inburgering-18@stad.antwerpen.be)

Zapraszamy do zapisów!
Kiedy:
w sobotę 27 czerwca 2015 (LUB w
sobotę 4 lipca 2015, jeśli będą jeszcze wolne miejsca).
Gdzie:
Atlas (Carnotstraat 110 – 2060
Antwerpia).
O której:
wstęp od godziny 8:45

Zomerschool
Meters & Peters
Dla kogo?
6 - 12 lat
25 euro

Kiedy i gdzie?
Od 1 lipca do 7 sierpnia, codziennie od 9 do 12
czwartek od 9 do 15:30
SO Perspectief, Louizastraat 17, 2000 Antwerpen
Info: Dzieci uczą się i ćwiczą język niderlandzki w trakcie
różnorodnych zajęć, zabaw, zajęć sportowych, muzycznych oraz wycieczek edukacyjnych

Zapisy
27 czerwca, 09:00 - 16:00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Kontakt: flip.voets@telenet.be
christiane.hozay@gmail.com
info@meterspeters.be
www.metersenpeters.be

Habberkrats
Dla kogo?
6 - 12 lat
5 euro

Kiedy i gdzie?
Od 6 do 17 lipcaHabbekrats
Cały dzieńPrekersstraat 14
2000 Antwerpen
Info: Czterej entuzjastyczni instruktorzy są gotowi, żeby
w ciekawy i zabawny sposób uczyć dzieci niderlandzkiego. W ofercie jest nie tylko nauka, ale i sport, zabawa, gry, wspólne gotowanie. Przede wszystkim nauka
niderlandzkiego poprzez zabawę. Letnia szkoła językowa
Habbekrats zaprasza.

Zapisy
27 czerwca, 09:00 - 16:00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Kontakt:
liesje@habbekrats.be
www.habbekrats.be

KrasBorgerhout
Dla kogo?
6 - 12 lat
5 euro

Kiedy i gdzie?
Od 6 do 17 lipca
Codziennie od 9 do 13:30
Kras Generaal Eisenhouwerlei 47, 2140 Borgerhout
Info: Nauka języka poprzez wspólną zabawę i zajęcia
sportowe. Każdego dnia dzieci poznają coś nowego. Zdobywają i przyswajają wiadomości o szkole, domu, zwierzętach, jedzeniu, cyfrach, liczbach, literach. To najlepszy
sposób na poznanie nowych słów i ćwiczenie języka.

Zapisy
27 czerwca, 09:00 - 16:00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Kontakt:
nadia.alliet@krasjeugdwerk.be
ellen.hendriks@krasjeugdwerk.
be
www.krasjeugdwerk.be
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Koraal
Dla kogo?
6 - 12 lat
Koszt:
20 euro

Kiedy i gdzie?
06.-17.07, przed południem, 6, 16 i 17 lipca cały dzień
Bouckenborghpark , Bredabaan 559, 2170 Merksem
Info: Praca w małych grupach. Zajęcia przedpołudniowe
koncentrują się przede wszystkim na zabawnej i ciekawej
nauce niderlandzkiego. Po południu wspólne odkrywanie
uroków placów zabaw.

Zapisy
27 czerwca, 09:00 - 16:00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Kontakt:els.deschutter@koraal.be
alexander.barbaix@koraal.be
sofie.dockx@koraal.be
www.koraal.be

Kindervreugd
Gek op Taal
Dla kogo?
6 - 12 lat
30 euro

Kiedy i gdzie?
Od 13 do 24 lipca, cały dzień
SO De Leerexpert, Biekorfstraat 21
2060 Antwerpen
Info: Przed południem dzieci uczą się języka niderlandzkiego. W godzinach popołudniowych, uczestniczą we
wspólnej zabawie na świeżym powietrzu.

Zapisy
27 czerwca, 09:00 - 16:00
Gdzie?
Atlas
Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Kontakt: dave@kindervreugd.be
www.kindervreugd.be

Jespo
Sport- en
Taalweken
Dla kogo?
6 - 12 lat
20 euro

Kiedy i gdzie?
Od 27 lipca do 7 sierpnia, cały dzień
Park Spoor Noord (Sporthal)
Damplein 36, 2060 Antwerpen
Info: Przed południem dzieci uczą się niderlandzkiego.
W godzinach popołudniowych biorą udział w zajęciach
sportowych, co w przyszłości może zaowocować większym zainteresowanie się sportem.

Zapisy
27 czerwca, 09: 00 - 16:00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Kontakt:
mathias@jespo.be
www.jespo.be

Sporting A
Dla kogo?
6 - 12 lat
40 euro

Kiedy i gdzie?
Od 17 lipca do 28 sierpnia
Lokalizacja 1:Basisschool Immaculata,
Van Dornestraat 125, 2100 Deurne
Lokalizajca 2: Basisschool De Schakel
Weerstandlaan 141, 2660 Hoboken
Info: Nauka niderlandzkiego przeplatana jest zajęciami
sportowymi. Dzieci mają możliwość późniejszej współpracy z klubami sportowymi i zajęciem się sportem na
poważnie.

Zapisy
27 czerwca, 09:00 - 16:00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Kontakt: tom.soulliaert@stad.
antwerpen.be
www.sportinga.be

Zomerklap
Dla kogo?
12 - 16 lat
(OKAN - klasa
dla osób przyjezdnych)
25 euro

Kiedy i gdzie?
Od 1 lipca do 7 sierpniaAntwerpen-Centrum
Przed południem
Czwartek do 15.30
Info: Nauka niderlandzkiego w małych grupach. Oprócz
tego sport, dyskusje, tworzenie muzyki, wycieczki edukacyjne i poznawanie miasta.

Zapisy
27 czerwca, 09:00 - 16:00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Kontakt: ikdoemee@zomerklap.
be
ingrid.de.keuster@pandora.be
www.zomerklap.be

Atheneum
Antwerpen
Dla kogo?
11 - 17 lat
(OKAN - klasa
dla osób przyjezdnych
20 euro

Kiedy i gdzie?
Od 1 lipca do 28 sierpnia, Cały dzień
Środa – przed południem
Atheneum Antwerpen, F. Rooseveltplaats 11
2060 Antwerpen, (wejście od Osystraat)
Info: Wszyscy, którzy chcą uczyć się niderlandzkiego,
będą spotykać się w trzech grupach o różnym poziomie
językowym. W godzinach popołudniowych odbywać się
będą zajęcia kreatywne, twórcze, sportowe gry i zabawy.

Zapisy
27 czerwca, 09:00 - 16:00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Kontakt:
info@atheneumantwerpen.be
www.atheneumhoboken.be

Atheneum
Hoboken
Dla kogo?
12 - 17 lat
(OKAN)
Koszt
10 euro

Kiedy i gdzie?
Od 17 lipca do 28 sierpnia
Cały dzień Środa – przed południem
Atheneum Hoboken, 2660 Hoboken, Distelvinklaan 22
Info: W wakacyjnej atmosferze młodzież uczy się języka
niderlandzkiego. Wspólne wycieczki, wypady rekreacyjne, gry i zajęcia sportowe.

Zapisy
27 czerwca, 09:00 - 16:00
Atlas, Carnotstraat 110
2018 Antwerpen
Kontakt:
kahoboken.an@g-o.be
www.atheneumhoboken.be
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Polska rzeczywistość
w belgijskiej szkole
Panuje powszechna opinia, że dzieci
bardzo szybko opanowują obcy dla
nich język. Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy dodatkową,
pozalekcyjną nauką na przykład
angielskiego, a codziennym uczeniem się przez kilka godzin w belgijskiej szkole niderlandzkiego, z
założeniem, że dziecko musi w tym
języku funkcjonować w różnych, nie
tylko szkolnych aspektach życia.
Dla niektórych dzieci jest to wyjątkowo stresująca sytuacja. Dotyczy
to zwłaszcza tych młodych ludzi,
którzy wskutek różnego rodzaju
życiowych zawirowań, któregoś
dnia przyjeżdżają z Polski do Belgii
i tu rozpoczynają naukę w szkole.
Rodzice nie zawsze orientują się,
jaki jest system kształcenia w Belgii
i na czym polegają różnice pomiędzy
szkolnictwem belgijskim a polskim.
Nie zawsze też wiedzą, czy ich dziecko wrzucone z dnia na dzień do
belgijskiej szkoły, może liczyć na
jakąkolwiek pomoc.
Witaj Belgio!
Po przyjeździe do Belgii, na dzień
dobry, młody człowiek wkracza do
szkoły. Nie zdążył się jeszcze zadomowić, obejrzeć okolicy, nie mówiąc już o poznaniu rówieśników.
Rozpoczyna naukę nie znając języka, nauczycieli i ich wymagań, mając przed sobą podręczniki napisane
w kompletnie niezrozumiałym dla
siebie języku i nie mając kolegów.
Koszmar – prawda? Niejeden dorosły człowiek poczułby ciarki na samą myśl o takim przedsięwzięciu.
Ale dziecko? „Przecież da sobie radę” – mówią rodzice. „Nie pierwsze
i nie ostatnie. Dziecko cioci Basi też
przyjechało z dnia na dzień i jak dobrze gada po niderlandzku”.
Osamotniony w belgijskiej rzeczywistości młody człowiek może liczyć
na łut szczęścia w postaci polskiego
kolegi w tej samej klasie. Może też
liczyć na wsparcie szkoły i odpowie-

dzialnego nauczyciela, który będzie
z nim prowadził dodatkowe zajęcia z
niderlandzkiego. Teoretycznie szkoła oferuje obcojęzycznym uczniom
naukę języka od podstaw, jednak decyzje, czy dziecko otrzyma od szkoły
pomoc w postaci dodatkowych lekcji zależą od poszczególnych placówek, a raczej od gmin. Bo ktoś za te
lekcje musi zapłacić.
Z pewnością dobrym rozwiązaniem jest OKAN (ONTHAALKLAS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS). Z tego systemu mogą
korzystać uczniowie, dla których
niderlandzki nie jest językiem ojczystym, którzy nie uczęszczali przez
pełny rok szkolny do szkoły z wykładowym językiem niderlandzkim
i którzy w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, (w którym rozpoczął
się rok szkolny), nie będą mieli 18
lat. Uczniowie pobierający naukę w
OKAN mają szansę, aby w ciągu roku szkolnego szybko i intensywnie
nauczyć się języka niderlandzkiego,
a potem przejść do regularnego systemu nauczania.
OKAN Drie Hofsteden jest kierowany do uczniów w wieku 12-18 lat, którzy dopiero przybyli do Belgii. Ma
trzy klasy (A, B, C), edukacja odbywa
się więc na różnych poziomach, w
zależności od stopnia znajomości
języka niderlandzkiego. Osiągnięta
znajomość języka pozwoli uczniom

na dalsze kształcenie w tutejszym
regularnym systemie oświaty, w dowolnie wybranej szkole.
Bułka z masłem
W świadomości społecznej funkcjonuje stereotyp, że dzieci bardzo
szybko opanują obcy dla nich język,
że dwujęzyczność to chleb powszedni „Przecież sobie poradzi tak jak
inni”. „Moje dziecko jest zdolne, w
Polsce miało same piątki i szóstki,
to i w Belgii sobie da sobie radę”.
Tymczasem obciążenie nowoprzybyłych do Belgii polskich dzieci
jest naprawdę duże. Tutejsza szkoła
funkcjonuje na innych zasadach, ma
inny program nauczania i odmienny
od polskiego system oceny uczniów.
A do tego dochodzi wszechobecna
w tym kraju wielokulturowość.
Większa część belgijskich szkół jest
bardziej kolorowa niż biała, proszę
więc wyobrazić sobie, co przeżywa
nowoprzybyłe dziecko (nawet to
trochę starsze), przyzwyczajone do
tej pory do swojej „białej szkoły” i
„białej klasy”. Te różnice kulturowe, w pierwszym okresie emigracji
mogą być dla dziecka nie zawsze
pozytywnym zaskoczeniem. Dla rodziców niekoniecznie, dla młodych
niestety tak. Bo dorośli w tę wielokulturowość wchodzą powoli, stopniowo i łagodnie. Pracują u Belgów,
zakupy robią u Turków, na ulicy mijają Hindusów, czy Żydów. A dzieci
mają przyspieszony kurs życia, przebywając w takim wielokulturowym
molochu po kilka godzin dziennie.
Młody człowiek przywieziony przez
rodziców pod koniec sierpnia do
Belgii, pierwszego września rozpoczyna swoją edukacyjna wspinaczkę. Jeżeli ma mniej niż 12 lat, trafi
„z marszu” do szkoły podstawowej,
gdzie w rekordowym tempie będzie
musiał nauczyć się języka niderlandzkiego w takim stopniu, żeby
zrozumieć polecenia nauczyciela
i nadążyć za resztą klasy z progra-
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mem nauczania. Każda kolejna
klasa podstawówki, do której bez
żadnego przygotowania zaczyna
chodzić polskie dziecko, jest dla
niego trudniejsza.
Gimnazjum i liceum, to już prawdziwe wyzwanie. Testy, sprawdziany,
prezentacje, skomplikowane słownictwo, dodatkowo francuski i angielski. Jest to także trudny okres
pod względem psychologicznym.
Zwłaszcza dla tych, którzy nagle
odcięci zostali od swoich korzeni
w Polsce, zostawili tam kolegów,
przyjaciół, dawną szkołę, nauczycieli, babcię i dziadka. Do tego dochodzi typowy okres buntu, kiedy
nauka schodzi na dalszy plan, a
młodzi ludzie zaczynają się interesować płcią przeciwną. Hormony
buzują, z nauką nie jest zbyt dobrze
i wszyscy od nich czegoś wymagają.
Psychologowie oceniają, że właśnie
w tej grupie wiekowej jest najwięcej
kłopotów ze szkolną integracją i z
integracją w ogóle.
Belgijska szkoła nie zawsze zajmuje się dzieckiem emigrantów w
odpowiedni sposób i często chodzi
tylko o to, żeby jak najszybciej „wypchnąć” je na zewnątrz. Najlepiej do
przyuczenia zawodu. A niemówiący
po niderlandzku rodzice nie potra-

fią walczyć o swoje dziecko i nie
wiedzą, czy ma ono jakieś prawa. A
jest o co walczyć, bo belgijski system
oświatowy stwarza uczniom dobre
możliwości kształcenia. Wszelkie
badania dowodzą, że dzieci dwujęzyczne, czy wielojęzyczne są bardziej
zdecydowane, odważne i rozwinięte,
co pozwala im lepiej funkcjonować
w wielokulturowym środowisku, w
jakim przyszło im żyć.
Rodzice!
• Jeżeli decydujecie się na zamieszkanie w Belgii i zabieracie ze sobą
dziecko, najpierw dowiedzcie się dokładnie, co czeka je w szkole.
• Warto przyjechać z nim wcześniej
(nie pod koniec sierpnia). Nie zostawiać go w Polsce na wakacjach u
dziadków, tylko w lipcu i w sierpniu
zorganizować mu naukę niderlandzkiego. Miasto Antwerpia organizuje
dla takich dzieci wiele wakacyjnych
językowych atrakcji.
• Zapewnijcie dziecku możliwość
jak najczęstszego posługiwania się
językiem niderlandzkim, nawet w
stopniu podstawowym.
• Zainstalujcie w domu belgijską
telewizję. Jest to doskonały sposób
na osłuchanie się z językiem.
• Sami uczcie się niderlandzkie-
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go, dając dziecku dobry przykład i
wspomagając je psychicznie.
• Nie oczekujecie cudów po kilku
miesiącach jego nauki.
• Bądźcie w stałym kontakcie z nauczycielem.
• Jeżeli dziecko ma jakiekolwiek
kłopoty w szkole, zwróćcie się do
psychologa, logopedy.
• Brońcie swojego dziecka i walczcie o nie. Nauczyciel nie zawsze ma
rację.
Szanowni Rodzice!
Wyobraźcie sobie sytuację, w której
mając naście lat, z dnia na dzień
znajdziecie się w całkowicie nowej
dla Was rzeczywistości. Zamknięci
przez kilka godzin w belgijskiej
szkole, wśród rówieśników, którzy
mówią w niezrozumiałym dla Was
języku. Wy nie rozumiecie poleceń
nauczyciela, nie macie z nim żadnego kontaktu, a on nie rozumie Was.
Patrzycie w podręczniki, z których
też niczego nie rozumiecie. Błąkacie
się po szkolnych korytarzach nie
rozmawiając z kolegami, bo ich po
prostu nie macie. Czy dalibyście sobie radę?
Aleksandra Dobiecka
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szukać dochodów z innych źródeł,
na przykład poprzez podniesienie
podatków od nieruchomości, czy
kapitałowych.
Już od dłuższego czasu rząd premiera Michela pracuje nad reformą podatkową, która ma przenieść ciężar
opodatkowania z pracy na podatki
środowiskowe, lub od zysków kapitałowych.
deredactie.be

Przegląd
prasy
belgijskiej
Coraz więcej Belgów w szeregach
Państwa Islamskiego. Wielu z nich
wraca z powrotem.
Według najnowszych danych ujawnionych przez szefa belgijskiego wywiadu, z kraju wyjechały 263 osoby,
aby walczyć po stronie terrorystów.
Stanowi to aż 70 proc. wszystkich
Belgów, którzy wyjechali do Syrii.
„Belgowie są wszędzie, gdzie aktywne jest Państwo Islamskie (IS)”
– przyznał szef służb bezpieczeństwa
Jaack Raes. Dodał, że „rekrutowani w Belgii bojownicy IS są lepiej
zorganizowani i przeszkoleni niż
wcześniej sądzono”. Przyznał też, że
„służbom coraz trudniej jest śledzić
wszystkich, którzy chcą się przyłączyć do terrorystów”.
Według danych wywiadu, z 263
obywateli Belgii, którzy wyjechali,
56 zginęło, a 122 wróciło do kraju.
Z tego znaczna część stworzyła organizację zajmującą się szkoleniem
i rekrutowaniem przyszłych terrorystów.
„De Standaard”
Kary dla matek
Jak donosi dziennik „Het
Nieuwsblad”, belgijskie szpitale w
których matki po porodzie będą
zbyt długo przebywać na oddziale,
muszą się liczyć z karami finansowymi. Grzywny zapłacą te placówki,
które zezwolą kobietom na pobyt w
szpitalu dłuższy niż 4 dni. Obecnie
po urodzeniu dziecka świeżo upieczone matki przebywają na oddziale
średnio od 4,5 do 5 dni. Kary mają
być dotkliwe i wynosić od 200 do 800
tysięcy euro.
„Het Nieuwsblad”
Młodzi bez dyplomu
W Belgii, 9,8 proc. młodych ludzi w
wieku od 18 do 24 lat, nie posiada dyplomu szkoły średniej i nie kontynuuje nauki. Najgorzej jest w Brukseli,
gdzie aż 14,4 proc. młodych zakończyło naukę na szkole podstawowej.
Nieco lepiej przedstawia się sytuacja
w Walonii – 12,9 proc., ale też nie
jest to powód do dumy. Najlepiej
w zestawieniu wypadła Flandria,
gdzie opisana sytuacja dotyczy tylko 7 proc. młodych ludzi.
deredactie.be

Podatek za kilometry
Flamandzki minister infrastruktury
P. Ben Weyts popiera pomysł wprowadzenia podatku drogowego oraz
podatku od przejechanych kilometrów. Zostaliby nim objęci wszyscy
kierowcy, jednak stawka podatku
byłaby uzależniona od tego czy
dana osoba jeździ mniej, czy więcej. Stawka podatku miałaby także
zależeć od miejsca i pory, w której
korzysta się z auta. Jazda poza godzinami szczytu byłaby tańsza.
deredactie.be
Pomysł na zwiększenie sprzedaży
Belgijski Carrefour zaprezentował
nowe urządzenie, które umożliwia
klientom skanowanie produktów
w domu, dzięki czemu zostają one
automatycznie dodane do internetowego koszyka. To innowacyjne
urządzenia nazywa się Connected
Kitchen i zostało wyprodukowane
przy współudziale firmy Worldline,
specjalizującej się w nowoczesnych
technologiach. Szefostwo belgijskiego Carrefoura twierdzi, że jest
to „szybszy sposób na uzupełnienie
zakupów”. Oprócz zdolności skanowania, urządzenie posiada zdolność
rozpoznawania głosu, co oznacza,
że konsument może składać zamówienie do mikrofonu, który z kolei
dodaje wybrane elementy do internetowego konta klienta.
dlahandlu.pl
Polacy na emigracji zarabiają dużo
pieniędzy. W Belgii też.
Od momentu wejścia Polski do Unii
Europejskiej, Polacy na emigracji
zarobili prawie bilion złotych.
Euro-Tax.pl upublicznił najnowszy
raport z którego wynika, że najwięcej nasi rodacy zarobili w Wielkiej
Brytanii (229 mld zł.), Irlandii
(ok.60 mld zł.) i krajach Beneluksu:
Holandii - 34,3 mld zł i Belgii – 14,8
mld zł. Kolejna w zestawieniu jest
Austria – nieco ponad 15 mld zł.
euro-tax.pl
Rząd Belgii musi obniżyć podatki
Komisja Europejska wezwała belgijski rząd do obniżenia podatków za
pracę i podniesienia innych obciążeń. Według Komisji, rząd musi po-

„Serowi” Belgowie
Flamandzka organizacja VLAM,
zajmująca się rynkiem spożywczym
podała, że w 2014 roku przeciętny
belgijski konsument zakupił 12 kg
sera na kwotę 114 euro. Na każdych
100 rodzin, aż 99,6 kupuje ser raz w
tygodniu. Największymi entuzjastami sera są Walończycy, z kolei
mieszkańcy Flandrii kupują więcej
serów rodzimej produkcji.
niedziela.be
Mur belgijsko-romski
Burmistrz miasteczka Muscron postanowił wybudować mur, który będzie odgradzał miejską społeczność
od usytuowanego po stronie francuskiej obozowiska Romów. Powodem
takiej decyzji jest zwiększająca się
fala kradzieży i brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Pomysł burmistrza wywołał w Belgii
ostrą polemikę i fale krytyki niektórych środowisk. Wypowiadając się
przed kamerami burmistrz powiedział: „Nie jest to sprawa francusko-belgijskiego konfliktu. Nie mamy
nic przeciwko obozowisku, ale żałujemy, że jest tak blisko granicy. Tu
chodzi o bezpieczeństwo naszych
mieszkańców, którzy obawiają się
„nocnych wizyt w swoich domach”.
Mur ma mieć dwa i pół metra wysokości, 5-6 metrów długości i zapewnić bezpieczeństwo nie romskiej
społeczności.
PAP
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Belgowie stworzyli grę komputerową „Bitwa o Donieck”
Belgijskie studio LuGusStudios
stworzyło grę komputerową „Bitwa
o Donieck”.
W opisie gry autorzy przekonują,
że nikogo nie zmuszają do zajęcia
jakiegokolwiek stanowiska politycznego i nie zamykają oczu na przemoc i konfrontacje. Ich celem jest
podniesienie świadomości na temat
konfliktu na Ukrainie. Podkreślają
także, że stworzona przez nich gra
zawiera antywojenne przesłanie,
które powinno skłonić do zastanowienia się nad losem mieszkańców
Doniecka. Ciekawostką jest to, że
niezależnie w która stronę konfliktu
gracz się zaangażuje i tak przegra.
sputnik.news.com
„Tęczowi” Belgowie
Belgia wraz z Wielką Brytanią uzyskały najwięcej punktów w „tęczowym zestawieniu” organizacji ILGA,
która walczy o prawa osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych. Ranking przedstawia
sytuację prawną tych środowisk w
poszczególnych krajach Europy i
odnosi się także do poszanowania
praw człowieka w odniesieniu do
ludzi o różnej orientacji seksualnej.
Pierwsze miejsce w rankingu zajęła
Wielka Brytania 86%, tuż za nią uplasowała się Belgia 83%. Kolejne miejsca zajęły: Szwecja (72%) i Chorwacja
(71%). Polska uzyskała wynik 26%.
ilga-europe.org
Belgowie obawiają się komara tygrysiego
Instytut Medycyny Tropikalnej w
Antwerpii podał do wiadomości, że
coraz częściej w portach i na lotniskach znajduje komara tygrysiego.
Ten tropikalny owad, roznoszący
na przykład febrę, jest powodem do
niepokoju wielu mieszkańców kraju, którzy nie są w stanie uniknąć
swędzącej, uciążliwej wysypki. Nie
pomagają dostępne na rynku różnorakie produkty do odstraszania
tych insektów. Komarów jest coraz
więcej, a walka z nimi przypomina
walkę z wiatrakami.
Według minister zdrowia Maggie
De Block, prawdopodobnie jest już
za późno, by powstrzymać proces
rozprzestrzeniania się komarowej
zarazy. Można jedynie spowolnić
proces poprzez monitoring przesyłek.
Eksperci uważają, że największym
sprzymierzeńcem tygrysich komarów jest zmiana klimatu. Wyższe
temperatury pozwalają im przebywać w naszej szerokości geograficznej i doskonale się rozwijać.
deredactie.be

Polowanie na Ubera
Sąd w Brukseli ukarał kierowcę z
aplikacją Uber za oferowanie przewozu osób bez wymaganej licencji,
czyli świadczenia usług taksówkarskich bez oficjalnego zezwolenia.
Wyrokiem sądu mężczyzna stracił
samochód. To pierwsze tego typu
orzeczenie w Belgii.
Amerykańska firma Uber, która
łączy ze sobą osoby poszukujące
środka transportu z prywatnymi kierowcami, zdobywa na całym świecie
coraz większą popularność. Nie inaczej jest w Brukseli, gdzie ze względu na wysokie ceny tradycyjnych
taksówek Uber szybko podbił rynek.
Pomimo ubiegłorocznej decyzji
brukselskiego sądu zakazującej kierowcom Ubera oferowania swoich
usług, przez cały czas można było w
stolicy Belgii bez problemu zamówić
samochód korzystając z aplikacji
amerykańskiej korporacji. Do akcji
wkroczyła więc policja i z coraz lepszym skutkiem ściga kierowców łamiących zakazy. Według belgijskich
mediów, funkcjonariusze zajęli już
26 samochodów.
RTBF
Nowe tramwaje De Lijn
Flamandzki rząd ogłosił, że do końca tego roku, za kwotę 97 milionów
euro zakupi 40 nowych tramwajów dla przedsiębiorstwa De Lijn.
Obsługiwać one będą przede wszystkim północną część Antwerpii.
gva.be
Więcej pracowników tymczasowych
W ubiegłym roku pracownicy tymczasowi przepracowali w Belgii
117,110,000 godzin. To więcej niż w
2013 roku – donosi dziennik „Het
Laatste Nieuws”. Oznacza to, że
sektor pracy ma się coraz lepiej.
Eksperci przewidują, że po kilku
ostatnich trudnych latach, zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych cały czas będzie rosnąć.
Tendencja wzrostowa w tym sektorze rynku pracy wiąże się ze
wzrostem gospodarczym i większą
ilością miejsc pracy tymczasowej,
zwłaszcza dla osób powyżej 50 roku
życia i dla studentów.
Największe zapotrzebowanie na
pracowników tymczasowych w 2014
roku było w sektorze budownictwa.
„Het Laatste Nieuws”
Wyzysk po holendersku
Belgijski sąd skazał holenderskie
małżeństwo na karę pozbawienia
wolności w zawieszeniu, przepadek
mienia i wysokie grzywny.
Oskarżeni wyzyskiwali kilkunastu
Polaków w miejscowości Ravels. Od
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maja 2008 do marca 2010 zatrudnieni przez nich polscy pracownicy
mieszkali w budynkach niespełniających podstawowych norm bezpieczeństwa i oczywiście nie byli tam
zameldowani. Za tę wątpliwą przyjemność Holendrzy pobierali opłatę
7 euro dziennie od osoby. Według
„Gazet van Antwerpen”, która nagłośniła całą sprawę, pracownicy
musieli mieszkać w tych pseudo
mieszkaniach, w przeciwnym wypadku straciliby pracę.
Oprócz tego Polacy zmuszani byli
do pracy ponad tygodniową normę
(często 60 godzin) i nie otrzymywali
za swoją pracę odpowiedniego wynagrodzenia.
Sędzia uzasadniając wyrok powiedział: „Byliście nastawieni wyłącznie na zysk i nie wykazaliście żadnej
skruchy” i zasądził Holendrom bardzo wysokie kary. Każdy z dwojga
oskarżonych musi zapłacić grzywnę w wysokości 5.500 euro za każdego wykorzystanego pracownika.
W sumie, z tego tytułu holenderskie małżeństwo ma do uiszczenia
176.000 euro, z czego 110 tys. euro
jest w zawieszeniu, a 66.000 euro do
zapłacenia natychmiast.
Oprócz tego Holendrzy skazani
zostali na karę roku pozbawienia
wolności w zawieszeniu, zwrot ponad 10.500 euro zysku z wynajmu
mieszkań pracownikom, oraz pozbawienie ich praw obywatelskich
na okres pięciu lat. Dodatkowo sąd
zadecydował o odebraniu im dwóch
budynków, w których mieszkali
Polacy.
„Gazet van Antwerpen”
Festiwal rzeźb piaskowych
13 czerwca w Oostende rozpocznie
się Sand Sculpture – festiwal rzeźb z
piasku. Na plaży będzie można zobaczyć gigantyczne piaskowe budowle
rodem ze świata baśni i fantastyki.
Organizatorzy zapewniają mnóstwo
atrakcji i niezapomniane przeżycia. Festiwal potrwa do 6 września.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie: www.sandsculpture.be
gva.be
Opracowała:
Katarzyna Morawska
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W świetle prawa
Firma w Belgii - potrzebne wykształcenie
Wykształcenie pierwszym krokiem
do założenia własnej firmy w Belgii
Istnieje powszechne przekonanie
wśród Polonii, że zakładanie własnej
działalności jest skomplikowane, a
proces długotrwały. Czy tak jest?

także w sytuacji gdy, regulacje będą
go dyskryminowały, może skorzystać z pomocy Centrum Koordynacji
Solvit – nieformalnego systemu
rozwiązywania sporów w całej Unii
Europejskiej (www.solvit.gov.pl).

Niejednokrotnie w Klinice Prawa
przy Europejskiej Szkole Prawa i
Administracji pojawiają się zapytania od klientów, które dotyczą problematyki założenia własnej firmy na
terenie Belgii.

Przed założeniem firmy, należy określić profil działalności oraz odbiorcę do którego będziemy kierować
nasze usługi. Jeśli firma bowiem
będzie istniała tylko na papierze,
należy spodziewać się kontroli z
różnych urzędów.
Jednak, przez pierwszy kwartał dopuszczalne są niskie dochody (na
jedna osobę w granicach 800 euro
miesięcznie), co znacznie ułatwia
start nowej działalności na rynku.

Dla nas – obywateli polskich, przystąpienie do Unii Europejskiej
stworzyło nowe możliwości. Wśród
tych, znalazła się m.in. zasada swobodnego przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na obszarze innych państw
członkowskich. Już sam ten fakt
uprościł przepisy prawa w zakresie
pracy obcokrajowców, zakładania
własnych biznesów, firm, korporacji także na terenie Belgii. Regulacje
dotyczące tej materii znajdują się w
przepisach wewnętrznych Belgii.
Istnieje powszechne przekonanie
wśród Polonii, że zakładanie własnej działalności jest skomplikowane a proces długotrwały. Nie należy
się tego bać, należy pamiętać przede
wszystkim, iż rozpoczęcie działalności gospodarczej w państwie członkowskim jest otwarte dla polskich
obywateli.
Jednym z warunków pozwalających
na otworzenie własnej firmy jest
uzyskanie pobytu stałego w Belgii,
zatem dłuższego niż 3 miesiące.
Ważną wskazówką przy zakładaniu
firmy na własny rachunek, jest to
aby zapoznać się z regulacjami dotyczącymi możliwości i ograniczeń
w sferze działalności gospodarczej
w Belgii. Regulacje te zawarte są na
stronach internetowych Wydziałów
Ekonomiczno-Handlowych
Ambasad RP. Informacji tych, udziela także Ministerstwo Gospodarki i
Pracy także w Internecie.
Należy wiedzieć, że w przypadku,
gdy polski obywatel poczuje się
pokrzywdzony przez administrację
Belgii lub gdy powstaną problemy
wynikające z naruszenia prawa UE
z zakresu rynku wewnętrznego, w
przypadku pojawienia się problemów zawierających element transgraniczny (np. polski obywatel ma
problemy z urzędem belgijskim), jak

Kolejnym z warunków, jednym z
najważniejszych, założenia firmy na
terenie Belgii jest posiadanie connaissance de gestion. (znajomości
zarządzania lub podstaw przedsiębiorczości). Polscy obywatele spełniają ten warunek w przypadku:
- posiadania matury sprzed 2001 r.,
- ukończonej cztero- lub pięcioletniej
szkoły średniej,
- doświadczenia w pracy jako rolnik
w gospodarstwie rolnym i regularnego opłacania składek KRUS przez
ostatnie trzy lata
- prowadzenia własnej działalności
gospodarczej w Polsce przez minimum trzy lata
Polski obywatel, który myśli o otwarciu firmy w Belgii powinien zacząć od wizyty w urzędzie gminy, w
wydziale rejestracji cudzoziemców.
W miejscu tym, można uzyskać pięciomiesięczne zezwolenie na pobyt.
W momencie rozwoju danej działalności gospodarczej, o którą się staramy, będzie można uzyskać pozwolenie na pobyt na okres pięciu lat.
Ustawodawca belgijski, proces założenia firmy pozbawił zbędnych formalności. Obowiązki w tym zakresie
zostały ograniczone do minimum.
Od lipca 2003 roku wszelkie formalności możemy załatwić w tzw. okienku przedsiębiorcy. Jest to instytucja,
która odpowiada za informowanie
i doradzanie osobom rozpoczynającym działalność. Niektóre z tych instytucji posiadają akredytację udzieloną przez belgijskie Ministerstwo
Gospodarki. Działalność tych instytucji ułatwia rozpoczęcie swojej
działalności chociażby z tego po-

wodu, iż petent nie jest już odsyłany od urzędu do urzędu. Wszystkie
sprawy związane z zapisem w centralnym rejestrze przedsiębiorców
(Banque Carrefour des Entreprises),
uzyskaniem numeru przedsiębiorstwa i numeru TVA, aktywacją, złożeniem dokumentów do Trybunału
Komercyjnego załatwimy w jednym
miejscu.
Zainteresowany założeniem firmy
na pierwsze spotkanie powinien
wziąć ze sobą dokumenty stanowiące o jego wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Dokumenty
powinny być przetłumaczone na
język danego kraju (w tym wypadku – francuski bądź flamandzki).
Ułatwi to znacznie proces założenia
swojej działalności i skróci czas do
minimum.
Koszt założenia firmy w guichet
d’entreprise (okienku dla przedsiębiorcy) waha się w granicach 75
euro. Zapłata ta jest jednorazowa i
bezzwrotna.
Warto także wiedzieć, że przy zakładaniu własnej działalności pomocne mogą być różnego rodzaju
punkty organizacji np. organizacja
BON – biuro integracji społecznej,
gdzie można uzyskać niezbędne informacje do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Spotkania
konsultacyjne prowadzone są w
języku polskim.
W związku z powyższymi informacjami, należy stwierdzić iż strach
przed założeniem własnej działalności przez obywatela polskiego na
terenie Belgii jest nieuzasadniony.
Belgia jest przyjazna dla nowych
przedsiębiorców. Warto także zaznaczyć, iż polityka równych szans
na rynku, stwarza przychylne przepisy prawa dla kobiet w otwieraniu
własnych firm.
Adam Snarski,
prawnik
kontakt: +32 0483 59 76 93
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Przegląd
prasy
polskiej
Emigracyjny rekord
Według marcowego raportu Work
Service „Migracje zarobkowe
Polaków”, w tym roku może paść
emigracyjny rekord. Do końca 2015
roku Polskę chce opuścić 1,275 mln
obywateli. W ten sposób liczba polskich emigrantów wzrosłaby do 3
milionów. Emigrować chcą przede
wszystkim ludzie młodzi. Spośród
osób deklarujących chęć wyjazdu za
granicę, aż 63 proc. nie przekroczyło
35 lat.
Główne emigracyjne kierunki to
Wielka Brytania, Niemcy, Francja i
Holandia. Polacy deklarujący chęć
wyjazdu, jako główny powód takiej
decyzji podają możliwość podjęcia
pracy i zarobki dużo wyższe niż w
Polsce (78 proc. ankietowanych).
Dalej: wyższy standard życia (44
proc.), większe perspektywy rozwoju
zawodowego (37 proc.), brak odpowiedniej pracy w Polsce (37 proc.),
możliwość podróżowania i zwiedzania świata (35 proc.), lepsza służba
zdrowia (29 proc.).
Na obczyźnie Polacy pracują zarówno na przysłowiowym zmywaku czy
szmacie, ale także w hotelarstwie,
budownictwie, handlu. Wyjeżdżają
nie tylko osoby z wyksztalceniem zawodowym, ale również lekarze, pielęgniarki, inżynierowie, architekci
i absolwenci takich kierunków jak
bankowość czy zarządzanie.
„Metro”
Polskie dzieci coraz bardziej otyłe
Instytut Żywności i Żywienia opublikował najnowsze badania dotyczące
nadwagi u polskich dzieci. Wynika z
nich, że już ponad 22 proc. uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów
ma nadmierną masę ciała. Co piąte
polskie dziecko w wieku szkolnym
boryka się z nadwagą lub otyłością.
Najgorzej jest na Mazowszu, gdzie

32 proc. dzieci to przysłowiowe „tłuściochy”.
Powyższy problem dotyczy także
dorosłych Polaków. Szacuje się, że
już 64 proc. mężczyzn ma nadmierną masę ciała, w przypadku kobiet
ten odsetek sięga 49 proc.
„Gazeta Wyborcza”
Niedoceniana „robota”
Co dziesięć lat Główny Urząd
Statystyczny przeprowadza unikatowe badania oszacowujące wartość
pracy w poszczególnych segmentach rynku. W tym roku na pierwsze
strony gazet trafiły gospodynie domowe. Chociaż w skali roku wartość
pracy, którą wykonuje się w domu,
szacowana jest na 720 miliardów
złotych, ta „robota” wciąż jest niedoceniana.
Takie obowiązki jak opieka nad
dziećmi, gotowanie, sprzątanie czy
zakupy wykonywane przez kobietę,
warte są 2,2 tys. miesięcznie. A przez
mężczyznę – 1,3 tys., gdyż panowie
wciąż w znacznie mniejszym stopniu angażują się w pielęgnowanie
ogniska domowego. Najbardziej
wartościowa jest opieka nad dziećmi – średnio kosztuje około 500 zł
miesięcznie.
„Gazeta Wyborcza”
Pracujemy długo,
ale mało wydajnie
Polacy są w czołówce Unii
Europejskiej, jeśli chodzi o czas
spędzony w pracy. Natomiast pod
względem wydajności jesteśmy w
ogonie Europy, a nasza produktywność jest trzykrotnie mniejsza niż
unijna średnia – pisze „Dziennik
Gazeta Prawna”. Według GUS, ponad połowa Polaków spędza w pracy
co najmniej 50 godz. tygodniowo.
Przeciętnie w ciągu tygodnia przepracowujemy niemal 41 godzin,
czyli o 3,5 godz. więcej niż średnio
w Unii Europejskiej. Na tym polu
wyprzedzili nas tylko Grecy. Biorąc
jednak pod uwagę naszą polską
produktywność (liczoną jako PKB
wytworzony w ciągu godziny) z
wynikiem 10,6 euro zajmujemy 5
miejsce od końca w unijnym zestawieniu, wyprzedzając Litwę, Łotwę,
Rumunię i Bułgarię.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Komputerowi analfabeci
„Rzeczpospolita” donosi, że co drugi Polak boi się komputera. 42 proc.
w wieku 25-64 lata, albo nigdy nie
korzystało z komputera, albo nie
potrafi wykonać na nim prostych
operacji. Takie są dane Eurostatu
za 2014 rok. Na tle Europy gorzej
od nas wypadają tylko Bułgarzy i
Rumunii. Daleko nam do poziomu
Niemców czy Francuzów – tam ponad 80 proc. sprawnie posługuje się
komputerem, ale także do Czechów
i Węgrów, spośród których kłopoty z
taką technologią ma około 25 proc.
Kompetencje cyfrowe są powiązane z poziomem wykształcenia i
statusem zawodowym. W Polsce
wśród osób po podstawówkach odsetek cyfrowych analfabetów sięga
87 proc., po szkole średniej – 51
proc., a po wyższej uczelni – 5 proc.
Zdecydowanie większy odsetek takich osób jest też wśród bezrobotnych.
Inwazja kleszczy
„Dziennik Gazeta Prawna” porusza temat wzrostu zachorowań na
boreliozę. W pierwszym kwartale
tego roku, wskutek ataku kleszczy
zachorowało prawie 3 tys. osób, czyli
o 200 przypadków więcej niż przed
rokiem.
W 2014 roku wykryto 13,8 tys. przypadków boreliozy, a dwa lata wcześniej – 8,7 tys. – podaje Państwowy
Zakład Higieny. Rośnie też liczba
przypadków odkleszczowego zapalenia mózgu. W pierwszym kwartale
tego roku zwiększyła się niemal o
50 proc.
Lekarze zalecają profilaktykę: noszenie długich spodni, koszulek z
długim rękawem i czapek podczas
wypraw do lasu. A także uważne
przeglądanie ciała – kleszcza trzeba
usunąć jak najszybciej. Należy też
obserwować objawy. Przy boreliozie, często wokół ugryzienia tworzy
się czerwony rumień; na początku
mogą pojawiać się bóle stawów,
łamanie w kościach czy gorączka.
W przypadku zapalenia mózgu, występują zaburzenia świadomości, gorączka ze sztywnością karku, tracenie przytomności, a także mówienie
od rzeczy.
Bat na pacjentów awanturników
„Dziennik Gazeta Prawna” informuje o coraz większej agresji ze strony
chorych pacjentów, na którą narażeni są lekarze. Od pięciu lat samorząd lekarski monitoruje sprawę i
zanotował w tym czasie 159 zgłoszeń
od pokrzywdzonych lekarzy. Wśród
nich, tak drastyczne jak złamanie
szczęki lub nosa za pomyłkę przy
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wypisywaniu recepty.
Lekarze nie zamierzają się z tym
godzić i będą awanturujących się
chorych skreślać z listy pacjentów.
Według NFZ, medyk może odstąpić
od leczenia z ważnych przyczyn, o
ile nie zachodzi obawa, że zwłoka
w udzielaniu świadczenia mogłaby
spowodować niebezpieczeństwo
utraty życia, ciężkiego uszkodzenia
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Lekarz musi też o decyzji dostatecznie wcześnie uprzedzić pacjenta
i wskazać mu możliwość pomocy w
innym miejscu. A także uzasadnić
decyzję w dokumentacji i zgłosić
wykreślenie chorego do NFZ.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Korespondencyjne podstawówki
Coraz więcej polskich szkół oferuje nauczanie domowe. Dla szkoły to
dobry sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy, dlatego w szybkim tempie przybywa placówek, w
których uczniowie korespondencyjni stanowią większość – pisze
„Dziennik Gazeta Prawna”.
Jako przykład gazeta podaje jedną ze szkół w Bielsku-Białej, gdzie
w podstawówce, w której uczy się
419 dzieci, aż 337 z nich kształci
się korespondencyjnie. Podobne
przypadki zdarzają się również w
Krakowie, Warszawie, Gdańsku czy
Białymstoku.
Samorządowcy skarżą się do
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
że muszą płacić szkołom na domowych uczniów takie same subwencje, jak na dzieci korzystające z
nauki w placówkach edukacyjnych.
Twierdzą także, że uczą tak głównie
dzieci emigrantów, o których kształceniu państwo polskie zapomina.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Lekarze a reklama
Polskie prawo zabrania lekarzom
reklamowania produktów leczniczych. Zgodnie z kodeksem etyki
lekarskiej, medycy nie powinni
wyrażać zgody na używanie swojego wizerunku do celów komercyjnych. Jednak coraz częściej biorą
oni udział w reklamach produktów lekopodobnych – informuje
„Rzeczpospolita”. Są to głównie
suplementy diety, a lekarzowi nie

wolno stosować metod uznanych
przez naukę za niezweryfikowane
naukowo, bezwartościowe i często
szkodliwe dla pacjenta.
Lekarze biorący udział w reklamie,
za swoje nieetyczne zachowanie
są karani naganami, upomnieniami, a także karami finansowymi.
Samorządy lekarskie coraz częściej
prowadzą postępowania w takich
sprawach. Sami zainteresowani
twierdzą, że o zakazie występowania
w reklamach nie zostali poinformowani.
„Rzeczpospolita”
Coraz więcej fałszywych banknotów
Z danych Komendy Głównej Policji
wynika, że o ponad 2 tysiące wzrosła
w ubiegłym roku liczba fałszerstw
banknotów i późniejszego ich wprowadzania na rynek.
W 2014 roku wykrytych zostało aż
8,3 tys. tego rodzaju przestępstw.
Według Narodowego Banku
Polskiego, w minionym roku w
obiegu było prawie 12 tys. falsyfikatów – o 2,5 tys. więcej niż w roku
poprzednim. Jak twierdzi policja,
fałszerstwo banknotów nie jest już
wyłącznie domeną gangów wytwarzających „lewe pieniądze” w nielegalnych fabrykach. Coraz częściej
sprawcami tego typu przestępstw
są pojedyncze osoby wytwarzające
fałszywki w małych domowych manufakturach.
„Rzeczpospolita”
Rak rakowi nie równy
„Dziennik Gazeta Prawna” donosi,
że w Polsce istnieją ogromne różnice
w wydatkach na leczenie nowotworów. Sięgają one nawet 60 procent.
W skali kraju najwięcej na leczenie chorych z nowotworem wydaje
województwo podlaskie, najmniej
małopolskie. Różnica wydatków
między tymi dwoma województwami jest bardzo duża. W Małopolsce
leczenie jednej pacjentki z rakiem
piersi kosztuje średnio 30,4 tys.
Natomiast na Podlasiu wydatki sięgają aż 46 tys. Jednak ta różnica w
znikomym stopniu przekłada się na
wyniki leczenia. Pokazuje tylko, że
niekoniecznie ci, co wydają najwięcej, wydają najlepiej.
Nieco mniejsze różnice są widoczne
przy wydatkach związanych z szansą
na wyleczenie. Według dziennika,
największe szanse na powrót do
zdrowia mają pacjentki z warmińsko-mazurskiego, gdzie w ciągu 5 lat
od zdiagnozowania choroby przeżywa 79,2 proc. chorych. Dobre wyniki osiąga się również w województwach: wielkopolskim (78,2 proc.) i
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dolnośląskim (77,2 proc.). Najgorzej
jest na Opolszczyźnie.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Inwigilacja na każdym kroku
Urzędy i instytucje publiczne w
Polsce coraz częściej i chętniej sięgają po wszelkie możliwe nowinki
techniczne pozwalające śledzić pracowników i obywateli. Normą są kamery, mapy satelitarne, drony czy
systemy GPS.
Do tej pory nie istnieje w naszym
kraju mapa narzędzi nadzorczych i
podmiotów, które je wykorzystują.
System działa na zasadzie „nikt nic
nie wie”. Urzędy miast, instytucje,
ministerstwa czy służby, nie mają
ochoty odpowiadać na pytania obywateli dotyczące różnicy pomiędzy
zastosowaniem urządzeń mających
służyć bezpieczeństwu, czy wykrywającymi nadużycia, a tymi monitorującymi (często nieprawnie) życie
codzienne Polaków.
Kamery uliczne czy bramki wejściowe do urzędów są już powszechnie
stosowane, brakuje jednak realnej
weryfikacji ich wykorzystania. Nie
ma żadnych statystyk dotyczących
tego, jakie przestępstwa czy wykroczenia zostały dzięki nim ujawnione,
ani jakich sprawców złapano.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Elektroniczna baza danych sądowych
Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza stworzyć elektroniczną bazę
danych sądowych. Komornicy będą
mogli sprawdzić przez internet, czy
wyrok który trafia do nich do egzekucji, nie jest fałszywy.
Według „Rzeczpospolitej”, coraz
częściej komornicy odnotowują rosnącą liczbę takich oszustw, a fałszywych orzeczeń sądowych mogą być
setki. Jest to bardzo poważny problem, ponieważ na ich podstawie komornik zajmuje konto wskazanego
dłużnika niemal automatycznie, a
na przekazanie pieniędzy wierzycielowi – a więc i oszustowi – ma tylko
4 dni. Według komorników, sprawcami fałszerstw są przede wszystkim
osoby z praktyką w sądzie lub kancelarii komorniczej.
Najnowszy pomysł resortu sprawiedliwości ma wyeliminować niebezpieczeństwo egzekucji komorniczej na podstawie sfałszowanych
wyroków. Podobny system działa już
w e-postępowaniu wykonawczym i
komornik może sprawdzić czy dany
e-nakaz został wydany.
„Rzeczpospolita”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Zmiana przepisów o przewożeniu
dzieci w fotelikach
Zmieniły się w Polsce przepisy
Ustawy – Prawo o ruchu drogowym
dotyczące przewożenia dziecka w
foteliku bezpieczeństwa. Znika obowiązująca dotychczas granica wieku
12 lat, liczyć się będzie wzrost dziecka, a nie jego wiek.
Nowe prawo dostosowane jest do
dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczącej stosowania w samochodach
pasów bezpieczeństwa i fotelików
dla dzieci.
• Z dotychczasowych przepisów
zniknęło kryterium wieku dziecka,
pozostało jedynie kryterium wzrostu. Dziecko o wzroście co najmniej
150 cm będzie mogło podróżować
bez fotelika, niezależnie od wieku.
Oznacza to, że dziecko które ukończyło 12 lat, a jednocześnie nie
osiągnęło wymaganego wzrostu,
powinno być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub urządzeniu
przytrzymującym dla dzieci. Znika
więc obowiązujący do tej pory wymóg, że każde dziecko do 12 lat musi
podróżować w foteliku.
• Dozwolone jest przewożenie
dziecka bez fotelika na tylnym siedzeniu, pod warunkiem, że ma co
najmniej 135 centymetrów wzrostu
i jest zapięte pasem bezpieczeństwa.
• Przewożenie dzieci poniżej 150
centymetrów wzrostu na przednim
siedzeniu bez fotelika bezpieczeństwa jest zakazane.
• Zakazane jest przewożenie dzieci
do lat 3 pojazdami niewyposażonymi w pasy bezpieczeństwa i fotelik
lub w pasy bezpieczeństwa i inne
urządzenia przytrzymujące.
• Bez zmian pozostaje zakaz przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu,
z tą jednak różnicą, że przepis ten
dostosowano do postępu technicznego. Nie jest już istotny sam fakt
wyposażenia pojazdu w poduszkę
powietrzną dla pasażera, co dotychczas wykluczało możliwość przewożenia dziecka w taki sposób; lecz
to, czy jest ona aktywna. Ponadto w
odróżnieniu od dotychczasowego
brzmienia, przepis ten umożliwia
przewożenie dziecka na przednim
siedzeniu pojazdu z wykorzystaniem
zarówno fotelika bezpieczeństwa jak
również innego urządzenia przytrzymującego.

• Dzieci mieszczące się w przedziale
wzrostu 135-150 cm, podczas przewożenia na tylnym siedzeniu mogą
być przytrzymywane za pomocą
pasów bezpieczeństwa, a więc bez
fotelika oraz urządzenia podtrzymującego, jeżeli ze względu na masę
i wzrost dziecka nie jest możliwe
zapewnienie mu odpowiedniego
urządzenia. W praktyce dotyczy to
przewożenia dziecka mieszczącego
się w powyższym przedziale wzrostu,
którego waga ciała przekracza 36 kg,
a więc przewidzianą w przepisach
maksymalną wagę dla urządzenia przytrzymującego dla dziecka.
Przewożenie dzieci poniżej 150 centymetrów wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika bezpieczeństwa
jest zakazane.
• Powyższe wyłączenie nie dotyczy
przewożenia dziecka na przednim
siedzeniu pojazdu, co powinno
każdorazowo odbywać się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia
przytrzymującego.
• Możliwe jest przewożenie dziecka w wieku co najmniej 3 lat w
pasach bezpieczeństwa – ale bez
fotelika – na tylnym siedzeniu pojazdu, gdy dwoje dzieci znajduje się
w fotelikach (na tylnym siedzeniu)
i nie ma możliwości zainstalowania
tam trzeciego fotelika. W praktyce
ten przepis ma zastosowanie dla
przewozu typowym samochodem
osobowym, a więc przeznaczonym
dla maksymalnie 5 osób łącznie z
kierowcą. W samochodach osobowych o liczbie miejsc 6-9 i dwóch rzędach tylnych siedzeń, ze względu na
odpowiednio duże wymiary (w tym
szerokość siedzeń), zainstalowanie
urządzenia przytrzymującego dla
każdego przewożonego dziecka nie
stwarza już żadnych problemów.
• Zachowane zostały dotychczasowe wyłączenia dotyczące przewożenia dzieci pojazdami takimi jak
taksówka, specjalistyczny środek
transportu sanitarnego oraz pojazd
policji, straży granicznej lub straży
miejskiej.
• Zniesiono wyłączenie dotyczące
przewożenia dziecka autobusem. W
związku z tym przewożenie dziecka
tego rodzaju pojazdem podlega tylko
wyłączeniu ogólnemu (braku pasów
bezpieczeństwa w autobusie) oraz
wyłączeniom szczególnym, uregu-

lowanym w art. 39 ust.2 pkt10-11
Prawo o ruchu drogowym.
• Istotną zmianą jest nałożenie,
obok obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa lub
w innych urządzeniach przytrzymujących, obowiązku dostosowania
urządzania do masy ciała i wzrostu
dziecka, zgodności tego urządzenia z
właściwymi warunkami technicznymi, jak również jego prawidłowego
zamontowania – zgodnie z zaleceniami producenta. Niespełnienie
jednego z powyższych obowiązków
zagrożone jest karą grzywny.
Kto może jeździć bez pasów?
Nowe przepisy konkretyzują również, kto jest zwolniony z obowiązku
stosowania pasów bezpieczeństwa;
są to między innymi kobiety w widocznej ciąży, taksówkarze, instruktorzy lub egzaminatorzy szkolący
do egzaminu na prawo jazdy, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu
i Żandarmerii Wojskowej, zespoły
medyczne oraz osoby posiadające
stosowne zaświadczenia lekarskie.
Nowe prawo nakłada ponadto na
kierowców autobusów obowiązek
informowania pasażerów o obowiązku używania pasów bezpieczeństwa,
o ile dany pojazd jest w nie wyposażony.
Za przewożenie dzieci bez fotelika
grozi mandat w wysokości 150 złotych i 6 punktów karnych.
Z danych Komendy Głównej Policji
wynika, że przez ostatnie lata w sposób zasadniczy zmieniła się wiedza
polskich kierowców o przewożeniu
dzieci w fotelikach. Obecnie największym problemem nie jest to,
czy dziecko jest przewożone w foteliku, ale to, że nie wszyscy kierowcy
potrafią je poprawnie zamontować i
dopasować do dziecka.
Opracowała:
Ewa Janik
Źródła: tvn24.pl, money.prawo.pl
Co piąta ofiara wypadków samocho-
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Zmiana przepisow drogowych
w Polsce
dowych w Unii Europejskiej ginie w
Polsce. Blisko jedna trzecia wypadków ma miejsce na przejściach dla
pieszych. Takie są statystyki. Zmiana
przepisów ruchu drogowego, która
obowiązuje od 18 maja, ma ukrócić
samowolki pijanych kierowców,
jak również tych przekraczających
dozwoloną prędkość. W rezultacie,
ochronić pieszych.
Wielu z nas wybiera się w czasie
wakacji do Polski. Warto więc zapoznać się z nowymi zmianami, które
dopiero weszły w życie, zwłaszcza,
że są bardzo istotne i każda z tych
zmian jest ważna.
Zmiany dla kierowców i przewoźników:
• Kierowcom, którzy w obszarze
zabudowanym przekroczą dozwoloną prędkość o co najmniej 50
km/h, policja zabierze prawo jazdy
na trzy miesiące i nie będzie do tego
potrzebny wyrok sądu.
• Jeżeli taka osoba usiądzie za kierownicą i zostanie ponownie złapana przez policję, okres zatrzymania
uprawnień zostanie przedłużony o
kolejne trzy miesiące, czyli straci
prawo jazdy na pół roku (również
bez wyroku sądowego).
• Za kolejnym razem wyżej wymieniony kierowca straci uprawnienia
do kierowania pojazdami i aby je
odzyskać, będzie musiał pójść na
ponowny egzamin.
• Kierowcy, którzy będą prowadzili
pojazd pomimo tego, że prawo jazdy
zostało im wcześniej odebrane przez
starostę, popełnią przestępstwo.
Będzie za to grozić grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności
do 2 lat. Do tej pory było to wykroczenie. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także
orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
• W nowych przepisach zaostrzono
kary dla pijanych kierowców oraz
tych, którzy pod wpływem alkoholu spowodowali wypadek drogowy.
Okres, na jaki orzekany jest zakaz
prowadzenia pojazdów, został wydłużony z 10 do 15 lat, minimalną
karą będą 3 lata.
• Kierowca, który zostanie przyłapany na jeździe pod wpływem alkoholu (ponad 0,5 promila alkoholu)
oprócz odbycia kary więzienia, będzie zmuszony zapłacić minimum
5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym. Przy kolejnym wyroku, kwota wzrośnie do 10
tysięcy złotych. Sądy mają orzekać

dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dla osób, które
zostaną drugi raz złapane na prowadzeniu pod wpływem alkoholu.
• Kierowca przyłapany na jeździe
pod wpływem alkoholu, który odzyska prawo jazdy, będzie musiał na
własny koszt wyposażyć samochód
w blokadę alkoholową. Urządzenie
uniemożliwi uruchomienie silnika,
gdy poziom alkoholu u kierowcy
przekroczy 0,2 promila.
• Dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
przewidziano skrócenie zakazu jazdy samochodem pod warunkiem
zainstalowania sprzężonej ze stacyjką blokady alkoholowej tzw. „alcolocku”. Prowadzenie samochodu
wyposażonego w „alcolock” będzie
możliwe co najmniej po upływie
połowy orzeczonego zakazu jazdy,
a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, najwcześniej po upływie 10 lat.
• Na trzy miesiące stracą prawo
jazdy także kierowcy, którzy będą
przewozić więcej osób niż zezwala
na to zapis w dowodzie rejestracyjnym samochodu.
• W ustawie wprowadzono także
nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi
na koszt jego właściciela. Przepis
ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia do
jazdy samochodem. Pojazd zostanie
usunięty z drogi także w przypadku,
gdy kierowała nim osoba formalnie
posiadająca stosowne uprawnienie,
lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, na przykład w
związku z przekroczeniem liczby 24
punktów.
Policjant będzie mógł odstąpić od
usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie
w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w
nim i posiadającej uprawnienie do
kierowania tym pojazdem.
• Nowa ustawa wprowadza także
zaostrzenia przepisów wobec młodych kierowców. Osoby, które w
ciągu 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji – (np.: spowodowanie
wypadku drogowego, kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwości),
lub trzech wykroczeń polegających
na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
kierowaniu w stanie po użyciu alko-

holu lub przekroczeniu prędkości
powyżej 30 km/godz., utracą prawo
jazdy. Rozwiązanie to będzie obowiązywało od 3 stycznia 2016 roku.
Nowe przepisy nie wyłączają z odpowiedzialności kierowców autobusów i ciężarówek. Odebranie
prawa jazdy kierowcy nawet na trzy
miesiące uniemożliwi mu wykonywanie zawodu, a przewoźnikowi w
znacznym stopniu utrudni realizację dalszych zleceń. Jeżeli kierowca
utraci uprawnienia do prowadzenia
pojazdu z własnej winy, pracodawca
ma możliwość rozwiązania umowy
z takim pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia (art.52
Kodeksu Pracy).
Zdaniem policji, surowe kary mogą
wpłynąć na sposób rozumowania
kierowców, którzy w obawie przed
utratą prawa jazdy zdejmą nogę
z gazu. Jednak w polskim prawie
drogowym wciąż brakuje przepisów,
które mogłyby zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem pieszych, a tych
w Polsce jest wyjątkowo dużo. Z danych policji wynika, że w ubiegłym
roku doszło do ponad 9,1 tysiąca
wypadków drogowych, w których
zginęło 1116 pieszych. Wprawdzie
na polskich drogach co roku ginie
mniej pieszych, ale jest ich znacznie
więcej niż w Europie Zachodniej.
Trwają prace nad przepisami, dzięki którym bezpieczeństwo pieszych
znacznie ma się poprawić. Według
zawartych w nich zapisów, pieszy
ma mieć zawsze pierwszeństwo na
pasach. Takie prawo obowiązuje w
większości europejskich krajów,
gdzie za niezatrzymanie się przed
„zebrą”, przy której stoi pieszy, grozi
nawet utrata prawa jazdy.
Opracowała:
Karolina Morawska
Źródła:
tvn.24.pl, automoto.pl,
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Rewolucja w OC
BSL - nowy system bezpośredniej
likwidacji szkód już działa.
cenia czasu likwidacji szkód oraz
zmniejszenia kosztów likwidacji.
Poza Wielką Brytanią, w żadnym
z krajów nie odnotowano wzrostu
składek związanego z bezpośrednią
likwidacją. W razie wypadku, BSL
daje także poszkodowanemu możliwość wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym będzie
zgłaszał szkodę i załatwiał naprawę
swojego auta.

Od kwietnia tego roku, zakłady
ubezpieczeniowe w Polsce oferują
kierowcom BSL – system bezpośredniej likwidacji szkód, umożliwiający
naprawę auta lub uzyskanie odszkodowania u swojego ubezpieczyciela
OC, a nie jak dotąd u ubezpieczyciela sprawcy szkody.
BSL od wielu lat funkcjonuje w
wielu europejskich krajach – także
w Belgii – i przyczyniło się do skró-

Szybciej i łatwiej
System BSL, to skrócenie procesu
zgłaszania szkody i otrzymania odszkodowania. Najważniejsza zmiana
polega na tym, że do chwili powstania BSL wszystkie formalności trzeba było załatwiać w zakładzie ubezpieczeniowym sprawcy zdarzenia,
co niestety związane było niejednokrotnie z bardzo długim okresem
oczekiwania przez poszkodowanego
na wypłatę odszkodowania. Dotyczy
to również sytuacji, kiedy sprawcą
szkody była inna osoba.
Teraz ma być i szybciej i łatwiej.
Krótszy będzie obieg dokumentów,
co znacznie uprości procedurę.
Ale najważniejsza zmiana polega
na tym, że cały proces przeprowadzany będzie w firmie ubezpiecze-

niowej poszkodowanego, której to
będzie zależało na uzyskaniu jak
najwyższej kwoty odszkodowania.
BSL pozwala ubezpieczycielom na
różnicowanie swojej oferty, co może
im przysparzać nowych klientów.
BSL będzie dotyczyć większości zdarzeń komunikacyjnych, które będą
miały miejsce na polskich drogach.
Jednak nie wszystkich. Według przepisów, istnieje bowiem kilka ograniczeń, które mogą spowodować, że
o odszkodowanie będzie trzeba się
starać na starych zasadach. Należą
do nich między innymi:
- szkody osobiste
- szkody, które wystąpiły poza Polską
- szkody o wartości powyżej 30 tysięcy złotych
- szkody w wypadkach, w których
wzięły udział więcej niż dwa pojazdy.
Do systemu BSL w Polsce przystąpiły: Concordia Ubezpieczenia,
Ergo Hestia, PZU, UNIQA i Warta.
Od 1 lipca dołączą Aviva i Liberty
Ubezpieczenia, a od 15 października
Gothaer.
Opracowała:
Karolina Morawska
Źródła: motogazeta.mojeauto.pl,
finanseiprawo.pl
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Zakończenie roku szkolnego 2014/15
27.06.2015 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Najmłodszych uczniów naszej szkoły, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej i ich rodziców,
zapraszamy na godzinę 10:00.
Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV-III liceum przewidziane jest na godzinę 12:00.

Laureaci konkursu „BYĆ POLAKIEM!”
Jak co roku, Fundacja „ŚWIAT NA TAK” zorganizowała konkurs
„BYĆ POLAKIEM” adresowany do wszystkich młodych Polaków
mieszkających poza granicami Polski. Z wielką ochotą i ogromnym zapałem przystąpili do niego także uczniowie klas III-VI z
naszej szkoły. Stworzyli oni wiele ciekawych i kolorowych prac,
których temat przewodni brzmiał: „Bohater polskiej książki w
podróży dookoła świata”. Trzy z nich zostały docenione przez
jury konkursu w I grupie wiekowej (9-12 lat).
Autorami ich są:
- Radosław Wołodkiewicz (kl. III C) - napisał pracę „Koziołek
Matołek w podróży dookoła świata” – III miejsce.
- Wiktor Giedroyć – Juraha (kl. IV C) - napisał pracę „Przygody
Stasia w rejsie dookoła świata” – wyróżnienie.
- Amelia Szczepanek (kl. III E) - napisała pracę „Przygody
Koziołka Matołka” – wyróżnienie.
Laureatom konkursu raz jeszcze gratulujemy i zachęcamy do
wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu!.

Maj miesiącem wycieczek szkolnych!
Wszystkie sobotnie klasy dnia 9.05.2015 r. i wszystkie klasy środowe dnia 27.05.2015 r. uczestniczyły w wycieczkach szkolnych sponsorowanych przez Radę Rodziców. Korzystając z tego, że 9 maja przypadał Dzień Europy,
uczniowie klas IV, V i VI pojechali do Brukseli , aby wziąć udział w zorganizowanym z tej okazji „Dniu Otwartych
Drzwi” instytucji unijnych. Dzieci z wielką radością i ogromnym entuzjazmem uczestniczyły w proponowanych
tam aktywnościach, przemierzały ścieżki edukacyjne i rozwiązywały liczne konkursy wiedzy o Unii Europejskiej.
W tym czasie uczniowie klas I-III szkoły podstawowej odwiedzili ZOO w Antwerpii, gdzie z zachwytem podziwiali
niespotkane dotąd zwierzęta i rośliny, zaś klasy I i II gimnazjum udały się do kina.
27.05.2015 r. klasy I i II odwiedziły ZOO w Antwerpii, aby zobaczyć na żywo zwierzęta znane sobie jedynie z
filmów i z książek przyrodniczych. Uczniowie od klasy III szkoły podstawowej wzwyż udali się z kolei do „Red
Star Line Museum”. Podczas zwiedzania tego nowoczesnego, ciekawego i pięknie urządzonego muzeum dzieci
poznały wiele interesujących faktów o europejskiej emigracji i jej historii.
Dni wycieczek były pełne wrażeń. Wszyscy w doskonałych humorach, uśmiechnięci i zadowoleni wrócili do szkoły.
Raz jeszcze serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, która finansowo wsparła wycieczki szkolne, wykazując
także ogromne zaangażowanie w ich organizację. Jednocześnie gorące podziękowania za pomoc kierujemy do
wszystkich rodziców, którzy w czasie wycieczek pełnili rolę opiekunów grup.
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Akademia Dobrych Manier
Savoir-vivre.
Przejście „na TY” czy bruderszaft?
Bruderszaft, to ceremonia „zbliżenia się” osób nieznajomych, ale pochodzi ona z minionej epoki.
Należy dokładnie rozważyć taki krok, gdyż jest to sytuacja „nieodwracalna”. Przejście „na ty” inicjuje kobieta – względem mężczyzny i osoba starsza – względem
młodszej.
Tej ceremonii nie musi towarzyszyć alkohol i „akt” wzajemnego obcałowywania się. Najczęściej takie ceremonie
odbywały się podczas przyjęć, biesiad, uroczystości rodzinnych i służbowych. Alkohol ułatwia decyzję „przejścia na ty”, zaś jego nadmiar może spowodować, że całe
zdarzenie nie zostanie zapamiętane przez zainteresowane osoby. Mimo, że nie odmawia się takiej propozycji,
ale mając jakiekolwiek wątpliwości do trwałości tego
aktu, lepiej „odroczyć go” stanowczymi słowami „braku
gotowości” dostąpienia takiego zaszczytu…
W sytuacjach zawodowych, nie powinno się wykorzystywać bruderszaftu do manifestowania przed kolegami swojego stopnia zażyłości towarzyskiej z przełożonym. Taktowny podwładny informuje przełożonego, iż
z powodu dbałości o poprawne stosunki zawodowe nie
będzie korzystać z tego przywileju w miejscu pracy.

Palenie przy stole?
Zaproszonym gościom nie wypada zwracać uwagi osobom siedzącym przy stole. Problem ten powinien rozwiązać
gospodarz, informując na początku przyjęcia, że na papierosa wychodzimy np. do innego pomieszczenia. Jeśli
oczywiście sam zgadza się na to, aby goście w jego domu palili.
Przypominamy także zasady obowiązujące osoby palące:
• Najlepiej od razu na początku przyjęcia zapytać gospodarzy, czy w ich domu można palić, a jeśli tak, to papierosy palimy po deserze, przy kawie i tylko wtedy, gdy gospodarze podadzą popielniczki.
• Gdy nie ma popielniczek, to znaczy, że gospodarze nie przewidują palenia przy stole. W takiej sytuacji palaczom
nie pozostaje nic innego, jak wyjść na papierosa na balkon lub… powstrzymać się od palenia.
Maria Bujas-Łukaszewska
Pomysłodawczyni i główny koordynator
Akademii Dobrych Manier.
www.etykieta.org
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Generał “czarnej brygady“
Stanisław Maczek

Podwładni ufali swemu generałowi, a Maczek wiedział, że może na
nich polegać. Przekonał się o tym
już w trakcie kampanii wrześniowej,
kiedy to dowodził pierwszą polską
jednostką pancerno-motorową.
Jego brygada, będąca w składzie
Armii „Kraków”, toczyła ciężkie
boje pod Jordanowem, Łańcutem
i Rzeszowem z niemieckimi oddziałami pancernymi. Później brali
udział w obronie Lwowa, natomiast
po agresji sowieckiej na Polskę ocalała część brygady wycofała się na
Węgry. Różnymi drogami przedzierali się do Francji, Hiszpanii czy
Portugalii, by w końcu dotrzeć do
Anglii. Weszli tam w skład formowanej właśnie dywizji pancernej, na
czele której stanął niezmordowany
Maczek.
Generał Stanisław Maczek (1892-1994),
dowódca polskiej 1 Dywizji Pancernej.
Zdjęcie archiwalnev

Kiedy dotarli na pozycje wyjściowe do ataku, zaczynało już świtać.
Francuskie miasteczko Caen, przez
jakie przejeżdżali, przedstawiało
upiorny obraz rozległych zniszczeń.
W powietrzu czuć było nieprzyjemną woń spalonych budynków i padliny zwierząt. Tu i ówdzie przy drodze czerniały kratery po wybuchach
bomb lotniczych – ślady niedawnego brytyjskiego nalotu dywanowego.
Dla czołgowych kierowców-mechaników, przemęczonych całonocną
jazdą po bezdrożach, stanowiły one
dodatkową trudność. Tymczasem
najbardziej niebezpieczna część
kampanii w Normandii była dopiero przed nimi.
Generał Stanisław Maczek zdawał
sobie sprawę zarówno z mocniejszych, jak też słabszych stron zgrupowania, którym dowodził. Morale
wśród żołnierzy było wysokie, dywizja była dobrze przygotowana i
chciała się bić. Z drugiej strony, czołgi będące na wyposażeniu zespołu
– Shermany i Cromwelle – dysponowały znacznie słabszym pancerzem
i armatą niż niemieckie Pantery czy
Tygrysy. Zmuszało to załogi do unikania walki na wprost na większym
dystansie, do stosowania kamuflażu,
przemyślanych manewrów oskrzydlających i jednoczesnych ataków z
kilku stron. Przed wyruszeniem do
Francji ich dywizja pancerna liczyła
szesnaście tysięcy ludzi. Ilu z nich
doczeka końca wojny?

Czerwcowe lądowanie aliantów w
Normandii było operacją, w której nie zabrakło również polskich
akcentów. Na wodach kanału la
Manche działały „Błyskawica”,
„Dragon”, „Piorun” i inne okręty pod biało-czerwoną banderą.
Samoloty polskich dywizjonów – na
równi z brytyjskimi, amerykańskimi
i kanadyjskimi – przeprowadzały naloty na rozpoznane wcześniej obiekty niemieckie. Na lądzie zaś, wśród
wchodzących do akcji zgrupowań
alianckich, znalazła się też polska
dywizja generała Maczka.
– Stwarzając dywizję pancerną, mo-

żemy na polu walki odegrać rolę
decydującą – apelował do swoich
pancerniaków generał. – Bijcie się
twardo, ale po rycersku, jak na polskiego żołnierza przystało!
Pierwsza faza bitwy, mająca na celu
odcięcie dużego zgrupowania niemieckiego pod Falaise, zakończyła się niepowodzeniem. Polskie i
kanadyjskie oddziały, atakujące w
kierunku południowo-wschodnim,
natrafiły na bardzo silną niemiecką
obronę i poniosły znaczne straty.
Zawiódł cały plan uderzenia, jaki
przygotował nazbyt pewny siebie
brytyjski marszałek Montgomery.
Trzeba było przegrupować się, uzupełnić braki w ludziach i sprzęcie,
a w międzyczasie – wysłać patrole
dla lepszego zorientowania się w
sytuacji.
– Mamy przed sobą całą niemiecką
dywizję pancerną SS – zameldowali
zwiadowcy po powrocie z rozpoznania. – Są dobrze wyposażeni i przygotowani do obrony. Czołgi, działa
samobieżne, grenadierzy pancerni…
– A co się stało z naszymi kolegami
z piechoty kanadyjskiej? – zapytał
ktoś.
– Dowiedzieliśmy się od pewnego
Francuza, że przy drodze do jego
wioski esesmani rozstrzelali dużą
grupę rannych Kanadyjczyków.
Trzydziestu, może nawet czterdziestu jeńców…

Kolumna polskich czołgów 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka w Normandii,
sierpień 1944 r.
Zdjęcie archiwalne, źródło: Wikimedia Commons
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– Najprawdopodobniej pochodzili
oni z rozbitego pułku Highlanders z
Nowej Szkocji – uzupełnił dowódca
patrolu i spuścił głowę.
– Łajdaki! Dywizja morderców! –
podniosły się głosy wściekłości. –
Jeszcze nas popamiętają!
W nocy z 14 na 15 sierpnia wznowiono działania ofensywne.
Kanadyjczycy otrzymali zadanie
czołowego ataku na Falaise, Polacy
natomiast mieli dotrzeć w rejon
miejscowości Trun i Chambois, odcinając Niemcom drogę odwrotu.
Przed natarciem Maczek podzielił
swoją dywizję na trzy grupy bojowe,
co umożliwiło jednoczesne przeprowadzenie kilku zadań. Pierwsza z
grup opanowała dolinę rzeki Dives,
ułatwiając tym samym bezpośredni
atak na Trun. Druga grupa zajęła
miejscowość Champeaux, trzecia
natomiast, pod dowództwem majora Stefanowicza, skierowała się na
wzgórze Mont Ormel, obok którego
biegła jedyna droga odwrotu okrążonych wojsk niemieckich.
Broniący wzgórza niewielki oddział
niemieckiej piechoty został szybko
rozbity i Polacy dotarli na szczyt. Ku
swemu zdziwieniu, zobaczyli w dole na szosie rozciągniętą na ponad
kilometr, wycofującą się na wschód
niemiecką kolumnę transportową.
Czołgi obok pojazdów konnych, samochody przemieszane z oddziałami piechoty – w tym chaosie każda
grupa na własną rękę próbowała jak
najszybciej wyrwać się z pułapki.
– Niemcy wystawili się nam, jak na
strzelnicy na jarmarku – zauważył
któryś z czołgistów.
– Może ich czymś poczęstujemy na
pożegnanie? – zaproponował inny.
– Za Warszawę, za Powstanie?
Gwałtowny, jednoczesny ostrzał z
kilkudziesięciu dział i karabinów
maszynowych polskich czołgów wywołał panikę w niemieckim zgrupowaniu. Trafione wozy i samochody
ciężarowe stanęły w ogniu, blokując marsz pozostałym jednostkom.
Chwilę później zaczęły eksplodować wiezione pociski i zbiorniki z
paliwem, a przerażone konie wywracały zaprzęgi i tratowały ludzi.
Wprawdzie niektóre Pantery usiłowały się bronić, ale ściśnięte wśród
masy pojazdów nie były w stanie
nawiązać walki. Niebawem podzieliły los innych zniszczonych wozów,
a kłęby dymu jeszcze przez wiele
godzin znaczyły miejsce pogromu
niemieckiej kolumny.
Pierwsze zwycięstwo podniosło
Polaków na duchu, ale szybko zro-

Grób gen. Stanisława Maczka na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie (Holandia).
Fot. PawelTomaszK, źródło: Wikimedia Commons

zumieli, że łatwiej było opanować
to miejsce, niż utrzymać je przez
kolejne godziny. Do obrony kluczowego wzgórza generał Maczek w
trybie alarmowym wysłał pozostałe
jednostki dywizji. Wzmocnienie sił
obrońców nadeszło niemal w ostatniej chwili, gdyż Niemcy wkrótce
rozpoczęli ataki z każdej możliwej
strony. Od zachodu, na polskie
pozycje nacierały wojska usiłujące
wydostać się z kotła pod Falaise, od
wschodu natomiast wspierał je ogniem pancerny korpus SS. Żołnierze
Maczka okopali się na wzgórzu i odpierali niemieckie uderzenia jedno
po drugim. Mont Ormel „262”, które
polski generał nazwał „Maczugą”,
stało się teraz prawdziwą maczugą
na wroga w rękach obrońców.
Trzydniowe starcia zamieniły się
w krwawą wojnę na wyniszczenie.
Kiedy załamywał się jeden niemiecki atak, przeprowadzano następny.
Przedpole, usłane trupami żołnierzy i wrakami spalonych pojazdów,
przedstawiało obraz niczym z horroru. Polakom przybywało rannych,
kończyło się paliwo i amunicja, a mimo to przemęczeni obrońcy trwali
dalej na stanowiskach. Czasami
wróg docierał tak, blisko, że czołgi strzelały do siebie z odległości
mniejszej niż sto metrów, a piechota
prowadziła zaciekłą walkę na noże i
bagnety. Na próżno niemiecki mar-

szałek von Kluge zarządził, by jego
wojska jak najszybciej przełamały
polski opór. „Maczuga” nie zamierzała się poddawać.
Nie wiedzieli Polacy, że początkowo
sztab marszałka Montgomery’ego
nie zdawał sobie sprawy z siły niemieckich ataków i determinacji
polskich obrońców. Dopiero kolejne depesze radiowe o pogarszającej
się sytuacji, przyśpieszyły wysłanie
dywizji kanadyjskiej ze wsparciem
i zaopatrzeniem.
Dotarcie Kanadyjczyków do wykrwawionych oddziałów Maczka
całkowicie zmieniło układ sił na
wzgórzu. Dotychczasowi obrońcy
przeszli teraz do ofensywy, likwidując niedobitki oddziałów SS. Do
polsko-kanadyjskiej niewoli trafiło
ponad tysiąc niemieckich jeńców,
załamanych i niestawiających już
oporu.
Można było nareszcie udzielić
pomocy medycznej i ewakuować
wszystkich rannych i krańcowo
wyczerpanych. Natomiast jeden z
kanadyjskich grenadierów, patrząc
z niedowierzaniem na pobitewne
cmentarzysko ludzi i sprzętu, zauważył:
– To chyba najdzikszy obraz zniszczeń ze wszystkich, jakie do tej pory
oglądaliśmy.
*******
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W kolejnych miesiącach szlak bojowy dywizji Maczka wiódł w kierunku Niemiec przez Ypres, Gandawę i
Bredę. Ich bronią były nie tylko czołgowe armaty, lecz także zaradność i
pomysłowość. Coraz lepiej potrafili
tropić niemieckie czołgi, unieruchamiać je strzałem w gąsienice,
dobijać w walce na krótki dystans,
a piechotę brać do niewoli. Jeżeli zaś
chodzi o zdobywanie miast, Maczek
był przeciwny masowym bombardowaniom i całkowitym niszczeniom
miejscowości, jak to stało się choćby z francuskim Caen czy włoskim
Monte Cassino.
– Szybkość i zaskoczenie są elementami, dzięki którym można więcej
zyskać, niż wielką ilością bombardowań – tłumaczył kiedyś generał.
– My nie zachowywaliśmy się jak
barbarzyńcy i oszczędzaliśmy zajmowane miasta, bo gdzie ci ludzie
zamieszkaliby po wojnie?
Zamiast bombardowań, Maczek preferował atak z zaskoczenia, najlepiej
z dwóch stron naraz. Pozwalało to
na zdobywanie miejscowości przy
umiarkowanych stratach własnych i
zachowaniu budynków od zniszczenia. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy wyzwolonych miast witali dywizję
niezwykle serdecznie. W Ypres, miej-
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scowy burmistrz poprosił Maczka
o wpis w ich księdze pamiątkowej.
W Bredzie na pancerniaków generała czekały kwiaty, biało-czerwone
flagi i napisy: „Dziękujemy wam,
Polacy”. Natomiast w niemieckim
Oberlangen wyzwolili obóz, gdzie
więziono ponad 1700 kobiet, uczestniczek Powstania Warszawskiego.
Łzy wdzięczności były najcenniejszą
zapłatą.
Tymczasem na początku 1945 roku radosną atmosferę przerwała
szokująca wieść: na konferencji w
Jałcie na Krymie alianci sprzedali Stalinowi Polskę i sporą część
Europy! Dla Maczka i jego podwładnych był to niezmiernie silny
cios. Wielu żołnierzy, wśród nich
sam generał, pochodziło z terenów
zagarniętych właśnie przez Rosję
Stalina. O powrocie w rodzinne
strony nie było mowy, zwłaszcza,
że już wcześniej docierały do nich
wieści o tragicznym losie wielu
Polaków mordowanych przez sowieckie NKWD. Ich samych czekałby
podobny los, o czym przekonał się
jeden z oficerów Maczka – pułkownik Skibiński. Kiedy po zakończeniu wojny zaryzykował i wrócił do
Polski, został aresztowany, więziono
go i torturowano. W taki to sposób

komunistyczne władze potraktowały wielu polskich bohaterów.
Rozgoryczenie polskich żołnierzy
było zrozumiałe, ale poczucie obowiązku nie pozwalało im na dezercję.
– Będziemy dalej walczyć z honorem – poprosił Maczek swoich pancerniaków. – Pamiętajcie, że polski
żołnierz bije się o wolność wielu narodów, ale umiera tylko dla Polski.
Szlak bojowy zakończyli przyjęciem kapitulacji niemieckiej bazy w
Wilhelmshaven. A kiedy zakończyła
się wojna, ci „przegrani zwycięzcy”,
niepotrzebni w dalszych planach zachodnich mocarstw, wybrali gorzką
dolę emigranta i rozproszyli się po
świecie.
Wdzięczni mieszkańcy Bredy jedną
z ulic miasta nazwali imieniem generała Maczka. Przyznali też honorowe obywatelstwo swoim polskim
wyzwolicielom, którzy – okrutnym
żartem historii – własnej ojczyzny
oswobodzić nie zdołali. Niepodległa
Polska pozostała jedynie w ich żołnierskiej pamięci, modlitwie i w
pełnych tęsknoty pieśniach weteranów.
o. Franciszek Czarnowski
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Polska azylem dla imigrantów?
Każdego dnia, na przemytniczych
łodziach, dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów próbuje dostać się
do Europy. Wielu z nich nigdy nie
dociera do celu.
W 2011 roku w okresie tak zwanej
„Arabskiej Wiosny” do Unii uciekło 71 tysięcy imigrantów. W 2013
roku było ich 80 tysięcy. Natomiast
w 2014 roku, tylko drogą morską,
przedostało się do Europy około
220 tysięcy nielegalnych przybyszów. Takie dane podała agencja
Frontex wspierająca operacje na zewnętrznych granicach Unii. Z kolei
Komisja Europejska poinformowała, że w ubiegłym roku do krajów
członkowskich wpłynęło prawie 630
tys. wniosków o azyl. Ponad połowa
z nich dotyczyła Niemiec i Szwecji.
Zachodnioeuropejscy politycy niejednokrotnie wskazywali palcem
na Europę Środkowo-Wschodnią,
żądając od niej pomocy w walce z
napływem uchodźców. Jako że najbardziej popularne szlaki przemytnicze wiodą przez Morze Śródziemne,
nikogo nie powinny dziwić naciski
ze strony południowych krajów Unii
i prośby o wsparcie. Sytuacja już
jest alarmująca, a trzeba liczyć się
z tym, że do końca roku, do Europy
może wyruszyć jeszcze więcej uciekinierów niż w latach poprzednich.
Eksperci prognozują, że nawet milion ludzi z samej tylko Libii będzie
szturmować drzwi do Unii.
Liczba uchodźców jest właściwie
nieograniczona. Ale ograniczone są
europejskie możliwości. Nie można
w nieskończoność przyjmować uciekinierów, nie tylko z powodu ograniczonych możliwości finansowych
i logistycznych, ale także dlatego, że
imigranci nie chcą się integrować i
przyjąć zachodniego modelu życia.
Komisja Europejska wkracza do
gry
Na kwietniowym szczycie UE, padały wielkie słowa. Frans Timmermans
– wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej mówił: „Czas, by słowa o solidarności zamienić w czyny.
Nie może być tak, że wszyscy przeżywamy tragedie imigrantów tonących w Morzu Śródziemnym, ale
kiedy są już uratowani i pytamy, co
z nimi zrobić, zapada cisza”.
Rozwiązania zaproponowane przez
KE do czerwoności rozgrzały unijnych polityków i zwykłych obywateli. Postulat, aby wprowadzić w życie
obowiązkowy rozdzielnik imigrantów oznacza, że wszystkie unijne

kraje będą zmuszone do przyjmowania uchodźców.
Komisja Europejska zaproponowała, aby do końca 2016 roku, unijne
państwa przyjęły 20 tysięcy uchodźców, z czego do Polski ma trafić
mniej więcej 5 proc. osób ubiegających się o status uchodźcy, czyli
około tysiąca z nich. Będą to przede wszystkim Syryjczycy z obozów
dla uchodźców (pod egidą ONZ),
znajdujących się na terenie Libanu
i Jordanii. Najwięcej uciekinierów
mają przyjąć Niemcy (18,42 %),
Francja (14,17 %), Włochy (11,84 %),
i Hiszpania (9,10 %). Polska znalazła
się na piątym miejscu.
Aby złagodzić skutki fali imigracji
w rejonie Morza Śródziemnego, imigranci powinni być rozmieszczani
we wszystkich unijnych krajach
według kilku kryteriów: zamożności danego państwa, wielkości PKB,
liczby ludności, poziomu bezrobocia oraz liczby przyjętych imigrantów w latach 2010-2014. Komisja
Europejska postuluje także, by warunkiem zezwolenia na pobyt było
pięć lat zamieszkania w kraju, do
którego przydzieliła ona uchodźcę.
Teraz pomysłem KE zajmą się
unijne rządy. Najpierw problemy
zostaną omówione na poziomie
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ministerialnym, a potem na szczeblu unijnych szefów dyplomacji. W
czerwcu strategię mają przyjąć europejscy przywódcy na szczycie w
Brukseli.
Na chwilę obecną podjęto decyzje,
aby potroić środki finansowe na
„Trytona” i „Posejdona” – operacje
patrolowe zajmujące się pomocą
ofiar katastrof na morzu. Według
KE koszty działań „Trytona” od
listopada 2014 roku, wynoszą miesięcznie od 1,5 mln do 2,9 mln euro.
Przywódcy państw Unii zdecydowali
przeznaczyć na ten cel dodatkowe
120 mln euro. Zwiększone także
zostaną finanse dla marynarek
wojennych państw członkowskich
UE z przeznaczeniem na ratowanie
tonących. Niektóre państwa zadeklarowały wysłanie dodatkowych
okrętów i samolotów.
Zdecydowano również o uruchomieniu operacji, której celem będzie
tropienie i niszczenie łodzi wykorzystywanych przez przemytników do
transportu imigrantów oraz zwiększenie współpracy w celu walki z
przemytnikami poprzez Europol
(Europejski Urząd Policji). Ma także
powstać nowy program koordynowany przez Frontex, mający na celu
natychmiastowe odsyłanie nielegalnych imigrantów z granic Unii.

Źródło: konflikty.wp.pl
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Jak było do tej pory?
Odpowiedzialność za losy imigrantów spada na ten unijny kraj, w którym jako pierwszym postawili nogę.
Wyjątkiem są sytuacje, w których
imigrant ma rodzinę z nadanym
statusem uchodźcy w innym państwie członkowskim. Kraj, w którym złożył on wniosek o azyl, jest
odpowiedzialny za zapewnienie mu
miejsca pobytu, warunków do życia
i opieki medycznej na czas podjęcia
decyzji dotyczącej dalszych jego losów. Takie ustalenia miały w teorii
zapobiec przemieszczaniu się imigrantów z jednego unijnego kraju
do drugiego.
W praktyce okazało się, że największy ciężar spadł na barki krajów położonych na obrzeżach Unii, przede
wszystkim na Włochy, a unijne założenia całkowicie się nie sprawdziły. Gubernator Sycylii powiedział
wprost: „hańbą jest to, że Sycylia
została pozostawiona sama sobie
przez Europę i musi borykać się ze
zjawiskiem masowej imigracji”.
Tylko w kwietniu tego roku, 446
imigrantów ocalałych z morskiej
katastrofy przewieziono do portu
Augusta na Sycylii. Kolejnych 114
obywateli afrykańskich krajów dotarło na Lampedusę. Trzecią grupę,
liczącą 115 osób, uratowała załoga
łodzi patrolowej niedaleko wybrzeży
Libii. 540 uciekinierów z Somalii i
Erytrei, wyłowiła z morza włoska
marynarka i przetransportowała
ich do Salermo na południu Włoch.
W pierwszych czterech miesiącach
tego roku, Morze Śródziemne pochłonęło ponad 2 tys. ofiar, a prawie
26,5 tysięcy uchodźców dopłynęło
do włoskich wybrzeży.
Statystyki podają, że włoska marynarka wojenna od października
2013 roku, udzieliła pomocy już
ponad 70 tysiącom imigrantów
przybywających do tego kraju dro-

Źródło: wyborcza.pl
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gą morską. Dlatego włoski rząd
coraz głośniej mówi o tym, że nie
jest w stanie zapobiec wszystkim
tragediom. A dotychczasowe unijne
dyrektywy w żaden sposób nie przyczyniają się do rozwiązania kwestii
coraz większego napływu imigrantów do Europy.
Włoskie ośrodki do których kierowani są imigranci pękają w szwach.
A Włosi coraz częściej z przymrużeniem oka patrzą na dziwne przemieszczanie się imigrantów. Nie
reagują kiedy nagle kilkunastu z
nich gdzieś się „zgubi” i nie pilnują pobierania odcisków palców. W
rezultacie cała Unia traci kontrolę
nad przybyszem, który przedostaje
się na jej terytorium. Coraz głośniej
mówi się też o tym, że wśród nielegalnych przybyszów ukrywają się
islamscy bojownicy, którzy przedostają się do Europy z zamiarem przeprowadzenia na tym terenie zamachów terrorystycznych. Doskonale
te kwestie podsumował premier
Włoch Matteo Renzi stwierdzając:
„Nie wszyscy pasażerowie na łodziach przemytników to niewinne
rodziny”. Dodał też, że „działalność
przemytników jest zagrożeniem nie
tylko dla bezpieczeństwa Włoch, ale
całej Unii. Istnieje bowiem duże ryzyko przenikania terrorystów do
grup nielegalnych imigrantów”.
Co na to Polska i inne kraje?
Polski rząd pomysłem dzielenia
imigrantów według rozdzielnika
nie jest zachwycony i odpowiada,
że poszczególne kraje same muszą
decydować ilu uchodźców przyjmą,
bo wiedzą ilu z nich może znaleźć
pracę, mieszkanie, czy zostać na dłużej. Stanowisko Polski zawsze była
takie samo – przyjmowanie nielegalnych uciekinierów powinno odbywać się na zasadzie dobrowolności, a nie przymusu. Jest tylko jedno

ale. Polska ratyfikowała Konwencję
Genewską, dlatego jest zobowiązana
do zajęcia się uchodźcami, którym
grozi niebezpieczeństwo w ich własnym kraju.
Polskie stanowisko popierają
inne kraje Europy ŚrodkowoWschodniej. Premier Węgier Viktor
Orban określił dzielenie się imigrantami „szalonym pomysłem”.
Theo Francken, odpowiedzialny
w belgijskim rządzie za politykę
imigracyjną powiedział wprost, że
nadszedł czas, aby kraje Europy
Środkowo-Wschodniej wykazały się
solidarnością, odpowiedzialnością
i przejęły część ciężaru jaki do tej
pory dźwigają na swoich barkach
mieszkańcy Belgii, Holandii, Francji
czy Niemiec. Przywódcy zachodnich
krajów mają odmienne od polskiego
stanowisko i obowiązkowe limity podziału imigrantów przyjęli z zadowoleniem i satysfakcją. Mają nadzieje,
że wprowadzenie limitowanego podziału uchodźców, solidarnie weźmie na siebie cała Unia Europejska.
Dla kogo Europa jest rajem?
Dla mieszkańców Syrii od czterech
lat ogarniętej krwawą wojną domową, której końca nie widać. W 2014
roku z części tego kraju terroryści
z Państwa Islamskiego utworzyli
kalifat. W tym czasie swoje domy i
dobytek całego życia straciło około
10 milionów Syryjczyków. Ponad 4
miliony z nich wyjechało z kraju.
W zeszłym roku przez morze do
Europy dotarło prawie 67 tysięcy
Syryjczyków, natomiast drogą lądową ponad 12 tysięcy.
Kolejną grupą uciekinierów są
mieszkańcy Erytrei, niewielkiego
państwa położonego we wschodniej Afryce. Od ponad dwudziestu
lat, kraj pod wodza tyrana Isajasa
Afewerki pogrąża się w biedzie i
anarchii. Ze względu na represje
stosowane wobec obywateli, Erytrea
porównywana jest z Koreą Północną.
W latach 2010 – 2013 każdego roku przybywało do Europy kilkaset
Erytrejczyków. W roku ubiegłym
było ich ponad 34 tysiące.
Od wielu lat w czołówce nielegalnych emigrantów docierających
drogą morską i lądową do Europy
sa Afgańczycy. Główna trasa ich
przerzutu prowadzi przez tak zwany szlak śródziemnomorski: Turcję
na Cypr lub do Grecji. W 2014 roku
dotarło ich do UE około 22,5 tysiąca,
z czego 13 tys. drogą morską, a 9,5
lądową.
Znaczny wzrost odnotowano także
wśród nielegalnych przybyszów z
Mali. W 2013 roku dotarło ich do
Europy mniej więcej 2 tysiące, a
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już rok później niemal 10 tysięcy.
Mieszkańcy Mali uciekają ze swojego niestabilnego politycznie i gospodarczo kraju, także przed islamskimi fundamentalistami.
Niechlubny imigrancki ranking
zamykają mieszkańcy Afryki
Subsaharyjskiej, tak zwanej Czarnej
Afryki. Pochodzą przede wszystkim
z Etiopii i Somalii, chociaż według
agencji Frontex nie wszystkie narodowości da się ustalić. Ta część
Afryki jest jednym z najsłabiej gospodarczo rozwiniętych regionów
świata, dodatkowo nawiedzanym
przez AIDS i malarię. Notorycznie
łamane są tam prawa człowieka, a
mieszkańcy cierpią głód. Do tego
trzeba dodać występujące tam konflikty zbrojne, walki partyzanckie
i organizacje ekstremistyczne. W
2014 roku uchodźcy z Czarnej Afryki
stanowili największą grupę uciekinierów próbującą dotrzeć do Europy
przez Morze Śródziemne.
Odesłać do domu
A co o pomyśle Komisji Europejskiej
myślą przeciętni obywatele?
(Komentarze zaczerpnięte ze strony tvn.24)
„Pomysł obowiązkowego przyjmowania imigrantów przez wszystkie
państwa członkowskie, to totalna bzdura. Ludzie boją się masy
Syryjczyków, Afgańczyków, czy
Pakistańczyków zalewających
Europę. Jeżeli Europa otworzy

się na imigrantów, to napłyną do
niej setki, tysiące a potem miliony
uchodźców”.
„Ilu wśród imigrantów będzie bojowników islamu, ilu dżihadystów
i terrorystów, którzy będą później
podkładać bomby?”.
„Niech pomagają ci, którzy za to
odpowiadają – państwa posiadające
kolonie w Afryce”.
„Pomóżmy sąsiadom z Ukrainy w
potrzebie, a nie ludziom z Afryki,
którzy NIGDY się nie zasymilują,
tylko nas wykorzystają”.
„Niech UE nauczy ich jak u siebie
zbudować w miarę normalne społeczeństwo, przecież mają tam mnóstwo miejsca, tylko niech nauczą
się jak to zagospodarować, a także
jakiejś odpowiedzialności […]”.
„Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i
reszta mają płacić za to, że Włosi nie
potrafią uszczelnić własnych granic? Co to w ogóle ma być?! Przecież
to jest oczywiste, że jak Bruksela
przyjmie jednych to będzie to jasny
sygnał dla następnych: mamy zielone światło! […].
„USA tych, którzy nie mają wizy, zatrzymuje od razu i odsyła tam skąd
przyszli. Czy to takie trudne dla tych
z Brukseli? Dlaczego Polska, Węgry,
czy Słowacja mają płacić za to, ze
Włosi nie potrafią zabezpieczyć swoich granic? To jest chore!
„Zdecydowane nie dla jakichkolwiek imigrantów z Afryki!!!” Nie
chcemy ich tutaj w żadnej ilości!!!

Jeśli rząd się ugnie to wybory ma
przegrane, bo ludzie im tego nie
darują!!!”.
Jak widać, opinie są zgodne. Prawie
80 procent internautów komentujących nowy pomysł KE mówi wprost:
Nie wpuszczać ich do Europy i odsyłać. Gdzie? Tam skąd przybyli.
Bo kraje, które walczą o obowiązkowe limity, chcą przerzucić odpowiedzialność na resztę i pozbyć
się kłopotu. Nie chcą rozwiązania
problemu, tylko oddania go innym,
bo ich polityka multi kulti poniosła
klęskę.
Któregoś dnia, jako państwo i naród staniemy twarzą w twarz przed
tym problemem i nie da się już od
niego uciec. Pytanie brzmi: ilu ludzi
tak różniących się od nas kulturą,
tradycją, religią i kolorem skóry będziemy w stanie przyjąć? Czy ktokolwiek z nich zintegruje się z Polską i
z Polakami? Na razie nie jesteśmy
celem imigrantów, wybierają oni
bogate europejskie kraje. Ale kiedy
obowiązkowy unijny rozdzielnik stanie się faktem, na powyższe pytanie
trzeba będzie odpowiedzieć. I bez
względu na to, jaką mamy opinię w
tej sprawie, jako zwykli obywatele
nie będziemy mieć nic do powiedzenia.
Anna Janicka
Źródła: IAR, tvn24.pl,
wiadomosci.wp.pl
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Kleszcze
Z roku na rok ich liczba zastraszająco rośnie, co ma ścisły związek ze
zwiększoną ilością chorób przenoszonych przez te wyjątkowo niesympatyczne pajęczaki.
Występowanie
Praktycznie na całym świecie. Na
pewno w całej Europie, szczególnie w Danii, Belgii, Niemczech,
Finlandii, Grecji, Wielkiej Brytanii,
Włoszech, Irlandii, Austrii i Polsce.
Tam, gdzie są w miarę umiarkowane
zimowe temperatury, kleszcze nie
muszą zapadać w sen zimowy, co
jeszcze sprzyja ich rozmnażaniu.
Na świecie występuje około 900 gatunków; w Polsce
jest ich 19. Tereny szczególnie „zakleszczone” to: Warmia,
Podlasie, Mazury, Opolszczyzna i
Zachodniopomorskie.
Kleszcze żyją głównie w lasach liściastych i mieszanych, na łąkach,
w gęstych zaroślach, paprociach.
Zwykle ukryte są w trawie i na niskich krzewach, nie tylko w lesie
czy na łące. Mogą występować też
w parku w środku miasta a nawet
w przydomowym ogródku.
Wabią je: biały kolor, ciepło, ruch
powietrza i zapach kwasu masłowego obecnego w pocie. Pasożytują
na ptakach, gadach, ssakach i nie
omijają ludzi. Potrafią przetrwać
niesprzyjające warunki. Kleszcz
zamknięty w probówce i włożony
do lodówki, po 2-3 godzinach zasypia. Kiedy „pogoda się polepszy”, w
krótkim czasie budzi się i znów jest
gotów do żerowania. Kleszcze nie żyją – jak się powszechnie sądzi – na
drzewach, z których spadają na upatrzonego żywiciela. Mogą znaleźć się
na drzewie, jeśli np. ptak będzie na
nim czyścił swoje pióra.
Zagrożenia
Kleszcze żywią się wysysając krew
swojej ofiary, dlatego tą drogą przenoszą choroby, które nabywają od zakażonych żywicieli. Przenoszą m.in.
130 odmian wirusów i 20 gatunków
krętków oraz innych bakterii, które
wywołują wiele chorób odkleszczowych, w tym boreliozę, kleszczowe
zapalenie mózgu (KZM), tularemię
i babeszjozę. Ślina kleszczy zawiera
środek znieczulający, dlatego można ukłucia nawet nie poczuć. Nie
wszystkie zakażenia prowadzą do
zachorowań, ale kleszcze grasują od
wczesnej wiosny, nawet aż do grudnia, a jeśli zima jest bardzo łagodna,
ryzyko jest praktycznie zawsze.

Przed spacerem:
Wybierając się na spacer na łono natury, warto założyć długie spodnie,
skarpety, coś z długim rękawem,
a na głowę – kapelusz, najlepiej z
szerszym rondem. Kleszcze „lubią”
tkaniny naturalne, więc lepiej, kiedy
odzież jest z tworzywa sztucznego.
Dodatkowo pomagają preparaty (repelenty) do spryskiwania (większość
z nich zawiera DEET) takie same lub
podobne do tych, które odstraszają
komary. Jednak w przypadku dzieci,
zbyt duże stężenie DEET może być
szkodliwe, poza tym mogą one przypadkowo zlizać środek np. z ręki.

krwi różne patogeny, które ma w
śliniankach czy jelitach”.
Miejsce po ukłuciu należy obserwować, a także zwracać uwagę na
wszelkie nietypowe objawy jak ból
głowy, senność, stan podgorączkowy. Jakiekolwiek wątpliwości są
sygnałem do wizyty u lekarza.
Borelioza
Jest najczęstszą chorobą odkleszczową, zwaną też chorobą
z Lyme. Wywołują ją krętki z rodzaju Borrelia. W Polsce, (według
Państwowego Zakładu Higieny) liczba zachorowań na boreliozę rośnie:
w roku 2012 – 8 806, w 2013 – 12 760,
w 2014 – 13 886, a w 2015 do końca
kwietnia już 2 906).

Po spacerze:
Kleszcze mocno przywierają do
skóry, dlatego sam prysznic nie wystarcza. Należy dokładnie sprawdzić
odzież i całe ciało, szczególnie w
miejscach, gdzie skóra jest delikatniejsza: na szyi, w pachwinach itd.
Znalezionego na skórze kleszcza
trzeba usunąć pęsetą lub „kleszczołapką”, chwytając go przy samej skórze i nie okręcając – by go nie uszkodzić – zdecydowanym ruchem, w
całości oderwać i zniszczyć. Miejsce
po kleszczu – zdezynfekować. Trzeba
pamiętać: „Kleszcza nie powinno się
stresować, np. smarując tłuszczem
czy przypalając, bo wtedy może on
zwymiotować i przekazać nam do

Zakażenie zwykle ma łagodny lub
bezobjawowy przebieg, a 30-50%
jest zwalczane przez system immunologiczny zakażonych osób.
Jeśli zacznie się rozwijać, choroba
ta przebiega fazowo. U większości
zakażonych najpierw pojawia się
niebolesny tzw. rumień wędrujący,
w środku którego widać przejaśnienie. Rumień może zaniknąć w ciągu
3-4 tygodni, a w przypadku osób leczonych – w ciągu kilku dni. Przed
upływem trzech miesięcy zwykle
występują: zapalenie stawów, zapalenie mięśnia sercowego, wczesna
neuroborelioza. Na skórze pojawia
się wtórny rumień wędrujący – poza miejscem ukłucia przez kleszcza.

Jak się chronić?
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Późniejsze objawy są jeszcze bardziej
dotkliwe, grożą też niebezpieczne
powikłania łącznie z zaburzeniami
psychicznymi.
Boreliozą można się też zarazić poprzez wypicie niepasteryzowanego
mleka, pochodzącego od zakażonej
krowy, owcy lub kozy. Po rozpoznaniu charakterystycznych objawów i
przeprowadzeniu badań laboratoryjnych, boreliozę leczy się antybiotykami przez 3-4 tygodnie.
Nie ma szczepionki przeciwko boreliozie.
KZM
Środkowoeuropejskie odkleszczowe
zapalenie mózgu (choroba ośrodkowego układu nerwowego) może u
części osób przebiegać bezobjawowo, szczególnie u dzieci. U innych,
po 7-10 dniach pojawiają się objawy
grypopodobne. Nawet, jeśli one ustąpią, choroba uderza po raz drugi i jej
objawy są silniejsze: wysoka gorączka, ból głowy, nudności, zaburzenia
świadomości, utrata przytomności.
Konsekwencje tej choroby mogą być
poważne. Wirusem wywołującym
KZM zakażonych jest 3-15 proc. populacji kleszczy w Polsce.
Co ciekawe, KZM nie dotyka takich
krajów jak Belgia, Luksemburg,
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Holandia, Irlandia, Portugalia,
Hiszpania i Wielka Brytania.
Najwięcej zachorowań odnotowuje
się w Austrii i tam szczepienia przeciwko KZM są obowiązkowe.
Szczepienia
Mniej niż 1% Polaków (podobnie jest
w Estonii, Łotwie i na Litwie) szczepi
się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
Ostatnio, Polacy w całym kraju nie
kupowali więcej niż 20 tys. szczepionek rocznie. W Austrii jest zaszczepione 80% społeczeństwa. W
Polsce takie szczepionki są zalecane, ale nie są obowiązkowe i nie są
też refundowane. Jednak np. przedsiębiorstwo Lasy Państwowe szczepi swoich pracowników, ponieważ
kosztuje to taniej, niż koszty ewentualnego leczenia. Osoby przebywające na stałe lub czasowo na terenach
północno-wschodniej i prawie całej
wschodniej Polski są bardziej narażone na atak tych małych, ale groźnych pajęczaków.
Szczepić, niezależnie od regionu,
powinni się miłośnicy obozów,
spływów kajakowych, grzybobrania, dzieci wyjeżdżające na obozy –
generalnie ci, którzy lubią kontakt
z naturą. Skuteczne i bezpieczne
szczepionki można podawać już

dzieciom w wieku od 1-2 roku życia – oczywiście za wiedzą i zgodą
lekarza. Przeciwwskazaniem jest
uczulenie na białko jaja kurzego.
Szczepionki nie chronią przed boreliozą i innymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze!
Skuteczność szczepionek jest wysoka, ale nawet osoby zaszczepione
nie powinny lekceważyć jakichkolwiek niepokojących objawów – należy udać się do lekarza.
Michał Nowacki
Źródła:
goniecpolski.nl
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Zielarskie ABC
Rumianek
Popularne zioło, jedna z najczęściej
stosowanych roślin leczniczych w
medycynie ludowej. Zastosowanie
rumianku jest wszechstronne;
używa się go jako środka przeciwbólowego, przeciwgorączkowego,
przeciwbakteryjnego i przeciwzapalnego. Aktywnym składnikiem
olejków występujących w kwiatach
rumianku sa azuleny, mające szerokie właściwości lecznicze.
Lecznicze zastosowanie rumianku:
• Jest wyjątkowo skuteczny w problemach z trawieniem. Likwiduje
wzdęcia, łagodzi napięcia jamy
brzusznej, rozładowuje gazy i uśmierza ból brzucha. Sprawdza się w stanach zapalnych żołądka. Korzystnie
wpływa na poprawę apetytu. Ma
właściwości rozkurczowe i pomaga
w uregulowaniu pracy jelit.
• Stosowany jako nalewka z dodatkiem spirytusu łagodzi objawy zgagi. Polecany chorym z zaburzeniami
jelitowymi.
• Lotne olejki zawarte w kwiatach
rumianku pomagają w zapobieganiu choroby wrzodowej i przyspieszają proces gojenia się wrzodów już
istniejących.
• Rumianek stosowany jest także
przy zapaleniu pęcherza moczowego.
• Służy kobietom w ciąży, poza tym
łagodzi bóle głowy, bóle miesiączkowe, redukuje objawy menopauzy.
Przynosi ulgę w czasie przedmiesiączkowego bólu głowy i zapalenia
sutka. Pomaga także w przywracaniu miesiączki po długotrwałych
stanach napięcia lękowego.
• Herbata z rumianku jest skuteczna w przypadku nadmiernego stresu. Działa uspokajająco na system
nerwowy i sprawdza się w walce z
bezsennością.
• Jako ogólny środek przeciwbólowy, rumianek stosuje się przy bólach głowy, w czasie migreny, bólu
zęba, ucha, mięśni, także w przypadku nerwobólów i bólów reumatycznych.
• Jest skutecznym lekarstwem w
obniżaniu gorączki, może być podawany w czasie grypy, przeziębienia,
bólu gardła i kaszlu.
• Rumianek jest wysoce antyseptyczny, walczy z bakteriami i jest
dobrym środkiem w zwalczaniu
pleśniawek (Candida albicans).
• Podczas problemów z nerkami,
ma działanie podobne do piwa, dla-

tego podaje się go, kiedy zaistnieje
potrzeba uregulowania pracy nerek.
• Pomaga naszemu organizmowi
także w okresie chłodów i zimy, w
czasie nagłych zmian ciśnienia powietrza. Wieczorami pobudza wzrok
i koncentrację.
• Służy również dzieciom. Łagodzi
kolki u niemowląt, sprawdza się
przy zaparciach i działa antybakteryjnie na przeziębienie.
• Wskazane jest profilaktycznie systematyczne picie herbaty rumiankowej, nawet wtedy, kiedy jesteśmy
zdrowi.
Zastosowanie zewnętrzne:
• W formie okladów stosowany jest
w leczeniu zapalenia oczu i spojówek. Regeneruje zmęczone oczy,
przeciążane podczas pracy z komputerem.
• Jako antyseptyczny lek użyty zewnętrznie, skutecznie pomaga na
owrzodzenia, hemoroidy, oparzenia,
czy wypryski skórne, oraz miejsca z
rodzącym się stanem zapalnym.
• W postaci kremu rumiankowego używany jest w infekcjach dróg
płciowych.
• W formie parowych inhalacji łagodzi astmę, gorączkę sienną, zapalenie zatok i katar.
• Nasiadówki rumiankowe pomagają podczas zapalenia pęcherza moczowego i w walce z hemoroidami.
• Olejek rumiankowy jest dobrym
środkiem do masażu zbolałych kończyn.
• Wacik z naparem rumiankowym
eliminuje obrzęki skórne.

• Rumiankowa kąpiel z olejkami
eterycznymi jest idealna dla osób
zestresowanych, cierpiących na zaburzenia skórne i trądzik. Odświeża
i przywraca pozytywny nastrój.
Pomaga w zasypianiu.
• Inhalacja z naparem rumiankowym jest pomocna w przypadku
przeziębienia, chorych zatok, zapalenia gardła, zapalenia górnych dróg
oddechowych, jamy ustnej, kataru.
• Herbatka rumiankowa służy również do przemywania oczu, jest polecana przy takich skórnych chorobach jak egzema i grzybica.
• Lecznicze walory rumianku mają także zastosowanie w kosmetyce. Regularnie stosowana inhalacja przyspiesza regenerację cery.
Przemywanie twarzy wywarem z
rumianku kilka razy w tygodniu powoduje, że skóra staje się zdrowsza
i bardziej miękka w dotyku.
• Kremy z dodatkiem olejku rumiankowego odświeżają, relaksują,
są przydatne w masażach.
• Wywar z rumianku stosuje się również do płukania włosów (zwłaszcza
blond). Popularne płukanki rumiankowe rozjaśniające włosy mogą nadać im rudawego połysku. – Aby
tego uniknąć należy kupić suszony
rumianek w sklepie zielarskim. Jest
to zdrowa, naturalna metoda na rozjaśnianie włosów. Rumianek może
nie działa tak szybko jak chemia, ale
jest skuteczny, przy tym wzmacnia
włosy, dodając im złotego połysku.
Włosy należy płukać wywarem z rumianku zaraz po ich umyciu szamponem i dokładnym spłukaniu ich.
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• Szampony i inne produkty do pielęgnacji włosów zawierające rumianek powodują, że włosy są błyszczące, zdrowe i puszyste.
Herbatki, napary, płukanki
Herbatka rumiankowa według
Maurice Messegue
Ten słynny francuski zielarz po
zastosowaniu rumiankowej terapii pozbył się nieustających bólów
migrenowych. Dwie łyżki stołowe
świeżych lub suszonych kwiatów rumianku, trzeba zaparzyć w 0,5 litra
gotującej się wody. Zioła powinno
się gotować przez 40 minut na wolnym ogniu. Następnie należy wywar
przecedzić i posłodzić czystym syropem klonowym. Pić przez 14 dni
od jednej do dwóch porcji (filiżanka)
na raz.
Olejek rumiankowy do masażu ciała (bóle pleców, nerwobóle)
Kwiaty rumianku wsypać do malej
buteleczki i zalać oliwką z oliwek.
Butelka powinna być szczelnie zamknięta i postawiona w słonecznym
miejscu przez okres dwóch tygodni.
Po tym czasie przechowywać w lodówce. Używać w razie potrzeby.
Rumiankowa płukanka do włosów
Pół szklanki suszonych kwiatów
rumianku zalać czterema szklankami wody i gotować przez 5 minut.
Przecedzić. Płukać włosy letnim wywarem od razu po umyciu.
Ziołowy szampon z rumiankiem
Składniki: 1,5 szklanki wrzącej wody, 2 łyżki stołowe suszonego rozmarynu, 2 łyżki stołowe suszonych
kwiatów rumianku, ½ szklanki pokruszonych liści mięty, 1 jajko, ¼
łyżeczki boraksu, 2 szklanki szamponu bez detergentów:
Wykonanie: Umieścić wszystkie
składniki w misce średniej wielkości i zalać gotującą się wodą.
Odczekać godzinę, następnie odcedzić. Jajko ubić na puszystą pianę,
dodać szampon i boraks i zmieszać
z ziołowym wywarem. Przelać do bu-

telki i zakorkować. Przechowywać
w lodówce. Używać jak normalny
szampon.
Herbatka z cytryną
Miłośnikami rumianku są Włosi,
którzy rumiankową herbatkę piją z
cytryną. Nie dość, że jest smaczna,
to jeszcze rewelacyjnie działa na żołądek i dwunastnicę. To propozycja
dla wrzodowców, aby rumiankiem
z cytryną koili swoje dolegliwości.
Rumianek jest cudownym ziołem
działającym rozluźniająco na system nerwowy, jak i dobrodziejstwem dla układu pokarmowego.
Doskonały dla niemowląt i dzieci.
Dzięki swoim właściwościom leczniczym korzystnie wpływa na mięśnie całego organizmu, umożliwiając
ich rozluźnienie. Można stosować
go wewnętrznie, jak i zewnętrznie.
Ostatnie badania dowiodły, że rumianek działa jako naturalny lek
przeciwhistaminowy. Dlatego może
być stosowany przy astmie, gorączce
siennej, egzemie. Greccy naukowcy
z uniwersytetu w Atenach, opublikowali niedawno wyniki swoich badań
stwierdzające, że rumianek posiada
właściwości antyrakowe. Uczeni
przebadali grupę 500 Greków i zauważyli, że u pacjentów, którzy regularnie pili napar z rumianku od
dwóch do sześciu razy w tygodniu,
znacznie obniżyło się ryzyko raka
tarczycy – spadło aż o 70 procent.
To rewelacyjne zioło ma ponad
tysiącletnią tradycję. Mnogość zastosowań, dostępność oraz skuteczność sprawiają, że rumianek jest na
pierwszym miejscu wśród innych
naturalnych preparatów. Jeżeli więc
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cierpimy na jakiekolwiek schorzenia, najpierw wypróbujmy rumiankowej herbatki, inhalacji, czy olejku.
Może okazać się, że wizyta u lekarza
nie będzie konieczna.
Ważne! Nie wolno stosować rumianku w zbyt dużych ilościach.
Zwiększa się ryzyko uczulenia lub
podrażnienia. Po ekstremalnym
przekroczeniu dozwolonej dawki,
może mocno alergizować!
Pamiętać też należy, że rumianek
nie może zastąpić kuracji zalecanej
przez lekarza.
Marta Wawrocka
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Szlachetne zdrowie
Co nieco o wrzodach żołądka
Bóle brzucha, mdłości i wymioty,
uczucie ucisku w nadbrzuszu, zgaga, utrata masy ciała, brak apetytu… Niektóre z tych objawów trafiają się nam wszystkim od czasu
do czasu. Gdy zaczynają nam doskwierać częściej, mogą sygnalizować chorobę wrzodową żołądka.
Ludzki żołądek ma kształt worka
zbudowanego z mięśni gładkich
(tak, tak to te, na pracę których nie
mamy wpływu) od wewnątrz pokrytego warstwą śluzu zabezpieczającą
przed niepożądanym działaniem
soków trawiennych o bardzo kwaśnym odczynie. Mieszanina kwasu
solnego i enzymów trawiennych bez
problemu mogłaby uszkodzić mięśniówkę żołądka. Choroba wrzodowa
polega między innymi na uszkodzeniu śluzówki, która przestaje pełnić
swoją ochronną rolę, pozostawiając
warstwę mięśniową na pastwę żrących soków.
Wrzód jest więc nadżerką
Co powoduje tę dolegliwość i jakie
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne

uprawdopodobniają jej powstanie.
Sprawcą naszych kłopotów jest bakteria Helicobacter pylori, wyglądająca na mikroskopowych zdjęciach
zupełnie niegroźnie i nawet sympatycznie. Mnie kształtem przypomina
małą mątwę, ale niech nas jej wygląd nie zmyli.
Szacuje się, że bakterią zarażone jest
około 70 % naszego społeczeństwa, a
w krajach trzeciego świata około 100
%. Helicobacter powoduje 75 % choroby wrzodowej żołądka i 95 % przypadków wrzodów dwunastnicy – te
dane przerażają. Chorobotwórczym
drobnoustrojem zarażamy się w
zupełnie prozaicznych okolicznościach. Wystarczy zaniedbać zasady
higieny, spożyć skażony nabiał czy
wodę a w przypadku dzieci wystarczy kontakt z brudnym smoczkiem
czy zabawką. Bakteria lubi kwaśne
środowisko żołądka, dlatego gdy
dochodzi do większego zakwaszenia treści pokarmowej, sprzyja to
rozmnażaniu bakterii – a im jest jej
więcej tym większe spustoszenie
sieje w śluzówce.

Powinniśmy więc unikać pokarmów
silnie zakwaszających nasz żołądek – tłustych mięs, sosów i zup z
dodatkiem zasmażek, produktów
pełnoziarnistych czy powodujących
wzdęcia. Starajmy się też unikać
spożywania alkoholu, kawy, palenia tytoniu, długotrwałych sytuacji
stresowych.
Długotrwale nieleczone wrzody mogą zacząć krwawić, wtedy w treści
żołądkowej chorego możemy zaobserwować substancje przypominającą fusy z kawy a będące ściętą krwią.
W poważniejszych stanach może
dochodzić do obfitego krwawienia
i krwawych wymiotów oraz do perforacji (przedziurawienia) żołądka
i bezpośredniego zagrożenia życia.
Leczenie choroby polega na eliminacji bakterii antybiotykoterapią oraz
stosowaniem odpowiedniej diety,
dającej wytchnienie nadwyrężonemu żołądkowi.
W diecie polecane są chude mleko
i jego przetwory, pszenne pieczywo,
gotowane warzywa, potrawy przygotowywane na parze lub pieczone w
folii oraz regularne przyjmowanie
posiłków w małych porcjach.
Na szczęście nie mam szczególnych problemów z żołądkiem, tłustości nie lubię, problem palenia
papierosów już mnie nie dotyczy…
mogę sobie pozwolić na małą kawę.
pH niektórych pokarmów:
• Cola 2,5
• Wieprzowina 5,6
• Kiszona kapusta 3,4
• Kwaśne mleko 5
• Kawa 5
Małgorzata Baran
Źródła:
Poradniki medyczne
pl.wikipedia.org,
portal.abczdrowie.pl
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Ciekawostki
Herbatka na kaca
Internetowym hitem stał się oczyszczający japoński napój z zielonej
herbaty, skuteczny na wiele dolegliwości, a przede wszystkim na kaca.
Poza leczeniem skutków nadużycia
mocniejszych trunków, herbatka ma
jeszcze inne zalety: alkalizuje organizm, oczyszcza z toksyn i poprawia
samopoczucie.
Sposób przygotowania tej magicznej
mikstury jest prosty i szybki. Należy
zmieszać w blenderze następujące
składniki: wodę, proszek z liści zielonej herbaty (matcha), cytrynę i
dowolny owoc na przykład: jabłko,
gruszkę, banana, kilka kawałków
świeżego ananasa, truskawki czy
maliny. Jeżeli ktoś preferuje słodkie smaki, może również dodać do
napoju odrobinę miodu lub cukru
brzozowego. Smakosze doprawiają
napój syropem z niebieskiej agawy
– kaktusa w kolorze nieba.
Po zmieszaniu wszystkich składników, oczyszczający napój należy od
razu skonsumować. Jeżeli wierzyć
internetowym zapewnieniom, świat
od razu nabiera kolorów, a samopoczucie staje się doskonałe nawet
wtedy, kiedy poprzedniego wieczora
ktoś wypił o kilka drinków za dużo.
Kocie piłeczki a polityka
Włoscy deputowani odkryli niezwykle skuteczny sposób na poprawę
wydajności swojej pracy w czasie
długotrwających głosowań w parlamencie. Tym odkryciem są małe
piłeczki znane jako kocie zabawki.
Praktyka pokazała, że skutecznie
blokują one przycisk do głosowania,
dzięki czemu nie trzeba go cały czas
naciskać.
Do tej pory, podczas wyczerpujących
serii długich głosowań, deputowani
wspomagali się kulkami z papieru.
Wkładali je do urządzenia do głosowania tak, że guzik był cały czas włączony, więc nie trzeba było go przyciskać i długo przytrzymywać. Kiedy
okazało się, że piłeczki dla kotów
sprawdzają się lepiej niż papierowe
kulki, włoscy politycy przynoszą na
salę obrad całe opakowania „wspomagaczy” i rozdają je sąsiadom w
parlamentarnych ławkach. Opcja
polityczna nie ma w tym przypadku
żadnego znaczenia.
Kort tenisowy na dnie morza
Nieprawdopodobne? A jednak możliwe. Taki projekt można zrealizować w ciągu pięciu lat, a jego koszt
to przynajmniej kilka miliardów dolarów. Ostateczna cena uzależniona

będzie od funkcji, jakie ma pełnić
obiekt. Tak twierdzi jego autor – polski architekt Krzysztof Kotala.
Polak stworzył projekt kortu tenisowego zanurzonego pod wodą, wzbudzając ogromne zainteresowanie
na całym świecie. Autor pomysłu
w chwili obecnej poszukuje inwestora w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich.
Kompleks ma się składać z siedmiu kortów tenisowych, ale mógłby
także pełnić rolę centrum rekreacji
lub centrum wystawowego. Do jego
budowy mogą być zastosowane zarówno nowoczesne technologie jak
i materiały budowlane nieszkodzące
środowisku.

Guinnessa. Ta jedyna w swoim rodzaju impreza miała miejsce na biegunie północnym, a rugbiści uzbierali 3 tysiące brytyjskich funtów dla
charytatywnej organizacji Wooden
Spoon, zajmującej się pomaganiem
niepełnosprawnym dzieciom poprzez sport rugby.
Uczestnicy pionierskiej ekspedycji wyruszyli z Resolute Bay na
południu Wyspy Cornwallisa w
Kanadzie i pokonali 160 kilometrów
po zamarzniętym morzu. Docierając
do bieguna północnego, zawodnicy
nie tylko rozegrali tam mecz, ale jednocześnie ustanowili nowy rekord
w kategorii – najdalej na północ
przeprowadzona rozgrywka rugby.

Fryzury na cenzurowanym
Władze w Iranie zabroniły swoim
mieszkańcom noszenia długich
włosów kojarzących się głównie z
subkulturą punków. Według rządzących, takie fryzury wyrażają
uznanie dla działań szatana i są
przyzwoleniem homoseksualizmu.
Niepożądane jest również wyskubywanie brwi przez mężczyzn, tatuowanie się i korzystanie z solarium.
Irańscy duchowni przypominają w
ten sposób młodym Irakijkom i
Irańczykom, że muszą wystrzegać
się nieislamskich zachowań i elementów ubioru.
Właściciele salonów fryzjerskich
już zostali poinformowani o tym,
że świadczenie takich usług na życzenie klientów będzie oznaczało
zamknięcie ich zakładów. Fryzjerzy
dostali odgórnie przygotowany katalog fryzur, jakie mogą proponować
młodym ludziom.
Policja obyczajowa
w Iranie jest w sezonie letnim jeszcze
bardziej aktywna
niż zwykle, jej patrole najczęściej pojawiają się w parkach
i centrach handlowych. Irańskim
władzom chodzi o
to, aby mieszkańcy tego kraju dbali o zachowanie
muzułmańskich i
irańskich wzorców
kulturowych w codziennym życiu.

Znikająca woda
Jezioro Lost Lake w stanie Oregon
w Stanach Zjednoczonych jest zjawiskiem wyjątkowym. Każdego roku, tajemnicza dziura odprowadza
wodę z całego jeziora powodując,
że w tym miejscu powstaje rozległa
łąka. O ile zimą i wczesną wiosną,
dzięki wodzie ze śniegów i roztopów
jezioro jest pełne, o tyle w lecie zanika. Geologowie twierdzą, że takie
zjawisko jest wynikiem wulkanicznej przeszłości terenu budujących
podłoże skał, a dziura w jeziorze jest
jedną z jaskiń lub tuneli lawowych.
Woda przeciska się przez skały wulkaniczne i zasila warstwę wodonośną. Jest to najprawdopodobniejsza
teoria wyjaśniająca gdzie woda „ginie”, ale jeszcze niepotwierdzona
naukowymi badaniami.

Historyczny mecz
Rugbiści na wózkach rozegrali
wyjątkowy mecz
i pobili rekord

Opracowała: Karolina Tomczak

Źródło: wyborcza.pl
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Kącik absurdu
Serialowe irytacje
Polskie seriale opowiadają nie o życiu, jakie prowadzi przeciętna polska rodzina, ale o świecie, w którym
chciałaby żyć. A widzowie kupując
te nierealne opowieści zapominają,
że coraz częściej to, co widać na
ekranie, nie ma żadnego związku z
rzeczywistością.
Zapraszam na wędrówkę po polskich serialach i ich największych
absurdach.
Rodzina
Na serialową rodzinę zawsze można liczyć. Łączące ich więzi są tak
silne, że przetrwają nawet największy życiowy kataklizm. Członkowie
wielopokoleniowej zazwyczaj familii
w stosunku do siebie są tolerancyjni i wyrozumiali. Z obiektywizmem
bywa różnie, ale nie to jest przecież
najważniejsze. Liczy się gotowość
udzielenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W razie
kłopotów jednego z członków rodziny, cała jej reszta rusza na pomoc i
robi wszystko, aby bliźniemu ulżyć
w cierpieniu. Potrzebne są pieniądze? Nie ma sprawy. Nawet wtedy,
gdy w grę wchodzą kilkutysięczne
pożyczki. Ze zwrotem też nie ma
problemu, bo na ogół pożyczkobiorca słyszy „zwrócisz, kiedy będziesz
mogła/mógł. Trzeba znaleźć pracę?
Nic prostszego. Potrzebny lekarz
specjalista? Jest dostępny od zaraz.
Piękne polskie miasta
Główne role w naszych rodzimych
telenowelach, oprócz oczywiście
aktorów, grają miasta. Warszawa,
Sandomierz, Kraków, Wrocław
przedstawiane są tak, że trudno niekiedy odróżnić, w jakim miejscu rozgrywa się akcja. Ale wszystkie mają
jedną cechę wspólną. Są piękne.
Nie widać blokowisk, obskurnych
klatek schodowych, rozpadających
się domów, zaniedbanych okolic. Za
to są odrestaurowane stare miasta,
zielone parki, szerokie ulice, baseny,
centra handlowe, jednym słowem
miejsca wyjęte z folderów biura podróży. Sceny kręcone są tak tendencyjnie, że widzom nieznającym na
przykład Warszawy kojarzy się ona
tylko z Wisłą i Starym Miastem.
Ludzie mieszkający w tych pięknych
miastach jeżdżą dobrymi samochodami, są modnie ubrani, zadowoleni z życia jakie prowadzą i uśmiechają się od ucha do ucha. Widział

ktoś takich od rana do wieczora
pozytywnie nastawionych do życia
Polaków? Takich pełnych zapału
optymistów? Bo ja nie.
Bajkowe szpitale
Na temat szpitala w Leśnej Górze
(„Na dobre i na złe”) i toruńskiej placówki znanej z serialu „Lekarze”, napisano już wiele komentarzy. Nawet
ich najwięksi sympatycy muszą
przyznać, że przedstawione w nich
szpitalne realia są w wielu przypadkach oderwane od rzeczywistości.
Serialowe szpitale funkcjonują zupełnie inaczej niż większość placówek, w których przeciętny Polak
zmuszony jest się leczyć. Budynki
szpitali sa doskonale utrzymane,
funkcjonalne i wyposażone w najnowszy sprzęt. W serialowych placówkach nie ma kolejek, za to specjalistów jest bez liku. Pielęgniarki
w lot odczytują życzenia pacjentów,
a lekarze są na każde ich zawołanie.
Personel medyczny nie narzeka na
wynagrodzenie i dba o pacjenta
najlepiej jak potrafi, a każdą zawodową porażkę okupuje ogromnym
stresem. Zawsze na pierwszym planie pokazane są ciepłe relacje pacjent-lekarz, który chwyta chorego
za ręce, patrzy mu głęboko w oczy
i zapewnia, że wszystko będzie dobrze. Na dodatek interesuje się jego
życiem prywatnym i nawet w domu
przeżywa tragizm swojego pacjenta.
Jaka szkoda, że w rzeczywistości nie
zawsze jest tak serialowo.

Perfekcyjne urzędy
Serialowych bohaterów otaczają
serialowi urzędnicy. Profesjonaliści,
perfekcjoniści, eksperci, służący
radą i pomocą w każdej sytuacji.
Ułatwiają telewizyjnym obywatelom życie, dbają o to, aby problemy
z jakimi się do nich zwrócili zostały
natychmiast rozwiązane i to z korzyścią dla petenta.
Przeciętny polski klient mający do
czynienia z biurokratyczną rzeczywistością, wiecznym niezadowoleniem urzędników, traktujących
ich jak obywateli drugiej kategorii
doskonale wie, że takie perfekcyjne
przedstawianie urzędników jest absurdalne i niewiele ma wspólnego
z prawdą. Oczywiście powyższa opinia nie dotyczy wszystkich osób pracujących na co dzień w urzędach.
Jednak to, co widzimy na ekranie
telewizora, nijak ma się do urzędniczych realiów.
Apolityczność
W wielu amerykańskich serialach
bohaterowie interesują się życiem
politycznym kraju, bo polityka wiąże
się z pracą, mieszkaniem i kredytami każdego obywatela. Polskie seriale od takich politycznych rozterek są
całkowicie wolne. I chociaż od lat
dzielą Polaków polityczne PO-PiSowskie podziały, a nasze państwo
często nie staje na wysokości zadania, w rodzimych serialach polityka
to temat tabu.
Nie wymienia się takich nazw jak

Źródło: swiatseriali.pl
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PO, PiS, SLD, czy PSL. Bohaterowie
nie mają poglądów politycznych, nie
są ani z prawicy, ani z lewicy, ani z
centrum. Żyją w jakimś wyimaginowanym świecie wolnym od politycznych nacisków, decyzji i wyborów.
W konsekwencji nie poruszają (mając ogromny wpływ na widzów i ich
poglądy) takich tematów jak in vitro,
aborcja, jednomandatowe okręgi
wyborcze, wybory prezydenckie, podatki, bezrobocie. Czy tak wygląda
prawdziwe życie?
Nie palę, nie przeklinam
Oglądając rodzime seriale można by
przypuszczać, iż Polska jest krajem
wolnym od papierosowego nałogu.
W serialach nie pali bowiem prawie nikt. Nie istnieje temat śmiertelności wśród palaczy, chorób na
jakie zapadają, kosztów jakie ponosi
państwo w związku z ich leczeniem.
Scenarzyści chyba nie zdają sobie
sprawy z potęgi telewizji. Nie przychodzi im do głowy, że poruszając te
drażliwe tematy, mogliby zrobić wiele dobrego na przykład dla młodych
ludzi, których coraz więcej wpada w
szpony tytoniowego nałogu.
Polacy przeklinają. W pracy, w domu, w warsztacie, w sklepie. Taka
już nasza narodowa przywara. A
seriale trzymają nas w przeświadczeniu, że dzieci nigdy nie słyszały
przekleństw z ust rodziców, czy starszych kolegów.
I dają nam wręcz do zrozumienia, że
wszyscy obywatele posługują się na
co dzień poprawną, literacką wręcz
polszczyzną.
Studenckie życie
Jakie jest, każdy wie. Zwłaszcza tych
uboższych żaków, obracających w
ręku każdą złotówkę, dorabiających
stróżowaniem, czy zmywaniem garów, mieszkających w przepełnionych akademikach, często wyposażonych w sprzęty rodem z PRL-u.
Oczywiście powyższy schemat nie
dotyczy wszystkich studentów, ale
większości na pewno. Natomiast
bohaterowie seriali studiują aby
spełnić swoje marzenia albo ambicje dobrze sytuowanych rodziców,
w ostateczności dlatego, że taki jest
obowiązujący trend. Uczą się niezbyt
dużo, częściej odwiedzają modne
kluby, galerie handlowe, plotkują i
balują. Mieszkają w doskonale wyposażonych apartamentach rodem z
Ameryki, pełnych drogiego sprzętu,
jeżdżą dobrymi samochodami, a ich
myśli nie zaprzątają problemy skąd
wziąć pieniądze na kolejny czynsz,
albo jak przeżyć kilka następnych
dni. Żyją lepiej niż średnio zarabiający Polacy.

Źródło: filmweb.pl

Jak z żurnala
Bohaterki naszych telenowel są wystylizowane, zadbane, wypoczęte,
zrelaksowane i zawsze występują
w odpowiednich do danej sytuacji
strojach i perfekcyjnym makijażu.
Obojętnie czy akcja filmu toczy się
na basenie, w sklepie, w kuchni,
w centrum handlowym, u lekarza
czy w sypialni, wyglądają tak, jakby
przed chwilą wyszły z salonu piękności. A scenarzystom fikcja z rzeczywistością całkowicie się pomieszały.
Przeciętna polska kobieta i tak nie
będzie się identyfikować z bohaterkami seriali, bo ona nie ma czasu i
środków finansowych na to, aby bez
przerwy wyglądać tak, jakby zeszła
z okładki żurnala.
Kariera i praca
Serialowi bohaterowie nie mają
problemów ze znalezieniem i podjęciem pracy bądź jej utrzymaniem,
a jeżeli już coś takiego się przydarzy,
to kłopoty okażą się przejściowe. W
telewizyjnych realiach niepotrzebne
jest doświadczenie zawodowe, praktyka, staż, a etat można dostać od
ręki. Taki twór prawny, jak będące
zmorą Polaków „umowy śmieciowe”
w serialowej rzeczywistości oczywiście nie istnieje. Tam wszystko jest
inaczej. Młody człowiek w momencie ukończenia studiów, posiada już
coś tak cennego jak doświadczenie
zawodowe i kompetencje.
Serialowi bohaterowie mogą liczyć
na serialową rodzinę, która w razie
kłopotów pomoże im znaleźć dobrze
płatną pracę. Poza tym świetnie zarabiają, ale się nie przepracowują.
W odróżnieniu od zapracowanych
Polaków, całe dnie spędzają na
plotkowaniu i pogaduchach. Biuro
pracuje samo, a pracownicy albo
romansują, albo zajmują się sobą.
Krytycy bezlitośnie rozprawiający
się z niedoskonałościami polskich
seriali, twierdzą, że jedynym i prawdziwie pokazanym aspektem pol-

skiego rynku pracy jest zdobycie
jej po znajomości.
Rodzinne posiłki
Wielopokoleniowe rodziny spożywają wspólnie posiłki, zasiadając
przy zastawionym stole, gdzie króluje świeże pieczywo, wędliny i ser
gustownie ułożone na półmiskach,
pomidorki, jajeczka, jogurty, kawa
lub herbata (koniecznie w dzbanku).
Podczas jedzenia omawia się ważne
sprawy rodzinne i podejmuje decyzje. Nikt nikomu nie przerywa i nie
wchodzi w słowo. Wszyscy cierpliwie czekają na zakończenie jednej
kwestii i dopiero wtedy zaczynają
się wypowiadać. Można odnieść wrażenie, że członkowie rodziny mają
bardzo dużo wolnego czasu, dorośli
nie pracują, a dzieci nie chodzą do
szkoły.
Absurdy występujące w rodzimych
serialach można by wymieniać jeszcze długo. Od używania telefonów
komórkowych z klapką, kiedy nie
otwierając telefonów i tak wiadomo
kto dzwoni. Poprzez wstrząsającą
śmierć jednej z bohaterek w kartonach, które to wydarzenie przez
długi czas było internetowym hitem.
Aż do zachodzenia w ciążę w trakcie
leczenia choroby wenerycznej, które mogło spowodować ciążę, nawet
przy bezpłodności partnera.
Serialowa rzeczywistość często nie
ma nic wspólnego z prawdziwym
życiem. Scenarzyści przenoszą widzów, przeciętnie zarabiających i
przeciętnie żyjących ludzi do innego świata, dając im namiastkę życia,
jakiego pragną. Jednak często są to
sytuacje tak nierzeczywiste, że ocierają się o granice absurdu.
Malwina Komysz
Źródła:
interia360.pl,
rozrywka.dziennik.pl, film.wp.pl,
natemat.pl, swiatseriali.pl
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Porady z szuflady
Jak zabezpieczyć mieszkanie przed
wyjazdem na wakacje?
Wakacje tuż, tuż. Wielu z nas wybierze się wkrótce na zasłużony i długo
oczekiwany wypoczynek. Ale wakacje, to także intensyfikacja działań
wszelkiego typu złodziei i włamywaczy. Jeżeli nie zadbamy o swoje
mienie, może się okazać, że to na
co pracowaliśmy latami, często cały dorobek naszego życia, możemy
stracić w oka mgnieniu.
Jak zabezpieczyć nasze mieszkanie,
aby uniknąć włamania lub kradzieży i po powrocie z wakacji nie zastać
przysłowiowych gołych czterech
ścian? Oto najważniejsze zasady,
które należy zastosować, o których
trzeba wiedzieć i pamiętać.
Ubezpieczenie
W zależności od rodzaju wykupionej
polisy, w przypadku włamania lub
kradzieży, będzie można uzyskać
mniejszą lub większą rekompensatę. Najzwyklejsza polisa ubezpieczeniowa (tak często przez nas
niedoceniania), może obejmować
wyposażenie mieszkania (domu),
strych, piwnicę, garaż, czy altankę.
Wbrew pozorom takie rozwiązanie
wcale nie jest drogie. Wystarczy
skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, który cenę polisy
dostosuje do naszych możliwości
finansowych. Pamiętajmy, że wykupując ubezpieczenie, po pierwsze
otrzymamy jakąś rekompensatę za
utracone mienie, a po drugie zyskamy spokój. Powiedzenie „przezorny
zawsze ubezpieczony” jest w tym
przypadku całkowicie adekwatne
do mogącej zaistnieć sytuacji.
Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia:
czasowe – obejmujące na przykład
okres naszego urlopu, oraz stałe.
Polisy ubezpieczeniowe stanowią
dobre zabezpieczenie nie tylko
przed ewentualnym włamaniem,
lecz także pożarem lub zalaniem.

Zabezpieczenia
• Zastosowanie różnego rodzaju
zabezpieczeń nie jest wyrzuceniem
pieniędzy w błoto. Warto zainwestować w systemy alarmowe i antywyważeniowe, antywłamaniowe rolety, atestowane zamki i blokady do
drzwi o zróżnicowanej konstrukcji,
które mogą przysporzyć włamywaczowi sporo kłopotów i być może
okażą się nie do sforsowania. Taka
inwestycja uchroni nasze mienie nie
tylko podczas wakacyjnych wyjazdów, ale też na co dzień.
• Drzwi wejściowe powinny być
solidne i zaopatrzone zarówno w
odpowiednie zabezpieczenia, jak
i w atesty stwierdzające ich funkcjonalność. Ważny jest nie tylko
sam materiał, lecz także właściwie
dobrany zamek oraz odpowiednio
zamocowana ościeżnica, która ma
uniemożliwiać ich wyważenie. Nie
pomoże nawet najbardziej solidny
zamek antywłamaniowy, jeżeli nie
będzie zamocowany w drzwiach o
solidnej konstrukcji. Oczywiście,
drzwi dobrej jakości nie należą do
najtańszych, jednak tego typu inwestycja to bezpieczeństwo, z którym
tak często przecież utożsamiany
dom.
• Podczas nieobecności w mieszkaniu, doskonale sprawdzają się tak
zwane „symulatory obecności”, które automatycznie włączają światło
na kilka godzin, maskując nieobecność lokatorów.
• W domkach jednorodzinnych
warto założyć kraty w okienkach
piwnicznych, oknach tarasowych i
drzwiach balkonowych. Należy także zabezpieczyć tyły budynku, drzwi
garażowych i wszystkich pomieszczeń, przez które można się do niego
dostać.
• Mieszkańcy lokali w blokach czy
kamienicach, powinni zadbać o
pomieszczenia, w których trzymają
cenne dla nich rzeczy. Eksperci podpowiadają, że doskonale sprawdzają
się inteligentne urządzenia monitorujące połączone z internetem i
pozwalające na podgląd obrazu w
każdym momencie z dowolnego
miejsca na ziemi. Dodatkowe funkcje, takie jak wbudowane czujniki
ruchu, gwarantują, że nagrywanie

rozpocznie się wyłącznie w momencie wykrycia zagrożenia.
• Można zainstalować profesjonalny system podsłuchowy i rejestrator audio. Nie budzą one żadnych
podejrzeń włamywaczy, za to mogą
stanowić dowód w sądzie.
• Warto także zainstalować w mieszkaniu tak zwane timery – czasowe
włączniki elektryczności, które o
ustalonych porach włączają i wyłączają nie tylko światło, lecz także
pozostałe sprzęty takie jak radio czy
telewizor.
Depozyt
Mieszkanie nie jest bezpiecznym
miejscem do przechowywania cennych rzeczy. Pieniądze, biżuteria,
akcje, czy obligacje, powinny znaleźć się w bankowym depozycie,
lub zostać oddane na przechowanie osobom godnym zaufania. Nie
chowajmy tego co przedstawia jakąkolwiek wartość, w puszkach po
kawie, czy wymyślnych schowkach.
Włamywacze i tak je odnajdą.
Sąsiedzka pomoc
• Nie zostawiajmy kluczy od mieszkania pod wycieraczką, w doniczkach na kwiatki, lub innych schowkach. Dajmy je sąsiadom do ręki.
• Sąsiedzi, których darzymy pełnym zaufaniem, w czasie naszej
nieobecności powinni odwiedzać
nasze mieszkanie i na kilka godzin
zapalić światło, co może zmylić włamywaczy i utwierdzić ich w przekonaniu, że w mieszkaniu stale jest
ktoś obecny.

Antwerpia po polsku

czerwiec 2015

47

• Nasza skrzynka pocztowa powinna
być regularnie opróżniana. Leżące
na wycieraczce ulotki reklamowe
bądź rachunki, są doskonałym sygnałem dla włamywaczy, że jesteśmy
na wakacjach. Jeżeli nikt nie może
zająć się naszymi przesyłkami, należy zlecić w urzędzie pocztowym, aby
listy pozostały w placówce do czasu
naszego powrotu z wakacji.
• Sąsiad powinien być także poinformowany o terminie naszego
powrotu z wakacji. Będzie wtedy
uczulony na wszystkie odgłosy i
mniej lub bardziej podejrzane hałasy dobiegające z naszego lokum.
Przezorność i spostrzegawczość
• Każda wartościowa rzecz którą posiadamy, powinna być oznakowana.
W razie włamania o wiele łatwiej
można później dokonać jej identyfikacji. Zapisując numery fabryczne
komputera, kamery, czy telewizora,
dajemy sobie większą szansę na odnalezienie skradzionego sprzętu.
• Należy sporządzić listę posiadanych wartościowych przedmiotów
i w trwały oraz niewidoczny dla złodzieja sposób oznakować je. Warto
również sporządzić dokumentację
fotograficzną cennych przedmiotów
(biżuteria, antyki, obrazy), co w przypadku kradzieży znacznie zwiększy
szanse na ich odzyskanie.
• Trzeba uważnie obserwować okolice naszego lokum i zainteresować
się osobnikami, którzy nagle, bez
żadnego powodu, kręcą się w okolicy czy na klatce schodowej. Gdyby
doszło do włamania, takie spostrzeżenia mogą być bardzo przydatne
policji.
• Przezorność dotyczy także różnego rodzaju przygodnych (nie)znajomych poznanych w dziwnych (np.
imprezowych) sytuacjach, których
zaprosiliśmy do siebie do domu.
Pamiętajmy, że nic o nich nie wie-

my, dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że podczas naszych wakacji, to właśnie oni – po uprzednim
rozeznaniu terenu – okradną nasze
mieszkanie.
• Niepisaną zasadą jest nieopowiadanie nikomu o tym co posiadamy,
zwłaszcza ludziom, których nie znamy i do których nie mamy zaufania.
Okna
Z policyjnych statystyk wynika, że
co piąte włamanie do mieszkania
odbywa się właśnie przez okno.
Szczególnie narażone są mieszkania
znajdujące się na parterze lub ostatnim piętrze budynku. Warto zatem
zdecydować się na dodatkowe zabezpieczenia. Przeciwwłamaniowe
okna wyposażone są we wzmacniane okucia i zawiasy oraz grube,
wielowarstwowe szyby, często także zabezpieczone folią antywłamaniową. Można także zainstalować
powszechnie dostępne rolety antywłamaniowe, czy klamki do okien
zamykane na klucz.

Samochód
Auta pozostawione bez opieki wymagają szczególnej ochrony. Można
zainwestować w drogie blokady i
zabezpieczenia mechaniczne, ale
to nie zawsze wystarcza. Najlepiej
zdecydować się na skuteczne i nowoczesne rozwiązania, na przykład
lokalizatory GPS. Te urządzenia
precyzyjnie określają położenie pojazdu, prędkość z jaką się porusza
oraz kierunek, w którym zmierza.
Lokalizację samochodu można
sprawdzać na bieżąco, za pośrednictwem Internetu. Wystarczy prosty
notebook lub smartfon z dostępem
do sieci. Co więcej, lokalizatory błyskawicznie wysyłają komunikaty
SMS, które informują czy pojazd
znajduje się w ruchu.
Nie istnieje niezawodny, stuprocentowy środek mogący ochronić
podczas wakacji nasze mieszkanie.
Na pewno trzeba zawsze dokładnie
pozamykać drzwi i okna, zakręcić
wodę i gaz. Najwięcej jednak zależy od nas, głównie w kwestiach
rozsądku i przezorności, co z kolei
przekłada się na udany odpoczynek
i wakacyjny spokój.
Dla tych, którzy bywają skłonni do
przechwałek, dobra rada. Lepiej nie
ogłaszać publicznie wyjazdu, czemu
w dzisiejszych czasach sprzyjają
zwłaszcza portale społecznościowe.
Także pozostawienie informacji o
naszej nieobecności w postaci nagrania na automatycznej sekretarce
nie jest trafionym pomysłem.
Marzena Dobrowolska
Źródła: prawo.rp.pl, moja firma.info.pl, kpppruszkow.policja.gov.pl
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Mama i dziecko
Naturalna Higiena Niemowląt w
wersji dla Starszaków, czyli łagodne
pożegnanie z pieluszkami – część I
Najłatwiej jest zacząć wychowanie
według NHN z noworodkiem i małym niemowlęciem do około 4-5
miesiąca życia.
W tym okresie dziecko jeszcze
zwraca uwagę na swoje odczucia
wewnętrzne dotyczące potrzeb fizjologicznych i wpływ „treningu
pieluszkowego” nie jest jeszcze tak
ugruntowany.
Jednak nigdy nie jest za późno.
Najważniejsze w wychowaniu wg
NHN to:
• wnikliwa obserwacja języka ciała
dziecka
• nawiązywanie z dzieckiem bliskiego porozumienia
• pełne spokoju, cierpliwości i łagodności asystowanie mu podczas
korzystania z toalety
Oczywiste jest, że te założenia można realizować wychowując zarówno
noworodka jak i dwulatka.
Ze względu na wcześniejszy wielomiesięczny „trening pieluszkowy”,
wychowanie starszego dziecka według założeń NHN bywa trudniejsze
i wymaga więcej cierpliwości niż w
przypadku noworodka. Wynika to
głównie z faktu, że już zdążyliśmy nauczyć dziecko ignorowania odczuć
płynących z głębi brzuszka. Maluch
nie tylko ich nie komunikuje, ale
również sam nie zwraca na nie uwagi. Nie ma też żadnej motywacji, aby
czekać na możliwość skorzystania z
nocnika, ponieważ nauczyliśmy go,

że siusianie do pieluszki będącej zawsze w pogotowiu jest rzeczą właściwą. Nawet jeżeli maluch ma już
ponad 24 czy nawet 30 miesięcy, w
pełni ukształtowane zwieracze i pęcherz o dużej pojemności, nie potrafi
tego wykorzystać, ponieważ nigdy
dotąd nie miał okazji spróbować.
Co więcej, superchłonność rzadko
zmienianych pieluszek jednorazowych odcinała dziecko od istotnych
odczuć, zaburzając proces poznawania własnego organizmu.
Z tych właśnie przyczyn, wychowując starsze dziecko według
Naturalnej Higieny Niemowląt,
trzeba szczególnie pamiętać o kilku
istotnych sprawach, wymienionych
poniżej.
Zaczynając NHN z dzieckiem starszym niż 6 miesięczne, trzeba pomóc dziecku:
• na nowo odzyskać świadomość
działania jego ciała,
• na nowo uwrażliwić je na odczucia płynące z wewnątrz jego
brzuszka,
• nauczyć sposobów skutecznego
komunikowania potrzeb,
• zbudować wewnętrzną motywację, chęć współdziałania z rodzicami.
Pięć Sekretów łagodnego pożegnania z pieluszkami.
SEKRET I :
WSPÓŁODCZUWANIE, czyli przede wszystkim zrozumieć dziecko.
Pamiętaj, że Twoje dziecko przeszło
„trening pieluszkowy”. Zatem siusianie w pieluchę to nie przejaw krnąbrności, braku posłuszeństwa czy
złośliwości ale przeciwnie: dowód
świetnego opanowania dotychczasowych zasad.
Zadanie:
Zacznij zwracać uwagę na nieświadomy język ciała dziecka i wyłapuj
sygnały świadczące o potrzebie skorzystania z toalety. Dziecko poprzez
„trening pieluszkowy” nauczyło się
nie zwracać uwagi na te odczucia.
Teraz Ty spróbuj dostrzec te delikatne sygnały i daj znać dziecku, że rozumiesz co one oznaczają.

Jak to zrobić:
Załóż maluchowi pieluszkę do prania (bez nieprzemakalnego otulacza,
czyli wierzchnich majteczek), zwykłe majteczki lub pozwól spędzić
trochę czasu bez bielizny. Przygotuj
otoczenie tak, aby mokra niespodzianka nie była problemem. Jeżeli
już się zdarzy, zaobserwuj uważnie i
zapamiętaj drobne zmiany w zachowaniu dziecka tuż przed, w trakcie i
po zrobieniu siusiu.
Jak rozpoznać, że dziecko chce siusiu lub kupkę?
• w pozycji siedzącej przenoszenie
ciężaru z jednego pośladka na drugi
• w pozycji stojącej wypinanie pośladków w tył („kaczy kuperek”)
• podskakiwanie
• lekkie ugięcie kolan i pochylenie
w przód
• stanięcie w rozkroku i patrzenie
w dół
• krzyżowanie nóg
• przykucanie
• dotykanie dłońmi majteczek, nieznaczne podciąganie lub opuszczanie spodenek
•„nieobecne” spojrzenie, wzrok
skierowany „do wewnątrz” lub
gdzieś w dal
• chwilowe zastygnięcie bez ruchu
• lekki dreszcz przebiegający wzdłuż
kręgosłupa, wstrząsanie się
• nieznaczne nabrzmienie członka
u chłopców (sugeruje potrzebę oddania moczu)
• chowanie się np. za fotel (szukanie
intymnego miejsca sugeruje potrzebę wypróżnienia)
Kiedy już zauważysz i rozpoznasz
któryś z sygnałów, nie wydawaj
okrzyków w rodzaju: „Trzymaj, trzymaj, nie siusiaj tutaj!” Zamiast tego
po prostu szybko podstaw dziecku
nocniczek, albo małą miseczkę (specjalnie do tego przeznaczoną), albo
chociaż podłóż pod dziecko tetrową
pieluszkę i przekazuj informacje w
pozytywny sposób (np.: „Tak, robisz
siusiu! Zrób siusiu do nocnika!”).
Nie ucz się powstrzymywać, ucz się
wyrażać siebie!
Staraj się nie wytworzyć żadnych
negatywnych skojarzeń z nauką ko-
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rzystania z nocnika. Maluch nie ma
bać się wypróżnień, nie powinien też
czuć się ograniczany czy powstrzymywany. Według NHN ważniejsza
od umiejętności długiego powstrzymywania moczu jest umiejętność
rozluźniania mięśni i siusiania „na
zawołanie” nawet w przypadku nie
całkiem wypełnionego pęcherza.
Problem:
• Dziecko nie sygnalizuje, wydaje
się, że nic nie czuje, siusia bardzo
często, w jego zachowaniu nie sposób dostrzec żadnych symptomów
zbliżającego się siusiania.
Porada:
Przede wszystkim trzeba znaleźć
przyczynę. Przeanalizuj okoliczności, wczuj się w sytuację dziecka i
sprawdź:
• Czy to niezwykle silne przyzwyczajenie (efekt długotrwałego „treningu
Pieluszkowego?”).
• Czy może to być spowodowane
problemami zdrowotnymi (np. zapaleniem układu moczowego)?
• Czy maluch przeżywa właśnie jakiś ważny skok rozwojowy, np. uczy
się chodzić, dokucza mu ząbkowanie? W okresie tygodnia lub dwóch
bezpośrednio poprzedzających tego
typu wydarzenia w rozwoju dziecka,
maluch zazwyczaj bywa rozdrażniony, pobudzony, trudno mu się
skupić, ma kłopoty z zasypianiem i
trudniej jest się z nim porozumieć.
W takich sytuacjach częściej też zdarzają się dzieciom mokre wpadki.
• Czy dziecko w ciągu ostatnich kilku godzin jadło lub piło coś o działaniu silnie moczopędnym?
• Pamiętaj, że bardzo częste i obfite
siusianie (niewspółmierne do ilości
przyjmowanych płynów) może być
jednym z objawów alergii lub nietolerancji pokarmowych. Jeżeli podejrzewasz taką sytuację, zacznij prowadzić dziennik, notując wszystko,
co dziecko je i pije oraz następujące
po tym reakcje organizmu dziecka.
Wychowanie wg NHN niesłychanie
ułatwia życie rodzicom małych alergików.
Związana z tym sposobem opieki

nad dzieckiem obserwacja rytmu
wypróżnień pomaga zaobserwować
wpływ zmian w diecie na zdrowie
maluszka.
SEKRET II :
POROZUMIENIE, czyli przede
wszystkim współpraca.
Angielskie określenie wychowania bezpieluchowego, „elimination
communication”, oznacza w dosłownym tłumaczeniu „porozumienie na
temat wypróżniania”. Trzeba przyznać, że to określenie nie ma w sobie może zbyt wiele gracji, ale za to
trafia w sedno: to nie o pieluchy tutaj chodzi, nie o ich brak, ani o liczbę tych zużytych. Najważniejsze jest
porozumienie między dzieckiem a
opiekunem. Nie chodzi o to, żeby
za wszelką cenę złapać każde siusiu do nocnika. Czasem może się
okazać, że porozumienie dziecka z
rodzicami zyska najwięcej właśnie
na „kontrolowanej mokrej wpadce”!
Nie ma porozumienia bez współodczuwania. Przede wszystkim staraj
się zrozumieć swoje dziecko i nawiązać z nim jak najbliższy kontakt,
oparty na wzajemnym zaufaniu.
Pamiętaj, że dziecko w każdym
momencie zachowuje się najlepiej
jak potrafi i jak pozwalają mu na
to okoliczności. Jeżeli zachowanie
dziecka odbiega od Twoich oczekiwań, przede wszystkim spróbuj zrozumieć dlaczego maluch zachowuje
się właśnie w taki a nie inny sposób.
Nigdy nie reaguj złością ani nie stosuj kar w procesie wychowania do
życia bez pieluch. Skup się przede
wszystkim na zrozumieniu motywów postępowania dziecka i na zbudowaniu bliskiego porozumienia. W
ten sposób dajesz dziecku szansę na
nawiązanie z Tobą współpracy.
Pamiętaj, że zachowuję się zawsze
najlepiej jak mogę
Wpływ na zachowanie dziecka mają
takie czynniki jak zmęczenie, stan
zdrowia, kopiowanie zachowań z
otoczenia, reakcje alergiczne, duże
przeżycia emocjonalne itp. Jeżeli ja-
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kieś zachowanie dziecka Cię dziwi,
przede wszystkim staraj się zrozumieć jego przyczyny.
Wrogami porozumienia są:
• Kary, stresująca atmosfera, nagrody w formie przekupstwa,
• Wydawanie poleceń w trybie rozkazującym (np. „Natychmiast siadaj
na nocniku!”),
• Słowa które ranią (np. „Ty już nie
możesz używać pieluszek, bo są potrzebne dla młodszego brata!”),
• Rozmowy o dziecku ponad jego
głową (zwłaszcza narzekanie i rozpamiętywanie wszystkich mokrych
wpadek),
• Brak konsekwencji, nieprzewidywalne zmiany zasad.
Niektórzy rodzice decydują się na
celowe nagradzanie dziecka drobnymi upominkami za każde udane
skorzystanie z nocnika. Pamiętaj
jednak, że nagroda może być odebrana jako przekupstwo, maluch może
czuć się zmuszany, zmanipulowany.
Nie jest to właściwa atmosfera do
nawiązania bliskiego porozumienia
i współpracy. Poza tym sam fakt
obiecywania nagrody sugeruje, że
dana czynność jest prawdopodobnie sama w sobie nieprzyjemna lub
nieatrakcyjna. Nagroda może więc
tak naprawdę zniechęcać dziecko
do używania nocnika.
Dla dzieci w wieku „ja siam!” wykonywanie czyichś rozkazów wyrażonych wprost jest nieprzyjemne,
bo w pewnym sensie ujmuje im
chwały i dzielności. Maluch chce
sam o sobie decydować, po to, żeby
czuć się bardziej dzielnym i być z
siebie bardziej dumnym. Dlatego
cokolwiek mówisz, mów tak, aby
dziecko czuło się traktowane z szacunkiem i obdarzone zaufaniem.
Ubieraj malucha w ubranka łatwe
w obsłudze (np. dresowe spodenki
na miękkiej gumce) i zachęcaj do
samodzielności.
Ciąg dalszy w następnym numerze.
Kinga Cherek
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Słowo o byle czym
Zawracanie głowy byle czym z jednej
strony jest skazane na zlekceważenie, z drugiej zaś, „byle co”, może
też oznaczać jedyną wartość, jaka
komuś pozostała.
Jeśli powiemy komuś „byle co jesz
i byle co gadasz”, możemy dotknąć
wielce delikatnej sprawy, bowiem
skromne menu może być zwykłą
życiową koniecznością, a pozornie
błaha i nieinteresująca kwestia, którą wypowiada Osoba Jedząca Byle
Co, może być dla niej wypluciem
emocjonalnego korka, za którym
nabrzmiały wulkan jego życiowych
problemów czeka, aby wybuchnąć
nam prosto w twarz.
Ale już śpieszę z remedium na bylejakość, aby gadanie o byle czym
nikogo nie zmierziło. Dlatego ucieknę (się) do odejścia od konkretnych
treści na rzecz… próby wykreowania
nastroju.
Jest 10: 25 rano (zaśby tam przed
południem). – To jest rano i basta!
Przeciągamy się leniwie, podnosimy się powoli z pościeli i stawiamy
najpierw prawą nogę (żeby nie było,
że wstajemy lewą nogą), na marmurowej, ciepłej podłodze. Zasłonka na
wejściu, (bo drzwi nie są potrzebne),
wykonana z bambusowych listewek,
od czasu do czasu cicho szeleści
poddając się delikatnemu dotykowi
lekkiej bryzki wiejącej znad spokojnego morza. Jest ciepło, ale nie za
gorąco, powietrze jest krystalicznie
czyste, ale nie wilgotne, a w nim nie
ma ani jednego latającego stwora,
który chciałby nas ukąsić.
Rozglądamy się spokojnie po naszej
przyjaznej rzeczywistości i machinalnie sięgamy po smartfona. Ku
naszemu zdziwieniu, nasza wypielęgnowana dłoń na niego nie natrafia. Jedyna wiadomość głosowa, jaka
do nas dociera, pochodzi od ptaka
– raczej niewielkiego – siedzącego
gdzieś na drzewie, który głosem
przypominającym dźwięk najszlachetniejszego fletu wykonanego z
górskiego kryształu, zaczyna wykonywać swoją pieśń. Uzmysławiamy
sobie, że ów ptaszyna czekał cierpliwie aż się obudzimy, aby przypadkiem nie rozgonić naszych kolorowych snów.
Nie śpieszymy się. W międzyczasie
nasza druga, lewa noga, leniwie zsuwa się z bladoróżowego łoża i też
spoczywa na marmurowej podłodze.
Zasłuchani w przepiękną pieśń złożoną z nieśpiesznie następujących
po sobie dźwięków, składamy milczący hołd maestrii małego wirtuoza. Jeszcze nie wstajemy.

Misterna i zarazem doskonała konstrukcja dźwięków, powoli ustępuje
miejsca
głębokiej ciszy, która w porównaniu
z przebrzmiałymi dźwiękami brzmi
w naszych uszach potężniej niż owacje wielkiego tłumu. Wreszcie powoli wstajemy, podchodzimy spokojnie
do wyjścia, odsuwamy bambusową
zasłonę i stawiając jeden dystyngowany krok wychodzimy na zewnątrz.
Świeci słońce, ale jego blask nas nie
oślepia.
Widok, który przed nami się roztacza, powoduje, że nieruchomiejemy.
Jesteśmy porażeni bogactwem świeżych i soczystych kolorów, którymi
przyroda namalowała ten pejzaż.
Nasza zniewolona tęsknota za pięknem ożywa i rozlewa się słodkim
dreszczem po wszystkich zakamarkach naszej duszy. Nie jesteśmy w
stanie udźwignąć ogromu wrażeń
estetycznych i pod ich ciężarem
uginają się nam kolana. Siadamy
na bujanym fotelu, pod zadaszeniem
utkanym z łabędzich piór.
Kiedy wreszcie mija oszołomienie
pięknem, z bananowego lasu wynurza się grupa uśmiechniętych
tubylców. Jeśli Osobą Czytającą jest
Pani, to jest to dwudziestu rosłych
młodzianów, których skóra o kolorze kawy z cukrem (albo z mlekiem
– do wyboru), z każdym ich krokiem,
w promieniach słońca cudownie gra
na mięśniach przypominających stalowe węże gotujące się do skoku.
Jeśli czyta Pan, to jest to grupa
dwudziestu hożych panien, których wódz plemienia nie chciał, bo
był już bardzo stary. Niestety, były
one bardzo szczelnie odziane w palmowe liście, dlatego o ich walorach
zewnętrznych napisać nie mogę.
Podchodzą do nas, kłaniają się,
po czym czterdzieści silnych dłoni
unosi nas jednym zgodnym ruchem.
Płyniemy w powietrzu, w pozycji
półleżącej, aby ani jeden szczegół
tego zdarzenia nie umknął naszej
uwadze.
Niosą nas teraz przez polanę, na
której rosną kwiaty o kształtach i
kolorach, których nigdzie wcześniej
nie widzieliśmy. Są tak wysokie, że
możemy je dotykać ręką. Niektóre
z nich, te najpiękniejsze, zrywamy i
sycimy się ich zapachem. Z powodu
bariery językowej nie dowiadujemy
się, że są to zioła. Ale jakie to ma znaczenie skoro tak pięknie wyglądają
i pachną? Tubylcy uśmiechają się
przyjaźnie i w milczeniu, z aprobatą kiwają głowami. Jest nam miło,
bo pewnie doceniają i chwalą nasz

gust. Po kilkunastu minutach zbliżamy się do ich wioski. Na samym
jej środku stoi potężny miedziany
kocioł, pod którym ochoczo buzuje
ogień. Myślimy sobie, że jest w nim
zupa żółwiowa ugotowana specjalnie na naszą cześć. Ktoś delikatnie
odbiera nam całe naręcze zerwanych kwiatów i wrzuca je do miedzianego gara. Nie protestujemy,
bo może nie wypada.
Zaczynamy się jednak niepokoić i
coś nam wewnętrznie podpowiada,
że okrzyki mieszkańców wioski nie
wyrażają radości z powodu naszego
przybycia, lecz są to okrzyki złości
z powodu faktu, iż występujemy
tylko w liczbie pojedynczej, a nie
jesteśmy gośćmi przynajmniej w
duecie, a najlepiej w kwartecie, bo
wioskę zamieszkuje ponad sto osób,
nie licząc dzieci. Zaczynamy się szamotać, ale czterdzieści silnych dłoni
w dalszym ciągu leciutko niesie nas
w stronę bulgoczącego gara. Nasze
usta otwierają sią do krzyku przerażenia, ale głos więźnie nam w gardle
i nawet gdyby się z niego wydobył,
wcale nie przypominałby dźwięku
fletu wykonanego z górskiego kryształu. Jesteśmy coraz bliżej miedzianego gara i zapach gotujących się
ziół walczy w naszych zmysłach
o należne mu, najwyższe miejsce
wśród kanonów piękna. Niestety,
gorąco buchające z kotła niweczy te
starania. Zamiast urzekającego zapachu, czujemy narastające przerażenie. Kocioł ogromnieje w naszych
oczach i…
Na szczęście budzimy się z kolorowego, realistycznego snu i machinalnie sięgamy po naszego smartfona.
Ku naszej uldze – on tam jest! Cóż
za radość! Realna rzeczywistość wita nas świadomością, że dzisiaj jest
poniedziałek i możemy z nowymi siłami przysparzać sobie oraz innym
tyle dóbr materialnych, ile tylko będziemy w stanie wycisnąć z pensji
pozyskanej drogą znojnej pracy.
Mamy jeszcze kilka minut na pośpieszne śniadanie (lub tylko kawę i papierosa). Myślimy sobie:. –
Orzeszku, co zawiodło nas do tego
pseudo-rajskiego pleneru? Czy aby
wczoraj przed snem nie marzyliśmy
sobie o ucieczce od prozy naszego
dnia powszedniego? Zaczynamy
mieć wyrzuty sumienia a poczucie
winy prześladuje nas przez resztę poniedziałku. Wieczorem uświadamiamy sobie, że przecież tak naprawdę,
choć jest ciężko, nie jest aż tak źle. A
czy może być gorzej? – Ano… może.
Michał Nowacki

Dodaj bezpłatnie
swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail
na adres

antwerpiapopolsku
@gmail.com

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

0489.823.803

Chętnie pomogę w nauce języka niderlandzkiego w
zamian za pomoc w lekkiej pracy domowej lub nauce
komputera.
Tel: 0484 85 68 64
Sprzedam bardzo tanio esoterische książki w języku niderlandzkim - głównie - z Gnozy, Różanego Krzyża. Jak
nowe.
Tel: 0484 85 68 64
Szukam współlokatorki od 1 lipca w centrum.
Tel: 0484 08 80 46
Opiekunka do dziecka, starszej osoby, prasowanie, sprzątanie, szuka pracy w okolicach Antwerpii.
Tel: 0498 62 07 91
Zawiozę, przywiozę na każde lotnisko lub w inne miejsce.
Szybko, komfortowo i bezpiecznie. tel. 0497.179.461
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Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii

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

Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

