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Droga Redakcjo,
Chciałbym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami, które być może wydadzą się niewartymi uwagi,
a może jednak są istotne.
Mieszkam w Antwerpii od 12 lat. Pracuję wśród mieszanki etnicznej, a od bycia Polakiem nie
ucieknę, chociaż bym chciał. Czasami, szczególnie na początku, miałem na to ochotę. Teraz takich
powodów mam coraz mniej, szczególnie w kontekście pracy.
Kiedyś w Polsce, ludzie pracy – tak zwanej fizycznej – na ulicy byli raczej nie do odróżnienia od
pozostałej części ludu pracującego. Każdy po pracy się przebierał.
Tutaj widzi się młodych Polaków – i nie tylko młodych – w sklepie, na ulicy, w tramwaju, na rowerze, w ubraniu roboczym z plamami we wszystkich możliwych kolorach. Kiedyś, w Polsce było
to nie do pomyślenia. – Nosić na sobie znamiona ciężkiej pracy to był wstyd i prawie hańba. Tu i
teraz, jest inaczej. Człowiek w ubraniu roboczym wzbudza szacunek a nawet zazdrość. Szacunek
– bo pracuje, a zazdrość – bo ma pracę. Sami Belgowie też wychodzą często do pracy w ubraniu
roboczym i tak samo ubrani wracają. – Ot, taki drobny przykład na zintegrowanie się Polaków w
Belgii. Ale najistotniejsze w tym jest to, że my Polacy, zmieniliśmy się w podejściu do pracy i nie
zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Teraz jesteśmy dumni z tego, że pracujemy. Za komuny, było
dokładnie na odwrót. Wtedy często pieniądze się „załatwiało”, a teraz najczęściej na pieniądze się
pracuje. I to właśnie jest normalne.
Nie będę się czepiać naszych polskich cech narodowych, bo to aż boli. Ale kiedyś usłyszałem:
„Jeżeli Polak ci nie zaszkodził, to już ci pomógł”. Być może historia nauczyła nas wspomagania
się łokciami, ale 12 lat temu nasłuchałem się o nas od Rodaków tyle złego,
że w te pędy zabrałem się za naukę niderlandzkiego,
co teraz uważam za jedną z najważniejszych życiowych decyzji.
To dobrze, że szanujemy pracę, ale jeśli sami siebie nie uszanujemy, trudno
wymagać szacunku od innych.
Michał

Poglądy wyrażone w listach są opiniami ich autorów
i nie zawsze są zgodne ze zdaniem redakcji.
Nazwiska i adresy internetowe, do wiadomości redakcji.
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Poznajemy Flandrię

Miasta i miasteczka - Brugia część II
„Flamandzka Wenecja”, o której kiedyś zapomniała historia, oczarowuje turystów niewielkimi domkami,
sklepikami z czekoladą, kanałami i
urokliwymi mostkami. Spacerując
wąskimi, brukowanymi uliczkami
można odnieść wrażenie, że tutaj
czas zatrzymał się w miejscu.
Co warto zobaczyć?
De Grote Markt
Pierwszy miejski rynek, na którym
odbywał się handel i koncentrowało
życie mieszkańców. Teraz królują tutaj monumentalne kamienice z XIII i
XIV wieku, słynna dzwonnica Belfort
i gmach lokalnego sądu – neogotyckiej budowli, której biała fasada jest
asymetryczna, a lewe skrzydło jest
większe niż prawe.
W centralnej części placu znajduje
się pomnik z dwiema postaciami
trzymającymi rękojeść tego samego
miecza. To Jan Breydel i Pieter de
Coninck – tkacz i rzeźnik, przywódcy
powstania flamandzkiego przeciwko
królowi Francji Filipowi Pięknemu.
Co roku, 11 listopada, w rocznice
powstania mieszkańcy mają dzień
wolny od pracy.
Belfort
Belfort, symbol władzy dawnych
kupców, najbardziej okazały i znany budynek miasta, z wysoką na 83
metry wieżą dzwonniczą zbudowaną około 1240 roku, której zwieńczeniem jest ośmioboczna latarnia
dobudowana pod koniec XV wieku.
W przeszłości mieścił się tu skarbiec i archiwa miejskie, wieża służyła także jako punkt obserwacyjny

Begijnhof, źródło: www.commons.wikimedia.org

w razie pożaru czy nadciagającego
niebezpieczeństwa. Na jej szczyt prowadzi aż 366 schodów, ale warto się
wdrapać, bo widok zapiera dech w
piersiach. W wieży umieszczonych
jest 47 dzwonów o różnych dźwiękach, które dawniej obwieszczały
mieszkańcom ważne informacje.
Turyści mogą podziwiać ich brzmienie podczas licznie organizowanych
koncertów.
Domki Beginek
Beginaż (Begijnhof), powstały w 1245
roku, to obowiązkowe miejsce na turystycznej mapie Brugii. Położony w
historycznej części miasta, wpisany
na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Od 1927 roku jest klasztorem benedyktynek.
Beginki, to laickie religijne zgromadzenia kobiece z początku XII wieku, kiedy na skutek licznych wojen
wiele kobiet zostało wdowami, a

Miejski rynek Burg, źródło: www.flickriver.com

dziewczęta sierotami. Taka grupa
dziewcząt i kobiet zamieszkała niedaleko kanału w miejscu zwanym
Vigne tuż za „Minnewater”, które
wtedy było basenem portowym, do
którego wpływały barki. Kobiety
nie składały ślubów zakonnych, ale
prowadziły bardzo religijny tryb życia, a nad wspólnotą czuwała matka
przełożona. Beginki utrzymywały się
z własnej pracy, posiadały wspólne
pieniądze i budynki. Pielęgnowały
chorych, uczyły dzieci, zbierały i rozdzielały żywność dla potrzebujących,
przędły wełnę dla tkaczy i wytwarzały koronki. Każda z kobiet mogła
wynająć lub kupić jeden z domków,
który po jej śmierci ponownie stawał
się własnością wspólnoty.
Beginaż w Brugii to zespół białych
domków otoczony dziedzińcem z
wewnętrznym ogrodem i kościołem.
Warto odwiedzić muzeum ukazujące dawne życie tych religijnych kobiet. Dzisiaj ich miejsce zajęły benedyktynki, dzięki którym Beginaż
dalej emanuje spokojem i mistyką.
Burg
Drugi miejski rynek, dawne administracyjne centrum miasta, kojarzy się przede wszystkim z Bazyliką
Świętej Krwi (Basiliek van het
Heilig Bloed). Świątynia ma dwie
kaplice: dolną w stylu romańskim
z XII wieku, w której znajdują się relikwie św. Bazylego i górną w stylu
gotyckim z XV wieku. W tej ostatniej przechowywany jest flakon z
górskiego kryształu, w którym (jak
się powszechnie uważa), znajdują
się fragmenty materiału zawierającego krople krwi i wody zmyte z
ciała Chrystusa po ukrzyżowaniu.
Relikwia przez setki lat przechowy-
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grobowce Karola de Stoute i Marii
van Bourgondië i monumentalne
malowidła grobowe pochodzące z
XIII i XIV wieku. Kościelna 122-metrowa, ceglana wieża jest drugą tego
typu budowlą na świecie.

Belfort, źródło: www.geolocation.ws

wana była w Jerozolimie, a do Brugii
trafiła za sprawą rycerza Diederyka
van de Elzas. Do XV wieku, znajdujący się we flakonie płyn wysychał i
w niewytłumaczalny sposób znowu
się w nim pojawiał. Zjawisko to badane było przez wysokich urzędników
Kościoła i uznane zostało za cud.
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120 metrów długości i 50 metrów
szerokości.
Brugia słynie także z muzeów.
Groeningemuseum posiada wyjątkowy w skali światowej zbiór dzieł
artystów flamandzkiego renesansu, baroku aż do XX wieku, a także
malarzy, którzy żyli i tworzyli w tym
mieście. Można tam obejrzeć dzieła między innymi Jana van Eycka,
Hansa Memlinga, czy Marcela
Broodthaers’a. Interesujące jest nowe publiczne archiwum, urządzone
w formie depozytu publicznego, w
którym część kolekcji umieszczona
została w wiszących metalowych ramach. Można je dowolnie wysuwać,
co umożliwia dokonywanie zmian w
ekspozycji.

Jest jeszcze Katedra św. Zbawiciela
(Sint-Salvatorskathedraal), główna
siedziba diecezji brugijskiej w Belgii.
Ten najstarszy kościół parafialny
miasta, katedrą stał się w XVIII wieku i tylko dlatego, że poprzednią siedzibę biskupa zniszczyli Francuzi. W
związku z tym, że był to wtedy niewysoki budynek niepasujący do miana
katedry, przeprowadzono renowację
świątyni i dobudowana została wysoka wieża w stylu romańskim. We
wnętrzu katedry można obejrzeć
wspaniałe dzieła rzeźbiarskie i ma- Muzeum Hansa Memlinga (Memlarskie.
lingmuseum) mieści się w jednym
z najstarszych w Europie średnioCo jeszcze warto zobaczyć?
wiecznych szpitali. W przyszpitalNa pewno cztery średniowieczne nej kaplicy Korneliusza wystawiony
bramy, które zachowały się do dziś: jest słynny XV-to wieczny tryptyk
Kruispoort, Ezelpoort, Smedenpoort „Mistyczne zaślubiny Katarzyny” aui Gentpoort. Zbudowane w XIII i XIV torstwa Memlinga. W kaplicy przewieku były częścią dawnych murów chowywanych jest kilka innych, aumiejskich. Ozdobą Brugii są także tentycznych dzieł mistrza. Pomiędzy
stare wiatraki. Z czterech jeszcze eksponatami sztuki sakralnej, obraistniejących, dwa nadal pracują i zami przedstawiającymi dawne sale
wytwarzają mąkę.
szpitalne i gablotami z narzędziami
chirurgicznymi, unosi się klimat
Nie można ominąć Concertgebouw tego miejsca. W doskonałym stanie
– Sali Koncertowej zbudowanej zachowała się również XVII-to wieczw 2002 roku, kiedy Brugia była na apteka klasztorna.
Europejską Stolicą Kultury – obecnie miejsca różnorodnych wydarzeń Muzeum Archeologii (Archeolokulturalnych. Na parterze znajduje giemuseum) to interaktywne muzesię kawiarnia, a na siódmym piętrze um wybudowane wokół znalezisk
w wieży ze szkła zwanej „Latarnią”, archeologicznych odnalezionych w
urządzono przestrzeń wystawową i Brugii. Warte polecenia jest także
mniejszą salę koncertową z 300 miej- Diamantmusem, w którym można
scami. Elewacje Sali Koncertowej odkryć historię miasta, jako naj(1290 miejsc), pokryte są 68 tysiąca- starszego centrum diamentów w
mi płytek z terakoty. Budynek ma Europie.

Przy przechowywanej w szklanej
tubie cennej substancji wierni mogą się modlić, a nawet położyć na
niej dłonie. Jest to miejsce niekończących się pielgrzymek, a raz do
roku w dzień Wniebowstąpienia
Pańskiego podczas wielkiej procesji relikwia wynoszona jest na ulice
miasta.
Na placu Burg znajduje się także
XIV-to wieczny Stadhuis (Ratusz
miejski), zbudowany w 1376 roku,
który ze swoimi niezwykle wysokimi
oknami, mnóstwem rzeźb i elementów dekoracyjnych, stanowi doskonały przykład gotyckiego przepychu.
Jest jednym z dwóch najstarszych
obiektów tego typu w Niderlandach.
Główna Sala Rady Miejskiej wywołuje na odwiedzających ogromne
wrażenie. Ozdobiona bajecznie
kolorowymi freskami przedstawia
najważniejsze wydarzenia z historii
miasta i pokazuje dawną świetność
Brugii.
Brugia słynie także z kościołów.
Oprócz Bazyliki Świętej Krwi, warto zobaczyć kryjący wiele skarbów
kościół Matki Boskiej (Onze-LieveVrouwekerk), w którym znajduje się
marmurowa rzeźba Michała Anioła
– Madonna z Dzieciątkiem Jezus,
chyba jedyne dzieło mistrza, które
opuściło Włochy za jego życia. Warte
obejrzenia są również XVI-to wieczne Bazylika Świętej Krwi źródło: www.flickriver.com
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Czego nie można przegapić?
Podczas zwiedzania Brugii koniecznie trzeba wpaść do Cafe Vlissinghe,
najstarszego pubu w mieście, działającego prawie od 500 lat. Innym
kultowym miejscem jest kilkupiętrowy pub De Garre. Znane jest także
ProDeo niewielkie bistro mieszczące
się w budynku z 1562 roku, serwujące kuchnię belgijską i udekorowane prywatnymi przedmiotami
właścicieli.
Brugia pachnie czekoladą, którą
można tu znaleźć dosłownie na każdym kroku: w sklepikach, kawiarniach i cukierniach gdzie „meester
chocolatier” komponują czekoladowe zestawy na indywidualne zamówienie klienta. Jest też prywatne
muzeum czekolady Choco-Story zachwycające czekoladowymi rzeźbami i opowiadające historię produkcji
czekolady w Brugii od 1480 roku. Vlissinghe, źródło: www.markantvzw.be
Tak na marginesie, warto wiedzieć,
że oficjalną brugijską czekoladką są najlepszych frytek na świecie. Wieść
wyroby w kształcie łabędzia.
niesie, że smażone są przez kucharza, który przygotowuje je dla belgijCo roku, na początku listopada, skiej rodziny królewskiej.
w Brugii odbywa się Festiwal
Czekolady „Choco-Late Festival”. Kolejnym znakiem firmowym miaWtedy do miasta zjeżdżają najlepsi sta są koronki brabanckie, nazwane
artyści cukiernicy i producenci cze- tak na pamiątkę książąt brabanckich
kolady z całego świata. Dzieci mogą mających w Brugii swoją siedzibę.
wykazać się zdolnościami artystycz- Przez lata zachwycały europejską
nymi biorąc udział w zawodach w arystokrację a i dziś uchodzą za
malowaniu czekoladą. Są także dar- symbol elegancji. Od XVI wieku były
mowe degustacje, a najszybciej zni- bardzo poszukiwanym i cennym tokają czekoladki Godiva uchodzące warem, zwłaszcza tak zwane koronza najlepsze na świecie.
ki klockowe (nici nawijane na specjalne szpulki zwane klockami), na
W Brugii mieści się także których wzorowała się cała Europa.
Frietmuseum, zawierające sekrety Jest też Muzeum Koronczarstwa
tego kultowego belgijskiego przy- (Kantcentrum), które mieści się w
smaku, gdzie można spróbować pięknie odrestaurowanym dawnym
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Koronki, źródło: www.ukstudentlife.com

przytułku dla ubogich.
Brugia to także piwo, warzone według starych domowych receptur
w okolicznych browarach. To tu od
1546 roku działa Brouwerij de Halve
Maan – Browar Półksiężyc, z którego
pochodzi słynne piwo „Brugse Zot”.
Obowiązkowym punktem turystycznym jest rejs po kanałach. Łódką z
przewodnikiem można popłynąć
pomiędzy budynkami, których fasady zwrócone są w stronę wody.
W pewnym momencie zaskoczeni
turyści usłyszą od przewodnika: „A
z tego okna z wieży Belfort skakał
Colin Farrell w filmie „In Bruges”
w dziwnym polskim tłumaczeniu
„Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj”.
Nie sposób wymienić wszystkich
atrakcji turystycznych, jakie oferuje Brugia. Kusi historią, niepowtarzalnym klimatem, malowniczymi
widokami, ścieżkami wśród kanałów, po których niegdyś pływały
barki z towarami. Urok miasta docenili malarze, których można spotkać dosłownie na każdym kroku.
Każdego roku w Brugii mają miejsce
najróżniejsze festiwale, na przykład
Festiwal Piwa (Brugs Bierfestival),
Rzeźb Lodowych, Jazz Brugge, czy
Festiwal Designu (Inside Brugge).
Co ciekawe, w historycznym centrum Brugii rzuca się w oczy brak
nachalnych reklamowych banerów rozwieszonych nad uliczkami,
zachęcających do wzięcia kredytu,
czy kupienia tego lub innego produktu. Nie ma też żadnego hipermarketu czy dyskontu. Tak włodarze
miasta dbają o swoją „Flamandzką
Wenecję”
Anna Janicka
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Wiek emerytalny w górę
Rząd belgijski wyraził zgodę na podniesienie wieku emerytalnego do 67
lat. W roku 2025 wiek emerytalny
ma osiągnąć 66 lat, a do 2030 roku
67 lat. Rząd dopuszcza od tych zasad wyjątki, które będą umożliwiały przejście na wcześniejszą emeryturę. W niektórych przypadkach
decydować będzie staż pracy danej
osoby, a także zatrudnienie w określonej gałęzi gospodarki. Wcześniej
na emeryturę mają przechodzić osoby ciężko pracujące fizycznie.
deredactie.be
Została matką, chociaż była bezpłodna
Mieszkanka Belgii została matką po
wykorzystaniu usuniętej wcześniej i
mrożonej przez lata tkanki jajnikowej. To pierwsze takie dokonanie na
świecie jest zasługą belgijskich lekarzy i naukowców. Ta 27-letnia dziś
kobieta pochodzi z Afryki. W dzieciństwie usunięto jej jeden jajnik,
drugi przestał funkcjonować w wyniku anemii sierpowatej. Belgijscy
lekarze zamrozili jednak fragmenty
usuniętego wcześniej jajnika i po kilkunastu latach wykorzystali tę tkankę wszczepiając ją do różnych części
ciała pacjentki, w tym do nieczynnego jajnika. W rezultacie kobieta w
naturalny sposób zaszła w ciążę, a jej
syn urodził się pod koniec ubiegłego
roku. Wyniki badań opublikowano
teraz w naukowym piśmie „Human
Reproduction”, a belgijscy lekarze
mają nadzieję, że takie zabiegi będą
mogły pomóc urodzić dziecko wielu
innym kobietom.
tvn.24
Aresztowania Czeczenów sprzyjających dżihadystom
Na skutek szeroko zakrojonej policyjnej akcji, szesnaście osób trafiło do aresztu w ramach śledztwa
przeciwko siatce czeczeńskich dżihadystów, z których część walczyła
w Syrii. W ramach policyjnej akcji
przeszukano 21 mieszkań w różnych
częściach kraju, przede wszystkim w
północnej i zachodniej części, między innymi w Antwerpii, Ostendzie,
Leuven i Bredene. Według prokuratury, wiele osób ze środowiska cze-

czeńskiego walczyło w Syrii u boku
islamskich fundamentalistów, inni
zamierzali tam wyjechać i wysyłać
tam zwerbowanych w Belgii ludzi.
PAP
Antysemityzm w belgijskiej straży
miejskiej
Belgijski strażnik miejski zostanie
dyscyplinarnie zwolniony po tym,
jak na swoim koncie na facebooku
opublikował wpis: „zabiłbym każdego Żyda”. Internauta podpisujący się
Molenbeek Mohamed M. zidentyfikowany przez belgijskie media napisał: „Gdybym był w Izraelu, prawdę
mówiąc zrobiłbym Żydom to, co
oni robią Palestyńczykom – zabiłbym każdego”. Po tej wypowiedzi
w internecie zawrzało, a autor słów
ignorował apele internautów, by tonował swoje wypowiedzi. Burmistrz
Molenbeek F. Schepmans powiedział, że „nie może tolerować takiej
postawy, praca strażnika miejskiego
ma być przykładem mediacji społecznej, a jego osoba twarzą gminy”.
„Thimes of Israel”

ewentualne wstąpienie w szeregi
dżihadystów. Od momentu przyjęcia
przepisów i wejścia ich w życie, rząd
będzie mógł unieważniać paszporty i dowody osobiste osób podejrzanych o sprzyjanie terrorystom.
Minister sprawiedliwości Koen
Geens powiedział: „nowe prawo pozwoli nam uniemożliwić opuszczanie Belgii przez ludzi, którzy chcą
zaangażować się w działalność przestępczą lub terrorystyczną.
Wprowadzenie podobnych przepisów rozważane jest także w Wielkiej
Brytanii i Danii.
rt.com
Flamandowie nie chcą uboju rytualnego
Prawie 90 proc. Flamandów popiera wprowadzenie zakazu uboju rytualnego – takie są wyniki sondażu
przeprowadzonego przez GAIA – organizację obrońców praw zwierząt.
W związku z tym GAIA wezwała
flamandzki rząd do „zinstytucjonalizowania flamandzkich priorytetów
odnośnie praw zwierząt”.
Sondaż wykazał również, że 85 proc.
Flamandów chce zakazu produkcji
ubrań z futer, a 84 proc. popiera zakaz przymusowego karmienia kaczek i gęsi w celu produkcji pasztetu
foie gras.
deredactie.be

Kary za naruszanie danych osobowych
Belgijski rząd zamierza umożliwić
urzędnikom wystawianie mandatów
firmom, które będą łamały przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Obecnie kary za tego typu
wykroczenia mogą nakładać tylko sądy i Belgia ma zamiar wziąć
przykład z Holandii, gdzie kary nakładane przez urzędników sięgają
kwoty nawet 800 tys. euro. W wielu
przypadkach stanowi to dużą część
obrotów danej firmy. Minister Bart
Tommelein powiedział, że małe
przedsiębiorstwa mogą spodziewać
się małych kar, ale duże firmy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że
prywatność jest istotna. Dodał, że
ma na myśli takie giganty jak na
przykład Facebook.
deredactie.be

Sativex do kupienia w aptekach
Belgia zezwala na sprzedaż w aptekach leku o nazwie Sativex, w
formie sprayu do nosa opartego na
konopiach indyjskich, który zwalcza sztywność mięśni u chorych na
stwardnienie rozsiane oraz zwalcza
ból niesiony przez chorobę nowotworową. To pierwszy specyfik z tej
grupy dopuszczony do sprzedaży w
aptekach. Decyzja minister zdrowia
rozbudziła nadzieje w zwolennikach
legalizacji marihuany do celów
zdrowotnych. Mają oni nadzieję, że
w przyszłości będzie można kupić
w aptekach leki oparte na konopiach indyjskich i wykorzystywać
je w innych terapiach, szczególnie
w zwalczaniu bólu. Sativex może
być przepisany przez lekarza tylko w sytuacji, gdy inne leki okażą
się nieskuteczne, a jeśli nie będzie
przynosił spodziewanej poprawy, to
należy zaprzestać jego stosowania.
W chwili obecnej dostępny jest w aptekach w 15 europejskich krajach.
Można też dostać Epidiolex, czyli

Podejrzani o terroryzm nie wyjadą
z kraju?
Belgijski rząd zamierza zakazać
wyjazdów z kraju osobom podejrzanym o kontakty z terrorystami. W
ten sposób chce uniemożliwić im

Źródło: twitter.com
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jego odmianę zalecaną w leczeniu
epilepsji u dzieci.
rp.pl
Belgia domaga się wyjaśnień w
sprawie rosyjskiej czarnej listy
Premier Charles Michel i szef dyplomacji Didier Reynders domagają się
wyjaśnień w sprawie rosyjskiej czarnej listy zawierającej nazwiska osób
mających zakaz wjazdu do Rosji.
Lista to odpowiedź Rosji na sankcje
nałożone przez Unię Europejską w
związku z aneksją Krymu i konfliktem na Ukrainie. W wykazie jest
między innymi Guy Verhofstadt,
były premier Belgii, obecnie szef
frakcji liberalnej w parlamencie
Europejskim, który wspiera rosyjską opozycję oraz europoseł Mark
Demesmaeker zajmujący się prawami człowieka
deredactie.be
Belgowie znowu podsłuchiwani
Belgijskie media donoszą o rozpoczęciu śledztwa w sprawie afery podsłuchowej. Według informacji prasowych, chodzi o podsłuchiwanie
między innymi klientów Belgacom.
O całej sprawie na razie wiadomo
niewiele. Faktem jest, że niemiecki i amerykański wywiad miały
współpracować ze sobą na rzecz
przechwytywania zagranicznych
rozmów telefonicznych w Belgii.
Rzeczniczka ministerstwa sprawiedliwości potwierdziła, że „agencja bezpieczeństwa wszczęła dochodzenie,
by sprawdzić, czy belgijskie podmioty były w istocie obiektem działań
szpiegowskich”.
deredactie.be
Holendersko-belgijska fuzja
Doszło do fuzji belgijskiej sieci
detalicznej Delhaize z holenderskim Aholdem. Według gazety
„De Standaard”, konsekwencją
tej decyzji dla nowej spółki będą
oszczędności rzędu 300 do 700 mln
euro rocznie. Fuzja doprowadzi do
obniżenia cen w sklepach w Belgii,
a także poprawienia jakości produktów w sklepach w Holandii. Ostatnie
doniesienia prasowe zdradzają, że
nową firmą będzie kierować obecny
dyrektor generalny Delhaize, Frans
Muller.
„De Standaard”
Upomnienie za klapsy
Rada Europy zarzuciła Belgii (a
także Czechom) naruszanie europejskich traktatów. Chodzi o niewprowadzenie pełnego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci.
Aktualnie, ponad połowa z 47 krajów należących do rady Europy, w
tym Holandia, Niemcy i Hiszpania,

posiada całkowity zakaz klapsów.
Zwolennicy zakazu kar cielesnych
wskazują, że bicie dzieci negatywnie
wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne młodych ludzi.
news.yahoo.com
Najlepiej opłacane branże
Portal vacature.com udostępnił listę sektorów, w których w Belgii
można zarobić najwięcej. Należą do
nich sektor chemiczny, farmaceutyczny i bankowo-ubezpieczeniowy.
Opublikowana lista pokazuje, że najgorzej opłacani są pracownicy branży turystycznej, handlu i przemysłu
włókienniczego. Pomiędzy zarobkami w najlepiej opłacanych sektorach, a tymi z dołu listy jest około
30 proc. różnicy. Według vacature.
com najlepiej opłacane sektory belgijskiego rynku pracy to: branża
farmaceutyczna i chemiczna, bankowość i ubezpieczenia, przemysł,
energetyka i ochrona środowiska,
branża teleinformatyczna, informatyczna i internetowa, produkcja
żywności, logistyka, transport i dystrybucja, technologia i elektronika.
vacature.com
Puste mieszkania socjalne we
Flandrii
Flamandzki resort zajmujący się
mieszkalnictwem podał do wiadomości, że w tej części kraju ponad
dziewięć i pół tysiąca mieszkań socjalnych jest pustych. Sprawa jest
o tyle bulwersująca, że na socjalne
lokale oczekuje około 80 tysięcy ludzi. Część z tych mieszkań jest nieużywana od pół roku, a około tysiąca
od co najmniej czterech lat.
Ministerstwo wyjaśnia, że w dużej
części socjalnych mieszkań trwają obecnie prace remontowe. A że
zwyczajowo remonty dokonuje się
od razu w całym budynku, a nie
w poszczególnych lokalach, trzeba czekać aż wszyscy mieszkańcy
wyprowadzą się do innych lokali.
Znalezienie nowych mieszkań zastępczych dla grupy lokatorów jest
problemem, więc wszystko się wydłuża, część mieszkań w danym budynku stoi pusta i czeka na remont,
a część zamieszkują lokatorzy, których nie ma gdzie przeprowadzić.
„Het Laatste Nieuws”
Owady źródłem białka
Belgowie, Holendrzy i mieszkańcy
wielkiej Brytanii, mogą delektować
się potrawami z owadów. W Belgii
do spożycia dopuszczonych jest aż
10 rodzajów owadów, w tym niektóre gatunki świerszczy i szarańczy,
gąsienice ćmy i popularny mącznik.
Dostępne są głównie w formie gotowych dań, na przykład kotleta mielo-
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nego, w połączeniu z innymi składnikami. Na świecie, chociaż raczej
poza Europą i Ameryką Północną,
owady od dawna pojawiają się w
ludzkim jadłospisie i spożywa je
około 2 miliardów ludzi.
Stowarzyszenie producentów owadów powstałe w Brukseli zabiega o
to, by owadzie białko mogło wzbogacać paszę w hodowli ryb, świń czy
kurczaków. IPIFF chce, aby proteiny zawarte w owadach były bardziej
dostępne zarówno dla rolników w
UE, jak i dla przedsiębiorców oraz
konsumentów. Na świecie wzrasta
popyt na mięso, czemu sprzyja bogacenie się krajów azjatyckich. Szacuje
się, że do 2050 roku popyt na białko
zwierzęce zwiększy się o około 70-80
proc. Oznacza to znalezienie nowych
rozwiązań. Według przewodniczącego IPIFF Antoine Huberta, właśnie
owady są częścią tego rozwiązania,
ponieważ białko owadów ma wysoką jakość, niską cenę i może mieć
różnorakie zastosowanie.
atv.be
Ciężki sezon grypowy
Belgowie mocno odczuli w tym roku zachorowania na grypę. Chociaż
nie było mroźnej zimy, w pierwszych
czterech miesiącach tego roku na
skutek wirusa grypy zmarło w Belgii
41 479 osób, czyli o 16 proc. więcej
niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego. Według wirusologa Marca van Ranst, tegoroczna
szczepionka przeciw grypie nie była
zbyt skuteczna. Zwłaszcza składnik
H3N23 nie był dobrany tak dobrze
jak powinien. W rezultacie nastąpił
znaczny wzrost zachorowań i podniósł się czynnik śmiertelności. Od
października mają być dostępne w
aptece nowe i bardziej skuteczne
szczepionki.
„De Standaard”
Więcej sklepów Lidl
Szef belgijskiego oddziału Lidl Van
den Brand zapowiedział, że w ciągu
najbliższych 5 lat, Lidl zamierza otwierać 10 nowych sklepów w ciągu
roku. Łącznie ma zostać zatrudnionych 2 tys. nowych pracowników.
Obecnie niemiecka sieć dyskontów
posiada na terenie Belgii około 300
sklepów, a jej udział w rynku wynosi
8,1 proc., podczas gdy jeszcze 4 lata
temu wynosił zaledwie 5,5 proc.
Jednym ze sposobów na przyciągnięcie nowych klientów ma być
zwiększenie liczby produktów belgijskich, kosztem asortymentu sprowadzanego z Niemiec.
gva.be
Opracowała:
Karolina Morawska
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Co słychać w Antwerpii?
Kradzież roku
„Najdziwniejszą kradzieżą roku
w Antwerpii” nazwała „Gazet van
Antwerpen” wyczyn pewnego
Polaka. Nasz rodak udał się do restauracji Brasserie Flo usytuowanej
w hotelu Hilton na Groenplaats.
Wszedł do środka lokalu, włożył ręce do zbiornika z krabami, po czym
wyjął jednego z nich i zaczął uciekać.
Przytomny kelner rzucił się w pogoń
za Polakiem, ale ten wskoczył do
tramwaju który po chwili odjechał.
Na następnym przystanku czekała
powiadomiona przez kelnera policja
i zatrzymała złodzieja. Jednak on
kraba przy sobie nie miał. Okazało
się, że pozbył się obciążającego go
dowodu wyrzucając skorupiaka już
na przystanku przy Groneplaats.
Na szczęście krab został odnaleziony
i umieszczony w odosobnieniu, a ponieważ w międzyczasie miał kontakt
z różnymi bakteriami i zarazkami, na
swoje szczęście nie nadawał się już
do spożycia.
Motywy czynu Polaka do tej pory są
nieznane.

Źródło: www.ingredienten.nl

Antwerpia ubożeje
Tak ocenił kondycję miasta jego
burmistrz Bart de Wever podczas
światowego spotkania burmistrzów
w Nowym Jorku. Antwerpię opuściła już biała klasa średnia, a teraz to
samo dzieje się wśród imigranckiej
klasy średniej. Młodzi ludzie nie
chcą mieszkać w mieście, w którym
nie jest bezpiecznie, gdzie nie można znaleźć odpowiedniego domu,
a zapisanie dzieci do dobrej szkoły
czy przedszkola graniczy z cudem.
Antwerpia, jako miasto się rozrasta,
ale gospodarczo biednieje – podsumował burmistrz.

wierać dobre szkoły i położyć nacisk
na stan infrastruktury. Burmistrz
jest przeciwny budowaniu nowych
mieszkań socjalnych w Antwerpii,
bo według niego przyciągnie to do
miasta więcej ludzi ubogich, którzy
z różnych powodów nie mają pracy i żyją na koszt państwa. Lokale
socjalne powinny powstawać w całym regionie, co pomoże zapobiec
Źródło: www.bank-zdjec.com
uciekaniu z miasta jego młodych i
zamożnych mieszkańców.
Żydzi wyjeżdżają z Antwerpii
Sytuacja Żydów w Antwerpii zmienia
Diamenty odpłyną do Dubaju?
się na gorsze. Od czasu zeszłorocznePrzez wieki stolicą światowego han- go zamachu na Muzeum Żydowskie,
dlu diamentami była Antwerpia. coraz więcej z nich decyduje się na
Teraz diamentowy biznes chcą prze- stałe wyjechać do Izraela. Boją się
jąć arabscy szejkowie. Narodowy przede wszystkim o dzieci, które
Bank Emiratów Arabskich chce chodzą do szkół pilnowanych przez
kredytować sektor diamentowy, a w żołnierzy. Rodzice często w nocy dorezultacie doprowadzić do przenie- stają SMS z informacją, że nazajutrz
sienia centrum handlu diamentami szkoła będzie zamknięta z powodu
do Dubaju. Taki krok oznaczałby dla zagrożenia zamachem terrorystyczAntwerpii utratę pozycji lidera.
nym. Żydzi nie chcą żyć w mieście, w
którym synagogi ochraniają uzbroJak twierdzą znawcy rynku, taka jeni żołnierze, a ich codziennemu
sytuacja jest możliwa, bo belgijskie życiu towarzyszy strach.
banki coraz częściej odmawiają Innym ważnym powodem wyjazdu
udzielania kredytów. Dotyczy to społeczności żydowskiej jest załazwłaszcza antwerpskiego ADB – manie na rynku diamentów, jeszcze
małego, ale mającego ponad 70 lat kilka lat temu opanowanego przez
banku specjalizującego się wyłącz- Żydów. W chwili obecnej kontrolę
nie w obsłudze sektora diamentowe- nad antwerpskim sektorem przejęli
go, który do tej pory zapewniał około Hindusi, ale bardzo prawdopodobne
40 proc. finansowania tak zwanych jest, że ich miejsce zajmą Arabowie.
„diamantaires”. Na antwerpskim Antwerpscy Żydzi czują się coraz
rynku funkcjonuje zaledwie pięciu mniej bezpiecznie w mieście, które
silnych graczy obywających się bez przez wieki było ich domem.
pomocy banków, cała reszta zmuszona jest ubiegać się o kredyty. W Antwerpen – Jersey
sytuacji, gdy bank ograniczył ofertę, Tego lata pasażerowie mogą latać z
na diamentowym rynku pojawiło się Antwerpii do Jersey, największej z
miejsce dla nowego gracza.
Wysp Normandzkich, która nie jest
częścią UE, ale jej terytorium zależne
Arabski Narodowy Bank Fujairah za- jest od Korony Brytyjskiej. Jersey –
powiedział już, że skieruje do diamen- wyspa o powierzchni czterokrotnie
towego rynku ofertę kredytową, co w mniejszej niż Warszawa, to jeden z
konsekwencji może doprowadzić do głównych światowych rajów podatprzeniesienia centrum handlu dia- kowych, gdzie PKB na głowę mieszmentami do Dubaju. Dodatkowym kańca przekracza 50 tys. dolarów i
atutem według Arabów jest fakt, należy do najwyższych na świecie.
że z Botswany, gdzie znajduje się Malownicze widoki, rozlegle plaże,
największa kopalnia, łatwiej dole- klify, bujna roślinność, łagodny klicieć do Zjednoczonych Emiratów mat oraz doskonale rozwinięta baza
Arabskich, niż do Antwerpii.
turystyczna sprawiają, że wyspa jest
wręcz stworzona na wakacyjny wypoczynek.

Bart de Wever, który jest jednocześnie liderem N-VA (partii flamandzkich nacjonalistów) uważa, że należy
budować nowe dzielnice mieszkaniowe uwzględniające potrzeby młodych ludzi z klasy średniej. Trzeba ot- Źródło: www.swiatzlotasklep.pl

Podróż do Jersey jest możliwa od poniedziałku do piątku od lotów porannych do wieczornych. Lot powrotny
jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach południowych, lub
w niedziele.
Informacja i rezerwacja biletów:
www.cityjet.com
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Policjanci z Antwerpii skazani
Siedmiu antwerpskich stróżów
prawa zostało skazanych na cztery
miesiące więzienia w zawieszeniu za
nieumyślne zabójstwo mężczyzny zatrzymanego w areszcie.
W 2010 roku do aresztu trafił 26
letni mężczyzna znajdujący się pod
wpływem amfetaminy. Zachowywał
się bardzo agresywnie i nie pozwolił
lekarzowi na wykonanie zastrzyku
uspokajającego. W wyniku pobicia
przez policjantów zmarł on z powodu krwawienia narządów wewnętrznych.
Kontrowersyjna inicjatywa Vlaams
Belang (VB)
Filip Dewinter – szef radykalnej
partii Vlaams Belang podał do wiadomości, że od piątku 10 lipca będzie można oglądać wystawę tak
zwanych karykatur Mahometa,
kopii rysunków autorstwa Kurta
Westergaarda. W 2005 roku opublikowała je duńska gazeta „JyllandsPosten” wzbudzając tym samym
gniew islamskiego świata.
„Pióro jest demokratyczną bronią, a kreskówki z wizerunkiem
Mahometa są naszymi największymi
sprzymierzeńcami w bitwie przeciwko islamskiej cenzurze” – powiedział
Dewinter. „To bitwa o wolność słowa i pokazanie islamskiej nietolerancji”.
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Burmistrz Antwerpii Bart de Wever
na razie nie skomentował tej inicjatywy. Powiedział tylko, że antwerpska
policja jest już powiadomiona i z bliska monitoruje sytuację.
Rysunki można oglądać do 31 lipca w każdą środę, czwartek i piątek
w godzinach od 11: 00 do 17: 00, w
sekretariacie partii Vlaams Belang
Antwerpen Nord.
Lotnisko w Antwerpii coraz bardziej popularne wśród pasażerów
Prezes portu lotniczego Antwerpen
Deurne – Marcel Buelens poinformował, że czerwiec był dla antwerpskiego lotniska bardzo dobrym miesiącem. Z usług miejskiego portu
lotniczego skorzystało prawie 24
tysiące podróżnych. Tego roku – w
ciągu pierwszych sześciu miesięcy
– przez lotnisko Deurne przewinęło się aż 90 tysięcy podróżnych, co
oznacza wzrost aż o 32 tysiące osób
w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego.
W związku z tym prezes Buelens
zwrócił się do flamandzkiego przewoźnika De Lijn o bezpośrednie
połączenie autobusowe z centrum
Antwerpii na lotnisko.
Chińskie inwestycje w dawnej fabryce Opla
Firma China Logistics chce zainwe-

Źródło: www.commons.wikimedia.org

stować 200 – 250 mln euro w miejscu
dawnej fabryki samochodów Opla
w antwerpskim porcie i stworzyć
około 250 miejsc pracy. Od czasu
zamknięcia w 2010 roku zakładów
Opla właściciele terenu szukali inwestora gotowego wyłożyć pieniądze i stworzyć nowe miejsca pracy.
Chińczycy mają nadzieję, że do końca tego roku negocjacje z antwerpskim portem zostaną zakończone,
a na terenie dawnej fabryki powstanie firma zajmująca się przechowywaniem i składowaniem towarów
do dalszej dystrybucji w Europie i
Afryce Zachodniej.
Opr. Barbara Kamińska
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Lato w Antwerpii
Jak co roku miasto Antwerpia
przygotowało szeroką ofertę kulturalną dla tych wszystkich, którzy
tegoroczne lato spędzą w mieście.
Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie www.zomervanantwerpen.be. Poniżej kilka atrakcyjnych propozycji:
Bollekesfeest
Święto tańca, muzyczna i kulinarna
uczta. W tym roku Bollekesfeest
odbędzie się ponownie w centrum
Antwerpii. Place zostaną przekształcone w punkty kulinarne, w których
będzie można spróbować lokalnych
przysmaków, jak również kuchni z
całego świata. Bollekesfeest to także
muzyka, przedstawienia i spektakle
artystyczne. Różnego rodzaju imprezy dla każdego, bez względu na wiek.
Wstęp gratis
Miejsce: Grote Markt, Suikerrui,
Steenplein, Handschoenmarkt,
Vrijdagmarkt
Termin: od 20 do 23 sierpnia
www.bollkesfeest.be
Tomorrowland Festival
Jeden z największych na świecie
festiwali muzyki tanecznej, który
co roku odbywa się w Boom niedaleko Antwerpii. Tomorrowland
2015 oferuje weekend wypełniony
muzycznym szaleństwem i zaskoczy
wszystkich niepowtarzalną atmosferą. Gwarantowana dobra zabawa.
Miejsce: De Schoore w Boom
Termin: od 24 do 26 lipca
www.tomorrowland.com, bilety dostępne na www. festicket.com
Noc muzeów (Museumnacht)
W sobotę 1 sierpnia, antwerpskie
muzea po raz 11-ty otworzą swoje
podwoje, a miłośników sztuki ogarnie gorączka zwiedzania. Specjalnie
zaplanowane trasy, dodatkowe połączenia autobusowe, korzystne ceny
biletów i niesamowita atmosfera powodują, że każdego roku uczestników nocnego zwiedzania przybywa.
Podpowiadamy, że warto wcześniej
zakupić specjalną bransoletkę, dzięki której unikniemy stania w kolejkach i bez przeszkód dostaniemy się
do wybranych obiektów. Bransoletki
będą do nabycia od 28 lipca na Grote
Markt 13 (tel: 03 338 85), lub poprzez
stronę internetową.
www.museumnacht.be, www.museumnacht.be/programma/
Taniec nad Scheldą
Taniec pod gwiazdami? – Dlaczego
nie? Tego lata można tańczyć nad

Scheldą. W każdy wtorek i czwartek
od 19:30 do 20:30 swoje taneczne
umiejętności prezentować będą mistrzowie, a następnie wszyscy chętni
będą mogli tańczyć do upadłego pod
gwiazdami. We wtorki obowiązkowo
będzie tango, natomiast w czwartki
taniec grecki, salsa, lub flamenco.
Wstęp gratis
Miejsce: Sloepenweg, Scheldebocht
przy Kattendijksluis (nie mylić z
Kattendijkdok)
Termin: do 27 sierpnia, w każdy wtorek i czwartek od 19:30 do 24:00
www.kattendijktango.be
Bocadero zaprasza
Bocadero to wyjątkowe miejsce na
antwerpskiej mapie letnich rozrywek, gdzie można bardzo dobrze
zjeść, wypić egzotycznego drinka
lub doskonałe piwo. Jest sushi bar,
włoska Il capri, klasyczna brasserie,
bar z przekąskami i pizzeria. Można
pospacerować ciesząc się słońcem
lub odpocząć w zadaszonym patio,
obejrzeć film, czy wziąć udział w jednej z licznych imprez kulturalnych.
Bocadero jest miejscem dla wszystkich, niezależnie od wieku i każdy
znajdzie tutaj coś dla siebie.
Nie można pominąć Salsy Bocadero
– jedynej w swoim rodzaju tanecznej imprezy pod palmami, na 400
metrach kwadratowych powierzchni. Swoje umiejętności prezentują
szkoły tańca pokazując salsę, bachaty (uczuciowa muzyka rodem z
Dominikany), czy kizomby (afrykańskie tango).
Wstęp gratis
Miejsce: Hangar 29 WaagnatieRijnkaai 150, 2000 Antwerpen
Termin: do 6 września, codziennie
od godziny 12:00
www.bocadero.be

Zomerbar
Kawałek zieleni w mieście, z plażą,
na której można się delektować
słońcem i odpocząć na hamakach.
W cieniu cyrkowych namiotów
wszyscy czują się jak w domu.
Zomerbar oferuje słoneczne koktajle i dania sezonowe za przystępną
cenę. Podczas deszczu dostępne są
plażowe szałasy.
Wstęp gratis
Miejsce: Sloepenweg
Termin: do 30 sierpnia, codziennie
od 16: 00 do 24:00
www.zomervanantwerpen.be
Zomerfabriek – Late Night Session
Po raz kolejny stara fabryka w
Zurenborg jest miejscem spotkań
mieszkańców Antwerpii. Atrakcji
przewidziano całe mnóstwo: muzyka, filmy na świeżym powietrzu,
pokaz prywatnych filmików z You
Tube na dużym ekranie, karaoke.
Oprócz tego organizatorzy zapewniają miejsce na odpoczynek i poleniuchowanie na słonecznym tarasie, popijając domowe koktajle i
zajadając pyszne potrawy.
Wstęp gratis
Miejsce: Minckelersstraat 11
(Zurenborg)
Termin: do 30 sierpnia w godzinach
od 15: 00 do 1:00 (w czwartki, piątki
i soboty do 4:00)
www.zomerfabriek.be
Jazz Middelheim
Muzyczna uczta dla miłośników
jazzu. Koncerty odbywają się na
świeżym powietrzu i trwają od popołudnia aż do późnych godzin wieczornych. Jak co roku będzie można
posłuchać najlepszych muzyków
jazzowych z całego świata.
Miejsce: Park den Brandt Wilrijk
(wejscie od Beukenlaan 12)
Termin: od 13 do 16 sierpnia
www.jazzmiddelheim.be
Linkerwoofer 2015
Kolejna edycja największego festiwalu w Antwerpii. Niezapomniana
impreza na świeżym powietrzu, niepowtarzalna atmosfera i fantastyczna muzyka.
Miejsce: Antwerpen Linkeroever,
Maritiem Openluchtmuseum
(Boeienweide), Frederik Van
Eedenplein, 2050 Antwerpen
Termin: od 6 do 8 sierpnia
www.linkerwoofer.be

Źródło: www.standaard.be

Opr. Barbara Kamińska
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Praca studencka
studentenwerk, job étudiant
dla pracodawcy.
Uwaga: praca studencka różni się
od pracy „ochotnika”.

Praca studencka w Belgii jest
dozwolona po ukończeniu pierwszych dwóch lat nauki w szkole ponadpodstawowej, czyli w wieku 15
lub 16 lat. Warunki zatrudnienia w
przypadku pracy studenckiej różnią się znacznie od zatrudnienia na
podstawie zwykłej umowy o pracę.
Warunki
Uczniowie i studenci mogą pracować na zasadach pracy studenckiej,
jeśli:
- pracują w zamian za wynagrodzenie, nie dłużej niż 12 miesięcy dla
tego samego pracodawcy,
- uczęszczają do dziennej placówki
oświatowej z pełnym programem
nauczania (lub nie mniej niż 15 godzin tygodniowo),
- nie odbywają bezpłatnego stażu,
który jest częścią programu nauczania.
Umowa o pracę studencką
Pracujący studenci, niezależnie od
okresu zatrudnienia (czy to na jeden
dzień, tydzień czy miesiąc) zawsze
muszą otrzymywać pisemną umowę o pracę. Umowa o pracę studencką musi być podpisana najpóźniej
w momencie rozpoczęcia pracy.
Umowa musi zostać sporządzona
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla studenta i jeden

Źródło: www.vdab.be

Oprócz umowy o pracę, każdy pracujący uczeń/student musi otrzymać regulamin pracy. Warto zapoznać się z regulaminem pracy,
ponieważ znajdują się w nim ważne
informacje dotyczące postępowania
w przypadku choroby, spóźnienia
do pracy, itd. Pracodawca musi
wysłać do Inspekcji Nadzoru Praw
Społecznych – Toezicht op sociale
wetten/supervision des lois sociales) umowę o pracę ucznia/studenta oraz potwierdzenie odbioru przez
ucznia regulaminu pracy.
Umowa o pracę studencką musi zawierać następujące dane:
- Nazwisko, imię, adres, datę urodzenia i ewentualnie miejsce pobytu
ucznia/studenta
- Nazwę i adres pracodawcy
- Datę rozpoczęcia i datę zakończenia umowy o pracę
- Miejsce pracy ucznia/studenta
- Krótki opis funkcji – (jaką pracę
będzie wykonywał uczeń/student)
- Tygodniowy grafik godzin pracy
- Godziny rozpoczęcia i zakończenia
zwykłego dnia pracy, pory i długość
odpoczynku oraz dni wolne od pracy
- Wysokość płacy oraz korzyści w
naturze, np. koszty wyżywienia i
mieszkania
- Dzień wypłaty wynagrodzenia
- Ewentualne miejsce zakwaterowania ucznia/studenta, jeśli pracodawca je zapewnia
- Informację o zastosowaniu ustawy
z dnia 12.04.’65 o ochronie płac
- Właściwy dla sektora komitet parytetowy (komisja dwustronna)
- Miejsce, w którym znajduje się apteczka, dane osoby odpowiedzialnej

za udzielanie pierwszej pomocy
- Dane osób kontaktowych z delegacji związkowej oraz/lub Komitetu
Ochrony i Prewencji w pracy, jeśli
takie są w przedsiębiorstwie
- Adres i nr telefonu Inspekcji
Nadzoru Praw Społecznych w
okręgu, w którym jest zatrudniony
uczeń/student
Płaca
Pracujący uczeń/student ma prawo
do płacy odpowiedniej do funkcji i
wieku, zgodnie z branżowym układem zbiorowym pracy lub układem
zbiorowym w przedsiębiorstwie.
Jeśli w sektorze lub w przedsiębiorstwie nie ma specyficznego systemu
wynagrodzeń, to uczeń/student, który przepracował minimum miesiąc
na zasadzie pracy studenckiej, ma
prawo do minimalnej płacy gwarantowanej w zależności od wieku.
Tabela nr 1 zawiera miesięczne i
godzinowe płace minimalne brutto, obowiązujące od 1 stycznia 2014.
Dobrze jest skontaktować się w delegatami ACV/CSC w przedsiębiorstwie (jeśli takie osoby są w danym
przedsiębiorstwie), aby dowiedzieć
się czy przysługuje zwrot kosztów
za dojazdy do pracy, bony żywnościowe lub inne.
Płaca za godziny nadliczbowe (powyżej 9 godzin pracy dziennie lub
powyżej 40 godzin pracy tygodniowo, lub mniej, w przypadku specyficznych przepisów branżowych)
wynosi:
- 50% dodatku do płacy za godziny
nadliczbowe w ciągu tygodnia
- 100% dodatku do płacy za godziny
nadliczbowe w niedziele i święta
Oprócz tego godziny nadliczbowe
powinny być odebrane jako dodatkowe dni wolne.

Antwerpia po polsku

lipiec-sierpień 2015

Tabela nr 1: Miesięczne i godzinowe płace minimalne brutto
Wiek

Stawka godzinowa
(38 godzin/tydzień)

Wynagrodzenie
miesięczne

21 lat

1.501,82 euro

9,1204 euro

20 lat (94%)

1.411,71 euro

8,5732 euro

19 lat (88%)

1.321,60 euro

8,0260 euro

18 lat (82%)

1.231,49 euro

7,4787 euro

17 (76%)

1.141,38 euro

6,9315 euro

16 lat (70%)

1.051,27 euro

6,3843 euro

Tabela nr 2:
Czas trwania umowy

Wypowiedzenie ze
strony pracodawcy

Wypowiedzenie ze
strony pracownika

W ciągu pierwszych
trzech dni umowy

Natychmiast,
bez okresu
wypowiedzenia, bez
odszkodowania

Natychmiast,
bez okresu
wypowiedzenia,
bez odszkodowań

Do 1 miesiąca

3 dni

1 dzień

Umowa na okres
dłuższy niż 1
miesiąc i krótsza niż
12 miesięcy

7 dni

3 dni

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Student, jako pracownik bez doświadczenia zawodowego, należy
do tzw. grupy ryzyka, jeśli chodzi
o wypadki przy pracy. Pracodawca
jest obowiązany udzielić studentowi
wyczerpujących informacji na temat
możliwego ryzyka i metod prewencyjnych stosowanych na terenie
zakładu pracy lub w razie potrzeby wysłać na niezbędne szkolenie.
Pracodawca jest również zobowiązany do zapewnienia pracującemu
studentowi odzieży roboczej oraz
środków ochronnych – okularów
ochronnych, masek itd.
Studenci poniżej 18 roku życia,
zanim podejmą pracę, muszą być
poddani badaniu lekarskiemu przez
lekarza medycyny pracy.
Prawo wyklucza zatrudnianie studentów na stanowiskach związanych z następującymi czynnościami,
jako zbyt niebezpieczne np.:
- obsługa maszyn elektrycznych, takich jak: piły (tarczowa, taśmowa,
pilarka), prasy, tokarki
- praca w kontakcie z niebezpiecznymi lub szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi
- prace rozbiórkowe, montaż rusztowań, wycinka drzew, prace wykopaliskowe itd.
Jeśli student ma wątpliwości, może
zawsze sprawdzić w swoim oddziale
ACV czy dana czynność, którą wyko-

nuje, jest dla niego dozwolona.
Zwolnienie z pracy
W przypadku pisemnej umowy o
pracę studencką, każda ze stron
(pracodawca i pracownik) może
zakończyć umowę o pracę pod warunkiem zachowania okresów wypowiedzenia. (Tabela nr 2)
Jeśli pracodawca nie dostarczył
uczniowi/studentowi pisemnej
umowy o pracę:
- uczeń/student może odejść w każdej chwili bez okresu wypowiedzenia
- jeśli pracodawca chce zwolnić ucznia/studenta, musi zastosować okres
wypowiedzenia taki, jaki obowiązuje
w przypadku umowy o pracę na czas
nieokreślony.
Składki na ubezpieczenie społeczne
Każdy student otrzymuje osobisty
licznik, który podlicza przepracowane dni w roku, do sumy 50
dni. Student może pracować dalej,
jednakże tylko za pierwsze 50 dni
obowiązuje obniżona składka na
ubezpieczenie społeczne wynosząca 8,13% (2,71% potrącane z pensji
brutto studenta oraz 5,42% które pokrywa pracodawca). Licznik ten to
absolutna nowość, z której można
korzystać na stronie: www.acv-enter.
be lub bezpośrednio: www.studenta-
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twork.be przy użyciu karty identyfikacyjnej i kodu PIN studenta.
Dzięki niemu student może sprawdzić ile dni przepracował już w
danym roku, jak również może
wydrukować specjalny atest dla
potencjalnego nowego pracodawcy
dotyczący liczby dni w danym roku,
które może jeszcze przepracować na
zasadzie pracy studenckiej.
Podatek dochodowy
Wysokość płacy ucznia/studenta
może mieć wpływ na wysokość podatku dochodowego jego rodziców
i jego samego.
Wpływ płacy ucznia/studenta na
podatek dochodowy rodziców
Aby uczeń/student mógł być traktowany jako dziecko na utrzymaniu,
w roku 2015 może zarobić maksymalnie:
- 3.120 euro netto podstawy opodatkowania w przypadku rodziców
pozostających ze sobą w związku
małżeńskim
- 4.500 euro, w przypadku rodzica
samotnie wychowującego dziecko/
dzieci
- 5.720 euro w przypadku rodzica
samotnie wychowującego niepełnosprawne dziecko/dzieci
Jeśli wyżej wymienione kwoty zostaną przekroczone, uczeń/student nie
może być już traktowany jako dziecko na utrzymaniu, a jego rodzice
będą płacić wyższe podatki.
Wpływ płacy ucznia/studenta na
jego podatek dochodowy
Uczeń/student ma obowiązek odprowadzania podatku, jeśli jego dochód
netto przekroczy kwotę 7.380 euro /
rok (za rok 2015). Osoby, które otrzymują alimenty, do swoich dochodów
muszą doliczyć 80% rocznej wartości alimentów. Jeśli łączna kwota
dochodów ucznia/studenta (z pracy
zarobkowej + 80% alimentów) w roku 2015 przekroczy 7.380 euro netto, to będzie on musiał odprowadzić
podatek dochodowy.
Praca studencka a zasiłek rodzinny
Do 18. roku życia
Uczeń/student ma bezwarunkowe
prawo do zasiłku rodzinnego do 31
sierpnia roku, w którym ukończy
18 lat.
Powyżej 18. roku życia – kontynuacja nauki w szkole ponadpodstawowej
Uczeń/student ma wciąż prawo do
zasiłku rodzinnego, jeśli regularnie
uczęszcza na zajęcia do szkoły ponadpodstawowej lub jeśli program
nauczania obejmuje minimum 17
sześćdziesięciominutowych godzin
nauki.
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Powyżej 18. roku życia – kontynuacja nauki w szkole wyższej lub na
uniwersytecie
Aby nie stracić prawa do zasiłku
rodzinnego uczeń/student może
pracować:
- podczas wakacji letnich nieograniczoną liczbę godzin i bez ograniczenia wysokości dochodów
- w czasie roku akademickiego –
maksymalnie 240 godzin/kwartał.
Osoby pracujące więcej niż 240/
kwartał, tracą prawo do zasiłku rodzinnego za cały kwartał. Osoby, które w 2. kwartale roku przekroczyły
240 godzin pracy, tracą prawo do
zasiłku rodzinnego zarówno za 2,
jak i za 3, kwartał (6 miesięcy). Por.
tabela nr 3.
*Osoby, które w danym roku akademickim zakończyły naukę, w
czasie ostatnich wakacji szkolnych
(po ukończeniu szkoły) mogą przepracować maksymalnie 240 godzin
i zarobić nie więcej niż 520,08 euro/
miesiąc w tym kwartale. Jeśli warun-
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Tabela nr 3:
Dopuszczalna
maksymalna liczba
godzin pracy

Kwartał
1. Kwartał (styczeń, luty, marzec)

Max. 240 godzin

2. Kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)

Max. 240 godzin

3. Kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)

Bez ograniczeń *

4. Kwartał (październik, listopad,
grudzień)

Max. 240 godzin

ki te nie zostaną spełnione, absolwent – uczeń, który przerwał naukę,
nie otrzyma zasiłku rodzinnego za
ten ostatni 3 kwartał.
Dochód studenta, który kontynuuje
naukę w specjalnym systemie częściowej nauki i pracy, nie może przekroczyć kwoty 520,08 euro brutto na
miesiąc.

Więcej informacji na temat pracy
studenckiej można uzyskać w lokalnych oddziałach ACV/CSC, adresy
na stronach: http://adressen.acv-online.be (NL), http://adresses.csc-en-ligne.be (FR) lub poprzez stronę
www.acv-enter.be.
Aldona Kuczyńska-Naskręt

SPOTKAJ MNIE!
TWÓJ JEZUS MIŁOSIERNY
WAKACJE Z BOGIEM
W COMBLAIN LA TOUR
w terminie od 19 - 25 lipca 2015
Wiek 6 lat do ………..
W programie:
- codzienna Msza Święta
- spotkania formacyjne
- prace grupowe i zespołowe, gry i konkursy
- wieczorki pogodne, filmowe
- codzienne spacery
- ognisko
EKIPA: s. Małgorzata Lubas fmm
tel. 0485 000 990;
o. Marek Grubka dominikanin, o. Marcin Derdziuk cap,
email: mlubas67@gmail.com
Cena: 165 Euro
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Francuska lekcja pokory za 2,5 euro
Jak się Państwo za chwilę przekonają, nie zawsze większy i silniejszy
ma rację.
W czerwcu przypadła 200 rocznica
bitwy pod Waterloo. Dla Belgów,
ważna historycznie data, która kilkanaście lat później dała początek
niepodległemu państwu, Francji
natomiast, przyniosła upokorzenie
i klęskę cesarza Napoleona. Kiedy
Belgowie podali do publicznej wiadomości, że chcą powyższą rocznicę
upamiętnić wybiciem okolicznościowej monety, we Francji zawrzało. Pojawiły się oskarżenia, że taki
krok spowoduje tylko wzrost napięcia pomiędzy dwoma krajami i to w
sytuacji, kiedy „europejska jedność
stoi pod znakiem zapytania”.
Francuski rząd argumentował, „że
wybicie takiej monety wywoła nieprzychylne reakcje obywateli, ponieważ bitwa pod Waterloo, która
odmieniła bieg europejskich dziejów, we Francuzach budzi bardzo
silne, negatywne uczucia”. W protestacyjnym liście do Rady Europy
znalazło się nawet stwierdzenie, że
jest to „niepotrzebne wywoływanie
konfliktów, zamiast promowania
europejskiej jedności”.
Francuzi udowadniali także, że projekt monety odwołuje się do zakorzenionych uprzedzeń, do których
nie ma sensu wracać, a porażka
sprzed dwóch stuleci „może podkopać europejską jedność, która i
bez tego narażona jest na ciężkie
próby”. Dodatkowo, oburzenie nad
Sekwaną wywoływał fakt, że 2-eurówkami można by płacić w całej
strefie euro, czyli także we Francji.
Belgowie pod wpływem nacisków
potężnego sąsiada zniszczyli 180
tysięcy wybitych już monet o nominale 2 euro, chociaż mieli prawo
do ich emisji. Na dodatek, patrząc
na sprawę z historycznego punktu
widzenia, mieszkańcy Królestwa
za Napoleonem nie przepadają, bo
właśnie Jemu zawdzięczają połączenie ich kraju, było nie było katolickiego, z protestancką Holandią.
Postanowili, że nie zostawią tak tej
sprawy i znaleźli sposób, aby się
odegrać.
Wykorzystali mało znany przepis
prawny mówiący o tym, że każde
państwo strefy euro bez pytania jakiegokolwiek innego kraju o zgodę,
może samodzielnie wybić monety

zaprojektowane według własnego
pomysłu, jeżeli ich nominał jest
niestandardowy. I puścili w obieg
monety o nominale 2,5 euro. Można
nimi płacić w sklepach wyłącznie na
terenie tego kraju, co nie oznacza, że
tak się stanie, gdyż Belgowie wybili
zaledwie 70 tysięcy 2,5 eurówek, które natychmiast stały się łakomym
kąskiem dla kolekcjonerów.
Na monetach widnieje usytuowany na wzgórzu pomnik z lwem, a u
podstawy monumentu jest nazwa
Waterloo – znany z historii symbol
francuskiego upokorzenia. Widać
także linie obrazujące pozycje armii,
zanim sprzymierzone siły pokonały
Napoleona.
Wprowadzenie okolicznościowych
monet mocno dopiekło Francuzom
i sprawdziło się powiedzenie, że nie
zawsze obowiązuje prawo silniejszego. Całą sytuację przyjęli z dużym
zażenowaniem, w mediach można
było znaleźć opinie, że „w 200 lat
po Waterloo, klęska Napoleona jest
wciąż dla Francuzów pigułką trudną
do przełknięcia”.
Natomiast w Belgii upokorzenie
Francji za 2,5 euro, przyjęto z ogromnym entuzjazmem, prawie tak wielkim, jakby to Belgowie odnieśli zwycięstwo na polu bitwy. Dyrektor ds.
komunikacji korporacyjnej Toyota
w Europie – Jean Yves Jault, umieścił na Twitterze zdanie „Nie ma to
jak belgijska kreatywność”.
Belgijski minister finansów Johan
van Overtveld powiedział, że nowe
monety w żaden sposób nie zostały
pomyślane jako prowokacja przeciwko Francji. Nie mają na celu ożywiania dawnych sporów i wywoływania
duchów przeszłości. Jedynym celem
ich wybicia było upamiętnienie tak
ważnej bitwy jak pod Waterloo.
W Wielkiej Brytanii, która jak
powszechnie wiadomo nie darzy
Francji sympatią, pamiątkowe mo-

nety wzbudziły entuzjastyczne reakcje. Michael Dunn ze Stratfordupon-Avon napisał na Twitterze:
„Świetnie się złożyło, że Belgowie
pokonali Francuzów w ich własnej
grze znajdując sposób na obejście
europejskiego prawa”.
Po 200 latach Francja zrobiła
wszystko co możliwe, aby klęska
Napoleona nie ujrzała światła
dziennego. Niestety, za sprawą pamiątkowych monet, historyczna
bitwa powróciła na pierwsze strony
gazet, a na dodatek o małej Belgii
zrobiło się głośno. I co ciekawe, wielu Europejczyków nie ma zielonego
pojęcia o tym, że słynne Waterloo
leży w Belgii i co się tam wydarzyło. Na przykład Brytyjczycy na pytanie, z czym kojarzy im się słowo
Waterloo, w 54 proc. przypadków odpowiadali, że ze stacją londyńskiego
metra, zaś 47 proc. twierdziło, że jest
to legendarny przebój szwedzkiej
grupy ABBA.
Panuje przekonanie, że trudno zrozumieć Belgów - niewielki naród
mówiący w trzech językach, z kilkoma rządami i wiecznymi sporami
Flamandow i Walonów. Być może
jest to „najdziwniejszy kraj na świecie”, ale jak widać, mieszkańcy tego
niewielkiego Królestwa potrafią walczyć o swoje. Waterloo leży w Belgii
i między innymi dlatego wybicie monety upamiętniającej bitwę było dla
nich tak ważne.
Upokorzenie Francji za 2,5 euro nie
tylko stało się dobrą reklamą dla
kraju, ale także doskonałą okazją na
danie prztyczka w nos zarozumiałemu sąsiadowi. Zwycięstwo Belgów
świadczy o tym, że nie zawsze zwycięża prawo silniejszego, a „chcieć,
to móc”.
Anna Janicka
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Segregacja rasowa i wyzysk
polskich pracowników w Belgii
Jako Polak żyjący na emigracji, coraz częściej napotykam na problemy
swoich rodaków w Belgii wynikające z segregacji rasowej czy po prostu
zwykłego wyzysku.

Ostatnio miałem okazję zapoznać
się z niepokojącym raportem
Agencji Praw Podstawowych, z którego wynika, że emigranci zarobkowi z Polski padają ofiarą wyzysku
przez pracodawców w krajach UE. Z
mojego doświadczenia i obserwacji
wynika, że równie niepokojące jest
nasilające się zjawisko wyzysku polskiego pracownika przez polskich
pracodawców na terenie Belgii.
Niejednokrotnie, poszkodowany
wyzyskiem, nieznający swoich praw,
nieznający jednego z trzech urzędowych języków w Królestwie Belgii,
nie podejmuje żadnych kroków
prawnych by domagać się poszanowania praw przysługujących każdemu pracownikowi. Jest to swojego
rodzaju nieusprawiedliwione przyzwolenie na szerzenie niedozwolonych praktyk przez nieuczciwych
pracodawców. Do tego dokłada się
nieprzyzwoite wręcz przyzwolenie,
w szerszej skali, na łamanie praw
pracowników, a także zdecydowana bierność przywódców Państw
członkowskich na zagrażające tym
prawom wypowiedzi dyplomatów w
sprawach emigracji.
Przeanalizujmy chociażby zapowiedzi brytyjskiego premiera
Camerona, który mówi wprost, że napływ emigrantów należy ograniczyć,
zaostrzyć przepisy dla emigrantów,
a być może, w konsekwencji, nawet
wstrzymać. Albo też wypowiedzi o
tym, że emigracja różnych narodowości w tym Polaków do niektórych
Państw UE to zjawisko niepożądane. Wypowiedzi te, same w sobie
stwarzają gorszą kategorię pracowników – „niepożądaną”. Pomijając
już, że takie wypowiedzi i być może
działania powinny być zakwalifikowane jako czynnik dyskryminujący. Wypowiedzi, które padają z ust
niektórych dyplomatów – w żaden
lub znikomy sposób nie będąc zdecydowanie negowane i potępiane
przez innych dyplomatów – moim
zdaniem, mogą wpływać na świadomość i obraz polskich emigrantów
w oczach belgijskich pracodawców.
Nierówne traktowanie takich pracowników „gorszej kategorii” w

Belgii polega chociażby na tym, że
np. polscy kierowcy czasem pracują
według stawki 2 euro za kilometr,
podczas gdy Belgowie otrzymują 3-4
euro.
Powracając do praw pracowników
w UE – emigrant, który opuszcza
Polskę w celach zarobkowych,
powinien przed wyjazdem przede
wszystkim sprawdzić wiarygodność
przyszłego pracodawcy, zapoznać
się z katalogiem praw mu przysługujących w Belgii. Sprawdzenie
tych informacji nie stanowi problemu również za pomocą Internetu.
Język, także nie stanowi przeszkody,
bowiem organizacje i instytucje unijne publikują informacje praktyczne w języku polskim. Świadomość
systemu prawnego państwa do
którego wyruszamy, w okrojonym
zakresie do potrzebnego minimum
dla każdego obywatela Europy „nie
prawnika”, niejednokrotnie okazuje
się skuteczną bronią w walce z nadużywaniem władzy, jaką dysponuje
pracodawca i może prowadzić do
zminimalizowania narastającego,
rzeczywistego trendu łamania praw
pracowników w całej UE.

W Belgii, największy problem wyzysku i najliczniejsze uchybienia względem pracowników dostrzegane są w
sektorze budowlanym. Nieuczciwi
przedsiębiorcy nagminnie łamią belgijskie prawo, wykorzystują różnice
przepisów. Wykorzystują także brak
narzędzi prawnych do skutecznej
walki z transgranicznymi przypadkami łamania praw pracowniczych
przez spółki, które zostają zarejestrowane poza granicami Belgii.
Taki nieuczciwy pracodawca zmusza ludzi do pracy w zdecydowanie
przekraczającej ilości godzin niż dopuszcza to prawo, pozbawia osłon
socjalnych oraz nie wypłaca pensji
minimalnych zagwarantowanych
przez prawo. Niestety, takie procedery trudno jest wykryć i takie praktyki trwają bezkarnie latami. Często
spółki takich przedsiębiorców rejestrowane są poza Belgią, najczęściej
w Luksemburgu, ale także w np. w
Holandii.

Omijaniu przepisów prawnych
sprzyja tzw. tworzenie fikcyjnego
bytu gospodarczego. Proceder – tak
to nazwijmy, – choć zupełnie, niestety, legalny przejawia się tym, że oficjalnie kilku pracowników zakłada
„spółkę/spółdzielnię” – teoretycznie
posiadają udziały np. po 5 lub 10%.
W praktyce ci biedni udziałowcy są
całkowicie zdani na zatrudniającego
ich w Belgii przedsiębiorcę.
Powyższe uzasadniają wyroki, które
zapadają przed belgijskimi sądami.
Jeden z takich wyroków dotyczył
belgijskiego przedsiębiorcy budowlanego, który wyzyskiwał polskich
pracowników, ponieważ uważał, że
są to pracownicy gorszej kategorii.
Po wieloletnim procesie został skazany na trzy lata pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości
5, 500 euro. Skazany przedsiębiorca
został również zobowiązany do zwrócenia 1,115,000 euro przychodów
uzyskanych w nielegalny sposób.
Wyroków w tym zakresie jest bardzo wiele.
Obywatele Europy stali się bardziej
mobilni w dzisiejszym świecie, także na rynku pracy. To Obywatele
Europy mają zagwarantowane prawo do swobodnie wybranej pracy,
do szanowania ich praw człowieka
i tych określonych przez prawo
pracy oraz do wyboru swojego centrum życiowego w którymkolwiek
z państw UE. To nad czym należałoby się zastanowić, jeśli chodzi o
rozwiązania prawne, to wzmocnienie ochrony pracowników w przepisach prawa karnego w krajach
UE, wzmocnienie inspekcji pracy,
zapewnienie ofiarom wyzyskiwania
przez pracodawcę prawa do w miarę
wysokiego odszkodowania, ułatwienie dochodzenia swoich praw oraz
gwarancję nieponoszenia przez pokrzywdzonych ujemnych skutków
dochodzenia swoich praw chociażby
w relacji dany pracodawca – pracownik.
Podsumowując. To przecież każde
państwo powinno dokładać wszelkich starań, aby emigrant, który
wybrał dane państwo, czuł się w
nim bezpieczny i szanowany – jako
człowiek i pracownik zjednoczonej
Europy.
Adam Snarski, prawnik
Kontakt:
www.adamsnarski.cba.pl lub
gsm: 32 (0) 483 59 76 93
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W świetle prawa
Polskie blachy - belgijski fotoradar
Czas, kiedy kary za zarejestrowane
wykroczenia Polaków przez zagraniczne fotoradary były praktycznie
nie do wyegzekwowania, już minął.
Na mocy dyrektywy unijnej (cross
border enforcement) regulującej
transgraniczną wymianę informacji
dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem
ruchu drogowego), wystawianie
mandatów obcokrajowcom jest zdecydowanie łatwiejsze. Zagraniczne
kary w niektórych przypadkach
mogą przekraczać nawet 2 000 euro.
Przez wiele lat proces egzekwowania kary za przestępstwa drogowe,
zarejestrowane przez zagraniczne
fotoradary, był na tyle długi i skomplikowany, że europejscy urzędnicy w większej ilości przypadków
nie wystawiali mandatów. Sytuacja
się zmieniła. Belgia, jak również
inne kraje członkowskie Unii
Europejskiej, została wyposażona w
narzędzie pozwalające na efektywniejsze ściganie sprawców wykroczeń drogowych. Zostały utworzone
Krajowe Punkty Kontaktowe. Na
mocy tego pomocnego instrumentu, Państwa członkowskie mogą
wzajemnie wysyłać do siebie zapytania o dane właścicieli aut złapanych przez fotoradary. W związku z
tym, uniknięcie obowiązku zapłaty
mandatu, który został wystawiony
tysiące kilometrów od polskiej gra-

nicy, jest coraz trudniejsze.
Z pomocą Krajowych Punktów
Kontaktowych, odszukanie sprawcy
wykroczenia w chwili obecnej zajmuje kilka dni, a procedura odnalezienia autora wykroczenia rozpoczyna
się od ustalenia danych właściciela
auta, którym dane wykroczenie popełniono. Przez trzy miesiące funkcjonowania, polski Krajowy Punkt
Kontaktowy otrzymał w tej sprawie
ponad 25 tys. zapytań. Aż 85 proc.
wszystkich pochodzi z Austrii. Na
dalszych miejscach znalazły się:
Litwa (2618 zapytań), Niemcy (1036),
Bułgaria (29). Na miejscu ostatnim
znalazła się Belgia z ilością zapytań
16. To, że Belgia jest na końcu tego
rankingu, nie oznacza, że uniknięcie zapłaty mandatu w dalszym ciągu jest łatwe. Bowiem zapytania o
dane sprawców wykroczeń z tego
państwa ma tendencję wzrostową.
W jakich przypadkach Krajowy
Punk Kontaktowy udzieli informacji o właścicielu auta?
Przepisy prawa wymieniają wprost:
niestosowanie się do ograniczenia
prędkości, prowadzenie pojazdu bez
zapiętych pasów bezpieczeństwa,
przewożenie dziecka bez fotelika
ochronnego, niestosowanie się do
sygnałów świetlnych lub znaków
nakazujących zatrzymanie pojazdu,
prowadzenie pojazdu pod wpływem
alkoholu lub narkotyków, korzysta-

nie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub
mikrofonu w ręku.
Jakie są konsekwencje, gdy mimo
monitu z zagranicy sprawca nie zapłaci mandatu?
Wniosek o uznanie zagranicznych
wyroków trafi do polskiego sądu, a
egzekucję należności przeprowadzi
polski komornik. To nie wszystko. W
sytuacji, gdy roszczenie względem
Belgii nie zostanie zaspokojone, a
sprawca wykroczenia ponownie
pojawi się na terenie tego Państwa
i/lub fakt ten zostanie ujawniony
przy rutynowej kontroli drogowej,
wszystko trzeba będzie zapłacić na
miejscu. W przeciwnym wypadku
kierowca pojazdu zakończy podróż
i nie opuści kraju.
Adam Snarski
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Przegląd
prasy
polskiej
Polska przyjmie uchodźców z Syrii
Zgodnie z ustaleniami Komisji
Europejskiej, Polska przyjmie
uchodźców z Syrii. Na początku będzie to 60 chrześcijańskich rodzin,
ale na pomoc czeka wielu innych
uciekinierów z Afryki, którzy próbują dostać się do Europy, aby rozpocząć nowe życie.
Uchodźcy rozmieszczani będą w
poszczególnych krajach UE według
klucza opartego na: wielkości PKB,
liczbie ludności, poziomie bezrobocia oraz ilości przyjętych uchodźców w ciągu minionych pięciu lat.
Według tych kryteriów Polska ma
przyjąć 6,65 proc., czyli 2659 osób.
Komisja chce przekazać na ten cel
wszystkim państwom 240 mln euro, czyli 6 tysięcy euro na jednego
uchodźcę.
Większość Polaków nie chce uciekinierów nad Wisłą. Boją się, że
przyjezdni zabiorą im pracę i świadczenia. Obawiają się także napływu
dżihadystów.
tvn24.pl
Polka stworzyła rewelacyjną metodę leczenia raka
Joanna Jurek, 17-letnia licealistka
z Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymała nagrodę w prestiżowym konkursie Intel International Science
and Engineering Fair, odbywającym
się w USA, w którym wzięło udział
około 1500 projektów młodych naukowców z 70 krajów całego świata.
Polka zaprezentowała autorski projekt „Wielofunkcyjny nanosysytem
dostarczania leków przeciwnowotworowych”. Dzięki wynalezieniu tej
metody możliwe stanie się dostarczanie leków bezpośrednio do komórek rakowych, bez uszkadzania
narządów wewnętrznych. Joanna
Jurek pokonała 320 projektów zgłoszonych w kategorii „Medycyna i
Zdrowie”.
dzienniklodzki.pl

Jacka Saryusza-Wolskiego, byłej
szefowej MSZ Anny Fotygi, Jerzego
Buzka, Pawła Kowala i Marka
Migalskiego.
„Wprost”

Biskupi walczą z pedofilią
W polskim kościele obowiązują
nowe wytyczne Episkopatu Polski
dotyczące postępowania w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie seksualne nieletnich. Od
tej pory każdy ksiądz podejrzany o
pedofilię musi natychmiast zostać
zawieszony w swojej działalności
duszpasterskiej. Wszczęte też zostanie postępowanie wyjaśniające.
Ofiary molestowania należy otoczyć
pomocą duchową, psychologiczną i
prawną oraz poinformować je o możliwości zgłoszenia do prokuratury
popełnienia przestępstwa.
„Rzeczpospolita”
Dalsze losy „Czterech pancernych
i psa”
Ukazała się kontynuacja najsłynniejszego polskiego serialu czasów PRL.
Powieść Andrzeja Dudzińskiego
„Zmierzch bohaterów” zaczyna się
dokładnie w tym miejscu, w którym
skończył się serial „Czterej pancerni i pies” i pokazuje utrwalanie się
władzy ludowej w Polsce w latach
40-tych. Żeby było ciekawiej, losy
pancernych bohaterów przeplatają
się z dziejami Hansa Klossa, słynnego agenta J-23.
Czytelnicy książki otrzymują odpowiedź na pytanie „co było dalej”.
Dowiedzą się na przykład, że Janek
Kos zostaje zdegradowany i zesłany do karnej kompanii, a jego żona
Marusia z synem bezskutecznie czeka na powrót męża. Gustlik Jeleń,
który nie podpisał współpracy z
bezpieką, wraz z Honoratą znajdzie
schronienie w amerykańskiej strefie w Niemczech. Natomiast Hans
Kloss pracuje w kontrwywiadzie
wojskowym i dalej szuka ojca, który najprawdopodobniej zginął w
Katyniu.
wprot.pl
Polacy na rosyjskiej liście sankcji
Rosja przekazała ambasadorom
Unii Europejskiej listę około 80
osób objętych sankcjami wizowymi.
Umieszczono na niej nazwiska obywateli UE, wśród nich 18 Polaków,
między innymi marszałka Senatu
Bogdana Borusewicza, szefa Agencji
Wywiadu Macieja Hunia, szefa BBN
gen. Stanisława Kozieja, europosła

Edukacja niskiej jakości
„Rzeczpospolita” informuje, że wiele polskich szkół spełnia jedynie
minimalne wymagania określane
w podstawie programowej. Szkoły
niewystarczająco uczą umiejętności
rozumienia tekstów, wykorzystywania matematyki w codziennym życiu, pracy zespołowej i posługiwania
się nowymi technologiami.
Najgorzej w tej ocenie wypadają
szkoły podstawowe – ponad 6 proc.
z nich spełniło jedynie podstawowe
kryteria. Dla gimnazjów i liceów
ogólnokształcących ten odsetek
wyniósł około 3 proc. Aż 1,6 proc. z
około półtora tysiąca przebadanych
szkół nie spełniło nawet minimów
podstawy programowej i będą musiały wprowadzić programy naprawcze.
„Rzeczpospolita”
Lekcyjny koszmar
Polscy gimnazjaliści poświęcają zadaniom domowym znacznie więcej
czasu niż uczniowie z państw OECD
skupiających 34 wysoko rozwinięte
i demokratyczne państwa – donosi
„Gazeta Wyborcza”. Średnia dla najbardziej rozwiniętych krajów świata
to pięć godzin, natomiast w Polsce
aż siedem.
Najmniej, czyli poniżej trzech godzin dziennie, odrabiają prace domowe uczniowie z Finlandii i Korei
Południowej, a ich systemy edukacyjne należą do najskuteczniejszych
na świecie. Polscy nauczyciele zadają uczniom do przerobienia w domu
za dużo materiału, nie zastanawiając
się, czy cokolwiek to wnosi do procesu dydaktycznego.
„Gazeta Wyborcza”
Nagrody dla urzędników
Nagrody o wartości ponad 60 milionów złotych dostali w 2014 roku
urzędnicy w ministerstwach – informuje Radio Zet. Suma premii
wyniosła 63 858 702,78 złotych i została podzielona na 17 ministerstw,
wyłączając Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
Najwyższe nagrody rozdano w
Ministerstwie Finansów – 17,285
mln zł, najmniej dostali pracownicy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – 150 tys. zł. Kwoty
przypadające na jednego pracownika były różne. Przykładowo w
Ministerstwie Zdrowia najniższa
nagroda to 300 zł, najwyższa zaś – 9
tysięcy. W sumie nagrodzonych zo-
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stało około 10 tysięcy urzędników.
Ministerstwa tłumaczą, że przyznawanie nagród jest niezbędne dla
motywowania pracowników.
Radio Zet
Odszkodowanie za niesłuszny
areszt
Ryszard Bogucki, uniewinniony prawomocnym wyrokiem sądu od zarzutu nakłaniania do zabójstwa generała Marka Papały, ma otrzymać
tytułem zadośćuczynienia za niesłuszny areszt 1,1 mln zł. Prawnicy
reprezentujący Boguckiego, którzy
wnosili o prawie 22,5 mln zł rozważają wniesienie apelacji.
Wniosek o zadośćuczynienie „za
krzywdy związane z zastosowaniem
niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania mającego charakter wykonawczy, w warunkach
najsurowszego rygoru wynikającego z zakwalifikowania Ryszarda
Boguckiego do kategorii tzw. osadzonych niebezpiecznych, trwającego nieprzerwanie przez okres 9 lat i
5 miesięcy”, trafił na wokandę sądu
w Katowicach. Druga część wniosku
dotyczyła 13,5 mln zł odszkodowania w związku z utratą kontroli nad
majątkiem spółki, której Bogucki
był udziałowcem. Sąd uwzględnił
wniosek jedynie w części dotyczącej zadośćuczynienia, a nie znalazł
podstaw do wypłaty odszkodowania,
a zasądzona kwota jest znacznie
niższa od oczekiwań – powiedział
obrońca Boguckiego.
Ryszard Bogucki odsiaduje wyrok
skazujący go na 25 lat więzienia za
zabójstwo w 1999 szefa gangu pruszkowskiego Andrzeja K. „Pershinga”.
W 2009 roku śledczy skierowali
do sądu akt oskarżenia przeciwko
Boguckiemu zarzucając mu udział
w zabójstwie komendanta głównego policji generała Marka Papały.
W lipcu 2013 roku warszawski sąd
uniewinnił go od tych zarzutów.
onet.pl
Coraz starsi lekarze
„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że za kilkanaście lat nie będzie
miał nas kto leczyć. Połowa z polskich lekarzy ma ukończone 50 lat.
Z analizy Polskiej Izby Lekarskiej
wynika, że najstarsi są specjaliści
medycyny lotniczej (średnia wieku
67 lat) oraz diagności laboratoryjni
(63 lata). Do sześćdziesiątki zbliżają
się także reumatolodzy, otolaryngolodzy i gastroenterolodzy dziecięcy.
Ich średnia wieku to 57 lat. Tylko o
rok mniej ma przeciętny pediatra, ginekolog i neurolog dziecięcy. Polski
chirurg średnio ukończył 55 lat.
Zapaść wiekowa kadry medycznej
to przede wszystkim efekt emigracji

lekarzy. Według szacunków Polskiej
Izby Lekarskiej, do pracy za granicę
wyjechał co dziesiąty z nich. Innym
powodem powyższego stanu rzeczy
są zaniedbania w systemie kształcenia. Wydatki publiczne na ten cel
były przez lata bardzo ograniczone.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Polacy częściej chorują na zbieractwo
Patologiczne zbieractwo, na które
cierpi około 2 procent światowej populacji, jest coraz częstsze. W Polsce
z takimi zaburzeniami mierzy się ponad pół miliona osób – pisze „Gazeta
Wyborcza”. Objawy zbieractwa nasilają się z wiekiem i dla coraz większej ilości ludzi stają się nałogiem.
Może to być spowodowane chorobą
Alzheimera, schizofrenią, czy ciężką
depresją. Jednak u większości osób
pojawia się samodzielnie. Od 2013
roku zbieractwo uznane zostało w
Polsce za zaburzenie i leczenie (bardzo drogie) jest możliwe. Niestety
nie mieści się w kategoriach diagnostycznych Narodowego Funduszu
Zdrowia i nie jest refundowane.
„Gazeta Wyborcza”
Nowa metoda wykrywania
Alzheimera
Lekarze i inżynierowie z Wrocławia
za pomocą mowy i głosu będą
mogli wcześniej wykryć chorobę
Alzheimera. Nowa metoda jest nadzieją dla milionów ludzi na całym
świecie, których dotyka to schorzenie.
Pracownicy politechniki z
Wrocławia opracowali oryginalny
system, który bardzo precyzyjnie
potrafi wychwycić zmiany głosu
człowieka. Badanie mowy przez
mikrofon jest całkowicie obiektywne, a pacjentom zajmuje niewiele
czasu. Sposób, w jaki mówimy, jest
ściśle połączony z układem nerwowym, co oznacza, że nasza mowa
zależy od tego, w jakim stanie jest
nasz mózg. Podczas badania pacjent
mówi do mikrofonu podłączonego
do wzmacniacza, który powiązany
jest z komputerem wyposażonym w
oprogramowanie rejestrujące i archiwizujące głos. Różnice pomiędzy
wypowiadanymi dźwiękami pozwalają oszacować, jak sprawnie przebiegają procesy w mózgu. Lekarze
sprawdzają, w jaki sposób tworzy
się głos oraz zasób słownictwa, jakim badana osoba posługuje się w
ciągu dnia i grupują pacjentów na
chorych, mniej chorych, i całkowicie zdrowych.
Wczesne wykrycie choroby
Alzheimera pozwoli szybciej zastosować odpowiednie leczenie. Polski
wynalazek jest nadzieją dla milio-
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nów ludzi. W ciągu roku badania
będą mogły zostać zastosowane w
praktyce.
tvn24
Polak „Podróżnikiem Roku 2015”
Internauci z całego świata wybrali Polaka „Podróżnikiem Roku
National Geographic”. Aleksander
Doba, 68-letni, emerytowany inżynier z Polic, przepłynął samotnie najszerszy odcinek Atlantyku
pomiędzy wybrzeżami Europy i
Ameryki Północnej. W ciągu 167
dni pokonał ponad 12 tysięcy kilometrów. Dokonał pierwszego
w świecie przepłynięcia kajakiem
Oceanu Atlantyckiego między jego
najbardziej oddalonymi punktami
położonymi na wybrzeżach Europy
i Ameryki Północnej. Pomiędzy
Lizboną, z której wypłynął, a New
Smyrna Beach na Florydzie, gdzie
zakończył swoją wyprawę, rozegrała
się fascynująca dla tego ówczesnego 67-latka przygoda. Fascynująca
zwłaszcza w zetknięciu z żywiołem
oceanu, im groźniejszym, tym piękniejszym, co Aleksander Doba zawsze podkreśla, opowiadając o swoim półrocznym pobycie na wodach
atlantyckich.
Tegoroczny plebiscyt cieszył się
szczególną popularnością, co odzwierciedla rekordowa liczba głosów – ponad pół miliona kliknięć.
Internauci z całego świata, oddając
jeden głos każdego dnia przez ostatnie trzy miesiące, docenili niezwykłe
osiągnięcie Doby. Polak był jednym
z 10 kandydatów, których dokonania 2014 roku uznane zostały przez
National Geographic za wyjątkowo
istotne dla świata podróżników i eksploratorów. Emerytowany inżynier
jest jak dotąd jedynym naszym rodakiem, który w dziesięcioletniej tradycji konkursu został nominowany
do tego prestiżowego wyróżnienia i
za pierwszym podejściem konkurs
wygrał.
Nagrodzona wyprawa z 2014 roku
była już drugą transatlantycką kajakową ekspedycją Polaka. Pierwsza,
na trasie najkrótszego międzykontynentalnego odcinka oceanu pomiędzy Afryką a Ameryką Południową,
zrealizował na przełomie 2010/2011.
Planuje jeszcze trzecią wyprawę,
tym razem od wybrzeża amerykańskiego do europejskiego, czyli znowu najdłuższą trasą, która – jak zapowiada, rozpocznie się w pierwszej
połowie 2016 roku.
sport.pl
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Polacy wyjeżdżają z Polski.
Emeryci też.
dzących nie zastanawiał się wtedy i
chyba nie myśli o tym dzisiaj, że to
masowe zjawisko bardzo negatywnie wpłynie w przyszłości na polski
rynek pracy. Bo przyjdzie taki moment, że zabraknie w Polsce rąk do
pracy, gdyż polskie dzieci rodzą się
za granicą, a nie w kraju.

Źródło: www.gospodarka.dziennik.pl

Przyjęło się, że za chlebem i lepszym
życiem wyjeżdżają z Polski ludzie
młodzi. Tymczasem coraz więcej
wśród wyjeżdzających jest emerytów, którzy na stare lata chcą godnie żyć. Wybierają rozłąkę, tęsknotę,
często samotność, ale i pewność, że
nie zabraknie im pieniędzy na chleb.
Kiedyś wyjeżdżali młodzi
Kiedy europejskie granice otworzyły się dla Polaków, nastąpił masowy
exodus. Praca za granicą dla wielu
stała się szansą na lepsze życie. W
2012 roku, czyli osiem lat po wejściu Polski do UE, mieszkało w
niej prawie 1,7 mln Polaków, o ponad 1,2 mln więcej niż przed akcesją. Rok później, za granicą żyło już
2,13 mln rodaków. Główne kierunki emigracji to Wyspy Brytyjskie,
Niemcy, Irlandia, Holandia, Włochy,
Norwegia, Francja, Belgia, Szwecja,
Hiszpania i Austria.
Te statystyczne dane nie oddają całości problemu, ponieważ dotyczą
tylko osób na stałe zameldowanych
w Polsce, które traktuje się jako czasowo przebywające za granicą. Ale
jest też kilkaset tysięcy, bez zameldowania, którzy też wyjechali.
Młodzi ludzie, bo to właśnie oni
wyjeżdżali najczęściej, zarabiają w
krajach Beneluxu, w Niemczech
czy Wielkiej Brytanii średnio czterokrotnie więcej niż w Polsce. Nie
ma się więc co dziwić, że większość
nie planuje powrotu. Bo, do czego
mają wracać? W Polsce nie mają
takich perspektyw. I obojętne jest
w tym przypadku czy rzecz dotyczy
pracowników fizycznych, czy wysokiej klasy specjalistów. Nikt z rzą-

Na początku młodzi mówili, że wrócą. Nie wracają. Zarabiają pieniądze,
pobrali kredyty, kupili domy, samochody, urodziły się dzieci, które
chodzą do angielskich czy niemieckich szkół. Na Zachodzie pracy
jest więcej, lepsze zarobki, większe
perspektywy i przywileje. Dlatego
młodzi zakładają swoje firmy, mają
łatwiejszy dostęp do wszelkiego typu
świadczeń społecznych, matki lepsze warunki do urodzenia dziecka,
dobre bezpłatne szkoły – wymieniać
można by jeszcze długo.
Dla tych, którzy zdecydowali się
na emigrację nie zawsze jedynym
powodem ich decyzji jest wyższy
zarobek. Tak było kiedyś. Polacy
emigrowali „za chlebem”, ale teraz
wyjeżdżają nawet ci, którzy zarabiają
świetnie. Wysokiej klasy specjaliści.
Młodzi, wykształceni ludzie zostają
na Zachodzie, bo ten oferuje im „normalność”, czyli stabilizację, wyższą
kulturę pracy i perspektywy, jakich
wciąż nie ma w kraju. A Polska oferuje im cwaniactwo i oportunizm.
Wyjechali i wyjeżdżają ci, dla których dobrze płatna praca jest ważna, ale nie decydująca. Oni szukają
czegoś więcej – miejsca w którym
dobrze się żyje, czyli warunki takie
jak: dobra pensja, dobre szkoły, w
miarę równe chodniki, dostęp do
kultury, przyjazna administracja
publiczna i mnóstwo innych rzeczy.

Źródło: www.biznes.interia.pl

Chcą zamieszkać tam, gdzie urzędnik nie uzna z góry, że są krętaczami
i na pewno chcą naciągnąć urząd
skarbowy; gdzie kierowca autobusu
zatrzyma się i poczeka na przystanku, jeśli zobaczy ze ktoś biegnie do
autobusu.
Część z nich deklaruje, że mogłaby, a nawet chciałaby mieszkać w
Ojczyźnie, ale pod warunkiem, że
mogliby liczyć w kraju na wyższą
stopę życia i życiową stabilizację.
Na razie jednak narzekają na panującą w Polsce korupcję, biurokrację
i trudności z zakładaniem firmy.
Najnowsze badania pokazują, że
prawie 80 proc. młodych pracujących na emigracji w UE, jest zadowolonych ze swojej sytuacji i nie
zamierza wracać do kraju. Ponad
90 proc. z nich wskazuje na znaczną
poprawę swojej sytuacji finansowej.
Coraz częściej wyjeżdżają osoby młode – do 35 roku życia, posiadające
minimum średnie wykształcenie, z
czego większość szczyci się dyplomem ukończenia wyższych studiów
i biegłą znajomością co najmniej jednego języka obcego. Wśród nich są
lekarze, pielęgniarki, inżynierowie,
informatycy. Często bez rodziny,
więc nic ich w kraju nie trzyma, a
ich zobowiązania nie są na tyle silne, aby oprzeć się pokusie lepszego życia. I chociaż cały czas część z
nich wykonuje prace poniżej swoich
kwalifikacji, akceptują ją z uwagi na
wyższe zarobki i możliwość podjęcia
pracy, czego w Polsce nie mieli.
Emigracja młodych, wykształconych polskich specjalistów jest największym zagrożeniem dla polskiego rynku pracy. Nie dość, że polskie
społeczeństwo zainwestowało w ich
wykształcenie, to nie ma ich kim zastąpić.
Starych drzew się nie przesadza
Wyjeżdżają też i starsi, z dorobkiem,
z pracą, ale i ci z głodowymi emeryturami, bo życie w Polsce ich rozczarowało i nie spełnia ich oczekiwań.
Coraz więcej ludzi w wieku pięćdziesiąt plus emigruje. Twierdzą, że nie
mają nic do stracenia i szukają swojego miejsca, w którym normalnie
(czytaj godnie) będą mogli żyć. Są w
sile wieku, aktywni, mają marzenia,
których do tej pory nie udało im się
zrealizować. W Polsce nie widzą dla
siebie przyszłości, czują się niedo-
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wartościowani, niedocenieni, a ze
względu na wiek praktycznie nie
mają szans na zatrudnienie. Mając
do wyboru głodowe emerytury, albo
pracę za granicą, podejmują decyzje
burzące ich dotychczasowe życie.
Do tej pory nie opracowano jeszcze szczegółowych statystyk pokazujących skalę tego procesu, ale z
pewnością stale się on powiększa.
Szacuje się, że starsi Polacy stanowią
aż kilkanaście procent wszystkich
wyjeżdzających za chlebem rodaków. Jedni jadą przypilnować wnuków, pomóc dzieciom, „złapią” jakąś
pracę i zostają. Zostawiają wszystko
i wyjeżdżają za dziećmi. Niestety jest
jeszcze druga grupa seniorów, którzy zdecydowali się opuścić Polskę.
Ich motywacja jest całkowicie inna.
Wyjeżdżają, aby skończyć z biedą.
W Polsce mają nędzne emerytury i
wybrać, czy wykupić lekarstwa czy
kupić chleb. Podejmują się każdej
pracy, byle tylko dorobić.
Starsi Polacy wyjeżdżają do dzieci,
aby pomóc im w opiece nad wnukami, zatrudniają się w firmach
sprzątających i za te pieniądze mogą godnie żyć. Czy są zadowoleni?
Z pewnością trudno im się odnaleźć
w nowej rzeczywistości, ale wolą być

bliżej rodziny, ale przede wszystkim
cieszą się, że mogą dorobić do marnej, polskiej emerytury.
Ostatnią grupą są seniorzy z zasobnym portfelem, którzy swoją emeryturę wolą przeżywać w ciepłej
Hiszpanii, czy Włoszech. Szukają
najlepszej opieki medycznej, szerokiej oferty kulturalnej, a przede
wszystkim traktowania ich jak normalnych ludzi, a nie zniedołężniałych staruszków.
Starych drzew się nie przesadza,
mówi stare przysłowie. Być może,
ale zjawisko emigracji polskich seniorów narasta. Potwierdza to nie
tylko obserwacja rzeczywistości,
ale także statystyki ZUS i ilość rent
i emerytur przelewanych na zagraniczne konta. Kiedy wchodziliśmy
do Unii przelewów było 18,8 tys., w
2009 roku już 25 tysięcy, a pod koniec ubiegłego roku 43 tysiące. Te
liczby doskonale odzwierciedlają
skalę zjawiska. Pamiętać jednak
należy, że część naszych seniorów
przebywa za granicami mniej czy
bardziej nielegalnie. Tego nikt do
tej pory nie policzył.
Emerytura emeryturze nie równa
Kwoty mówią same za siebie. W
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Niemczech średniej wielkości emerytura to około 1.500 euro, czyli plus
minus 6 tysięcy złotych. Przeciętny
polski emeryt może liczyć na 1.500 –
1.600 złotych, czyli cztery razy mniej.
Wysokość emerytur w bogatszych
krajach Europy jest różna. We wspomnianych wyżej Niemczech stanowi około 50 proc. średniej płacy, w
Wielkiej Brytanii i Danii – 40 proc.,
w przypadku Francuzów ponad 70
proc. By dorównać europejskim, bogatym sąsiadom, przechodzący dziś
na emeryturę po przepracowanych
45 latach Polak, musiałby zarabiać
około 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie i wtedy mógłby liczyć na
niespełna 5 tys. złotych emerytury.
Z danych Eurostatu wynika, że aby
świadczenia przeciętnego polskiego
emeryta były takie same jakie dziś
otrzymują mieszkańcy starej Unii,
musieliby na to poczekać jeszcze
ponad 50 lat.
Wielu z nas czeka los ubogiego polskiego emeryta. Ci z nas, których
dzieci wyjechały za granicę, pewnie
do nich dołączą. A ci, co zostaną, będą wegetować i żyć z ciągłym dylematem; kupić chleb, czy lekarstwa?
Ewa Janik
Źródła: gazetaprawna.pl, Eurostat
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Niepowtarzalny komfort podróżowania
autokarem do Polski już od 25 euro
z Ibatur.
Planujesz podróż do bliskich?
Chcesz przyjechać na urlop do
Polski? Masz dylemat – wybrać się
autem, czy skorzystać z usług firmy
przewozowej? Już minęły czasy, gdy
podróż autokarem do Polski to wielogodzinna męka. Konkurencja na
rynku prywatnych przewoźników
mobilizuje do stawiania na jakość.
Komfort jazdy to podstawa.
Jedną z najlepszych ofert na wspomnianych trasach prezentuje firma
Ibatur.
Standardy europejskie
Zdecydowanie, jakość autokarów firmy Ibatur jest imponująca. Autokary
klasy LUX to wyjątkowy design i
bezpieczeństwo. Nowoczesne pojazdy, bogato wyposażone m.in. w
klimatyzację, DVD, toaletę, Coffee
Bar. Eleganckie, profilowane fotele
z pasami bezpieczeństwa niwelują
trudy podróży. Dźwiękoszczelne i
przyciemniane szyby zapewniają
pasażerom odpoczynek. Wysoki
standard, który pozwala na podróżowanie autentycznie komfortowe.
W trosce o bezpieczeństwo pasażerów firma regularnie serwisuje swe
pojazdy. Przed każdą trasą kierowca
z serwisantem szczegółowo sprawdzają i przygotowują do jazdy autokar. Kierowca, biorąc odpowiedzialność bezpieczeństwo pasażerów
oraz tak kosztowny, powierzony mu
sprzęt, nie bagatelizuje najmniejszej
usterki.
Człowiek jest najważniejszy
Profesjonalni kierowcy Ibatura to
pasjonaci podróżowania. „Empatia
i odpowiedzialność za pasażerów to
najważniejsze cechy każdego pracu-

jącego u nas kierowcy. Jesteśmy z
nich dumni, gdyż są wizytówką naszej firmy. Nie boimy się powierzać
w ich ręce luksusowego sprzętu
wraz z pasażerami. Dla nas najważniejszy jest człowiek – nasz klient,
jego wygoda oraz poczucie satysfakcji, że podróż jest dla niego przyjemnością. Dlatego zarówno jakość
naszych pojazdów, jak też personel
kierowców jest dobierany według
najwyższych standardów”. – twierdzi
pan Mariusz Sokołowski Dyrektor
Handlowy z firmy Ibatur .
Szybko i bezpośrednio do celu
Autokary Ibatura kursują do
Warszawy, Białegostoku, Łomży,
Sokółki, Bielska Podlaskiego, Łap,
Rudki, Ciechanowca, Brańska z
miast belgijskich. Szczegółowe trasy
można sprawdzić na stronie ibatur.
pl. Co ważne, z tym przewoźnikiem
nie tracimy czasu na przesiadki.
Każdy z nas wie, jak jest to męczące i
niewygodne. Firma Ibatur stworzyła
ekspresową linię, dzięki czemu do
Białegostoku możemy jechać bezpośrednio i bez przesiadek m.in. z
Antwerpii czy Brukseli.
Fantastyczne udogodnienia i komfort jazdy.
Podążając za informatyzacją społeczeństwa, wszystkie pojazdy firmy
Ibatur zostały wyposażone w bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do
Internetu oraz gniazdka elektryczne przystosowane do ładowania
laptopów i telefonów komórkowych.
Szczegółowe informacje na temat
dodatkowych atutów wraz z opisem
autokarów znajdują się na stronie
ibatur.pl. Tam można zapoznać się z
wyposażeniem autokarów i obejrzeć
aktualne zdjęcia. „Chlubimy się na-

szą flotą i przekonujemy pasażerów
do świadomego podróżowania. To
dobrze, że podróżujący mogą podejmować decyzje o tym, z kim chcą
przejechać tyle kilometrów. Klienci,
doceniając nasze standardy, wracają do nas i polecają nas swym znajomym.” – z satysfakcją opowiada
przedstawiciel firmy Ibatur.
A co w cenie? Tego nie ma nigdzie
indziej...
W parze idzie jakość przewozu, komfort pasażerów oraz przystępne ceny.
Dla każdego pasażera zapewniona
jest bezpłatna kawa i słodkie przekąski gratis. Bilety można kupić
osobiście w Białostockim biurze
ul. Św. Rocha 33 lok. 15 bądź u kierowcy, lub przez internet. Na profilu
www.facebook.com/autokaryibatur
można śledzić liczne promocje i
konkursy. Wystarczy polubić i śledzić Facebook’owy profil firmy. Do
wygrania przewidziana jest pula ok.
200 biletów na przejazd Bruksela/
Antwerpia - Polska. Osoby mieszkające w Belgii mogą raz w miesiącu
wygrać darmowy bilet do Polski robiąc zakupy w sklepach współpracujących z firmą.
Dla Polaków mieszkających w
Brukseli to bardzo korzystne.
Kupując polskie produkty wspierają polską gospodarkę, a w nagrodę mogą wygrać darmowy bilet do
Polski. Latem tego roku przewoźnik
zapewnia także pilota wycieczek,
który będzie opiekował się podróżującymi, zadba o ich komfort i na
bieżąco będzie przekazywał wszelkie
niezbędne informacje. Przykładowo,
w systemie rezerwacyjnym na naszej
stronie trasa z Brukseli do Polski
autokarem zaczyna się od zaledwie
25 Euro.
Co Ty na to?
Ibatur dopasował się do Twoich potrzeb. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Do Ciebie należy decyzja.
Skorzystasz z usług tak wysokiej jakości w rozsądnej cenie?
Do zobaczenia na trasie!

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie
www.ibatur.pl, na jej Fanpage’u
oraz pod nr. tel.:
BE: +32 487605 105
PL: 795 404 404, 85 7 404 404
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Ostrobramskie kantaty
Stanisław Moniuszko

odtąd coraz to nowymi utworami.
Niebawem kompozytor ożenił się i
zamieszkał przy ulicy Niemieckiej,
skąd do pracy miał naprawdę niedaleko. Aby utrzymać powiększającą
się rodzinę, dorabiał udzielaniem
prywatnych lekcji muzyki fortepianowej.

XIX-wieczny portret Stanisława Moniuszki,
autorstwa Adolphe Lafosse’a.
Źródło: Wikimedia Commons

Zimna, listopadowa noc już od kilku
godzin spowijała Wilno. Pojedyncze
latarnie uliczne tylko w niewielkim
stopniu rozpraszały mrok na mieście. Na pustym placu przed kościołem św. Jana samotny mężczyzna
poszukiwał dorożki, która odwiozłaby go do domu.
– Dziękuję, panie Henryku –
uśmiechnął się do nadjeżdżającego
woźnicy, który pomógł mu wsiąść.
– Dziś pojedziemy trochę dłuższą
drogą. Chciałbym przed powrotem
do domu wstąpić jeszcze do Ostrej
Bramy.
Woźnica strzelił z bata i dorożka
ruszyła znaną im trasą. Moniuszko
otulił się futrem przed nieprzyjemnym wiatrem i przycisnął mocniej
do siebie teczkę z cennymi kompozycjami, aby nie zgubić ich w ciemnościach nocy.
Zamiłowanie do muzyki, jakie wyniósł z rodzinnego domu, przerodziło się u niego w prawdziwą artystyczną pasję. Bardzo wiele dały mu
trzyletnie studia w Berlinie, gdzie
uczył się technik kompozytorskich,
dyrygowania i prowadzenia chórów.
Po przyjeździe w 1840 r. do Wilna,
Moniuszko otrzymał posadę organisty w uniwersyteckim kościele
św. Jana. Organy, jedne z najwspanialszych w mieście, rozbrzmiewały

Niespodziewany list, jaki otrzymał
od Tomasza Zana, postawił przed
nim nowe wyzwanie. Moniuszko
miał skomponować „porządny
akompaniament (...) do litanji,
śpiewanych w Ostrej Bramie”.
Akompaniament? Owszem, kompozytor wielokrotnie słuchał tych
śpiewów ludności Wilna podczas
okolicznościowych nabożeństw. Nie
myślał jednak wcześniej, aby ubrać
to w muzyczną szatę, tworząc kantaty na chór czy orkiestrę. Problem
stanowiły też niewielkie rozmiary
kaplicy ostrobramskiej, co poważnie ograniczało liczbę ewentualnych
wykonawców. Moniuszko nie chciał
jednak wycofywać się ze złożonej
obietnicy. Pod jego ręką skromne
początkowo melodie rozrastały się,
dochodziły nowe motywy i elementy
muzyczne. W efekcie kompozytor
przygotował już dwie kantaty, a od
niedawna pracował przy powstaniu
trzeciej.
Dorożka szarpnęła mocno i zatrzymała się.

– Dojechaliśmy do Ostrej Bramy
– wytrąciły go z zamyślenia słowa
woźnicy. – Ale tutaj niebawem też
zamykają.
– Nie zajmie mi to dużo czasu – odparł Moniuszko, jakby tłumacząc
się.
Po skrzypiących, drewnianych
schodach dotarł na górę do kaplicy. Wewnątrz panował półmrok, rozświetlony jedynie kołyszącymi się
płomykami kilku świec. Ich blask
odbijał się i migotał na srebrnych
wotach, zawieszonych wokół obrazu
przez wdzięcznych pielgrzymów. W
kącie pomieszczenia klęczały dwie
kobiety i modliły się szeptem.
W życiu mieszkańców Wilna i okolic Ostra Brama pełniła szczególną
rolę. Jeden Bóg wiedział, ile próśb
tu zaniesiono, ile wydarzeń – religijnych i świeckich – miało miejsce
w tych murach. Modlono się tutaj
zarówno podczas powstań narodowych, klęsk żywiołowych, świętując
jubileusze, jak też w zwykłych, codziennych potrzebach.
Dla Moniuszki kaplica miała jeszcze
akcent osobisty. Niegdyś zaręczył
się tutaj z Aleksandrą Müllerówną
– od kilkunastu lat jego ukochaną
żoną. Później powierzał Matce Bożej
Ostrobramskiej swoją radość z narodzin dzieci, a z drugiej strony – obawy, gdy jego liczna rodzina przeżywała problemy finansowe.

Wnętrze kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie.
Fot. o. Franciszek Czarnowski
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Dziś też miał pewien kłopot, choć
zupełnie innego rodzaju.
Prawdą było, że kompozytor czuł
się dumny z pisania kantat ostrobramskich. Pozostawało pytanie,
czy prowadzony przez niego amatorski chór z orkiestrą będzie w stanie
wykonać poprawnie całość utworu.
Członkowie grupy mieli wprawdzie
dużo zapału do pracy, niestety ich
zdolności muzyczne były zaledwie
przeciętne. O zatrudnieniu zawodowych artystów nie było co marzyć.
Zbyt dużo by kosztowali, poza tym
sam Moniuszko uważał, że śpiewający dla Madonny powinny kierować
się sercem, a nie wypełnionym trzosem. Dostosowywał więc swoje kompozycje do możliwości wykonawców
i liczył, że godziny ćwiczeń i prób
muzycznych pozwolą usunąć niedociągnięcia.
W święto Ostrobramskiej, które wypadało w przyszłym tygodniu, amatorska grupa miała po raz pierwszy
wykonać jego dwie gotowe kantaty.
Moniuszko obawiał się trochę tego
występu. Wiedział, że niektórzy krytycy potrafili być złośliwi – umieli
wytykać popełnione błędy, a jednocześnie nie doceniać włożonej
pracy.
– To dla Ciebie te kompozycje –
wyszeptał przy obrazie, ofiarując
Madonnie zbliżający się występ.
Ostrobramska skłoniła głowę jakby chciała go pocieszyć, że dla Niej
bardziej od wartości artystycznych
liczy się to, co płynie z głębi serca.
Zamontowany u Jej stóp srebrny
półksiężyc wznosił swoje oświetlone rogi jak człowiek ręce do ufnej
modlitwy.
*******
Nie sprawdziły się, na szczęście,
obawy Moniuszki odnośnie pre-
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mierowego występu amatorskiego
zespołu. Oczywiście, wprawne ucho
kompozytora wychwyciło pojedyncze fałsze i brak zgrania w przypadku kilku bardziej rozbudowanych
kwestii. Mógł jednak szczerze pochwalić ludzi za nieźle przygotowany występ podczas nabożeństwa.
– Mistrzu, przez ostatnie tygodnie
ćwiczyliśmy dodatkowo prawie każdego wieczoru – pochwalił się przy
wyjściu jeden z wykonawców, na co
dzień nauczyciel muzyki w szkole
powszechnej. To on pod nieobecność Moniuszki kierował grupą, organizował próby i informował o dokonanych postępach. Kompozytor
uścisnął go z wdzięcznością.
– Nie było wam za ciasno? – zapytał z troską. – Tylu wykonawców w
niewielkiej kaplicy...
– Jakoś udało się nam pomieścić –
odpowiedział nauczyciel. – I mam
nadzieję, że nie zawiedliśmy tych
wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze nieszpory.
Moniuszko wyjrzał przez arkadowe
okno kaplicy. Cała przylegająca do
Ostrej Bramy ulica wypełniona była
ludźmi, a morze zapalonych świec
ciągnęło się daleko w stronę rynku.
Na dworze robiło się coraz zimniej,
jednak zgromadzeni nie chcieli jeszcze odchodzić, jak gdyby „coś” zachęcało ich do chwili refleksji przed
drogą powrotną do domu.
Wychodząc z kaplicy, Moniuszko
natknął się na znajomego kanonika
z pobliskiej parafii. Starszy człowiek
nie krył wzruszenia.
– Słuchałem całego występu wraz
z ludźmi na zewnątrz. Sprawił nam
pan wyjątkowo piękny podarunek –
pogratulował kompozytorowi. – Czy
możemy liczyć, że powstanie dalszy
ciąg? Te kantaty naprawdę przemawiają do serca!
– W zeszłym miesiącu zacząłem

Pomnik Stanisława Moniuszki przy
kościele pw. św. Katarzyny w Wilnie.
Fot. o. Franciszek Czarnowski

pisać trzecią kantatę – wyjaśnił
Moniuszko. – Kto wie, może powstanie też czwarta?
W miarę, jak gaszono światła w kaplicy, wielki napis ścienny „Matko
Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się” powoli niknął w mroku.
Kompozytor obejrzał się raz jeszcze.
Mimo zmęczenia odczuwał w sercu
niezmierną radość, że jego muzyczny wkład – dwie napisane kantaty
– dopomógł ludziom głębiej przeżyć
dzisiejsze nabożeństwo w Ostrej
Bramie. Nie wątpił też, że Madonna,
przed której obrazem wspólnie się
modlili, nadal będzie czuwać nad
nimi i przynosić pociechę w kolejnych mrocznych latach narodowej
niewoli.
o. Franciszek Czarnowski
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Dzień Dziecka z „Gawędą”
13 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Inicjatorem
projektu i współorganizatorem była Ambasada RP w Brukseli. W organizację zaangażowani byli szczególnie
Rodzice - bardzo im serdecznie dziękujemy - i Nauczyciele.
Wesołe zabawy naszych uczniów na świeżym powietrzu uświetnił swoją obecnością i występem popularny od
wielu lat i bardzo ceniony, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, Artystyczny Zespół „Gawęda”. Licznie
przybyłe na uroczystość szkolną dzieci oraz ich rodzice zachwyceni byli talentem występujących na scenie młodych ludzi, ich pasją do śpiewu i tańca oraz prezentowanymi przez nich wdziękiem i naturalnością. Wszyscy z
zapartym tchem podziwiali sceniczne widowisko pokazane przez „Gawędę”, pełne barwnych strojów, ciekawej
choreografii i teatralnych przebrań. Jeszcze długo po zejściu zespołu ze sceny zebranym na uroczystości gościom
- zarówno tym młodszym, jak i tym nieco starszym - brzmiało w uszach: „Bo ja mam psa...”
Po występie „Gawędy” uczniowie i ich rodzice mogli skosztować pysznego jedzenia przygotowanego przez Radę
Rodziców i oddać się radosnej zabawie. Wielką uciechą dla dzieci był zamek dmuchany, malowanie twarzy oraz
liczne gry i konkursy prowadzone przez nauczycieli. Wesołej zabawie uczniów wtórował zespół grający szanty,
w którym jako skrzypaczka występuje jedna z uczennic naszej szkoły - Wiktoria Krawczyk.
Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Ambasador Rzeczypospolitej w Brukseli Artur Harazim wraz z Małżonką.
Przybyli także nasi partnerzy i koledzy ze szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Hadze.
Ta świetna uroczystość nie byłaby tak atrakcyjna, gdyby nie wsparcie naszych sponsorów: Banku ING, Banku
Alior, Ortel Mobile i Rady Rodziców. DZIĘKUJEMY!
Oto fotorelacja z tego radosnego wydarzenia.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
27.06.2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej szkole. Pożegnaliśmy naszych uczniów
gratulacjami za realizację wszystkich obowiązków związanych z uczęszczaniem do dwóch szkół. Najlepsi zostali
uhonorowani wręczeniem nagród w obecności całej społeczności szkoły. Uroczystość uświetnił występ naszych
Pierwszaków z I F oraz Zespołu dziecięcego „Let’s dance” działającego w ramach fundacji „Childeren of Europe”.
Wprowadzeni w wakacyjny nastrój uczniowie udali się na zasłużony, wypoczynek.
Życzymy wszystkim cudownych wakacji. Dziękujemy szczególnie Radzie Rodziców i wszystkim wspierającym
naszą działalność pozaszkolną Rodzicom za ogromne zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz naszych Uczniów.
Oto fotorelacja z tego wydarzenia.

Wszystkim Uczniom i ich Rodzinom życzymy
słonecznych i bezpiecznych wakacji!!!
Rada Pedagogiczna SPK w Antwerpii

lipiec-sierpień 2015

FC Nieuw Polonia
Sezon 2014/15 jest już zakończony.
W ogólnej klasyfikacji w KVV, zawodnicy FC Nieuw Polonia zajęli następujące
miejsca:
Seniorzy – II miejsce
Kadeci – VI miejsce
Minimeny – XIII miejsce
Drużyna Pupilenów w swojej grupie wiekowej nie była punktowana.
Chociaż formalnie sezon się zakończył,
nasi zawodnicy nadal biorą udział w
Turniejach.
Ostatni podczas obecnych wakacji turniej
– organizowany przez Klub Ik Dien – odbędzie się 29 sierpnia.
Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowania naszym sponsorom, rodzicom, którzy
dowożą zawodników na mecze i turnieje, oraz
wszystkim tym, którzy angażują się w działalność Klubu.
Osobne podziękowania należą się trenerom,
za ich zaangażowanie i trening naszych chłopaków. Poświęcają oni dużo swojego wolnego
czasu, żeby przekazywać młodym zawodnikom
nie tylko umiejętności sportowe, ale też wychowywać ich w poczuciu, że zawsze trzeba dążyć
do celu i nigdy się nie poddawać.
Wszystkim dziękujemy raz jeszcze, życząc udanych, słonecznych i szczęśliwych wakacji!!!
ZARZĄD KLUBU FC NIEUW POLONIA
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Portrety Polaków w Leuven
Nie ma rzeczy niemożliwych!
Leuven, jego niesamowita atmosfera, młodzi ludzie oraz przyjazna
infrastruktura miasta, to wszystko
złożyło się na „nowe życie” pani
Beaty, emerytowanej nauczycielki
z Bydgoszczy. Przyjaciele mówią o
niej, że jest niesamowita, że takie
kobiety po prostu się „nie zdarzają”. I to prawda. W tym przypadku,
zmiana miejsca zamieszkania pomogła odnaleźć zdrową pasję.
Niesamowite, że w Leuven można
spotkać tak wielu różnych ludzi.
Jest Pani z Bydgoszczy?
Tak, ale przyjechałam do Belgii
z Anglii, gdzie opiekowałam się
dwojgiem dzieci w rodzinie belgijsko-angielskiej. Mieszkałam z nimi
wtedy już 3 lata i bardzo odpowiadało mi życie w tej miłej rodzinie. Tym
bardziej, że wyjechałam z Polski w
bardzo smutnych okolicznościach,
po stracie męża, i to była dla mnie
alternatywa na rozpoczęcie „normalnego życia”. Szybko polubiłam swoją nową pracę, opieka nad dziećmi
zawsze była moim powołaniem, w
Polsce przepracowałam wiele lat
w szkole i szczęśliwie dotrwałam
do szkolnej emerytury. Pomimo
to, wciąż czuję się młoda i mam
werwę do pracy. Oczywiste jest, że
przyjazd do Belgii łączył się z pewnym stresem, ponieważ w Anglii
mogłam się posługiwać moim słabym angielskim, a tutaj bałam się,
że to nie wystarczy. Cóż, jednak okazało się, że nie jest tak źle. Szybko
przywykłam do tutejszego klimatu
miasta i bardzo polubiłam wszystkie
jego atrakcje. Ponieważ wolny czas

musiałam sobie sama organizować,
przez przypadek, choć za namową
koleżanki, zaczęłam korzystać z urokliwych ścieżek do wędrówek pieszych oraz z licznych i dobrze przygotowanych ścieżek rowerowych w
okolicach miasta.
A jak poradziła sobie Pani z szokiem kulturowym, czy nie doświadczyła go Pani wcale?
Nowy rozdział w Leuven rozpoczęłam od zapisania się na kurs języka
niderlandzkiego w CVO, gdzie poznałam sporą grupę ludzi w podobnej sytuacji jak ja, czyli obcokrajowców, którzy w jakiś sposób musieli
odnaleźć się w nowej rzeczywistości
z dala od rodziny. Postanowiliśmy,
w bardzo małej grupie, korzystać
od czasu do czasu z przepięknej,
zielonej okolicy i wypuszczać się
na krótsze lub dłuższe spacery.
Pamiętam, że moim pierwszym
niezapomnianym spacerem był
Leuven-Stadswandeling zorganizowany przez szkołę, po angielsku.
Byłam jeszcze bardziej oczarowana
magią miasta, nie wyobrażałam sobie, że można odkryć jeszcze piękniejsze zakątki, które pozostają na
długo w pamięci.
A więc wycieczki piesze stały się
Pani hobby?
Piesze i rowerowe. Tak. Z niecierpliwością wyczekuję dnia wolnego, aby
oddać się całkowicie nowej pasji.
Często spacerowałam sama, ale od
jakiegoś czasu mam malutką grupę
trzech osób, które regularnie umawiają się wraz ze mną na odkrywanie miasta. Spędzamy
razem cudowne chwile, nawet w deszczu.
Jest fantastycznie, kiedy możemy wyruszyć i
nie martwić się o nic,
zostawić wszystkie
zmartwienia, małe i
duże, na parę fantastycznych wolnych
chwil. Pomysły na
nowe wędrówki na
początku czerpaliśmy
z oficjalnego źródła, jakim jest strona miasta
Leuven. Dzięki temu
mamy na swoim koncie: Wandelpakket;
De passionele zeven,
Vesalius wandeling;
ILUVLeuven etc. Od
pewnego czasu, prze-

mierzamy okolice nieco bardziej
oddalone od centrum miasta, częściej też decydujemy się na rowery.
Czasami nie mogę uwierzyć, że pośrodku pól i lasów można znaleźć
wyjątkowe perełki architektoniczne.
Skąd w pani tyle pasji?
Nigdy nie lubiłam stagnacji, monotonii, nudnego, spokojnego życia.
Zawsze mnie gdzieś gnało. A jak
już coś zaczynałam robić, to musiałam iść na całość. Życie w ruchu,
w drodze, pokonywanie własnych
słabości to jest właśnie to, czego najbardziej potrzebuję.
Czasami jednak mimo pasji ograniczają nas jednak jakieś konkretne fizyczne słabości, np. choroby,
zwłaszcza przewlekłe. Lekarz zabroni i co wtedy?
Oczywiście. Ja też, podobnie jak każdy inny człowiek, mam i słabości,
i odczuwam zmęczenie, i zastanawiam się, co dalej. Ale słabości są
przecież po to, żeby je przezwyciężać. Podejmować wyzwania i walczyć trzeba zawsze. A ruch fizyczny, wiadomo, że i poprawia nastrój,
i wzmacnia naszą kondycję fizyczną.
Krótko mówiąc, ruch nie pozwala
stać się starym i zgorzkniałym, więc
myślę, że dopasowanie odpowiedniej dawki ruchu jest wskazane dla
wszystkich, szczególnie w takich warunkach, jakie mamy w zielonym,
pagórkowatym Leuven.
Czyli odzyskała Pani równowagę i
nie tęskni za życiem w Polsce?
Ostatnie lata spędzone w Polsce
przywołują naprawdę smutne wspomnienia, o których nie chcę pamiętać, na co dzień. Oczywiście mam
wciąż kontakt z rodziną z Polski oraz
z synem i wnukami, którzy zostali w
Bydgoszczy. Spotykamy się regularnie, na ile to jest możliwe. Ponadto,
często odkrywam tutaj tę samą mentalność czy kulturę: nie belgijską,
ani polską, ale europejską, która
po 2004 roku jest nam wszystkim
bardzo bliska. Myślę, że tym, szczególnie takim ludziom jak ja, którzy
opuścili swój kraj i muszą zmierzyć
się z nową rzeczywistością. Bardzo
mi odpowiada życie tutaj, nie mam
problemu ze zrozumieniem tutejszych realiów i dopóki będę mogła,
na pewno w Leuven zostanę.
Rozmawiała:
Katarzyna Radomska
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Akademia Dobrych Manier
Savoir-vivre.
Taxi?
Wsiadanie do taksówki kobiety i mężczyzny, to także ceremonia
wymagająca uszanowania płci.
Kobieta powinna zająć miejsce po prawej stronie w tyle samochodu
(na przekątnej do kierowcy). Partner otwiera drzwi samochodu. Sam
obchodzi samochód (z tyłu) i zajmuje miejsce na tylnym siedzeniu za
kierowcą.
Przy wysiadaniu – mężczyzna powinien wysiąść pierwszy i pomóc wyjść
kobiecie z samochodu.
Jeżeli mężczyzna jedzie w towarzystwie dwóch kobiet, to po usadowieniu tej ważniejszej na prawym tylnym siedzeniu, sam siada na miejscu
środkowym, a druga kobieta zajmuje miejsce na tylnym miejscu za
kierowcą. W tym przypadku wygodniej będzie usadowić obie panie w
tyle – a samemu zająć miejsce przy kierowcy.

Źródło: www.frequencythemes.com

Dopuszczalna jest także takie rozwiązanie: w sytuacji pośpiechu i dużego ruchu ulicznego – mężczyzna po usadowieniu kobiety w samochodzie zajmuje miejsce przy kierowcy.
W każdej sytuacji mężczyzna ocenia warunki przy wsiadaniu. Jeżeli w miejscu gdzie zatrzymała się taksówka
jest kałuża lub dziura w chodniku czy jezdni lub usypana pryzma – powinien poprosić kierowcę o podjechanie
ciut dalej.
Za każdym razem chodzi o warunki wsiadania nienarażające partnerki na jakikolwiek uszczerbek garderoby
lub obuwia.
Jeżeli mężczyzna zaprasza kobietę do swojego samochodu – to sadza ją z przodu.
Kolejność jest następująca:
•otwiera drzwi samochodu, wskazując miejsce, zamyka drzwi
•obchodzi samochód z przodu – zajmuje swoje miejsce (kierowcy)
Jeżeli są to dwie kobiety:
•„ważniejszą” (czyli starszą, gościa, gościa honorowego) – sadza z przodu
• druga kobieta zajmuje miejsce po przekątnej do kierowcy – prawe tylne.
Również w tym przypadku musi pomóc usadowić się obu paniom, a przede wszystkim otworzyć i zamknąć im
drzwiczki. Jeżeli są to młodzi ludzie (dwie kobiety, jeden mężczyzna), znający się, to kobiety mogą wybrać „między sobą” miejsce w samochodzie.
Tak więc:
– mogą siedzieć razem z tyłu
– uzgadniają między sobą, kto zajmuje miejsce z przodu
PROSZĘ PAMIĘTAĆ!
1. Panowie – w sytuacji „zadymionej” taksówki – zmieniamy ją na następną z kolejki!
2. Panie – pamiętajmy, żeby „dać szansę” mężczyźnie otworzyć drzwi samochodu przy wsiadaniu i wysiadaniu.
Nie bądźmy „Zosie-samosie”…

Maria Bujas-Łukaszewska
Pomysłodawczyni i główny koordynator
Akademii Dobrych Manier
www.etykieta.org
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Estrada humoru
Największe gwiazdy polskiej Ligi
Mistrzów kabaretu, ponad 3 godziny śmiechu i fantastycznej zabawy,
gromkie brawa i wypełniona po
brzegi „klimatyzowana” sala Teatru
St. Michel – to właśnie Benka.
Rozmowa z Pawłem Bilem, pomysłodawcą i organizatorem Brukselskiej
Nocy Kabaretowej – Benka.be

rodzimym kraju. Skoro od lat mieszkam w Belgii pomyślałem, że fajnie
by było zorganizować coś podobnego tutaj, dostarczyć poważnej dawki
śmiechu naszym rodakom i sprawić
choć przez chwile, żeby ich życie na
obczyźnie było weselsze, bardziej kolorowe, śmieszniejsze.
Benka to pierwszy i jak do tej pory
jedyny kabareton wystawiany poza
granicami Polski.
Kto przychodzi na przedstawienia,
tylko „Brukselczycy”?
Nasza sława przekroczyła już granice. Przyjeżdżają do nas Polacy z
Holandii, Francji, Luksemburga, z
Wielkiej Brytanii, a nawet z … Polski.

Jak wpadłeś na pomysł zorganizowania tego typu imprezy cyklicznej?
Otóż to, masz już po części odpowiedź na pytanie. Zdarzały się
występy pojedynczych kabaretów
w Brukseli, ale brakowało w tym
charakteru cyklicznego, pewnego
rodzaju rytmu. Benka to kabareton
„pełną gębą” – noc kabaretowa, a
w zasadzie wieczór - gwarantujący
ponad 3 godziny rozrywki z najwyższej półki.
Bez względu na miejsce zamieszkania my Polacy uwielbiamy się
śmiać. W polskiej telewizji roi się od
kabaretowych programów, a skecze
w Internecie biją rekordy oglądalności. Osobiście jestem wielkim fanem
polskiej sceny kabaretowej i staram
się brać udział w największych tego
typu wydarzeniach, odbywających
się jak do tej pory jedynie w naszym

Dlaczego wystawiacie Benkę w
maju i grudniu? Czy to przypadek
celowe zamierzenie?
Maj to z jednej strony wyjątkowo
trudny miesiąc. Wiele się wtedy
dzieje, długie weekendy, aura sprzyjająca pierwszym grillowaniom, komunie, szkolne imprezy. Z drugiej
strony to wyjątkowy moment do
zaprezentowania nowego, świeżego repertuaru, który artyści przygotowują na wiele miesięcy wcześniej. Tydzień później są Sopockie
Top Trendy rozpoczynające nowy
sezon. Benka stanowi prawdziwą
pra premierę, i to właśnie tutaj, w
Brukseli, miłośnicy kabaretu mają okazję zobaczyć najnowszy program. Zapewniam, że nie ma szans
na obejrzenie go wcześniej, bo tych
skeczy nie ma jeszcze w Internecie.
Natomiast początek grudnia to długie zimowe wieczory, czas na rozluźnienie przed czekającą nas zmorą
przedświątecznych przygotowań.
Benka to swoiste remedium na ponurość i otaczający nas chłodek.

Czy artyści chętnie przyjeżdżają
do Brukseli wystąpić w ramach
Benki?
O brukselskiej Bence zrobiło się już
głośno w Polsce, do tego stopnia, że
zainteresowała się nami Telewizja
Polska, która od ostatniej edycji objęła kabareton swoim patronatem.
Wszyscy artyści byli pod wielkim
wrażeniem Polonii przybywającej
na Benkę.
Publiczność opisują jako szalenie
wdzięczną, entuzjastyczną i doprawdy wyjątkową. Tak jak niejednokrotnie dotarło do moich uszu – nie
było żadnego „Węgra”, a Węgier w
kabareciarskim slangu to synonim
sztywniaka, osoby pozbawionej poczucia humoru. Czy artyści chętnie
przyjeżdżają? Bardzo chętnie i chcieliby powrócić w następnej edycji.
Niestety tak szybki powrót nie wpisuje się w założenie programowe naszego belgijskiego kabaretonu. Nie
chcemy się powtarzać. Pragniemy
zaprezentować naszej publiczności
wszystkich mistrzów kabaretowej
super ligi.
Czy wiadomo już kto wystąpi w
4.Brukselskiej Nocy Kabaretowej
5 grudnia?
Niestety nie mogę zdradzić jeszcze
tajemnicy i tym samym ogłaszam
konkurs. Spośród osób, które prawidłowo wytypują 3 kabarety biorące udział w kolejnej edycji rozlosujemy 2 podwójne zaproszenia.
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na
adres: konkurs@benka.be do dnia
15 sierpnia. Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji na naszej fun page
oraz na naszą stronę www.benka.be.
Rozmawiała
Urszula Piasecka

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom: Airport-Transport.be, Brzoska Construction, Lodzkie
House, East Poland House, Diversa Print, Save-Insurance, Niedziela.NL, Niedziela.BE, Lunch and More,
KobusArt Photos, Christelijke Mutualiteit, Stowarzyszeniu Taka to idea. Gorące podziękowania dla fantastycznych patronów medialnych: TVP Polonia, TVP Rozrywka, Gazetka, Ipsa24 Belgia, Antwerpia po polsku,
Wizytówka.be, Link to Poland, wyrazy uznania dla sklepów dystrybuujących bilety, wspaniałej publiczności
oraz wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu 3.Brukselskiej Nocy Kabaretowej!
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Chcesz schudnąć?
Zobacz, jakich błędów nie należy
popełniać
Odchudzanie zacznijmy zatem od
wyznaczenia celu, który będziemy
w stanie zrealizować. A potem unikajmy błędów, które uniemożliwiają zrzucenie zbędnych kilogramów.
Najczęściej popełniane błędy:

Źródło: www.ibeauty.pl

Podstawowe pytanie brzmi: dlaczego chcę schudnąć? Najlepsza
odpowiedź: dla siebie, dla swojego
dobrego samopoczucia. Tylko taka
motywacja może zapewnić sukces.
Decydując się na odchudzanie, nie
katujmy swojego organizmu restrykcyjnymi dietami bo i tak wrócimy do
poprzedniej wagi. Żadne cudowne
diety, w stylu kapuścianej, gryczanej, czy białkowej, polegające na
jedzeniu pokarmów o obniżonej
zawartości energetycznej naprawdę niczego nie wnoszą. Cudów nie
ma, a zbędnych kilogramów gromadzonych tygodniami i miesiącami,
w krótkim czasie nie da się zgubić.
Każdy człowiek ma inne potrzeby,
dlatego dieta powinna być dobierana indywidualnie w zależności od
potrzeb i trybu życia jaki prowadzimy.
Do odchudzania musimy dojrzeć
psychicznie, mieć dużo silnej woli
i postępować mądrze. Na początku
trzeba wyznaczyć sobie realny cel,
który chcemy osiągnąć. Nie ma co
się łudzić, że siedem, czy osiem kilo
nadwagi zgubimy w ciągu kilku dni,
skoro dietetycy twierdzą, że zdrowe
odchudzanie przynosi efekty w postaci zrzucenia od 0,8 do 1,2 kg w
ciągu tygodnia. Oczywiście istnieje
fizyczna możliwość szybszej utraty
kilku kilogramów, ale wtedy bez
uszczerbku dla zdrowia się nie obejdzie.

Źródło: www.polki.pl

Działanie bez planu
Nie wystarczy w niedzielę wieczorem
powiedzieć sobie „od poniedziałku
się odchudzam, zjadam listek sałaty,
trzy marchewki” i wszystko pójdzie
gładko. Odchudzanie – zdrowe odchudzanie – to działanie długofalowe, które krok po kroku trzeba
tak zaplanować, żeby nie wyrządzić
krzywdy swojemu organizmowi.
Najlepiej udać się do dietetyka,
który pomoże znaleźć źródło naszej nadwagi, znajdzie rozwiązanie
problemu i opracuje plan, którego
celem nie będzie głodzenie się, lecz
odchudzanie w zgodzie z potrzebami
organizmu i bez efektu jo-jo.
Brak witamin
Największym wrogiem odchudzania
jest głodówka i diety oparte na spożywaniu jednego produktu, które w
efekcie pozbawiają nasz organizm
witamin, składników mineralnych,
żelaza, wapnia, potasu, magnezu i
wielu innych. Następuje wówczas zanik tkanki tłuszczowej, mięśni szkieletowych, choroby nerek, tarczycy,
uszkodzenia mięśnia sercowego, zaburzenia pracy serca. Odchudzający
efekt diet-cud polega nie na spalaniu
nagromadzonych zapasów tłuszczu,
lecz na odwodnieniu organizmu, a
także na utracie pewnych ilości
tkanki mięśniowej. Przy szybkim
odchudzaniu nagromadzony tłuszcz
jest spalany w nikłej ilości.
Nieodpowiednia dieta
Oznacza dietę zbyt radykalną i monotonną. I jedna i druga jest zła,
ponieważ nasz organizm nie dostaje wszystkich niezbędnych mu witamin i składników mineralnych, a
zrzucone kilogramy szybko do nas
wrócą.
Nieodpowiednie diety na ogół wybiera się z internetu lub kolorowych
czasopism, wierząc święcie w to, że
akurat nam któraś z nich pomoże.
A niestety może być całkowicie odwrotnie. Niektóre z reklamowanych
diet są mało efektywne, ubogie w

wartości odżywcze za to dużo kosztują.
Brak śniadania
Dietetycy uważają, że niezjadanie
śniadania jest najczęstszym i jednym z największych błędów popełnianych w czasie odchudzania.
Pierwszy dzienny posiłek musi
dostarczyć naszemu organizmowi
niezbędną energię na kilka następnych godzin. Dlatego tak ważne jest,
żeby był odpowiednio zbilansowany
i zrównoważony. Na śniadanie najlepsze są niskotłuszczowe mleczne
produkty, pełnoziarniste płatki, pieczywo i owoce.
Nieodpowiednia liczba potraw
Podstawą skutecznej kuracji jest
spożywanie w ciągu dnia minimalnie pięciu posiłków. Trzeba jadać o
regularnych porach, a potrawy powinny zaspakajać głód i dostarczać
odpowiedniej ilości kalorii. Jeżeli
zakładamy utratę wagi w ilości około 1 kilograma tygodniowo, to nasz
organizm musi dostać od 1000 do
1200 kalorii. Jeżeli organizm będzie
odczuwał głód i nieregularnie otrzymywać pożywienie, kalorie zaczną
się magazynować i nie będą na bieżąco zużywane.
Jeżeli o ograniczaniu mowa, to z
całą pewnością dotyczy to soli, która zatrzymuje w organizmie wodę i
powoduje tycie.
Podjadanie między posiłkami
Powodzenie kuracji odchudzającej
zależy przede wszystkim od konsekwencji. Nie może więc być mowy
o żadnych odstępstwach od ustalonych i narzuconych przez siebie zasad. Jeżeli już musimy coś zjeść, najlepsze są warzywa, owoce lub ziarna.
Tego typu przekąski zawsze trzeba
mieć przy sobie, w przeciwnym wypadku skończy się na zjedzeniu na
przykład batonika czy ciastka, a to
nie pomoże zgubić dodatkowych
kilogramów.
Słodkie napoje i przekąski
Niewskazane są wszelkiego rodzaju
napoje gazowane, soki owocowe, syropy zawierające cukier lub słodzik
oraz aromatyzowane wody, które nie
mają żadnych wartości odżywczych,
za to dostarczają organizmowi „pustych kalorii”.
Niewskazane są również słodycze,
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które są wrogiem każdego dodatkowego kilograma który chcemy
zrzucić. Zamiast batonika, czy kawałka czekolady, lepiej przegryźć
marchewkę lub jabłko.
Nienawodnienie organizmu
To podstawa każdej diety. Każdego
dnia powinno się wypijać od 1,5 do
2 litrów niegazowanej wody mineralnej. Dopuszczane jest także picie
niesłodkiej herbaty (najlepiej zielonej), czy smakowej, niedosładzanej
wody. Szklanka wody wypita przed
posiłkiem jest wskazana, albowiem
zmniejszy głód i w efekcie zjemy
mniej.
Odpowiednio nawadniając organizm zyskujemy wiele: nie czujemy
tak często głodu, rzadziej sięgamy
po przekąski, organizm nie męczy
się tak łatwo, nasza skóra jest odpowiednio nawilżona, a samopoczucie
lepsze.
Należy przestrzegać zasady, że nie
pijemy w trakcie posiłków.
Brak aktywności fizycznej
Aktywność fizyczna musi być integralną częścią każdego programu
odchudzania, co ograniczy ilość
spożywanych kalorii, ale także poprawi kondycję. Nie trzeba ćwiczyć
codziennie, ale regularnie. Pływanie,
spacery, czy jazda na rowerze, doprowadzi do obniżenia ciśnienia, poprawy metabolizmu i samopoczucia.
Pamiętać trzeba, że po zakończeniu
kuracji odchudzającej łatwo powrócić do starej wagi, dlatego systematyczna aktywność fizyczna jest tak
ważna.
Suplementy diety
Wspomaganie się suplementami
diety w trakcie kuracji odchudzającej jest jednym z najczęściej popełnianych błędów. Specjaliści tematu
od dawna alarmują, że te produkty
nie zawsze spełniają swoją rolę, za to
drenują nasze portfele. Żeby zyskać
wymarzoną sylwetkę, trzeba poświęceń i ciężkiej pracy. Nie warto ślepo
ufać reklamowym ulotkom, tylko

Źródło: www.zadbanymezczyzna.pl
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stosować się do zaleceń specjalisty
i postępować według nakreślonego
planu odchudzania.
Produkty light i bez cukru
Są to produkty przereklamowane
i całkowicie zbędne w procesie odchudzania. Jeżeli któryś z nich ma
mniejszą zawartość cukru, to możemy być pewni, że zawiera więcej
tłuszczu. Aby nie wpaść w żywieniową pułapkę, należy uważnie czytać
informacje zawarte na etykietach
tego typu produktów i szczególną
uwagę zwracać na zawartą w nich
ilość cukru i tłuszczu.
Węglowodany
Jednym z najczęściej popełnianych
błędów u osób, które zdecydowały się schudnąć, jest wyrzucenie z
jadłospisu węglowodanów, które
dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu są niezbędne. Dają mu
energie i regulują jego fizjologiczne funkcje, dlatego trzeba zadbać
o to, żeby nie ograniczać ich poniżej 100 g dziennie. Najzdrowsze są
dla nas węglowodany złożone (nieoczyszczone), które można znaleźć
w warzywach, zwłaszcza w roślinach
strączkowych i w produktach pełnoziarnistych (razowe pieczywo) oraz
brązowym ryżu, musli i gruboziarnistych kaszach. Należy ograniczyć
spożywanie węglowodanów prostych, czyli glukozy, fruktozy, sacharozy. Ich głównym źródłem są:
cukier i wszystkie słodkości, ciasta
i desery, białe pieczywo i biały ryż.
Błonnik
Wbrew powszechnej opinii, bardzo pomaga w walce z nadwagą.
Doskonale wpływa na procesy trawienne, obniża cholesterol, oczyszcza wątrobę, jelita i usuwa resztki
pokarmowe. Błonnik zawierają
takie produkty jak fasola i groch,
otręby, kasze gruboziarniste, seler,
brukselka, porzeczki, maliny, sałata
i groszek. Codziennie powinno się
spożywać błonnik pokarmowy w
ilości do 20 do 40 gramów.

Źródło: www.plus.google.com

Tłuszcze
Nasz organizm nie potrzebuje dużo
tłuszczu, aby prawidłowo funkcjonować. Chude mleko, i chude mięso
całkowicie wystarcza. Podczas stosowania diety trzeba zrezygnować
z tłustych produktów, nie smażymy
potraw na smalcu i oleju, nie dodajemy do sosów i zup śmietany, a
majonezu do sałatek.
Codzienna kontrola wagi
Zalecane jest stawanie na wagę raz
w tygodniu, najlepiej zawsze tego samego dnia, wtedy efekty odchudzania się będą widoczne. Wskazane
jest również kontrolowanie wagi
po zakończonym procesie odchudzania, łatwiej wtedy zgubić dwa
dodatkowe kilogramy, niż potem
cztery.
Bezsensowne jest stałe porównywanie wagi z innymi osobami odchudzającymi się. W jakim tempie komuś ubywają kilogramy jest sprawą
całkowicie indywidualną i zależy od
przemiany materii danego organizmu, ilości i jakości spożywanych
posiłków, aktywności, wieku czy
snu. Lepiej więc skupić się na sobie
i konsekwentnie dążyć do zrzucenia
nadwagi niż stresować się tym, że
koleżanka zgubiła o kilogram więcej.
Wiemy już jak odchudzać się mądrze i nie popełniać błędów. O czym
jeszcze należy pamiętać?
Nie robić zakupów, kiedy jesteśmy
głodni. Nie spożywać posiłków bezpośrednio przed snem, ponieważ
nasz organizm musi spalić dostarczone mu kalorie. Po zakończeniu
kuracji nie wracać do starych przyzwyczajeń, bo wszystko pójdzie na
marne. Odchudzanie, to nie tylko
zrzucenie zbędnych kilogramów,
ale także zmiana nawyków żywieniowych i trybu życia.
Hanna Korcz
Źródła: polki.pl, onet.zdrowie.pl,
medplaneta.pl, smaczny.pl,
Instytut Żywności i Żywienia
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Szlachetne zdrowie
Anoreksja i bulimia – cywilizacyjne umieranie
na raty
Według Polskiej Akcji Humanitarnej
na Świecie głoduje 925 milionów ludzi. Według Globar Hunger Index
z 2013 roku (za M. Wachnickim
„Newsweek” ) 870 milionów.
Tymczasem w krajach rozwiniętych
coraz więcej nastolatków obsesyjnie
się odchudza. Co powoduje takie zachowania? Czy są to uwarunkowania psychiczne, własna świadoma
decyzja czy też presja rówieśników,
kreatorów mody, mediów?
Anoreksja
Objawy anoreksji są różne, na tyle
różne, że czasem trudno uchwycić
początek choroby. Część objawów,
choć nie specyficznych i mogących
mieć inne podłoże, powinna zwrócić naszą uwagę. Szczególnie, jeśli
jesteśmy rodzicami nastolatków,
które są najbardziej podatne na
chorobę. Zaburzenia pokarmowe,
niskie ciśnienie krwi, zimne dłonie i stopy, anemia. Na anoreksję
chorują zarówno dziewczyny jak i
chłopcy. A na modowych wybiegach
wciąż króluje wychudzony rozmiar
zero mimo prozdrowotnych deklaracji domów mody. Najczęściej na
anoreksję są narażone osoby o niskiej samoocenie, skłonne do perfekcjonizmu, łaknące sukcesu i lubiące posiadać kontrolę nad każdą
sytuacją. Unikają one kontaktów z
otoczeniem, spożywają posiłki w samotności wcześniej z aptekarską dokładnością przeliczając kalorie oraz
ignorują stan permanentnego niedożywienia, w którym trwają. Stan
zagłodzenia organizmu generuje

inne objawy, takie jak kłopoty dermatologiczne – suchość i łuszczenie
się skóry, zaburzenia pigmentacji.
U kobiet często zanika miesiączka.
W najcięższym przebiegu anoreksja prowadzi do śmierci w wyniku
wycieńczenia organizmu. Dane mówią o tym, że na tę chorobę zapada
1 na 250 kobiet, z czego 10% kończy
się zgonem pacjentów. Jest jednak
nadzieja na opanowanie choroby.
Daje ją odpowiednio wcześnie podjęta specjalistyczna psychoterapia.
Stwarza możliwości opanowania
schorzenia przy pozytywnym nastawieniu chorego.
Bulimia
Nieco inaczej wygląda problem bulimii. Bardzo często obie, anoreksja
i bulimia występują razem. Bulimia
objawia się nagłymi napadami objadania się a następnie prowokowania wymiotów lub używaniu innych
sposobów na pozbycie się pokarmu
z organizmu. Takie zachowania mają, podobnie jak anoreksja, podłoże
psychiczne. Na bulimię narażone są
osoby przywiązujące przesadną uwagę do idealnej sylwetki i wagi. Stąd
na ataki tej choroby podatni są ludzie zawodowo utrzymujący idealną
sylwetkę – gimnastycy czy aktorzy.
Zapadalność na bulimię jest częstsza u kobiet niż u mężczyzn.
Bulimia przyjmuje różne formy.
Najczęściej wyróżniamy dwa podstawowe typy:
•Przeczyszczający (purging type) –
gdy po napadach obżarstwa chory

Isabelle Caro, źródło: www.ajurweda.blogspot.com

stosuje leki przeczyszczające, moczopędne, prowokuje wymioty lub
stosuje lewatywy.
•Nieprzeczyszczający (no purging
type) – kiedy chory stosuje głodówki, drastyczne diety lub wyczerpujący, długotrwały wysiłek fizyczny.
Konsekwencjami choroby są niepokój, zmęczenie, choroby przełyku spowodowane chronicznym podrażnianiem śluzówki przez kwaśną
treść żołądka podczas wymiotów,
zniszczenie szkliwa zębów. W szczególnych przypadkach może dojść do
pęknięcia ściany żołądka i śmierci.
Podobnie jak w przypadku anoreksji, skuteczne i zdecydowane stosowanie psychoterapii może przynieść
opanowanie choroby.
Nie wszyscy pewnie pamiętają
akcję społeczno – informacyjną o
anoreksji. Na wielkich bilbordach
mogliśmy oglądać nagą, zagłodzona modelkę Izabelle Caro. Ta piękna niegdyś kobieta, zdecydowała
się pokazać, co z człowiekiem robi
anoreksja, jak niszczy i szpeci.
Izabelle powiedziała brytyjskiemu
The Independent „[…] Pozostawałam
w ukryciu zdecydowanie zbyt długo”. Modelka wyznała „Italian
Vanity Fair”:
„Teraz chcę się bez strachu pokazać, choć wiem, że moje ciało jest
ohydne. […] cierpienie, którego doświadczyłam, może mieć sens tylko
wtedy, jeżeli pomoże ono komuś, kto
wpadł w tę pułapkę, z której ja wciąż
próbuję się wydostać”.
Kampania przeciw anoreksji była
organizowana w 2007 roku przez
firmę odzieżową Nolita. Rok wcześniej modelka zapadła w śpiączkę z
wycieńczenia, ważyła 25 kilo.
Izabelli nie dało się jednak za drugim razem uratować, choć miała najlepszą opiekę medyczną i psychologiczną. Modelka zmarła w 2010
roku. Ważyła około 33kg.
Niech ta historia oraz zdjęcia zapadną nam w pamięć i pozwolą szybko
zareagować, gdy zetkniemy się z tymi dwiema podstępnymi psychicznymi chorobami.
Małgorzata Baran
Źródła:
ebulimia.pl/bulimia-objawy,
zaburzeniaodzywiania.info.pl
isabelle-caro-nie-zyje
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Okulary przeciwsłoneczne
Latem nasze oczy są wystawione
na bardziej intensywne działanie
Słońca.
Są dwa aspekty tematu: po pierwsze – światło, jako takie, które może też pochodzić od silnej żarówki
i nas „oślepić” szczególnie po przebywaniu w ciemności, po drugie –
promienie UV, czyli ultrafioletowe,
które docierają ze Słońca wraz ze
światłem.
Nasze oczy mają powieki i źrenice,
które mogą kontrolować dopływ
światła, ale jeśli ktoś obawia się
kurzych łapek od ciągłego mrużenia oczu, lub zbyt wiele światła go
drażni, może nosić okulary przeciwsłoneczne.
Często pojawia się sformułowanie
„szkodliwe promieniowanie UV”.
Czy promienie UV szkodzą, czy też
są nam potrzebne, to problem naukowców. Niektórzy z nich jednak
twierdzą, iż spośród promieni UVA,
UVB i UVC, promienie zakresu UVB
odpowiedzialne są za produkowanie
na naszej skórze witaminy D. Ale
zajmijmy się okularami, bo każdy
nadmiar może szkodzić.
Przed zbyt intensywnym światłem
chronią przydymione (w różnych
kolorach) szkła (lub plastikowe
„szkła”). Szklane soczewki są ciężkie i łatwo się tłuką, dlatego powszechnie stosuje się dobrej jakości soczewki wykonane z plastiku.
Jedne i drugie, będziemy nazywać
szkłami.
Przed promieniami UV chronią filtry, w które są wyposażone szkła
okularów. Całkowitą ochronę przez
promieniowaniem UV zapewniają
okulary z symbolem UV400.

Źródło: www.papilot.pl

Jakie nabyć?
Jeśli okulary przeciwsłoneczne kupić, to dobre, – czyli nieco droższe,
bo będą faktycznie chronić nasze
oczy, lub drogie, dobrej marki, – bo
wtedy będą też dobrym uzupełnieniem naszego wyglądu.
Okulary bazarowe za 10 zł sztuka,
można kupić awaryjnie, aby się przekonać, że są do niczego, bo mogą
nam popsuć wzrok.
Dobre okulary powinny spełniać
podstawowe normy, m.in.: EN
166:2001, CE, 89/686/EWG, EN
1836+A1:2009, ISO 9001:2000.
Alan Mikli Optyk-projektant trafnie
zauważył: „Jak się ukrywać, to za
czymś, co widać”. Okulary powinny być ładne, gustowne, ale istotny
jest też:
Dobór do kształtu twarzy
Najlepiej, kiedy kształt oprawek jest
inny niż kształt twarzy. Duże oprawki nie będą pasować do drobnej twarzy, a małe i wąskie do twarzy pełnej.
Twarz owalna – pasuje każdy kształt
oprawek, najlepiej jednak półokrągłe (kształt orzecha), o szerokości
takiej jak szerokość twarzy.

Twarz okrągła – najlepsze są oprawki prostokątne z wyraźnie zarysowanymi rantami. Takie okulary wydłużają optycznie twarz.
Twarz kwadratowa – okulary o
szkłach w kształcie zbliżonym do
okrągłych. Górna linia wysoko, nawet nad brwiami, to optycznie wydłuża twarz.
Twarz trójkątna – nie wybierać dużych szkieł, najlepsze są delikatne
oprawki z wyeksponowanymi poziomymi liniami w ich kształcie.
Istotny jest też kształt nosa: szeroki
nos, – szerokie oprawki. Długi nos,
– oprawki o wyraźnie zarysowanych
krawędziach, co będzie odwracać od
niego uwagę. Do małego nosa lepiej
wybrać oprawki z wąskim mostkiem
(tzw. nanoskiem), co optycznie nos
powiększy.
Powłoki
Najlepiej dla naszego komfortu widzenia, żeby były to okulary z polaryzacją i powłoką antyrefleksyjną.
Polaryzacja: Kolory które widzimy
są przekłamane, ponieważ tłumi je
odbijające się o jasne powierzchnie
światło i cząsteczki wody znajdujące
się w powietrzu. Taki filtr sprawia, że
powstające w ten sposób odbicia znikają, a kolory są bardziej prawdziwe
i nie męczą oczu. Np. asfalt widziany
przez okulary z polaryzacją będzie
czarny (bez odbić światła), a kontrast
każdego widzianego obrazu będzie
większy.
U dobrego optyka można przeprowadzić test polegający na oglądaniu
specjalnych obrazków, których treść
widać dopiero przez okulary z polaryzacją, na których powinien być
napis Polarized.

Źródło: www.groszki.pl

Powłoka antyrefleksyjna: niweluje
odbijanie się światła od szkieł okularów.
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Źródło: www.alejakobiet.pl

Okulary z fotochromem – same
się przyciemniają lub rozjaśniają w zależności od intensywności
światła. Najczęściej są stosowane
w okularach korekcyjnych. Czas, w
którym okulary dostosowują się do
stopnia jasności, może wynosić do
kilku minut, jednak nie ma potrzeby
czasowego rezygnowania ze szkieł
korekcyjnych na rzecz przeciwsłonecznych.
Powłoka hydrofobowa – chroni
przed zaparowywaniem szkieł.
Powłoka oleofobowa – chroni przed
osadzaniem się na szkłach tłuszczu
i innych zabrudzeń, jak np. odciski
palców.
Powłoka blue blocker – nie przepuszcza niebieskiego światła UV,
dzięki temu poprawia się jasność i

kontrast widzenia. Przydatne są podczas jazdy samochodem w trudnych
warunkach, jednak nie osłabiają
świateł samochodów jadących z
naprzeciwka.
Powłoka lustrzana – Chroni przed
promieniowaniem czerwonym (IR),
przydatna w wysokich górach i na
pustyni.
Kolory szkieł
Szare – są najlepsze, gdyż są neutralne i najlepiej odwzorowują to,
co widzimy.
Brązowe – poprawiają kontrast i
głębię ostrości, oczy wtedy odpoczywają.
Inne kolory szkieł nie są korzystne
w pełnym słońcu:

Fioletowy – nie są widoczne kolory
na dalszym tle.
Czerwony – można ich używać
wieczorem i rano, kiedy światło jest
słabsze.
Żółty i pomarańczowy – przydatne
po zmroku, wtedy poprawiają kontrast widzenia.
Niebieski – uwydatnia kolor żółty
i tłumi kontrast tła. Przydatne przy
złym oświetleniu i zmiennych warunkach pogodowych.
Zielony – utrudnia widzenie sygnalizacji świetlnej.
Co oznacza symbol cat.1?
Symbol cat. Oznacza stopień zabarwienia soczewek. Na okularach
można znaleźć jeden spośród czterech symboli: cat.1, cat.2, cat.3 oraz
cat.4.
Filtr cat.1 przepuszcza ok. 40%
światła, filtr cat.4 – tylko około 8%.
Przykładowo, w pochmurne dni
można używać cat.1 lub cat.2. W
tropiku, gdzie będzie silne słońce –
cat.4. Kierowcom nie wolno używać
okularów z symbolem cat.4.
Dobór szkieł warto skonsultować z
okulistą lub optykiem.
Michał Nowacki

MUUR MAT
biała

4300

wszystkie kolory

porada w kwestii doboru
odpowiedniego koloru

wszystkie rodzaje farb

ceny fabryczne

€
za 10L

w kolorze od

5200

€
za 10L

PRIMER MUUR
biała

5300

€
za 10L

w kolorze od

6200

€
za 10L

PAINTFACTORY BRUGGE
MONNIKENWERVE 86-88 . 8000 BRUGGE . 050 31 40 46
PAINTFACTORY GENT
OUDE EEDSTRAAT 5A . 9810 EKE . 09 395 95 96
PAINTFACTORY ANTWERPEN
HERENTALSEBAAN 92B . 2160 WOMMELGEM . 03 369 88 00

WWW.PAINTFACTORY.BE
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MUUR KALKVERF
biała

4050

€
za 10L

w kolorze od

4600

€
za 10L
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Zielarskie ABC
Szałwia - cudowne zioło
Łacińska nazwa szałwii – „salvere”
oznacza „leczyć”, „ratować”, co w
pełni oddaje jej wyjątkowe właściwości. Dzięki specyficznemu zestawowi
zawartych w niej substancji, znalazła
bardzo szerokie zastosowanie w lecznictwie. Jej liście zawierają znaczne
ilości olejku eterycznego, którego
głównym składnikiem są tujon, cyneol, kamfora, bornel i pinen, taniny
i flawonoidy. Szałwia jest nieocenionym źródłem witaminy A i C, witamin z grupy B, zawiera także wapń,
magnez, potas, sód, cynk i żelazo.

Pęczek lub sadzonki świeżej szałwii
są łatwo dostępne.
Świeże liście szałwii
można owinąć luźno
wilgotnym ręcznikiem i przechowywać w pojemniku
w lodówce przez 10
dni. Suszoną szałwię
najlepiej trzymać w
szczelnym opakowaniu, w chłodnym
i ciemnym miejscu.

Szałwia przede wszystkim leczy.
Pomaga w bólach gardła, obniża
gorączkę, przydatna jest w zapaleniu
zatok, problemach z oddychaniem
i dolegliwościach układu pokarmowego. Herbatka z szałwii pobudza
organizm do produkcji soków trawiennych, a płukanie ust szałwiowym naparem działa antyseptycznie, likwidując afty i pleśniawki.
Stosuje się ją nie tylko do celów
leczniczych, ale również do produkcji kosmetyków i jako przyprawę kuchenną poprawiającą smak.

Lecznicze zastosowanie szałwii:
•Sprawdza się w
leczeniu infekcji.
Zawarte w niej taniny pomagają w walce z zakażeniami i
hamują rozmnażanie bakterii odpowiedzialnych za
rozwijanie się wielu
poważnych infekcji.
Jest niezastąpiona
w stanach zapalnych i ropnych jamy ustnej, problemach z zębami,
krwawiących dziąsłach, zapaleniu
migdałków i pleśniawkach. Napar
z szałwii sprawdza się nawet przy
anginie, a stosowany do picia i inhalacji ułatwia oczyszczenie oskrzeli z
zalegającej w nich wydzieliny. Żucie
świeżych liści łagodzi owrzodzenia
jamy ustnej i ból gardła. Szałwia
wykazuje także działanie przeciwgorączkowe.

Istnieje około 750 gatunków szałwii, jej odmiana ogrodowa hodowana jest głównie ze względu na
walory smakowe do celów kulinarnych. Najlepsza jest świeża, suszona. Zazwyczaj ma gorzkawy smak.

•Jest skuteczna w dolegliwościach
przewodu pokarmowego, leczy kolki brzuszne, skurcze jelit, wzdęcia
i niestrawności, zapobiega powstawaniu gazów jelitowych i posiada
właściwości rozkurczowe. Herbatka
z szałwii po posiłku pobudza wydzielanie soku żołądkowego i żółci, co
pomaga w przyswajaniu pokarmów.
Sprawdza się także przy nieżytach
żołądka oraz w stanach zapalnych
przewodu pokarmowego. Napary z
szałwii łagodzą bóle brzucha i leczą
biegunki. Wspomagają również pracę wątroby. Regularne spożywanie
szałwii pobudza apetyt i poprawia
pracę układu trawiennego.

Źródło: stirile.rol.ro

•Łagodzi objawy menstruacji i menopauzy. Dzięki obecnym w niej fitoestrogenom, szałwia pomaga regulować bolesne, obfite miesiączki,

Źródło: www.i-medic.ro

pomaga regulować nieprawidłowy
przepływ krwi. W okresie menopauzy łagodzi uderzenia gorąca i nocne
poty. Jest to bardzo kobiece ziele.
Działa rozkurczowo i przeciwzapalnie. Ogranicza wahania nastrojów
i pomaga w walce z bezsennością.
•Powstrzymuje laktację, kiedy kończy się okres karmienia piersią.
Kobiety mające problem z wypływającym pokarmem, powinny pić dwie
szklanki dziennie ciepłego naparu
z liści.
•Ogranicza nadmierną potliwość
wynikającą na przykład z nadczynności tarczycy, zwykłej gorączki czy
nerwicy. Napar z liści szałwii działa
już po 2-3 godzinach od spożycia i
jest skuteczny przynajmniej przez
2 dni. Sprawdza się także przy pocących się stopach i dłoniach. W
takich wypadkach zalecane są kąpiele w naparze ze świeżych lub suszonych liści szałwii.
•Szałwia ma właściwości usprawniające funkcje umysłowe, poprawia
zdolność koncentracji, tym samym
wspomaga uczenie się. Najnowsze
badania wykazały, że liście szałwii
mogą wspomóc na kilka godzin
pamięć. Chińska odmiana szałwii minimalizuje skutki choroby
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Alzheimera. Zmniejsza także napięcie, poprawia samopoczucie, niweluje zmęczenie i ukaja nerwy.
•Badania dowiodły, że stosowanie
naparów z szałwii obniża nieznacznie poziom cukru we krwi, zwłaszcza
w początkowym stadium cukrzycy.
•Szałwia sprawdza się także w przypadku skaleczeń, siniaków, leczenia
owrzodzeń żylakowatych i trudno
gojących się ranach.
Szałwia w kosmetyce
•Zioło jest naturalnym kosmetykiem, który odżywia skórę głowy, poprawia krążenie krwi i przyspiesza
porost włosów. Bywa też stosowana
w przeciwdziałaniu przedwczesnemu siwieniu i wypadaniu włosów.
Napar z gotowanych liści szałwii
pomaga w leczeniu łupieżu.
•Szałwia ma zbawienne działanie
dla naszej skóry. Regularne stosowanie olejku z szałwii opóźnia
starzenie się skóry, zapobiega powstawaniu zmarszczek, regeneruje
komórki skóry. Dlatego jest składnikiem różnych pielęgnacyjnych
kosmetyków do skóry dojrzałej i z
problemami: kremów, balsamów,
żeli. Pomaga także w leczeniu wy-

prysków, trądzik, łuszczycy, grzybicy
i popękanej skóry.
Szałwia w kuchni:
•Używana jest jako przyprawa dodająca potrawom niepowtarzalnego,
ostrego smaku, pamiętać jednak należy, że zbyt duże ilości szałwii mogą
sprawić, że dania będą miały gorzki
smak.
•Szałwia ma właściwości redukujące tłuszcz, co sprawia, że jest idealnym dodatkiem do mięsa wieprzowego, gęsiny i kaczki.
•Pasuje także do kurczaka, a także wędlin i ryb, zwłaszcza węgorza.
Doskonale komponuje się z kremem z dyni.
•Dodaje się ją do chleba i pikantnych bułeczek, do pierogowego
farszu, do grochu, fasoli, zup warzywnych i ziemniaków puree.
•Doskonale komponuje się z takimi ziołami jak bazylia, tymianek
czy rozmaryn. Taka mieszanka jest
smacznym uzupełnieniem zup, pulpetów, gulaszy, pieczeni i dań mięsnych. Kilka posiekanych listków
szałwii dodaje zupie pomidorowej
specyficznego smaku. Do pomidorów i bakłażana stosuje się szałwię
połączoną z cebulą, oczywiście w
umiarkowanych ilościach.
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•Sprawdza się także jako marynata do mięs i pomaga zachować ich
świeżość.
Ważne!
Stosowanie szałwii w dużych ilościach może zaszkodzić kobietom
w ciąży. Powoduje bowiem zmniejszenie laktacji, dlatego trzeba ją stosować ostrożnie, aby nie doprowadzić do zaniku pokarmu. Również
pacjenci z nadciśnieniem powinni
zażywać zioło w odpowiednich ilościach.
Szałwia jest ziołem nieco zapomnianym i niedocenianym. Jej
lecznicze właściwości znane są już
od starożytności, kiedy przypisywano jej znaczenie niemal magiczne.
Traktowano ją jako afrodyzjak, lek
na bezpłodność i symbol długowieczności. Współczesne badania
tylko potwierdziły wyjątkowe właściwości tego zioła. Warto więc stosować szałwię jako naturalny lek
na wiele dolegliwości, kosmetyk a
także nieoceniony składnik wielu
potraw.
Marta Wawrocka
Źródła: poradnikzdrowie.pl,
domowaapteczka.pl,
przyprawowy.pl
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Kolagen
Organizm człowieka to skomplikowany system i aby był zdrowy, musimy mu w pożywieniu dostarczyć
wszystkiego, czego potrzebuje. Brak
jakiegokolwiek elementu jest sygnalizowany chorobą. Przewlekłe choroby w zasadzie biorą się albo z niedoboru czegoś, co jest organizmowi
potrzebne, albo z obecności czegoś,
co jest niepotrzebne (toksyny).
Jeśli kolagen komuś się kojarzy tylko z kremem przeciwzmarszczkowym, to za mało. To białko proste
zbudowane z aminokwasów, w organizmie jest prawie wszędzie: od serca
poczynając, a na kościach kończąc.
Mięsień sercowy to 40% kolagenu,
wątroba – 60%, gałka oczna – prawie
sam kolagen. Kości to prawie 90%
kolagenu. Chrząstki, stawy, dyski w
kręgosłupie, skóra (2/3 kolagenu),
żyły, mięśnie … itd. Wszystkie organy zawierają go mniej lub więcej.
Białko młodości
* To białko doskonałe, które łączy,
spaja i nadaje kształt narządom, w
tym skórze.
* Pełni funkcje ochronne i pośredniczy w odżywianiu komórek.
* Odnawia i regeneruje składniki

ciała. Umożliwia gojenie się ran,
zrastanie się kości – lista funkcji i
zalet jest bardzo długa.
Bez dobrego kolagenu organizm
zaczyna się rozpadać, funkcje organów nie przebiegają właściwie,
pojawia się przedwczesna starość
objawiająca się w wyglądzie, niedomaganiu, ciągłym zmęczeniu i złym
samopoczuciu.
Na zewnątrz – zmarszczki, galaretowate ciało i cellulit.
Wewnątrz – słabe stawy i kręgosłup,
postępujące upośledzenie działania
wszystkich narządów (w tym mózgu), podatność na choroby.
Zmarszczki to efekt przerzedzania
się włókiem kolagenowych w skórze.
Młodość zwodnicza
W młodości (w okresie wzrastania),
organizm produkuje dużo silnego
kolagenu. Z biegiem czasu, od około
25-go roku życia, nie jest już w stanie
wyprodukować odpowiedniej ilości
kolagenu dobrej jakości. A przecież
wszystko w naszym organizmie podlega ciągłej wymianie. Np. wątroba
odbudowuje się sama, co 2 miesiące (!). Młodość kalendarzowa może
mylić, gdyż biologiczny zegar u różnych ludzi tyka z
różną prędkością
w zależności od
kondycji organizmu, a wiek 25-26
lat oznacza koniec żartów. Kto
nie zadba o zdrowie wtedy, kiedy
jest zdrowy (albo
jeszcze nie odczuwa złego samopoczucia), leczenie
chorób kosztuje
potem wiele czasu, pieniędzy i…
zdrowia.
Co jeść?
Jednym z najważniejszych aminokwasów odpowiedzialnych za
syntezę kolagenu
jest prolina, która znajduje się
między innymi
w żelatynie pozyskiwanej z kości
zwierząt. Warto
jeść wszelkiego
rodzaju galaretki
np. ze świńskich
nóżek, golonkę,
wywar z kurzych

Źródło: www.colway-sklep.com

łapek (popularne w Chinach i
Japonii), galaretki owocowe, podroby i wszystko to, co zawiera żelatynę spożywczą. Ale organizm bezpośrednio nie wykorzystuje spożytego
kolagenu, musi się odbyć naturalny
proces jego tworzenia z dostarczonych „materiałów”.
Są na rynku suplementy – tabletki
z suchą masą białkową (suchy kolagen), ale nic nie zastąpi naturalnych
produktów i procesów w organizmie.
Ryby zimnowodne jak łosoś, śledź,
tuńczyk, halibut, makrela, oraz inne
produkty, zawierają kwasy Omega-3,
które są dobrym środowiskiem do
produkcji kolagenu.
Wspomaganie
Aby biosynteza kolagenu przebiegała prawidłowo, potrzebne są głównie witaminy C, D3, B6, E. Jeśli będzie ich za mało, proces splatania
włókien kolagenu będzie nieprawidłowy, a kolagen będzie słaby
i galaretowaty. Należy stale organizmowi dostarczać wszystkiego,
co potrzebne. Nie można niczego
zjeść „na zapas”. Dla przykładu: w
zależności od kondycji organizmu,
zapotrzebowanie na witaminę C jest
zmienne. Wystarczy małe skaleczenie lub stan zapalny i potrzeba jej
więcej. Obecnie uważa się, że powinno to być minimum 60 miligramów
dziennie. Wziąwszy pod uwagę, że
w płodach ziemi jest – jak się sądzi
– nawet połowa tego, co było jeszcze 40 lat temu, warzywa i owoce
nie zawierają dostatecznych ilości
potrzebnych nam witamin i minerałów. Powodem jest wyjałowienie
gleby i inne czynniki. Dlatego trzeba
jeść więcej owoców i jarzyn.
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Test na kolagen
Dr Jerzy Jakimiec (wg www.magazynpolonia.com) proponuje, aby
zajrzeć sobie w tęczówkę oka. Jeśli
ma równą, jednolitą powierzchnię
(zwarty i gęsty kolagen), rokuje to na
długowieczność w zdrowiu, gdyż taki kolagen najprawdopodobniej jest
w całym organizmie.
Słaby kolagen oznacza podatność
na infekcje i choroby, w tym nowotwory. „W fibroblastach kolagenowych zawarty jest nie tylko sekret
metabolizmu, ale i zegar biologiczny
odmierzający nasz ziemski czas”.
Szał Japończyków
Dieta kolagenowa jest modna w
Japonii, gdzie w ten sposób walczy
się ze starością i zmarszczkami.
W tamtejszych supermarketach
można kupić dżemy z kolagenem,
wywary z kurzych łapek, olej z wątroby rekina, galaretki owocowe ze
stopionym kolagenem, jogurty, słodycze, koktajle kolagenowe, makarony, raki w stopionym kolagenie,
sproszkowane chrząstki lub płetwy
rekina, itd… Mody i trendy skutkują
przejściowym zwiększeniem zainteresowania danym tematem, ale liczy
się konsekwencja i „łyżeczką, a nie
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nabierką”. Należy też pamiętać o
wspomnianym wyżej wspomaganiu.
Zdrowym być
Wielu z nas zmęczyły już opowieści o zdrowym odżywianiu, dietach
i najnowszych suplementach, oraz
studiowanie dziesiątek publikacji
na temat „siarka jest w tym, a selen
jest w tamtym”. Teoretycznie, jeśli
jeść bardzo urozmaicone potrawy, to
siłą rzeczy dostarcza się organizmowi wszystkiego, co trzeba. Ale mało
kto ma czas, aby z książką w ręku
opracowywać menu dla siebie i rodziny, oraz przyrządzać kilkanaście
różnych potraw w tygodniu.
Droga do sukcesu, – czyli dobre odżywianie się, – wiedzie przez zapoznanie się z mechanizmami, jakie
rządzą naszym zdrowiem. Wtedy
produkty będziemy wybierać bardziej świadomie i racjonalnie. Jest
wiele publikacji – w internecie też – i
warto poświęcić trochę czasu na ich
czytanie, aby mieć wgląd w aktualny
stan wiedzy na ten temat.
Dobre odżywianie się nie oznacza
luksusów w kuchni. Na przykład
poczciwy chrzan zawiera więcej witaminy C niż cytryna, poza tym witaminy z grupy B, witaminy A, potas,

Zdrowy stan kolana i zmiany zwyrodnieniowe, źródło: www.hyalutidin.pl

siarkę wapń i żelazo. Istotne jest, co
jeść, aby organizm miał czym gospodarować. Zachęcam do codziennego
uzupełniania naturalnej witaminy
C – królowej wszystkich witamin, i
życzę wszystkim:
Dobrego kolagenu!
Michał Nowacki
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Ciekawostki
Odkrycie stulecia
W górach Kaukazu archeolodzy odkryli mające 2400 lat fajki do palenia
opium i konopi indyjskich. Ważące
3,5 kilograma złote przedmioty zostały wykonane przez Scytów, koczowniczy lud pochodzenia irańskiego,
który od IX wieku p.n.e. do IV wieku
n.e. żył na terytorium Kaukazu i południowej Rosji.
Marihuana w kulturze Scytów odkrywała ważną rolę. Palono ją, by
wprowadzić się w trans i doświadczać objawień. Oprócz fajek znaleziono trzy kubki, ciężki pierścień,
dwa naszyjniki i bransoletę, wszystko z litego złota. Według badaczy,
przedmioty mają ponad 2400 lat.
Odkrycia stulecia dokonali w 2013
roku robotnicy kładący linie energetyczne. Jednak z obawy przed złodziejami, znalezisko pozostało tajne
do momentu zakończenia prac archeologicznych i dopiero teraz sprawa ujrzała światło dzienne.
Paryż zrywa z tradycją. Kłódki na
złom
Przez lata, zakochane pary odwiedzające Paryż zawieszały kłódki na
moście Pont des Arts (Most Sztuk
Pięknych), a kluczyki wrzucały do
Sekwany. W zeszłym roku część mostu zawaliła się z powodu nadmier-

Źródło: www.pariszigzag.fr

nego obciążenia, dlatego ze względów bezpieczeństwa władze miasta
zadecydowały o usunięciu ważących
około 45 ton kłódek, a jest ich prawie milion. Podobny los czeka kłódki na Moście Arcybiskupim (Pont
de I’Archeveche), niedaleko katedry
Notre Dame. Usunięte zostaną także metalowe kratownice, na których
zawsze je zawieszano. Zamiast nich
zainstalowane zostaną przeźroczyste
panele.
Władze Paryża wydały specjalne
oświadczenie, w którym wskazały,
że „tradycja wieszania kłódek stworzyła dwa wielkie problemy: szkodę
dla naszego dziedzictwa narodowe-

OGŁOSZENIA DROBNE

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
• Sprzedam dobrze prosperujący polski sklep w Antwerpii
Tel. 0497315822
• Kobieta w poważnym wieku (po 50) pozna pana na drugą
połowę życia, osobę stanu wolnego, stabilnego, godnego
zaufania, spokojnego, w wieku 52-62 lat (region Flandria
-Menen-Moeskroen). Bardzo proszę tylko poważne oferty.
Tel: 0465 435 301
• Na sprzedaż działka rekreacyjno-budowlana nad jeziorem
(1314 m kw.) położona we wsi Nowiny, gmina Chodecz.
Tel: 0485 225 004
• Szukam instruktorki nauki tańca. Tel: 0466 196 802
• Szukam współlokatorki od 1 lipca w Centrum.
Tel: 0484 088 046
• Polski psycholog: Tel: 0493 620 529

go oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa odwiedzających”. Jednocześnie
zastępca mera miasta zapewnił, że
Paryż pozostanie „mekką zakochanych” i zapowiedział nowe inicjatywy, które zachęcą ich do wyrażania
miłości w inny sposób.
Mieszkanie w Eko jaju
Słowacy stworzyli mały samowystarczalny dom przyszłości, zasilany energią słoneczną, który można
zabrać ze sobą w dowolne miejsce
na świecie. Jak twierdzi producent,
mogą w nim w komfortowych warunkach zamieszkać dwie osoby.
Domek ma dwa okna i jest wypo-
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sażony w łóżko, aneks kuchenny,
łazienkę z prysznicem i toaletą, stół
oraz krzesła.
Kapsuła w kształcie jaja jest w pełni samowystarczalna dzięki baterii
zasilanej energią słoneczną. Panele
słoneczne o powierzchni 2,6 metra
kwadratowego dostarczają 600 W
energii, a turbina wiatrowa generuje
energię o mocy 750 W. Mieszkanko
wyposażone jest ponadto w baterie o
pojemności 9,744 Wh. Ekologiczny
dom posiada system zbierania wody
deszczowej w specjalnym zbiorniku.
Ma 445 cm długości, 220 cm szerokości i 256 cm wysokości. Waży 1,5
tony.
Pierwsze Eko jaja powinny być gotowe do końca 2015 roku. Koszt kapsuły wraz z transportem to około 2
tysiące 400 dolarów.
Rozwiązano zagadkę dziur w serze
Dziury w słynnych szwajcarskich
serach od dawna były tajemnicą.
Zagadka została rozwiązana przez
Szwajcarski Instytut Agroscepe,
a wyjaśnienie okazało się bardzo
proste. Wraz z zanikaniem tradycyjnego udoju do otwartych wiader
w zwykłych oborach i zastępowanie
ich przez w pełni zautomatyzowane przemysłowe linie produkcyjne,
dziury w serach zanikają, ponieważ
podczas udoju do mleka nie wpadają mikroskopijne cząsteczki siana.
W Szwajcarii wytwarzanie sera jest
bardzo ważną gałęzią gospodarki.
W ubiegłym roku średnie spożycie
serów na jednego mieszkańca wyniosło w Szwajcarii 21,3 kg, z czego
dwie trzecie skonsumowanej ilości
stanowiły sery szwajcarskie.

Mieszkanie w Eko jaju, źródło: www.mirror.co.uk

bardzo popularne w Kenii danie) i
przygotować mursik (tradycyjnie
robione zsiadłe mleko).
Oferując ojcu dziewczyny zwierzęta hodowlane, Kiprono postępuje
zgodnie ze zwyczajami swego kraju.
Na razie nie udało mu się spotkać
z prezydentem i przedstawić swojej
oferty. Ale nie traci nadziei.
Słodkie drogi
Burmistrz Nowej Zagory ze środkowej Bułgarii znalazł nietypowy sposób na plagę wypadków drogowych
nękających to niewielkie miasteczko. Za publiczne pieniądze zakupił
i wysypał na drogi 50 kilogramów
cukru, który w godzinach pracy i
korzystając ze służbowych samocho-

dów rozsypywali pracownicy urzędu
miasta. Zajęło im to cztery godziny i
jak powiedziała jedna z urzędniczek,
„zrobili to z przyjemnością”.
Słodki sposób rozwiązania problemu podpowiedziała burmistrzowi
szkolna nauczycielka opowiadając
mu o starym przesądzie, według którego jeśli posypie się drogi cukrem,
to złamie się klątwę, którą z pewnością ktoś na drogi rzucił. Burmistrz
ma nadzieję, że ten symboliczny
gest sprawi, iż ludzie w jego mieście,
jak i również w całej Bułgarii, będą
bardziej odpowiedzialni i jeździli
ostrożniej.
Opracowała: Karolina Tomczak

Królewska oferta
Światowe media rozpisywały się
ostatnio na temat wyjątkowej oferty, jaka otrzymała starsza córka prezydenta USA Baraka Obamy. Otóż
młoda dama wpadła w oko 23-letniemu adwokatowi z Kenii Felixowi
Kiprono, który interesował się nią
już od 2008 roku i jak powiedział
gazecie „The Nairobian”, od tego
czasu nie miał żadnej dziewczyny.
A że ma w stosunku do Malii bardzo
poważne zamiary, zamierza się jej
oświadczyć. Za rękę córki oferuje
prezydentowi Obamie 50 krów, 70
owiec i 30 kóz. Zapewnia, że jest zamożny, o czym ma świadczyć jego
oferta godna afrykańskich rodzin
królewskich.
Opowiedział także jak wyobraża
sobie ich wspólne życie. „Nauczę
Malię, jak doić krowę, ugotować
ugali (papka z mąki kukurydzianej,

Malia Obama, Felix Kiprono, źródło: www.brostalk.com
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Porady z szuflady
Dobre rady na wakacje
Podczas wakacji mamy więcej okazji
do wypoczynku, ale i do wszelkiego
typu nieszczęśliwych wypadków.
Większości z nich można uniknąć,
trzeba tylko pamiętać o zachowaniu
podstawowych środków ostrożności.
Polak za granicą
Szczegółowe dane dotyczące dokumentów potrzebnych w danym kraju, zasady wjazdu i wyjazdu, informacje o niezbędnych szczepieniach,
przepisach, bezpieczeństwie, informacje dla kierowców – to wszystko
dostępne jest na stronie internetowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
www.msz.gov.pl.
MSZ umożliwia także skorzystanie
z aplikacji iPolak, bezpłatnego niezbędnika w podróży, ułatwiającego
kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi.
iPolaka można pobrać w AppStore
oraz Google play. Aplikacja działa
również w wersji offline, ale do pobrania najnowszych aktualizacji i
ostrzeżeń trzeba skorzystać z internetu.
Dowód osobisty i paszport
Do wielu krajów można wjechać tylko na podstawie paszportów. Dowód
osobisty obowiązuje wyłącznie podczas podróżowania po krajach Unii
Europejskiej. Natomiast belgijski
dowód tożsamości ważny jest tylko
na terenie Belgii, w innych krajach
osoby posiadające polskie obywatelstwo nie mogą się nim posługiwać.
Nie wolno wyjeżdżać za granicę nie
mając ważnych dokumentów, albo
takich, których data ważności wkrótce wygasa. Wiele krajów wymaga,
aby paszport był ważny przynajmniej jeszcze od trzech do sześciu
miesięcy od momentu wjazdu na ich
terytorium.
W niektórych krajach obowiązują
wizy, czyli zezwolenia udzielane
przez dane państwo do przekroczenie granicy i pobytu na jego terytorium. Sposób uzyskania wizy określa prawo każdego kraju.
Podróż
Choroba lokomocyjna jest zmorą
wielu z nas. Żeby jej uniknąć, w autokarze i pociągu trzeba siadać przodem do kierunku jazdy, na statku
zajmować miejsce pośrodku kadłuba, a w samolocie przy prawym
skrzydle. Pamiętać również trzeba
o zażyciu leków niwelujących skutki

podróży.
Nie wolno lekceważyć nasilających
się podczas jazdy bólów łydek, gdyż
zakrzep może uwolnić się z żyły i
spowodować zator w płucach czy
mózgu. Dlatego w czasie długiej podróży trzeb zadbać o wygodne, luźne
obuwie, pić dużo płynów i starać się
poruszać nogami.
Podróżując pociągiem, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
•Unikać przedziałów, w których
siedzą osoby nietrzeźwe, lub będące pod wpływem środków odurzających czy narkotyków.
•Unikać pustych przedziałów.
•Nie wdawać się w dyskusje z przygodnie poznanymi osobami.
•Nie jeść i nie pić niczego, czym
częstują nas nieznane osoby.
•Nie zostawiać bagażu, a zwłaszcza
rzeczy osobistych bez nadzoru.
•Schować dokumenty tak, aby osoby postronne nie były w stanie ich
wyciągnąć – najlepiej do wewnętrznej kieszeni ubrania
Bezpieczeństwo nad wodą
Bezpieczna kąpiel to:
•Korzystanie tylko z kąpielisk strzeżonych.
•Nie wchodzenie do wody po alkoholu, po jedzeniu i zbyt długim siedzeniu na słońcu.
•Pływanie tylko w miejscach do tego dozwolonych.
•Wzywanie pomocy tylko w uzasadnionych przypadkach.

•Brawurowe skakanie na główkę
może skutkować uszkodzeniem
kręgosłupa lub rdzenia kręgowego, co doprowadzi do paraliżu albo
śmierci. Jeżeli ktoś skoczył do wody
i nie wypływa, trzeba go szybko wyciągnąć i unieruchomić kręgosłup
szyjny. Szybka pomoc lekarska decyduje o tym, czy resztę życia poszkodowany spędzi na wózku.
W górach też może być niebezpiecznie
W górach pogoda bywa kapryśna.
Piękne błękitne niebo w każdej
chwili może zasnuć się burzowymi
chmurami. Podczas wędrówki nie
wolno schodzić z wyznaczonych tras
turystycznych. Na górskie wyprawy
trzeba zapakować niezbędną odzież
na każdą możliwą okazję i mieć ze
sobą telefon z wpisanym do książki adresowej numerem telefonu do
Pogotowia Gorskiego.
Dziecko na obozie lub kolonii
Wysyłając dziecko na wakacje trzeba dokładnie sprawdzić organizatora wyjazdu, miejsce pobytu, środek
transportu, kadrę i program (czy mogą zaistnieć jakiekolwiek sytuacje
niebezpieczne dla dziecka).
Dziecko należy uczulić na kontakty
z nowopoznanymi osobami. Te trochę starsze, bezwzględnie powinny
być poinformowane przez rodziców
o skutkach przygodnych kontaktów
seksualnych, palenia papierosów,
picia alkoholu i zażycia narkotyków. Pociechy – i te małe, i te duże

Źródło: blog.autokary24.pl
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musza pamiętać o tym, że podstawową zasadą samoobrony jest unikanie walki, a lepiej oddać plecak
czy telefon i ocalić życie. Ważne jest
także zachowanie dyskrecji podczas
opowiadania o domu i statusie materialnym rodziców.

Dobrym zabezpieczeniem jest zainstalowanie aplikacji ochronnej, która może ukryć dane dotyczące kontaktów, połączeń i SMS-ów. Pozwoli
zablokować urządzenie, skasować
dane oraz ustalić lokalizację urządzenia.

Do telefonu komórkowego dziecka
należy wpisać numer kontaktowy do
rodziców i oznaczyć go symbolem
ICE (In Case of Emergency – w razie
wypadku). Powinno się także wpisać
numer policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej, a także do
opiekuna odpowiedzialnego za jego
bezpieczeństwo.

Na urlop trzeba zabrać więcej niż
jedną kartę kredytową i mieć przygotowaną listę z numerami kart oraz
numer infolinii, na który można
zgłosić ich utratę. Dowody płatności kartą należy przechowywać, a po
powrocie do domu sprawdzić kwoty
pobrane z konta.

Przezorność
Nie wolno korzystać z wind w sytuacji, kiedy współpasażerem jest
nieznana osoba. Trzeba unikać
miejsc ciemnych, obcych, nie wybierać się samotnie na zwiedzanie
miasta po zmroku i nie zapuszczać
do niebezpiecznych dzielnic. Nie
można przyjmować poczęstunku i
drinków od osób nieznajomych, albowiem może do nich być dodana
na przykład pigułka gwałtu lub inne
substancje psychoaktywne w jakimś
stopniu ograniczające świadomość.
Własny drink stale należy mieć w
zasięgu swojego wzroku.
Seks z przygodnie poznanymi osobami może mieć tragiczne skutki.
Istnieje ryzyko zarażenia się wirusem HIV, chorobami wenerycznymi,
czy wirusowym zapaleniem wątroby.
Zatrucia pokarmowe
i inne choroby
Trzeba wystrzegać się spożywania
pokarmów kupionych u ulicznych
handlarzy lub w miejscach niegrzeszących czystością, czy wręcz podejrzanych.
Portal zdrowie.gazeta.pl podał listę
produktów, którymi najłatwiej się zatruć. Należą do niej: pulpety, kotlety
mielone, gołąbki i potrawy z różnego
rodzaju farszem, przysmaki z grilla
(mogą być z wkładką), nieświeże ryby i owoce morza, jajka (mogą być z
salmonellą), galarety, wędliny, tatar,
torty i lody oraz woda (nie wiadomo
jakiego pochodzenia).
Wielu chorobom można zapobiec
odpowiednio wcześniej się zaszczepiając. Dotyczy to zwłaszcza malarii,
żółtej febry, czy występującego coraz
częściej wirusowego zapalenia wątroby typu A i B, którym można się
zarazić na przykład podczas zabiegu
kosmetycznego, czy robienia tatuaży
w punktach, gdzie narzędzia nie są
odpowiednio sterylizowane.
Pamiętać także należy o użądleniach pszczół, os, pająków, meduz,

Źródło: wyborcza.biz

korali czy jadowitych ślimaków morskich. No i oczywiście o komarach i
kleszczach, które częściowo można
odstraszyć odpowiednimi preparatami, częściowo stosując odpowiedni
ubiór, czyli długie rękawy, nogawki
i czapka.
Wszyscy cierpiący na schorzenia typu cukrzyca, nadciśnienie tętnicze,
czy inne choroby przewlekłe, przed
wyjazdem na urlop powinny skonsultować się z lekarzem i zabrać ze
sobą odpowiedni zapas leków oraz
odpowiednie ubrania chroniące
przed słońcem, deszczem i uprzykrzającymi życie owadami.
Opalanie
Słońce trzeba dawkować. Nadmierna
ilość promieni słonecznych grozi
rakiem skóry, ale z drugiej strony
odpowiednia dawka słońca pozwala zapobiegać wielu chorobom.
Opalać powinno się w ruchu z zastosowaniem odpowiedniego kremu
z filtrem (inny dla dzieci, inny dla
dorosłych). Unikać trzeba prażącego
słońca i w godzinach od 11 do 15
schronić się w cieniu. I pamiętać o
nakryciu głowy i dobrych okularach
przeciwsłonecznych.
Zrujnowany budżet
Płacąc przez internet trzeba korzystać tylko z wiarygodnych serwisów.
Nie wolno otwierać stron internetowych przy użyciu odsyłaczy zawartych w wiadomościach e-mail i otwierać załączników wiadomości od
nieznanych nadawców. Korzystanie
z niezabezpieczonej sieci bezprzewodowej może spowodować, że haker
uzyska dostęp do naszej sieci, a nasz
portfel boleśnie to odczuje. Należy
chronić numer PIN, nie udostępniając go innym osobom. W przypadku
kradzieży czy zgubienia karty, należy natychmiast zgłosić ten fakt do
banku.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?
•Poznać cel swojej podróży, zaznajomić się ze zwyczajami, kulturą,
obyczajami i ewentualnymi zagrożeniami.
•Sprawdzić czy dane biuro podroży znajduje się w rejestrze, czy ma
odpowiednie fundusze, a przed
podpisaniem umowy kilkakrotnie
ją przeczytać.
•Ubezpieczyć siebie i swoje mieszkanie. Sprawdzić, jakie koszty
uwzględnia wykupiona polisa i czy
obowiązuje ona od momentu rozpoczęcia podróży do chwili powrotu do domu. Polisa działająca tylko
na terenie jednego kraju może nie
działać w drugim i nie będzie można
dochodzić odszkodowania.
•Sprawdzić stan techniczny samochodu, zaznajomić się z przepisami
ruchu drogowego obowiązującymi
w danym kraju.
•Zapoznać się z regulacjami dotyczącymi roamingu.
•Wymienić pieniądze, sprawdzić
czy korzystniejszy przelicznik jest
w banku, online czy w kantorze.
•Uważać na klimatyzację w samochodzie. Zbyt długo włączona klimatyzacja może być przyczyną przeziębień i alergii.
Wymarzone wakacje można spędzić spokojnie i beztrosko pod warunkiem, że będziemy postępować
mądrze i roztropnie. Zachowując
podstawowe środki ostrożności,
możemy bez obaw wyruszać na odpoczynek.
Życzę dużo słońca, ciepłej wody,
uśmiechu i radości z odpoczynku.
Malwina Komysz
Źródła: msz.gov.pl, PAP,
nabaiji.com
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Mama i dziecko
NHN - Naturalna Higiena Niemowląt w wersji
dla Starszaków, czyli łagodne pożegnanie z
pieluszkami – część II
SEKRET III:
PRZEWIDYWALNOŚĆ, czyli codzienne rytuały.
Dzieci potrzebują rytuałów, aby czuć
się bezpiecznie. Przewidywalna kolejność zdarzeń pomaga maluchom
na przykład przy wieczornym zasypianiu. Rytuały są równie pomocne
przy nauce życia bez pieluch.
Ponadto, małe dzieci uwielbiają
naśladować dorosłych. Wpisując
korzystanie z toalety w rytm dnia
utwierdzamy dziecko w przekonaniu, że jest to zwykła, codzienna,
niezbędna czynność. Dla małego
dziecka często wystarczającym argumentem jest rodzicielskie głębokie przekonanie, że „przecież tak się
zawsze robi”, np. przecież zawsze po
obudzeniu robi się siusiu.
Sensowne zaplanowanie pór stałych
wizyt w toalecie pozwala rodzicom
wyjść naprzeciw potrzebom dziecka. Jest to szczególnie istotne na
samym początku bezpieluchowej
drogi, kiedy maluch jeszcze nie
jest przyzwyczajony do czekania na
możliwość skorzystania z toalety.
Proponowanie dziecku nocnika z
uwzględnieniem rozkładu jego dnia,
pór drzemek, posiłków i zabaw,
umożliwia uniknięcie wielu mokrych niespodzianek. Z kolei każde
złapane do nocnika siusiu jest dla
malucha okazją do radosnej nauki.
Odwiedziny w toalecie są stałym
punktem dnia:
* Po obudzeniu
* Przed jedzeniem
* Po jedzeniu
* Przed spacerem
* Po spacerze
* Przed drzemką
* Po drzemce
Małe dzieci potrzebują korzystać z
toalety nieco częściej niż dorośli.
Jednak jeżeli policzymy wszystkie
stałe pory rytualnych wizyt w toalecie, może się okazać, że odpowiadają one w zupełności potrzebom
dziecka.
Pamiętaj, że lubię rytuały – dzięki
nim wiem, co miłego mnie czeka!
Problem: Dziecko ucieka, nie może
usiedzieć na nocniku.
Rozwiązanie:
• Rytuały są przyjemne, pod warun-

kiem, że są… przyjemne! Korzystanie
z nocnika nie może być niemiłe ani
nudne.
• Unikamy sprzętów, których dziecko się boi (np. wirująca pralka).
Żeby maluch lubił wizyty w toalecie,
postaraj się, aby były to przyjemne
chwile również dla Ciebie. Niech to
będzie Wasz radosny wspólny czas,
poświęcony na drobne przyjemności: wspólne śpiewanie piosenek,
recytowanie wierszyków, łaskotanie
i przytulanie malucha.
Nocnik to bynajmniej nie jedyny sposób na dziecięce siusianie!
Spróbuj inaczej:
usiądź na muszli twarzą do ściany i posadź malucha przed sobą.
Mniejsze dziecko możesz podtrzymać w pozycji kucznej, chwytając
pod kolankami. Oprzyj plecki dziecka o swój tułów. W ten sposób
możecie się przytulać, możesz łatwo
szeptać coś dziecku do ucha. Ta pozycja świetnie pomaga maluchom
mającym problemy z zaparciami
– uspokaja, dodaje otuchy, a jednocześnie bardzo przyspiesza i ułatwia
wydalanie. Na klapie toalety przed
sobą możecie ponaklejać kolorowe
nalepki. Dekorację można zmieniać
wedle potrzeb.
SEKRET IV:
CIERPLIWOŚĆ, czyli na nocniku z
miłością.
Pożegnanie z pieluszkami to nie
jest powód do walki, zmuszania do
uległości czy próby sił. Przeciwnie,
jest to świetna okazja do pogłębienia więzi rodziców z dzieckiem
i do poprawy ich porozumienia.
Pozwólcie, aby Wasza miłość kwitła,
bez względu na to ile pieluch dzisiaj
zużyliście! A jaka powinna być rodzicielska miłość? Szczegółowy wykaz
cech doskonałej miłości znajdziesz
na przykład w Biblii, w rozdziale 13
pierwszego Listu do Koryntian. W
kontekście opieki nad małym dzieckiem, najistotniejsze wydają się
następujące cechy miłości.
Miłość:
* Jest cierpliwa.
* Nie unosi się gniewem.
* Nie pamięta złego.
* Wszystko przetrzyma.
* Nigdy nie ustaje.

Zastanawiasz się pewnie, jak bliski
jesteś temu ideałowi jako rodzic
swojego
dziecka… Nic prostszego! Zamiast
słowa „miłość” w powyższej wyliczance wstaw słowo „mama” albo
„tata”: Mama jest cierpliwa. Mama
nie unosi się gniewem. Mama nie
pamięta złego.
Taką listę możesz traktować nie
tylko jako rodzicielski rachunek
sumienia, ale
także jako sposób na uspokojenie i
zapanowanie nad sobą we wszelkich
trudnych wychowawczo sytuacjach.
Problem: Na pytanie: „Czy chcesz
siusiu?” dziecko zawsze odpowiada
„NIE!!!”
Rozwiązanie:
• Przede wszystkim pamiętamy, że
„Mama wszystko przetrzyma!”, a
następnie staramy się zrozumieć,
dlaczego dziecko mówi „Nie!”. Nie
bierzemy dziecka na spytki, inaczej
formułujemy pytanie, proponujemy
zabawę (a nocnik przy okazji), powierzamy dziecku większą
odpowiedzialność itp.
Sposób na zbuntowanego dwulatka:
Nie pytaj: „Czy chcesz siusiu?”
Spytaj raczej: „Czy twój brzuszek
chce siusiu?”
Jeżeli wielokrotnie w ciągu dnia
pytamy malucha wprost, czy chce
siusiu, może się on czuć jak na
przesłuchaniu. Najczęstszą reakcją
na taki nadmiar rodzicielskiej kontroli jest głośne „Nie!” i brak chęci
współpracy. współpracy.

Źródło: mamatataipelnachata.wordpress.com
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Maluchy lubią czuć, że mają kontrolę nad swoim życiem (zresztą kto tego nie lubi!), nawet za cenę mokrych
portek. Dlatego zamiast pytać „Czy
chcesz siusiu?” lepiej spytać malucha „Czy twoja pupa/twój brzuszek
chce siusiu?”. To z pozoru bardzo
drobna różnica. Ale w ten sposób z
przesłuchiwanego, maluch staje się
kimś odpowiedzialnym za opiekę
nad własnym brzuszkiem.
Gorąco polecam ten sposób zadawania pytań, przetestowany ze świetnymi efektami już na wielu maluchach. Również i w moim domu
często słychać dialogi typu:
- Chcesz siusiu?
- (ze zmarszczonymi brwiami) –
Nie!!!
- A czy Twój brzuszek chce siusiu?
- (po chwili głębokiego namysłu, z
uśmiechem) – Tak!
Uparte „Nie!” dwulatka może być dla
rodziców bardzo irytujące. Jednak
zamiast się niecierpliwić, czy w jakikolwiek sposób zmuszać dziecko
do uległości, spróbuj dotrzeć do źródeł dziecięcego buntu. Zrozumienie
i szacunek dla uczuć dziecka są
niezbędne do nawiązania radosnej
współpracy z maluchem.
SEKRET V:
KREATYWNOŚĆ, czyli pielucha tył
na przód.
Czy wiesz, że w przypadku dzieci
śpiących na brzuszku, zakładanie
pieluszek na noc sposobem „tył na
przód” jest bez porównania wygod-

niejsze? Odkryłam to niestety dopiero w trzecim miesiącu życia mojej
najmłodszej córki, od urodzenia
śpiącej na brzuszku…
Pamiętaj, że to do Ciebie jako rodzica należy decyzja jak użyjesz pieluszki czy nocnika. Napis na paczce pieluch „ponad 12 godzin chłonności!”
oraz rysunek sposobu zakładania
nie oznacza, że musisz używać pieluch właśnie w ten sposób. Bądź kreatywny, twórczo korzystaj z możliwości, jakie dają różne rodzaje pieluch
jednorazowych, tradycyjne pieluchy
tetrowe, nowoczesne pieluchy wielorazowe do prania, majteczki treningowe, nocniki, miseczki do siusiania
i inne wynalazki. Przede wszystkim
jednak nie pozwól, aby cokolwiek
ograniczyło Waszą wolność czy
zniszczyło bliskość i porozumienie
między Tobą a dzieckiem.
Bądź kreatywny, aby:
* jak najlepiej wciąż rozumieć swoje dziecko,
* nawiązać z nim jak najbliższe porozumienie,
* zapewnić mu dobrą zabawę,
* zachować postawę cierpliwej miłości.
Wyjdź poza ramy utartych schematów. Spytaj sam siebie dlaczego coś
robisz. Nie odpowiadaj: „Bo wszyscy tak robią”, tylko „Bo to rozwiązanie jest najlepsze dla mojej
rodziny.”
Niech Twoja kreatywność nie ogra-
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nicza się tylko do tematu pieluch i
nocników.
Inne sfery życia mogą mieć ogromny wpływ na skuteczność porozumienia zdzieckiem i na przebieg
pożegnania z pieluszkami. W mojej
rodzinie kluczowe okazały się zmiany w diecie dzieci, polegające na
unikaniu niektórych uczulających
składników takich jak np. mleko
krowie czy barwniki do żywności.
Odkryłam prostą zasadę: im dłuższa
lista składników produktu żywnościowego z dużą liczbą skomplikowanych nazw substancji chemicznych,
tym gorsze jest samopoczucie moich dzieci, tym większe problemy z
zasypianiem, a liczba zmoczonych
pieluszek zdumiewa wielkością.
Trzeba przyznać, że choć przygotowanie posiłków uwzględniających
konieczne zmiany w diecie dzieci
wcale nie musi być bardziej pracochłonne, to z pewnością wymaga
sporej kreatywności.
Nie karm dziecka produktami, których składu nie da się płynnie odczytać!
Pamiętaj również, że niektóre wydarzenia w życiu dziecka (np. przeprowadzka, urlop, bolesne ząbkowanie,
zmiana opiekunki, wyjazd jednego
z rodziców, narodziny młodszego
rodzeństwa itp.) mogą osłabiać
motywację dziecka do współpracy
z rodzicami. Dotyczy to oczywiście
nie tylko współpracy przy korzystaniu z nocnika, ale także przy innych
sprawach. W takich sytuacjach jedynie angażując całą swoją rodzicielską kreatywność, cierpliwość i
zdolność współodczuwania, można
dalej budować bliskie porozumienie
z dzieckiem.
Na zakończenie
Niezależnie od okoliczności, nigdy
nie karć dziecka za mokrą wpadkę.
Spokojnie, wciąż od nowa, tłumacz
maluchowi gdzie i jak robi się siusiu.
Na początku może Ci się wydawać,
że Twoje słowa są jak przysłowiowy
groch o ścianę. Jednak pamiętaj, że
dzieci rozumieją o wiele więcej niż
są w stanie powiedzieć!
Mokre wpadki to nie porażki – to
nowe doświadczenia! …Dzięki którym zarówno dziecko jak i opiekunowie mogą się wiele nauczyć. Moc
w słabości się doskonali – zmoczone
spodenki mogą okazać się katalizatorem zmian rozwojowych i umożliwić maluchowi osiągnięcie dużo
większej niż dotąd samodzielności
w zakresie korzystania z toalety.

Źródło: babyonline.pl

Kinga Cherek
www.chusta.pl
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Słowo o byle czym
Problem
– Mam problem – mówię sam do
siebie. Bylejakość natychmiast odpowiada: – To jest twój problem –
po czym złośliwie chichocząc oddala
sią do krainy ciszy. Po chwili zauważam, że słowo „mam” oznacza stan
posiadania, w związku z czym ten
problem jest mój, co jest oczywiste.
Kurczę, właśnie zmieliłem wodę!
Więc rzucam w eter od niechcenia.
– Jest problem. Natychmiast zza kurtyny ciszy słyszę: – A gdzie? – Aha!
– myślę sobie. – To jednak działa!
Ale słowo się rzekło i problem jest.
Zastrzegam, że jakakolwiek zbieżność z okolicznościami życiowymi
osób żyjących lub nie, jest tutaj niezamierzona.
Problemy najczęściej dotyczą ludzi, bo tylko człowiek ma zdolność
komplikowania rzeczy prostych lub
zaburzania stanu równowagi tam,
gdzie jest możliwość wykreowania
problemu. Zdrowie i wzloty serca
są niwą, na której problemy kwitną
najchętniej. Na kolejnym miejscu
(gradacja ważności umowna), są…
Pieniądze
Przypomnijmy, że „pieniądz jest
symbolem wymiany energii pomiędzy ludźmi” (chyba, że ktoś ma inną
definicję pieniądza). – „Pomiędzy
ludźmi” dlatego, że żadna inna
grupa bytów biologicznych a także
pozamaterialne byty, – jeśli ktoś dopuszcza ich istnienie – ekwiwalentu
energii w postaci szmalu (pardon –
pieniędzy), nie potrzebują.
Sęk w tym, że choć każda praca –
jaka by nie była – ma swoją wartość,
to jej cena bywa wyrażona abstrakcyjną liczbą. – Abstrakcyjną, bo w
cenach, z jakimi mamy do czynienia,
czasem nie ma pełnej korelacji z różnymi czynnikami – poza prawami
ekonomii i systemem walutowym,
– które mogłyby jednoznacznie wartość tej liczby uzasadnić, co stanowi nasze „po pierwsze”. Po drugie,
liczby można liczyć, więc przeciętny
zjadacz chleba może prowadzić swój
budżet, do czego za moment wrócimy. „Po trzecie” pominiemy, gdyż
tyczyłoby ono totalnych abnegatów,
lub tych, którzy z wyścigu szczurów
odpadli. Ich, liczenie kasy z takim
zaangażowaniem jak przed bankructwem, już nie dotyczy, chociaż
ciągle nęci.
Mały budżet
Każdy budżet składa się z przycho-

dów i rozchodów. Osobisty budżet
można prowadzić przynajmniej na
dwa, a nawet trzy sposoby:
1 - Najpierw sporządzić listę wydatków i potem próbować jakimś cudem je zrealizować, nie zważając na
wysokość przychodów.
2 - Położyć całą kasę na stół i podzielić ją na grupy wydatków. Ale jak
położyć na stole pieniądze, które w
banku są informacją złożoną z zer i
jedynek? Można wtedy posłużyć się
matematyką prostą, gdyż logiczne
pojęcia dużo / mało lepiej pominąć,
bo dla nas istnieje tylko pojęcie „mało”, a „dużo”, jest ulotne jak zapach
lodów pistacjowych w przeciągu.
3 - Trzecia możliwość, to płacenie
bez żadnego planu za wszystko „jak
leci”, a potem zastanawianie się, dlaczego zabrakło kasy i skąd ją wziąć.
Jak to robią inni?
Niektórzy, co miesiąc dzielą pieniądze na cztery równe „tygodniowe”
grupy. Stałe opłaty, żywność, bieżące
wydatki, oraz suma do zaoszczędzenia na nieprzewidziane wydatki, jak
np. rozchwiany ząb mądrości.
Pierwsza grupa wyznacza standard
mieszkania, czyli czynsz lub spłatę
pożyczki na lokum własnościowe,
plus opłaty stałe jak media, internet itp. Ale jak na to zarobić przez
tydzień? – Parom i grupom jest łatwiej, jeśli prowadzą wspólny budżet.
Jeżeli na jedną grupę przeznaczymy więcej niż ¼ miesięcznej pensji, musimy pozostałe (jedną lub
więcej) uszczuplić. I tutaj zaczynają
się schody.
Na czym zaoszczędzić? – Na oszczędzaniu? Niestety, ta grupa zwykle
jest skazana na skasowanie, jako
pierwsza. W ten sposób odbieramy
sobie perspektywę np. zakupu nowego komputera.
Dlaczego właśnie tak?
Ponieważ jest to niezły patent na
określenie naszego potencjału i
zmierzenie sił na zamiary, albo
może posłużyć jako punkt wyjścia
do wymyślenia własnego systemu.
Niestety, czasy polskiego „cudu
gospodarczego”, kiedy „zarabiało
się dwa a wydawało trzy tysiące złotych”, minęły wraz z przemianami,
kiedy to Polska po raz kolejny odzyskała wolność. Teraz pieniędzy nie
da się łatwo rozciągać jak gumki
recepturki.
Bywa, że w zakresie osobistych finansów, pojawia się na krótko poję-

cie „dużo”, powodując tzw. parzenie.
Pieniądze zaczynają parzyć jak gorący kartofel, dlatego trzeba natychmiast je wydać na bardzo potrzebną
rzecz, bez której żyło się latami.
Niektórych, zwłaszcza młodych,
nęci możliwość natychmiastowego
kupienia czegoś, co – jak np. samochód, najlepiej nowy – nabywają zaciągając kredyt. Jednak już w
momencie wyjechania od dealera,
wartość samochodu spada o tysiące
euro. Ale to nic. – Mam nowy samochód! Czasem jest on niezbędny, aby
dojechać nim do pracy. Ale bywa
kupiony dla szpanu i potem przez
cały dzień kurzy się na niego z pobliskiego placu budowy, a zwłoka w
spłacaniu może się zakończyć koniecznością dopompowania dętek
starego poczciwego roweru, bo ząb
mądrości sam nie wypadł i wdała się
przewlekła infekcja.
A teraz nieoczekiwany zwrot akcji.
Minimalizm
Pojawił się jako efekt przesytu dobrami materialnymi. Ten ciągle popularny trend polega na przyjęciu
prostoty i rezygnacji z pogoni za
dobrobytem. Filozofia minimalizmu
zachęca do uproszczenia wszystkich
dziedzin życia, nie tylko w zakresie
kupowania naprawdę potrzebnych
rzeczy dobrej jakości. To także rezygnacja z „robienia wszystkiego i
bycia wszędzie”, z relacji, które nie
wnoszą nic pozytywnego. Nie chodzi o popadanie w skrajności, ale o
przyjmowanie tylko tego, co będzie
dla nas korzystne i niezbędne.
Cel, czy środek do celu?
Choć na minimalizmie cierpią producenci tzw. bambetli i badziewia,
zwykły obywatel – niekoniecznie.
Po pierwsze: tę postawę można polecić osobom, które nie czerpią z życia
satysfakcji i szczęścia, choć „kupiły
wszystko i były wszędzie”.
Po drugie: można być minimalistą
dla szpanu, bo taki jest trend.
Po trzecie: Można stać się nim na
jakiś czas, aby przebudować swoje
życie.
„Wybierz pracę, którą kochasz, i nie
przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.” – Konfucjusz
Antykariera
Ponad 70% Polaków nie lubi swojej
pracy, ale traktuje ją jako sytuację
bez wyjścia. Jeśli zsumować spanie,
jedzenie, toaletę i inne obowiązki –
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w tym pracę, niewiele czasu pozostaje na tzw. życie, które polega na
odpoczynku od często znienawidzonej pracy. Choć coś nam podpowiada „Nie lubisz tej pracy! Zmień ją,
zanim staniesz się zombie!”, pracujemy dalej, traktując to jak coś
oczywistego.
Amerykanie średnio zmieniają pra-

cę 12-14 razy w ciągu życia. Dlatego
często trafiają na taką, która nie jest
tylko przykrym obowiązkiem, ale
sprawia też przyjemność.
Zmiana pracy nie jest łatwa, jednak
jest to możliwe, szczególnie w przypadku ludzi młodych. Możliwości
jest „wielkie mnóstwo”, ale obok

53

odwagi potrzeba jeszcze… – Ciąg
dalszy każdy musi (może) dopisać
sobie sam.
Michał Nowacki

Autobus do Polski
Wakacyjna bryza i afrykański front
upałów dopada każdego. Naprawdę
- nic to dla mnie. Mogę jechać w samochodzie bez klimatyzacji. Mogę
samochód postawić na parkingu
w pełnym słońcu i mogę do niego,
całego nagrzanego wsiąść. Mogę jechać w tych upałach przy zamkniętych oknach. Do walizki wakacyjnej
mogę nawet swojego ego nie spakować, a do Częstochowy mogę iść
na kolanach. Wszystko zrobię, tylko
zaklinam Cię na wszystkie czarnoksiężników sposoby - Ewka! Błagam
- nie wsiadaj!
Ten front afrykański to wpływ na
każdego ma i ten każdy o holiday
myśleć zaczyna. Plaża, piasek, hamak kolorowy lub czerwono - biały
jak kto woli ku swej facebookowej
swawoli. Trochę opalania wyblakłej
od przepracowania skóry własnej, i
jeszcze trochę wakacyjnych przygód
z żonami a później z kochankami, na
podstawie pamiętników z wakacji
na polsacie. Jadę zatem byle gdzie,
może być nad morze. Loguję się na
ten uprzednio wypróbowany już bla
bla car (to taka aplikacja dla podróżujących stopem inaczej), wpisuję
gdzie jadę i że mogę kogoś ze sobą
zabrać po drodze. Aplikacja pokazuje mi ostatnie komentarze moich
pasażerów: ‚’ Adam to bardzo uważny kierowca’’, ‚’Bardzo miła podróż
z Adamem’’. Myślę, że nagroda mi
się jakaś należy zatem. Po chwili
wiadomość dostaję. Ktoś pisze, że
po zmianach w PKP nie ogarnia
rozkładów kolejowych i czy zabrać
się ze mną może. Patrzę na zdjęcie,
mówię - znam tę babę!
Zanim zbiegłem po klatce schodowej, żeby powóz powyzamykać na
cztery spusty, patrzę ktoś lezie i macha. Sunie się po moim podwórku.
Uśmiech zacny i szczery, plecaczek
podróżny przywdziała, letnia garsonka na specjalne okazje pięknie
wyprasowana, za nią sztab ludzi na
czarno ubranych.
Z daleka do Ewki krzyczę: mój samochód to stary rzęch! Odmawia
posłuszeństwa! Na nic me wiwaty

Źródło: www.dreamstime.com

na ciepłe powitanie. Ewka pcha się
do samochodu co tchu i siły w sobie ma. Nogami się zapiera, obcas
odpada i się biedny poniewiera, a
Ewka dalej tarabani się od serca to
przez szyberdach to przez bagażnik.
Tłumaczę jak chłop mądrej babie:
Ewka spójrz, ja mam duży nos, Ty
mały, wolisz ciuchy, a ja najnowszego xboxa. Mówię - Ewka! Nasze profile za nic do siebie nie pasują - choć
Cię bardzo lubię! Ewka kiwa głową,
mówi, że nie szata zdobi człowieka.
To wymyślam i mówię: Ewka! W
dodatku nie znasz się na futbolu!
O czym w podróży rozmawiać będziemy? Ewka na to, że to nic, że w
podróż Asię weźmiemy, a ta o piłce
nożnej to może godzinami opowiadać, a w dodatku to dobrze wygląda!
Tłumaczę babie, że za dużo tych ludzi wokół Niej jest, a ja mam przecież tylko 4 wolne miejsca w moim
samochodzie! Ewka na to, że to nic,
że przy mnie czuję się tak bezpiecznie, że panów od bezpieczeństwa
swego zostawi w Warszawie. Mnie
zmroziło! A i lodów najzimniejszych

już mi nie potrzeba ani szarlotki japońskiej. Nogi mi się uginają, poty
afrykańskie zalewają. Siedzę cały
mokry do siedzenia wręcz już przyklejony, to mi się podróży zachciało! Ostateczny argument wytaczam
- męski slang. Jak to nie pomoże to
koniec ugotowany jestem. Ewka,
posłuchaj, mój samochód to stary
rzęch. Turbosprężarka się psuje,
pompa cieczy chłodzącej odmawia
posłuszeństwa, przegub drążka układu kierowniczego do całkowitej wymiany, a łożyska kół to już od dawna
ledwo zipią. Ewka! To się nie godzi
nawet byś takim starym rzęchem z
niedoświadczonym kierowcą jechała. Ewka na to , że to przykra sprawa
... I tak dyskusji końca nie było... I
pomyśleć, że dla mnie wymarzone
wakacje to przede wszystkim święty
spokój...
Wszystkich wymówek świata dla
wakacyjnego nic nie robienia życzę
sobie i Wam moi Czytelnicy!
Adam Snarski,
www.adamsnarski.cba.pl
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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/.

WYJEŻDZASZ NA WAKACJE?
Aktywuj mix bundle i bądź w kontakcie!

Niemcy

Polska

Czechy

Słowacja

Węgry

Włochy

Grecja

Turcja

Pakiet

stacjonarne & komórki

+

SMS

+

Internet

Do

Wyślij
SMS o treści

€5

40 min

+

40 SMS

+

40 MB

(1)

BUY MIX5

1966

€10

100 min

+

100 SMS

+

100 MB

(2)

BUY MIX10

1966

€15

180 min

+

180 SMS

+

180 MB

(3)

BUY MIX15

1966

€20

250 min

+

250 SMS

+

250 MB

(3)

BUY MIX20

1966

Rozmowy

Na numer

ZOSTAJESZ W BELGII
NA WAKACJE?
Dzwoń za darmo do Base i Ortel Mobile

&

GRATIS
connecting your world

1976•07 8 0 5 0 010
In het Nederlands · En Français · In English ·

www.ortelmobile.be

(1) Do wybranych krajów, (2) Do i z wybranych krajów, (3) Do i z wybranych krajów oraz Turcji Wybrane kraje: Austria, Belgia, Chorwacja, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja Promocja BASE & Ortel Mobile po każdym doładowaniu. Minuty są ważne do 30 dni po doładowaniu i mogą być użyte do Ortel Mobile Belgia oraz do BASE. Więcej informacji na www.ortelmobile.be
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