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Szanowna Redakcjo,
Do napisania tego listu skłoniły mnie informacje zawarte w internecie. Chodzi mi o ilość pomyj wylewanych na głowę jednego Polaka przez drugiego Polaka. Tyle złości, zawiści, plotek i obgadywania
dawno nie było. Nie wiem co się z nami Polakami dzieje. Albo jesteśmy tak wyjątkowo zawistnym i
złośliwym narodem, albo już sam nie wiem jak to wszystko nazwać. Internet jest anonimowy, dlatego
ci pseudo bohaterowie mogą się w sieci wyżyć i pisać słowa, których w realu nigdy by nie powiedzieli.
Tacy ludzie to tchórze, którzy sami niczego nie osiągnęli, zazdroszczą innym i chcą ich zniszczyć.
Dlaczego? Nie wiem, ale skala tego zjawiska mnie przeraża. Oni nienawidzą nawet tych, których nigdy
w życiu nie spotkali.
Robert Witam,
Jestem osobą samotną w wieku po czterdziestce i nie wiem, w jaki sposób mogłabym spędzać w Antwerpii
wolny czas. Młodzi mają więcej możliwości, a dla nas, ludzi troszeczkę starszych, takich możliwości
już nie ma. Chciałabym zaprosić wszystkich samotnych do stworzenia Klubu Polskiego, miejsca gdzie
będziemy mogli się spotykać, wypić kawę, tak po prostu pogadać (bez chamskich zaczepek)
i coś dobrego zjeść. Może ktoś ma jakiś pomysł?
Renata

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 - Mechelen część I
Siedziba prymasa Belgii i religijna
stolica kraju, położona nad rzeką
Dijle, w prowincji Antwerpia, w połowie drogi pomiędzy Antwerpią a
Brukselą. Ośrodek przemysłowy,
ważny węzeł drogowy i kolejowy,
znaczące miejsce na belgijskiej
mapie turystycznej, znane także z
uprawy szparagów i kalafiorów, oraz
koronek zwanych Malines.
Mechelen staje się coraz bardziej
popularne wśród miłośników dobrego jedzenia i mody. Jak grzyby
po deszczu wyrastają butiki znanych
projektantów, do użytku oddawane
są nowe hotele i restauracje, modne
dyskoteki, nocne kluby, i to wszystko powoduje, że jest coraz większą konkurencją dla Antwerpii i
Brukseli. Mieszkańcy Mechelen o
swoich większych sąsiadach wyrażają się raczej powściągliwie i często z
przekąsem. Mówią, że „Brukselczycy
uważają, że rządzą całym światem, a
Antwerpczycy twierdzą, że to oni są
całym światem”.
Losy Antwerpii i Mechelen w historii
obu miast niejednokrotnie się przeplatały. Dawniej, kiedy Mechelen było stolicą Niderlandów i tętniącym
życiem miastem, Antwerpia straciła
na znaczeniu. Historyczne zawieruchy sprawiły jednak, że z biegiem
czasu, to Antwerpia bardziej się
rozwinęła gospodarczo i turystycznie, a Mechelen stopniowo usuwało
się w cień swojego zamożniejszego
sąsiada.

Teraz miasto rozkwita. Kanały wodne, przed wiekami zamurowywane
ze względu na możliwość wystąpienia cholery, dzisiaj sa otwierane,
rzeka Dijle staje się jedną z najważniejszych wodnych arterii w Belgii,
a miejskie inwestycje można przeliczać na miliony euro.
Mechelen jest bardzo urokliwym
miastem z licznymi kościołami, pięknymi starymi kamienicami i wodnymi kanałami. Dla ludzi zmęczonych
zgiełkiem i hałasem dużej aglomeracji jest doskonałym miejscem na
relaks i odpoczynek.
Trochę historii
Pierwsze ślady istnienia Mechelen
pochodzą z przełomu III i IV wieku,
kiedy tereny dzisiejszego miasta zamieszkiwały plemiona germańskie.
Chrześcijaństwo trafiło tutaj w VIII
wielu, za sprawą irlandzkiego wędrownego kaznodziei Rombouta (dzisiejszego patrona miasta). W 1303 roku prawa miejskie nadał Mechelen
ówczesny książę Brabancji Jan II.
Nazwa miasta (znana od 1409 roku), najprawdopodobniej wywodzi
się od starego niderlandzkiego słowa machel lub machal i w luźnym
tłumaczeniu oznacza „miejsce gdzie
odbywa się spotkanie, posiedzenie”.
W okresie średniowiecza Mechelen
bogaciło się przede wszystkim na
handlu suknem i było jednym z
najprężniej rozwijających się i najbogatszych miast Flandrii. Pod pa-

Figura św. Rumolda przed katedrą jego
imienia w Mechelen,
źródło: www.pl.wikipedia.org

nowaniem książąt Burgundii stało
się siedzibą Sądu Najwyższego i
jednego z najpotężniejszych dworów XV-to wiecznej epoki. Z całej
Flandrii przybywali do Mechelen
artyści przyciągani renesansowym
przepychem wznoszonych tu budowli i możliwościami, jakie stwarzał
dwór w dziedzinie rozwoju sztuki. W
1559 roku z inicjatywy króla hiszpańskiego i władcy Niderlandów Filipa
II Habsburga, miasto zostało stolicą
arcybiskupstwa, a założony przed
wiekami przez świętego Rombouta
kościół wyniesiono do rangi katedry.
Stolicą Niderlandów Mechelen
zostało w pierwszej połowie XVI
wieku pod rządami Małgorzaty
Austriackiej, która udowodniła, że
kobieta dyplomacją może zdziałać
równie wiele jak mężczyzna wojując
mieczem. Jej dwór w Mechelen stał
się prężnym ośrodkiem kulturalnym, jego rezydentem był między
innymi Erazm z Rotterdamu.
Po śmierci Małgorzaty i przeniesieniu stolicy Niderlandów do Brukseli,
rozpoczął się powolny upadek
Mechelen. Przyczynili się do tego
również Hiszpanie, którzy podczas
tak zwanej „wojny osiemdziesięcioletniej” doszczętnie złupili miasto.

Mechelen, źródło: www.orangesmile.com
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nek Malines, wyrobów ze skóry, sto- Pod hasłem „Toy Soldiers”, zwielarki, a zwłaszcza mebli, których tra- dzający mogą obejrzeć osady
dycja wyrobu przetrwała do dzisiaj. Indian, warowne zamki, oraz słynne na cały świat żołnierzyki z cyny.
W 1794 roku w wyniku rewolu- Najpiękniejszym egzemplarzem w
cji francuskiej ówczesny biskup tej sekcji jest diorama „Bitwa pod
Mechelen został aresztowany i wy- Waterloo, w której 8007 miniaturognany z miasta, a Mechelen przesta- wych żołnierzyków przedstawia deło być stolicą arcybiskupstwa. Po cydujące momenty ostatecznej klęodzyskaniu przez Belgię niepodle- ski Napoleona. Praca nad makietą
głości w 1830 roku, Watykan nadał trwała 10 lat.
arcybiskupom mecheleńskim tytuł
prymasa Belgii, a Mechelen uczynił Inną, ciekawą częścią muzeum jest
ich siedzibą. W 1961 roku papież Jan interaktywny, naturalnej wielkości
XXIII dokonał reorganizacji diecezji model szesnastowiecznego obrazu
przemianowując ją na archidiecezję Pietera Bruegela „Zabawy dziecięce”
mecheleńsko-brukselską, ustana- („Kinderspelen”). W przeszklonych
wiając Brukselę drugą stolicą arcy- gablotach, na wysokości oczu dzieci
biskupstwa.
ze szkoły podstawowej, umieszczono szklane kulki, skakanki, bączki.
W 1835 roku miasto połączone zo- Obok gablot znajdują się trójwymiastało z Brukselą, pierwszą w Europie rowe postacie z obrazu Bruegela
linią kolejową, która była zalążkiem wspinające się po płótnie oraz przedbelgijskiej kolei, co doprowadziło do mioty wkomponowane w trójwymiarozwoju przemysłu metalurgiczne- rowe tło. Można przejść pod łukami
go.
obrazu i zobaczyć co znajduje się za
wymalowaną powierzchnią.
W czasie dwóch wojen światowych
zniszczeniu uległa znaczna część Jako że Mechelen odegrało ogrommiasta. Teraz odrestaurowane ną rolę w historii kolejnictwa w
Mechelen kusi turystów mnóstwem Belgii, na trzecim piętrze umieszczozabytków, atrakcji i wyjątkowym kli- no kolekcję modeli pociągów i mamatem.
kiety stacji kolejowych. Zwiedzający
przenoszą się do 1835 roku, kiedy
Co warto zobaczyć
z Mechelen do Brukseli odjechał
pierwszy na naszym kontynencie
Speelgoedmuseum
pociąg.
Bez wątpienia jednym z najczęściej
odwiedzanych miejsc jest Muzeum Muzeum Zabawek, we współpracy
Zabawek przy Nekkerspoelstraat 21. z UNESCO prezentuje także zabawOtwarte w 1982 roku, każdego dnia ki wykonane przez dzieci i artystów
przyciąga tłumy zwiedzających. W ludowych z krajów rozwijających
specjalnie zaadaptowanym do tego się. Jest to jedyna część wystawy, w
celu czteropiętrowym domu, na po- której podpisy pod eksponatami wywierzchni 10 tysięcy metrów kwadra- konane są w języku angielskim. W
towych, można obejrzeć zabawki z pozostałych dominuje niderlandzki,
całego świata.
czasami połączony z francuskim.
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Technopolis
„Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik
onthoud, ik doe en ik begrijp”
“Słyszę i zapominam, widzę i zapamiętuję, robię i rozumiem”
Motto Technopolis doskonale oddaje istotę tego naukowego, pełnego
interaktywnych gadżetów miejsca,
w którym nauka staje się przyjemnością.
To wzorcowe centrum nauki, które
przez cały rok popularyzuje i przybliża dzieciom i młodzieży naukę i
technikę. Upublicznia największe
światowe osiągnięcia w tych dziedzinach i uświadamia jak ważne dla
społeczeństwa są badania naukowe
i praktyczne wykorzystanie ich wyników.
W Technopolis na co dzień pracują fachowcy, ale niekoniecznie naukowcy. Są pomostem pomiędzy
nauką a społeczeństwem i w sposób bardzo przystępny przestawiają
nierzadko skomplikowane i trudne
naukowe zagadnienia. Podczas różnego rodzaju eksperymentów dzieci
mogą się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy ze świata nauki i techniki. W Centrum znajduje się ponad
280 interaktywnych eksponatów.
Technopolis otworzył swoje podwoje
w lutym 2000 roku i od tego czasu
odwiedziło go ponad trzy miliony
turystów. Sześć lat później oddano
do użytku „Ogród nauki”, pozwalający dzieciom eksperymentować na
zewnątrz.
W 2011 roku było miejscem największej na świecie lekcji chemii, w której wzięło udział 562 młodych ludzi.
Anna Janicka

W gablotach na pierwszym piętrze
usadowiono szmaciane, drewniane,
porcelanowe i plastikowe lalki, pacynki i marionetki. Można oglądać je
w tematycznych scenkach, na przykład w kuchni, ogrodzie, sklepie, czy
na pikniku. Niektóre lalki powstały
na zamówienie u konkretnych projektantów, inne są dziełem twórców
z całego świata.
W muzeum zgromadzono tysiące
egzemplarzy zabawek: konstrukcje
z klocków Lego, zabawki Matchbox,
lalki, mini pociągi, eksponaty z wesołego miasteczka, zwłaszcza karuzele i diabelskie młyny, oraz pełnowymiarowe krzywe zwierciadło.
Ciekawe są także ekspozycje pokazujące historię pluszowego misia i
gier planszowych od czasów starożytnego Egiptu do współczesności.

Muzeum Zabawek, źródło: www.mechelenblogt.be
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Mała Belgia kontra wielki gigant
Belgia wypowiedziała wojnę
Facebookowi i podała serwis do
sądu. Powód? Śledzenie internautów bez ich zgody. O tym, że małe
Królestwo pozywa ogromnie popularny portal społecznościowy za
naruszanie prywatności, poinformowały czytelników największe światowe media takie jak: The Wall Street
Journal, Reuters, The Guardian, The
Independent.
Holenderski portal Das Kapital napisał, że Belgowie zniszczą Facebooka.
Portal Quartz podkreślił, że mało kto
zauważył, iż 30 stycznia Facebook
wprowadził nową politykę prywatności „poza małą belgijską komisją”. Natomiast serwis euobserver.
com podał, że „jest to pierwszy tego
typu przypadek, kiedy europejski
podmiot chroniący prywatność O co dokładnie chodzi?
obywateli decyduje się na podanie Belgowie są zaniepokojeni tym, jak
Facebooka do sądu”.
Facebook śledzi użytkowników na
zewnętrznych stronach interneto18 czerwca w brukselskim sądzie wych, gdzie umieszczone są przycywilnym odbyła się pierwsza spra- ciski na przykład „Lubię to”. Portal
wa i zostały przedstawione oskar- śledzi komputery internautów niezażenia przeciwko serwisowi Marka leżnie od tego, czy są zalogowane w
Zuckerberga. Sąd w Brukseli rozpo- serwisie, czy też nie, a nawet wtedy,
znał sprawę z powództwa Belgijskiej kiedy nie posiadają w nim konta.
Komisji do spraw Ochrony Mechanizm działania jest prosty.
Prywatności, która zażądała, żeby Facebook wykorzystuje swoje wtyczFacebook płacił dziennie 250.000 ki społecznościowe porozrzucane w
euro kary za to, że „rażąco” narusza sieci w milionach miejsc i nie trzeba
prywatność osób, także tych, które w nie nawet klikać.
nie mają profilu na tym popular- Innym sposobem są cookies. Nawet
nym portalu społecznościowym. po wylogowaniu z serwisu, w przeWedług Komisji, suma 250.000 eu- glądarce użytkownika pozostawiane
ro dziennie to kwota symboliczna, są odpowiednie „ciasteczka”, które
„która dla amerykańskiego gigan- pomagają w śledzeniu internautów.
ta internetowego nie będzie miała Po dezaktywowaniu konta, „ciasteczwiększego znaczenia”. Nie wiadomo, ka” nadal działają, co nie przeszkaczy Facebook rzeczywiście będzie dza serwisowi w inwigilowaniu swomusiał taką karę zapłacić, bo o tym ich użytkowników.
zadecyduje sąd. A ten odroczył spra- Dotyczy to także tych, którzy niwę do 21 września tego roku.
gdy nie mieli konta na Facebooku.
Wystarczy, że weszli na stronę z
W czym tkwi problem?
wtyczką FB lub wydarzenie na serOd momentu, kiedy Belgijska wisie, a „ciasteczko” zostało podrzuKomisja Ochrony prywatności cone.
uruchomiła śledztwo przeciwko
Facebookowi, oskarżając go o na- Jaki był cel takiego działania?
ruszanie prywatności i stosowanie Według belgijskiej Komisji chodziło
praktyk niezgodnych z belgijskim przede wszystkim o jak najbardziej
oraz europejskim prawem, minęło skuteczne wykorzystywanie treści
już kilka miesięcy. Przez cały czas reklamowych, a takie praktyki nie
Komisja nie otrzymała od Facebooka są zgodne z prawem. Ochrona prywyczerpujących informacji, dotyczą- watności w prawie europejskim wycych tego typu działań oraz ich zmia- raźnie zdefiniowała wykorzystanie
ny. „Zachowanie Facebook jest nie pilików cookies – trzeba się na nie
do przyjęcia” – powiedział Willem zgodzić, lub w przeciwnym razie
Debeuckelaere, szef Belgijskiej opuścić witrynę. Dlatego Facebook
Komisji Ochrony Prywatności. łamie prawo europejskie i belgijskie,
Dlatego Belgowie powiedzieli „do- bo nie tylko śledzi i zapisuje dane nasyć” i skierowali sprawę do sądu.
wet tych osób, które nie mają profilu

Źródło: www.technowinki.onet.pl

na tym portalu społecznościowym,
ale także przetwarza te dane bez ich
zgody.
Belgijska Komisja oparła swoje
oskarżenia na badaniach przeprowadzonych między innymi przez
uniwersytet w Brukseli i Katolicki
Uniwersytet w Leuven. Na ich podstawie opracowała zalecenia, które
przedstawiła Facebookowi 13 maja,
po miesiącach spotkań z przedstawicielem portalu.
W odpowiedzi Facebook podkreślił,
że nie akceptuje prawa belgijskiego
i nie uznaje autorytetu belgijskiej
Komisji. „Jesteśmy przekonani, że
sprawa nie ma podstaw prawnych”
– powiedziała rzeczniczka portalu
Tina Kulow. Dodała, że Facebook
jest zaskoczony i rozczarowany „teatralną akcją belgijskiej Komisji”.
Przewodniczący belgijskiej Komisji
do spraw Ochrony Prywatności
Willem Debeuckelaere z kolei zaznacza, że „ma już dość sloganów
ze strony Facebooka”. Dlatego, jego zdaniem, żądaną karę Facebook
powinien płacić do czasu, aż będzie
„bardziej przejrzysty”.
Proces przed sądem w Brukseli
może być początkiem wielkiej
ilości procesów na terenie Unii
Europejskiej. Pojawiały się już informacje jakoby własne śledztwa wobec
popularnej społecznościówki Marka
Zuckerberga zamierzali uruchomić
także komisarze z Francji, Hiszpanii,
Holandii i Niemiec.
Sylwia Jaworska
źródło: ShutterStock, „De Morgen”
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Reforma podatków przyjęta
Belgijski rząd przyjął reformę podatków, która zakłada obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne z
33 do 25 proc, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić około
900 mln euro. Aby zrekompensować
mniejsze dochody budżetu państwa
rząd zapowiedział podwyżkę VAT
na energię elektryczną (wzrost do
21 procent) oraz akcyzy. Oznacza
to, że średnio ceny energii dla gospodarstw domowych wzrosną rocznie o około 200 euro. Inne zmiany
dotyczą naliczania podatku dochodowego, co osobom o niższych zarobkach może przynieść korzyści
w wysokości 100 euro miesięcznie.
Dzięki zmianie sposobu naliczania
podatku dochodowego wzrosnąć
ma siła nabywcza osób o niskich i
średnich zarobkach.
Według dziennika „Le Soir”, w wyniku podwyżki akcyzy, butelka mocnego alkoholu zdrożeje od przyszłego
roku o 2,5 euro, wina o 10 centów,
piwa o 1 cent. Paczka papierosów
kosztować będzie o 70 eurocentów
więcej, paczka papierosów do samodzielnego robienia o 1,85 euro.
Właściciele samochodów z silnikiem diesla także muszą liczyć się
z większymi wydatkami. Cena ropy
ma rosnąć o 1,3 centa rocznie do
2018 roku.
Belgijski rząd chce także wprowadzić podatek od słodzonych napojów takich jak Coca-Cola, ale jego
wysokość zostanie wynegocjowana
z producentami.
„Le Soir”
Amnestia podatkowa
Rząd federalny ogłosił amnestię podatkową. Osoby, które nie zgłosiły
wszystkich swoich dochodów fiskusowi i przyznają się do tego, unikną
postępowania za przestępstwo skarbowe, ale będą musiały się liczyć z
karami finansowymi. Chodzi przede
wszystkim o osoby, które trzymają
pieniądze na kontach za granicą,
najczęściej w Luksemburgu.
Rząd szacuje, że z tytułu amnestii
zbierze rocznie około 250 milionów
euro.
deredactie.be

Wzrost dochodów netto u osób najmniej zarabiających
Belgijski rząd podjął decyzję o obniżeniu odciąganych od dochodów
składek na ubezpieczanie społeczne
i innych obciążeń u osób najsłabiej
zarabiających.
Według dziennika „De Standaard”,
dochody brutto osób najmniej zarabiających nie zmienią się, jednak
rząd zdecydował o obniżeniu odciąganych od ich dochodów składek
na ubezpieczenia społeczne i innych
fiskalnych obciążeń. W efekcie zarobki netto osób najsłabiej zarabiających – a zatem to, co dostają „na
rękę” – mają wzrosnąć.
Na nowych przepisach zyskają osoby, których zarobki netto wahają się
pomiędzy 1272 euro a 1547,4 euro.
Osoby zarabiające 1272 euro zyskają
najwięcej, bo ok. 19 euro netto miesięcznie. Dla osób zarabiających
1547,4 euro podwyżka będzie raczej
symboliczna i wyniesie 3 euro netto
miesięcznie.
Rząd zarezerwował na to 127 mln
euro rocznie. W sumie, na nowych
przepisach, które weszły w życie z
początkiem sierpnia, zyskać ma
850,000 osób.
„De Standaard”

Sukces polskiej powieści
Dziennik „de Standaard” poświęcił dużo miejsca recenzji książki
Bolesława Prusa „Lalka”, która niedawno ukazała się na rynku belgijskim. Przekładu dokonał Karol
Lesman, jeden z najwybitniejszych
tłumaczy polskiej literatury na język
niderlandzki.
„De Pop” doczekała się bardzo
ciepłego przyjęcia w Belgii. „De
Standaard” napisał, że powieść
Prusa można porównać z takimi arcydziełami literatury światowej jak
dzieła Tołstoja czy Flauberta i każdy powinien tę książkę przeczytać.
„Lalka” w wersji niderlandzkojęzycznej ma ponad 900 stron i kosztuje
24,00 euro.
„De Staandard”
Rośnie liczba osób starających się
o azyl
W ciągu ostatnich czterech miesięcy
liczba osób starających się o azyl w
Belgii wzrosła o 130 procent – podają media. Większość osób pochodzi
z Syrii, Iraku, Somalii i Afganistanu.
Sekretarz stanu do spraw azylu i
migracji Theo Francken poinformował, że niewykluczone, iż do
przyjmowania uchodźców zostaną
wykorzystane koszary wojskowe,
albowiem liczba miejsc, jakimi dysponują dziś władze, jest niewystarczająca by przyjąć wszystkie osoby
szukające schronienia.
W ubiegłym roku wniosek o azyl
w Belgii złożyło łącznie ponad 17
tysięcy osób, pozytywnie rozpatrzono około 8 tysięcy spraw. Tylko w
lipcu tego roku z takim wnioskiem
zwróciło się do belgijskich władz już
prawie 3 tysiące osób, o jedną trzecią
więcej niż w maju.
Rząd w Brukseli zapowiedział, że w
najbliższym czasie utworzy dwa i pół
tysiąca nowych miejsc dla uchodźców. Na razie część imigrantów nie
ma dachu nad głową i śpi na ulicach.
deredactie.be
Uchodźcy do hotelu
Fala krytyki zalała belgijskiego sekretarza stanu Theo Franckena,
który powiedział, że „nieprawdą
jest to, że imigranci to ludzie zupełnie pozbawieni środków do życia.
Uchodźcy w Belgii nie są biedni i
mogą wykupić sobie pokój w hotelu”. Wielu z nich płaci 10 tys. euro,
żeby się tu dostać. Naiwnością jest
mówienie, że nie mają 50 euro na pokój w hotelu. Myślenie o nich jako o
ludziach kompletnie pozbawionych
pieniędzy jest karykaturalne”.

Źródło: www.tzum.info

Jednocześnie zapewnił, że „wszyscy,
którzy zwrócą się z formalną prośbą
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o azyl, dostaną jedzenie, miejsce do
spania i umycia się”.
Wypowiedź przedstawiciela rządu
wywołała wielkie oburzenie, zwłaszcza wśród organizacji pracujących
z imigrantami. „Podobne komentarze uważam za cyniczne i zupełnie
nie na temat. Nie chodzi o to, czy
uchodźcy mają jeszcze jakąś gotówkę, tylko o to, czy rząd udostępnił
wystarczające środki na wsparcie
tych ludzi” – powiedziała rzeczniczka Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
stooq.pl
Opodatkowanie bogaczy
Chrześcijańskie Związki Zawodowe
wezwały rząd do podwyższenia
podatków dla osób majętnych.
Domagają się wprowadzenia specjalnego podatku nakładanego na osoby posiadające majątek o wartości
co najmniej jednego miliona euro.
Według związkowców, obecny system fiskalny jest wysoce niesprawiedliwy, a proponowane zmiany
pomogą rozruszać gospodarkę i
stworzyć nowe miejsca pracy.
deredactie.be
Belgowie finansują Greków?
„Gazet van Antwerpen” pokusiła się
o wyliczenia skutków ewentualnej
pomocy finansowej dla Grecji, gdyby ta ogłosiła bankructwo i nie oddała pożyczonych dotąd pieniędzy.
W ciągu ostatnich pięciu lat Europa
pożyczyła Grecji prawie 330 miliardów euro. Według eksperta finansowego Paula Dhoora, każdy mieszkaniec około 11-to milionowej Belgii
pożyczył Grecji 1.270 euro.
Gazeta zaznacza, że Grecja nie jest
pierwszym krajem strefy euro, któremu Belgia w ramach struktur
obowiązujących w UE pożyczyła
pieniądze. Wcześniej także Irlandia
i Portugalia korzystały z belgijskiej
pomocy, ale oba kraje przezwyciężyły kryzys i regularnie spłacają
pożyczki. W przypadku Grecji jest
to wielka niewiadoma.
„Gazet van Antwerpen”
Toalety dla transgenderystów
Władze Flandrii chcą, aby w urzędach znalazly się „neutralne płciowo” toalety dla mężczyzn czujących
się kobietami i kobiet czujących się
mężczyznami. Flamandzka minister ds. równych szans – Liesbeth
Homans z N-VA powiedziała: „ dla
transgenderystów takie toalety będą
wsparciem w ich procesie przemiany i poprawią ich samopoczucie w
pracy”. W ten sposób będzie można uniknąć sytuacji, w której osoba
transgenderowa w trakcie procesu
zmiany płci zostanie wyproszona z
męskiej lub damskiej toalety.

Według dziennika „Het Nieuwsblad”, dodatkowa toaleta istniałaby
obok toalety damskiej i męskiej.
Na razie nie wiadomo, jak miałoby
wyglądać zawieszone na drzwiach
toalety logo.
„Het Nieuwsblad”
Pensja w gotówce? Może być trudniej.
Parlament federalny pracuje nad
ustawą, która utrudni wypłacanie
pracownikom należności w gotówce. Płacenie pensji „na rękę” będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy
taki zapis będzie istniał w umowie
o pracę. Nowe rozwiązanie ma być
korzystne dla pracowników, którzy
mając większą gotówkę w kieszeni,
narażeni są na kradzieże, poza tym
wpłacanie uposażenia na konto pozwala według pomysłodawców ustawy na lepsze zarządzanie domowym
budżetem i utrudnia na przykład
unikania płacenia podatków, czy
składek na ubezpieczenia społeczne przez pracodawców.
W przypadku branż, w których wypłaty gotówkowe są bardzo popularne, ustawodawca planuje wprowadzić rozwiązania, które pozwoliłyby
na utrzymanie tej praktyki.
„De Standaard”
Walka z wyłudzaczami świadczeń
socjalnych
Od czasu, kiedy rząd zezwolił na
korzystanie z danych dotyczących
zużycia energii w celu zwalczania
wyłudzeń finansowych, coraz częstsze są niezapowiedziane kontrole
mające ukrócić nadużycia w zakresie świadczeń socjalnych. Mają one
miejsce w domach osób poszukujących pracy. Krajowy Urząd Pracy
przyznaje, że obecne kontrole jak na
razie bardzo dobrze spełniają swoje
zadanie.
Wcześniej władze były zobowiązane,
aby z dziesięciodniowym wyprzedzeniem informować beneficjentów
pomocy społecznej o planowanej
kontroli. Jednak te przepisy dalekie
były od doskonałości i nie przynosiły spodziewanych rezultatów.
Krytycy nowego prawa twierdzą, że
zgoda rządu na wykorzystanie danych o zużyciu energii jest wyjątkowo szkodliwa dla prywatności osób
poszukujących pracy i jest krokiem
w kierunku dalszych ingerencji państwa w życie prywatne obywateli.
Uważają, że śledzenie zużycia energii przez osoby poszukujące pracy
jest dyskryminujące i sprzeczne z
prawem.
Belgijska Liga Praw Człowieka
(LDH) uważa, że walka z wyłudzeniami socjalnymi jest słuszna, nie
może jednak stać się praktyką igno-
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rującą podstawowe prawo obywateli
do prywatności. To rząd jest winien
notorycznemu uchylaniu się od opodatkowania przez niektóre podmioty gospodarcze i finansowe.
gva.be
Ustawa regulująca skład… majonezu
Rząd pochylił się nad majonezem
używanym w klasycznych daniach
serwowanych w Belgii.
Praca rządu nad ustawą regulującą
skład tego produktu jest skutkiem
nacisków producentów, według których obecne przepisy są przestarzałe i nie uwzględniają wielu nowych
rodzajów majonezu dostępnych na
rynku.
Według Dekretu Królewskiego
majonez powinien zawierać co najmniej 80 proc. tłuszczu i 7,7 proc.
jajka. Belgijscy producenci nie są w
stanie sprostać wymaganiom konsumentów, którzy chcą spożywać
lżejszy majonez. Ich zyski spadają,
ponieważ zagraniczne firmy nie muszą przestrzegać tych regulacji.
deredactie.be
Belgia ratuje chrześcijan z Aleppo
Kilka miesięcy trwała akcja ewakuacji 244 chrześcijan z Aleppo zorganizowana we współpracy z belgijskim
rządem. Do tej pory te informacje
trzymano w tajemnicy ze względu
na bezpieczeństwo i powodzenie
akcji humanitarnej.
Korytarzem lądowym zostało przerzuconych siedem grup. Belgijscy
urzędnicy umożliwili uciekającym
przekroczenie granicy syryjsko-libańskiej, a po przybyciu do Bejrutu
ambasada Belgii przyznała im wizy,
dzięki czemu mogli wsiąść do samolotu i odlecieć do Brukseli.
Rząd belgijski poinformował o całym przedsięwzięciu podczas konferencji prasowej. Wzbudziło ono
podziw, ale też krytykę, szczególnie
gdy chodzi o kryterium wyboru.
Pytano, dlaczego inicjatywa objęła
tylko chrześcijan. Belgijski sekretarz
stanu ds. imigracji Theo Francken
odpowiedział: „Ci ludzie są ratowani
nie dlatego że są chrześcijanami, ale
dlatego, że są wśród najsłabszych w
tej wojnie. W konflikcie syryjskim
najbardziej cierpią właśnie chrześcijanie. W Aleppo było ich 160 tys. a
pozostało mniej niż 55 tysięcy”.
Po przyjeździe do Belgii, gdzie mieszka już 5,5 tys. innych Syryjczyków,
uciekinierzy z Aleppo otrzymali status uchodźcy.
Radio Watykańskie
Opracowała:
Karolina Morawska
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Co słychać w Antwerpii?
Zakaz wjazdu starych samochodów
Od przyszłego roku, co najmniej 15
tysięcy mieszkańców miasta będzie
musiało odstawić na bok swoje samochody, które według wchodzących w życie przepisów są zbyt stare i zanieczyszczają środowisko. W
Antwerpii powstanie ekosfera do
której będzie można wjechać tylko
autami spełniającymi określone normy emisji spalin. Zatruwające środowisko pojazdy nie będą już mogły
jeździć na de Singel, het Eilandje i
Linkeroever i wjeżdżać do centrum
miasta. W całym obszarze od de
Singel i nabrzeża Scheldy nie będzie
miejsca dla starych samochodów
osobowych i ciężarowych.
Zakaz wjazdu do miasta dotyczyć
będzie pojazdów z silnikiem diesla
starszych niż 15 lat i samochodów z
silnikiem benzynowym starszych niż
22 lata. Za nieprzestrzeganie powyższego nakazu policja ukarze właścicieli samochodów wysokimi karami
pieniężnymi. Monitorowanie odby-

Źródło: www.atv.be

wać się będzie poprzez automatyczne rozpoznawanie na drogach tablic rejestracyjnych pojazdów. Strefa
ekologiczna będzie wyraźnie oznaczona specjalnymi znakami. „Jeżeli
właściciel auta nie spełniającego
ustalonych norm zdecyduje się na
wjazd do miasta, słono za to zapłaci” – powiedział na konferencji prasowej burmistrz Antwerpii Bart de
Wever. Kary będą natychmiastowe,
bo bezzałogowe kamery usytuowane
wzdłuż dróg automatycznie rozpoznają tablicę rejestracyjną pojazdu
i prześlą te dane do Departamentu
Rejestracji Pojazdów.
Antwerpia będzie pierwszym flamandzkim miastem, które wprowadzi strefę ekologiczną śladem
takich miast jak Berlin, Monachium
czy Mediolan. Zakaz wjazdu starych
samochodów, który zacznie obowią-

zywać od przyszłego roku będzie
pierwszą fazą operacji mającej na
celu ochronę środowiska. Druga
rozpocznie się w 2020 roku i dotknie
około 56 proc. antwerpskich posiadaczy samochodów.
Promenada Via Sinjoor
W ciągu najbliższych trzech lat, Meir
stanie się o 250 metrów dłuższy. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem,
budowa Via Sinjoor zastanie zakończona w 2018 roku. Częścią promenady łączącej Centraal Station ze
Scheldekaaien staną się miedzy innymi Schoenmarkt i Meirbrug. Dla
niewtajemniczonych wyjaśnienie,
że Meirburg to ulica łącząca Meir
i Schoenmarkt - miejsce, w którym
trzeba przepychać się łokciami w
tłumie i jedno z najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w
mieście.
Tylko w Antwerpii hamburger za….
299 euro
Wykwintna japońska wołowina z
Kobe, kruszonka z przepiórczych
jaj, trufle Perigord i majonez, to tylko niektóre składniki wyjątkowego
hamburgera, wykończonego liściem
bazylii i kawiorem. Jako dodatek
można dostać plasterki ziemniaka
z najlepszych ekologicznych upraw
i ostrygi.
Twórcą tego kulinarnego cudeńka
jest Patrick Van Herck, szef restauracji Huis De Colvenier, który został
wezwany na kulinarny pojedynek
przez kolegę po fachu, szefa kuchni restauracji w Bredzie. Antwerpski
kucharz wyzwanie przyjął i po kilku
miesiącach prób przepis na nietypowego hamburgera był gotowy. Każdy
sprzedany hamburger zasila konto
instytucji zajmującej się badaniami
nad rakiem.
Wszyscy, którzy mają nieodparte
pragnienie posilenia się kulinarnym
cudem za 299 euro, muszą zadzwonić
do restauracji trzy, cztery dni przed
wizytą, aby szef kuchni miał na składzie niezbędne składniki i mógł na
zamówienie przyrządzić jedynego w
swoim rodzaju hamburgera.
Władze miasta zamykają kafejki
Od kilku lat, pod zarzutem handlu
narkotykami, w Antwerpii zamkniętych zostaje coraz więcej kawiarenek
i pubów. Od 2013 roku, rada miasta
wydała decyzję o zamknięciu aż 77
tego typu lokali. Dla porównania: w
2010 roku zaledwie 13.
Burmistrz miasta Bart de Wever ma
uprawnienia do zamknięcia każdego

lokalu maksymalnie na sześć miesięcy, mając mocne i niepodważalne dowody na to, że odbywa się tam
handel narkotykami. Zamknięcie
następuje zawsze po zgłoszeniu tego
faktu do prokuratora i po rozmowie
z właścicielem lokalu.
Każdy zamknięty pub, czy kawiarnia
oznacza dla dilerów stratę zysków.
Policja konfiskuje tam nielegalny
towar, broń i często znajduje ludzi
przebywających nielegalnie w Belgii,
o których powiadamia urząd imigracyjny. „Przy niektórych kafejkach
narkotyki sprzedawane są dosłownie na ulicy, towarzyszą temu bójki
i interwencje policji. To wszystko
stwarza niebezpieczne dla mieszkańców miasta sytuacje, dlatego władze
będą robiły wszystko, aby namierzyć
i aresztować handlarzy narkotyków”
– powiedział burmistrz.
Byli więźniowie Guantanamo
aresztowani w Antwerpii
Antwerpska policja zatrzymała
dwóch mężczyzn podejrzanych o
rekrutowanie dżihadystów do walk
w Syrii. Obaj podejrzani są byłymi
więźniami Guantanamo i po odbyciu wyroku (skazani po atakach z
11 września 2001 r.), znaleźli się w
Belgii. Byli pod stałą obserwacją
policji i zostali zatrzymani podczas
napadu z bronią w ręku. Postawiono
im także zarzuty związane z terroryzmem.
Więzienie na terenie bazy Marynarki
Wojennej USA w Guantanamo
(Kuba) zaczęło działać na początku
2002 r. Po atakach z 11 września
2001 r. trafiały tam osoby zatrzymane w ramach wojny z terroryzmem
nie będące obywatelami Stanów
Zjednoczonych. Obecnie przebywa
tam 116 więźniów.
Antwerpia na Jedwabnym Szlaku
Przedstawiciele portu w Antwerpii
będą współpracować z Chińczykami
nad odbudowaniem morskiego
Jedwabnego Szlaku.
Nowy Jedwabny Szlak będzie składał się z odcinka lądowego prowadzącego z Xian - starożytnej stolicy
Chin - do Wenecji oraz odcinka morskiego z miasta Quanzhou do greckiego portu w Pireusie. Docelowo
szlak morski i lądowy (uzupełniony
linią kolejową) mają się połączyć,
tworząc pętlę.
Szlak Jedwabny otworzy wiele rynków zbytu dla chińskiej gospodarki.
W ostatnich latach Chińczycy zainwestowali w kilka greckich portów,
a także pomogli sfinansować kolejo-
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we polaczenie miedzy Belgradem a
Budapesztem. Wszystko po to, aby
usprawnić transport z ich kraju do
Europy.
Dla antwerpskiego portu to ważne
posunięcie, bowiem już od kilku
lat próbuje on poszerzyć swój rynek w Chinach. Zarząd portu podpisał już umowę o współpracy z
China Development Bank w sprawie powstania w Antwerpii nowego centrum handlu na linii Unia
Europejska - Afryka.
Antwerpska uczelnia doceniona w
świecie mody
Królewska Akademia Sztuk
Pięknych (Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten), gdzie mieści się wydział mody znalazła się
w pierwszej trójce najlepszych tego
typu szkół na świecie. Z wynikiem
72,1 punktów na 100, antwerpska
uczelnia pokonała znane instytuty
mody z Paryża, Florencji czy Stanów
Zjednoczonych.
Akademia stała się symbolem miasta, a Fashion Department uczynił
Antwerpię jednym z najważniejszych ośrodków mody w Europie i
na świecie, miejscem, gdzie kreuje
się desingerska jakość.
Pod koniec lat 80-tych, kilku projektantów stworzyło słynną „siódemkę z Antwerpii, a ich projekty
musiał znać każdy szanujący się
„fashionista”. To dzięki absolwentom Królewskiej Akademii, miasto
zyskało status „modnego”. Na wydział przyjmuje się rocznie tylko
140 studentów, po pierwszym ro-

ku, średnio połowa z nich odpada.
Antwerpska uczelnia uznawana jest
za najbardziej wymagającą tego typu
placówkę w Europie, w której tylko
niewielki procent studentów dociera do dyplomu. Może właśnie dzięki
ostrej selekcji ta elitarna szkoła designu stworzyła renomę, której pozazdrościć jej mogą inne tego typu
placówki na świecie.
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De Lijn – Omnipas 65+
Flamandzki przewoźnik, przygotował dla osób powyżej 65 roku życia
znaczącą zmianę dotyczącą biletów.
Do tej pory seniorzy w wieku 65+
podróżowali bezpłatnie. Od 1 września, będą musieli wykupić za 50 euro
roczny abonament, dzięki któremu
na terenie całej Flandrii będą mogli
jeździć tramwajami i autobusami De
Lijn.
Osoby posiadające kartę MOBIB
otrzymają mailowe powiadomienie
i abonament zostanie dodany do karty. Pozostali mogą zakupić Omnipas
65+ w punktach sprzedaży De Lijn,
lub w trybie online.

Nowa bron antwerpskiej policji
Lokalna antwerpska policja jako
pierwsza w Belgii zakupiła pistolety
na plastikowe pociski. Nowa broń
będzie wykorzystywana na terenach
gęsto zaludnionych do unieszkodliwiania podejrzanych osób bez ryzyka zabicia. Policja może z tej broni Dokładne informacje uzyskać możstrzelać też gazem pieprzowym zwa- na na stronie: www.delijn.be, lub
nym gazem łzawiącym.
dzwoniąc pod numer telefonu: 070
220 200 (0,30 centów za minutę).
Cztery nowe pistolety będą używane przez nowo powołane Zespoły Pirat drogowy uzbierał mandatów
Szybkiego Reagowania policji na 5500 euro w ciągu jednego roku
w Antwerpii. Każdy z Zespołów Antwerpska policja zatrzymała mężSzybkiego Reagowania składa się czyznę z Hoboken, który w niecały
z trzech doskonale wyszkolonych rok zgromadził mandaty na sumę
policjantów. Grupy te powstały po 5500 euro. Oprócz tego miał zasąstyczniowym ataku terrorystycznym dzony wyrok trzyletniego więzienia
na siedzibę satyrycznego magazynu za kradzieże z włamaniem i przynaCharlie Hebdo w Paryżu.
leżność do gangu.
Półautomatyczne pistolety to jedyna
w swoim rodzaju broń używana w
Belgii. Można je porównać do pistoletów „paintball” których naboje są
wykonane z mieszaniny farby i metalu. Policja federalna i inne lokalne
służby policyjne również rozważają
zakup takiej broni.

Policja już od dłuższego czasu szukała 38-latka i któregoś dnia jego samochód został odnaleziony w Hoboken.
Auto skonfiskowała policja, a pirat
drogowy odstawiony został do więzienia w Antwerpii.
Opracowała:
Barbara Kamińska
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Rozwiązywanie stosunku pracy.
Obowiązek uzasadnienia na prośbę
pracownika.
przyczyna zwolnienia podana przez
pracodawcę nie miała miejsca.

Pracownicy zwolnieni z pracy po 1
kwietnia 2014 mają prawo żądać od
pracodawcy uzasadnienia decyzji o
rozwiązaniu umowy o pracę.
Zapytanie o przyczynę zwolnienia z
pracy należy wysłać do pracodawcy listem poleconym w terminie 2
miesięcy od zakończenia umowy o
pracę.
Pracownicy, którzy w okresie wypowiedzenia będą wykonywać pracę,
mogą żądać podania przyczyny zwolnienia w ciagu 6 miesięcy od chwili
otrzymania wypowiedzenia umowy
o pracę.
Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć pracownikowi, również
listem poleconym, w ciągu 2 miesięcy od chwili otrzymania pisemnego
zapytania pracownika. Odpowiedź
musi zawierać konkretne przyczyny
zwolnienia z pracy.

Nieuzasadnione zwolnienie
z pracy
Pojęcie nieuzasadnionego zwolnienia z pracy zostało wprowadzone do belgijskiego prawa pracy.
Nieuzasadnione zwolnienie z pracy
ma miejsce wtedy, kiedy nie ma ono
związku z zachowaniem pracownika, jego przydatnością do pracy
lub z potrzebami przedsiębiorstwa.
Ustawodawca dodał, iż żaden rozsądny pracodawca nie zdecydowałby
się na zwolnienie pracownika bez
jednej z wyżej wymienionych przyczyn.
Według nowych przepisów pracodawca, który zwolnił pracownika z
nieuzasadnionych przyczyn bedzie
musiał wypłacić mu odszkodowanie
w wysokości od 3 do 17 tygodni płacy, w zależności od stopnia nieuczciwości związanego ze zwolnieniem. O
tym czy ma miejsce nieuzasadnione
zwolnienie z pracy oraz o wysokości
odszkodowania decyduje sąd pracy.
Odszkodowanie za nieuzasadnione
zwolnienie należy się pracownikowi
również w przypadku, kiedy pracodawca musi zapłacić odszkodowanie za brak odpowiedzi na zapytanie
pracownika o przyczyny zwolnienia
(odszkodowanie w wysokości 2 tygodni płacy).
Obydwa odszkodowania są zwol-

nione ze składek na ubezpieczenie społeczne i mogą być łączone
z odszkodowaniem za rozwiązanie
umowy o pracę oraz z zasiłkami dla
bezrobotnych.
Kogo dotyczą przepisy?
Wszystkich pracowników posiadających umowy o pracę oraz ich pracodawców.
Przepisy te nie dotyczą:
- uczniów i studentów pracujących
w systemie pracy studenckiej
- osób zatrunionych w systemie interim
- pracowników zwalnianych z powodu przejścia na emeryturę pomostową
- pracowników przedsiębiorstw, które kończą działalność
- zwolnień zbiorowych
- rozwiązania umowy w trakcie
pierwszych 6 miesięcy pracy
- reorganizacji przedsiębiorstwa
- zwolnień podlegającym specjalnym
procedurom
- pracowników, których wciąż obowiązują skrócone okresy wypowiedzenia do 31 grudnia 2015,
- pracowników sektora budowlanego.
Więcej informacji można uzyskać
w najbliższym oddziale ACV/CSC,
www.acv-online.be, www.csc-en-ligne.be
Aldona Kuczyńska-Naskręt

Jeśli pracodawca nie zareaguje na
zapytanie pracownika, zareaguje po
wyznaczonym przez prawo terminie
lub poda niejasną przyczynę rozwiązania stosunku pracy, będzie musiał
zapłacić pracownikowi odszkodowanie w wysokości płacy za 2 tygodnie
pracy.
Pracodawcy, którzy z własnej inicjatywy podadzą przyczyny zwolnienia
pracownika, nie mają obowiązku odpowiadać na zapytanie pracownika,
pod warunkiem, że podana przyczyna zwolnienia z pracy będzie zawierała konkretne informacje.
Jeśli pracownik nie zgadza się z
przyczyną zwolnienia, może ją podważyć. Jednak należy pamiętać, że
w takiej sytuacji na pracowniku spoczywa obowiązek udowodnienia, iż

Źródło: www.centrumrekrutacyjne.pl
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„Życie jest nie dla mnie”

Źródło: www.jim.fr

Historię Laury (jej prawdziwe dane nie są podawane do publicznej
wiadomości), opisał dziennik „De
Morgen”, a przedrukowały ją gazety w wielu krajach. Bohaterka
artykułu, od lat cierpiąca na zdiagnozowaną depresję, jeszcze tego lata podda się eutanazji. Wybrała już
datę swojej śmierci i w szczegółach
zaplanowała swój pogrzeb.
Laura
Ma 24 lata, mieszka gdzieś w zachodniej Flandrii i jak podaje serwis Life
News, „pomimo zaawansowanej
choroby depresyjnej, prowadzi normalne życie. Ma przyjaciół, interesuje się teatrem, lubi kawę i dobrą
zabawę”. Pomimo tych drobnych
radości chciała umrzeć już dawno.
Od dziecka cierpi na depresję i nienawidzi życia. Na pozór jest spokojną i rozważną dziewczyną.

przypadek, w efekcie niezaplanowanej i niechcianej ciąży. Agresywny
ojciec ciągle pił. Matka wytrzymała
z nim tylko rok i razem z dzieckiem
odeszła. Potem zaczęła chorować i
coraz więcej pić. Obie z matką żyły
niby blisko siebie, ale jednak bardzo
daleko, bez żadnego zrozumienia i
porozumienia. „Nie rozmawiała ze
mną, nie chciała mnie zadręczać
swoimi problemami, ale przez to
odsunęłyśmy się od siebie”. „Nawet
jeśli moje dzieciństwo przyczyniło
się do mojego cierpienia, jestem
przekonana, że pragnienie śmierci towarzyszyłoby mi nawet jeśli
wychowywałabym się w spokojnej,
stabilnej rodzinie”.
W szkole problemy z nauką miała
od zawsze. Nierozumiana przez rówieśników i nauczycieli powtarzała
klasy, ale jakimś cudem udało się
jej zakończyć edukację. Potem chodziła na kurs aktorski. Aż w końcu
pozostał jej tylko zakład psychiatryczny.
Laura miała kiedyś chłopaka.
Ukrywała przed nim swoją depresję,
ale wszystko się wydało i związek się
rozpadł. W szpitalu poznała Sarah,
która w tym czasie przygotowywała
się do eutanazji i wtedy po raz pierwszy Laura pomyślała o zakończeniu
swojego życia właśnie w ten sposób.
Obie kobiety zaprzyjaźniły się i godzinami rozmawiały. O wszystkim,
także o śmierci. „Od Sarah bił nie-

samowity spokój. Pomyślałam wtedy, że to musi być piękne” – dodaje
Laura. Niedawno na nowo nawiązała stosunki z matką, obie się otworzyły i zaczęły rozmawiać. Córka
wybaczyła matce przeszłość.
Od trzech lat, od czasu kiedy przebywa w szpitalu psychiatrycznym, nie
chce się leczyć. Chce umrzeć. Nie
wierzy, że ktokolwiek i cokolwiek
może jej pomóc. W swojej depresji
nie widzi nadziei na powrót do „normalnego życia”. Jej życie upływa pomiędzy jednym a drugim atakiem,
lękiem i obsesyjnym pragnieniem
śmierci.
Ostatnie chwile swojego życia
Laura chce spędzić z najbliższymi.
Zaplanowała już wszystko. Umrze
we własnym pokoju. „Po prostu
przyjdzie do mnie lekarz i zrobi mi
zastrzyk, po którym na zawsze zasnę. Opisałam szczegółowo jak ma
wyglądać mój pogrzeb. Chcę, żeby
zagrano piosenkę Grega Laswella
„Comes and goes […] Nie będę podróżowała, ani próbowała niebezpiecznych rzeczy. […] To dobrze, że
wydarzy się to wkrótce”.
Dlaczego???
„Życie jest nie dla mnie […] To nie
tak, że po prostu wybrałam śmierć.
Ja nie miałam wyboru. Gdybym
tylko mogła wybierać, wybrałabym
życie, byle tylko było do zniesienia.
Robiłam wszystko, co tylko mogłam.

Dziennikarka gazety „De Morgen”
– Simone Maas, odwiedziła Laurę
w jej mieszkaniu. Zobaczyła miłe i przytulne wnętrze, wypełnione po brzegi książkami i płytami.
Ale kobieta przebywa tu rzadko.
Większość czasu spędza bowiem
w zakładzie psychiatrycznym. W
trakcie rozmowy opowiadała dziennikarce o swoich zainteresowaniach
i największej pasji – fotografowaniu,
mówiła o tym co lubi i jak żyje się z
depresją. Przyznała, że maskę osoby
towarzyskiej zakłada od wielu lat i
nigdy nie wie „kiedy potwór znowu
w niej urośnie”.
Dzieciństwo spędziła z matką nadużywającą alkoholu i opiekującymi
się nią dziadkami, którzy starali się
dać jej namiastkę normalnego życia.
Opowiada, że przyszła na świat przez

Źródło: www.lefigaro.fr
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Nie udało się”.
„Całe życie prześladowały mnie
myśli samobójcze, kilka razy próbowałam się zabić, jednak zawsze
powstrzymywał mnie fakt, że mogłabym zranić swoich najbliższych.
Teraz jestem gotowa”. Tak Laura
uzasadniała swoją decyzję dziennikarce „De Morgen”.
Pierwsze myśli o samobójstwie miała już w wieku sześciu lat. Dzieci w
przedszkolu bawiły się, a ona myślała o śmierci. To samo było w szkole. „Kiedyś zwiedzaliśmy miejsce, w
którym stały armaty i leżały pistolety. Pomyślałam – jedna chwila i
będzie po wszystkim. Już wtedy wyobrażałam sobie, że pociągam za
spust” – opowiadała Laura.
Jej dzieciństwo naznaczone było cierpieniem i obsesją śmierci.
Nierozumiana przez nikogo coraz
częściej myślała o zakończeniu
ziemskiej wędrówki. W szkole średniej poszła do lekarza i powiedziała,
że nie chce już dłużej żyć. Depresja
oddalała się tylko na chwilę, żeby
powrócić ze zdwojoną siłą.
Pobyt w szpitalu psychiatrycznym
był „cierpieniem, ale w luksusie”,
jak określa to Laura. Takie wakacje dla ciała, ale nie dla duszy. Myśli
samobójcze powracały, kilka prób
odebrania sobie życia nie udało się,
a potwór, który zamieszkał w jej ciele, był nie do pokonania. „Chciałam
zabić tego potwora, on był źródłem
agresji, wściekłości i bólu, który
mnie ogarniał. Na chwilę przynosiło
mi ukojenie, gdy siebie raniłam, ale
wtedy nawet personel szpitala miał
mnie dosyć. Mimo to pomagali mi i
jestem im za to wdzięczna”.
Dziennikarka zadała Laurze pytanie,
czy jest pewna, że nie ma już dla
niej ratunku, przecież ma dopiero
24 lata? Odpowiedziała tak: „To aż
24 lata konfliktu wewnętrznego i
codziennej walki […] Czuję się bezsilna, jestem zmęczona wieloletnią
walką i terapią lekami, które nie
przyniosły mi ulgi. A za każdym
razem ten potwór we mnie wraca i
jest coraz silniejszy. Nie mam wyboru. Gdybym miała, to wybrałabym
znośną egzystencję zamiast śmierci.
Robiłam wszystko, żeby normalnie
żyć, ale wszystko zawiodło […] Dzięki
eutanazji moja nieuchronna śmierć
stanie się chociaż śmiercią w godności”.
W Belgii eutanazja jest zalegalizowana od 2002 roku. Prawo stanowi, że
pacjent musi domagać się śmierci
„dobrowolnie, w sposób przemyślany i czynić to wielokrotnie”. Osoba

Źródło: www.atlantico.fr

taka musi być nieuleczalnie chora,
a jej „cierpienie – fizyczne bądź
psychiczne – stałe i niedające się
wytrzymać, bez możliwości jego
złagodzenia”. Eutanazja to cały proces. Od momentu podjęcia decyzji
do śmierci jest mniej więcej półtora
roku czekania.
W Belgii wykonuje się ok. 1,4 tys.
zabiegów eutanazji rocznie. Połowę
pacjentów stanowią osoby powyżej
70. roku życia, jednak w ostatnich
latach obserwuje się wzrost liczby
ludzi młodych pragnących śmierci.
Większość z nich prośbę o zgodę
na zakończenie życia uzasadnia
depresją lub przewlekłą chorobą.
Obok długotrwałej terapii jednym
z najczęstszych sposobów leczenia
jest farmakologia. Laura mogłaby
zostać poddana leczeniu farmakologicznemu, które być może by jej
pomogło, ale nie wyraziła na to zgody. Postanowiła, że jedyną akceptowalną formą jej leczenia jest śmierć.

towali. „Są świadomi, że najlepiej
będzie, gdy uwolnię się od cierpień”.
Na koniec krótki komentarz.
Pędzimy przez życie z szaleństwem
w oczach, gromadząc dobra materialne i często nie licząc się z innymi. Może jednak czasem warto przystopować, zastanowić się nad sobą
i cieszyć się z tego, że to nie nam
przyszło w życiu dokonywać takich
wyborów jak Laura.
Cytaty w tekście pochodzą z wywiadu z Laurą zamieszczonego w gazecie „De Morgen”
Anna Janicka
Źródła: gazetawyborcza.pl,
angora.pl, onet.pl. natemat.pl

Zgodnie z obowiązującym prawem,
Laura może poddać się eutanazji,
jeżeli wniosek zostanie pozytywnie
rozpatrzony przez lekarzy. Tak się
stało. Kobieta opowiadała, że przekonanie trzech lekarzy (bo tylu musi
wyrazić zgodę) do eutanazji nie było
łatwe. Jednym z psychiatrów, którzy
przychylili się do prośby Laury, była Lieve Thienpont, autorka głośnej
książki o eutanazji ze względów psychologicznych „Libera Me” („Verlos
mij”, „Wyzwól mnie”).
Laura opowiadała dziennikarce „De
Morgen”, że najtrudniej było jej przekonać do swojej decyzji dziadków i
mamę, ale zrozumieli ją i zaakcep-

Źródło: Pixabay.com
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W świetle prawa
Nowe zasady dziedziczenia spadku w krajach Unii
Europejskiej - informacje przydatne zwłaszcza
emigrantom
Polscy emigranci prowadzący
swoje centrum życiowe na terenie
Belgii, na podstawie nowelizacji
prawa, mogą dokonać wyboru w
którym z dwóch krajów (w Belgii
lub w Polsce) po ich śmierci ma
dojść do dziedziczenia. Emigranci,
którzy nie sporządzą zapisów testamentu o pierwszeństwie prawa ojczystego (polskiego), mogą narazić
swoje rodziny na większe wydatki.
Nowelizacja prawa, można napisać,
że rewolucja w dziedziczeniu transgranicznym (międzynarodowym),
stosowana jest do osób, które pozostawiają spadek na skutek śmierci
po 17 sierpnia 2015 roku. Zmiany
w dziedziczeniu powodują, że aby
odziedziczyć nieruchomość, która
znajduje się na terenie Belgii nie
trzeba będzie jechać do tego kraju.
Będzie tak, jeśli spadkodawca wskaże w prawidłowo sporządzonym
testamencie pierwszeństwo prawa
polskiego (ojczystego) przed belgijskim. W przypadku braku takiego
wskazania, na mocy nowych przepisów, postępowanie spadkowe będzie prowadzone w miejscu stałego
pobytu spadkodawcy (dla polskiego
obywatela mieszkającego w Belgii będzie to prawo belgijskie) - nawet w
przypadku, gdy nieruchomości będę
ulokowane na terenie kilku państw.
Wspomnieć w tym miejscu należy,
że wyjątkiem są spadki po krewnych
w Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Wskazane państwa skorzystały z
tzw. klauzuli opt-out, której konsekwencją jest, że nowe regulacje nie
będą tych państw dotyczyć.
Powodem dla którego Unia zdecydowała się podjąć prace nad nowym
prawem, jest rosnące przemieszczanie się polskich obywateli na terenie
całej Unii Europejskiej oraz na stale
rosnącą emigracja. Coraz częściej fale emigracyjne nie są wyznaczone
tylko celem zarobkowym i szybkim
powrotem do Polski. Polacy wyjeżdżający do Belgii próbują ułożyć
sobie w tym kraju życie. Co za tym
idzie, prowadzą w tych krajach swoje życie (tzw. centrum życiowe). Unia
Europejska nie mając kompetencji
do ujednolicenia samych zasad
dziedziczenia (choć w związku z
powyższym, wydaje się, że istnieje

taka potrzeba), więc uprościła normy kolizyjne do rozstrzygania spraw
spadkowych. Jak można się z łatwością domyślić, z nowych regulacji wynika, że w niektórych przypadkach
spadkodawca będzie musiał sporządzić testament.
Nowe regulacje spadkowe to ważna
zmiana, ponieważ systemy dziedziczenia różnią się nie tylko co do
osób i kolejności spadkobrania, ale
także zasad formalnych. Wybierając
prawo kraju, z którego chce skorzystać spadkodawca powinien więc zorientować się, które regulacje będą
korzystniejsze.
Po nowelizacji przepisów prawa, aby
w sposób łatwy, szybki i skuteczny
rozstrzygnąć transgraniczną sprawę spadkową można też postarać
się o Europejskie Poświadczenie
Spadkowe. Dokument ten potwierdzi tytuł prawny do spadku, uznawany i wykonywany na jednolitych
zasadach we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. A zatem, będzie
miał moc na równi ze stwierdzeniem nabycia spadku, czy notarialnym poświadczeniem dziedziczenia.

Jednak, ma zawierać więcej postanowień. Potwierdzi bowiem nie tylko
prawa spadkobiercy, ale również i
zapisobiercy czy wykonawcy testamentu.
Reasumując, aby nie narazić rodziny na niepotrzebne kłopoty i zagraniczne procesy, najważniejsze by
pamiętać, że spadkodawca może
dokonać wyboru prawa ojczystego,
czyli kraju, którego obywatelem
jest spadkobierca. Można go jednak dokonać tylko w testamencie.
Taką możliwość ustanawia unijne
rozporządzenie 650/2012 nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego o prawa o notariacie ustanawia
nową procedurę tzw. Europejskiego
Poświadczenia Spadkowego i umożliwia wybór prawa polskiego w zakresie procedury spadkowej polskiego Zatem Polak mieszkający
dłużej w Belgii może wybrać prawo
polskie.
Adam Snarski, prawnik
Kontakt
Bruksela: +32 483 597693
www.adamsnarski.cba.pl

Źródło: www.ipsa24.eu
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Przepis na prymusa
Lekarze z Amerykańskiego
Towarzystwa Pediatrycznego opracowali specjalny poradnik dla rodziców dzieci uczęszczających do
szkoły – taki przepis na prymusa.
Rodzice byli w szoku, kiedy okazało się, że każde dziecko może być
prymusem i szkolnym bystrzakiem.
Wystarczą dodatkowe lekcje tańca,
muzyki, lub zajęcia sportowe, a przede wszystkim dużo snu.
Sen to zdrowie
Lekarze pediatrzy zaproponowali
dyrektorom szkół i rodzicom, aby
lekcje w amerykańskich placówkach oświatowych rozpoczynały się
nie wcześniej niż o 9 rano. Dowiedli
bowiem, że zbyt mała ilość snu powoduje u dzieci brak koncentracji i
sprawia, że w czasie lekcji zapamiętują one aż o 10 procent materiału
mniej. Zmęczeni i niewyspani uczniowie mają gorsze oceny, sprawiają
problemy wychowawcze, gorzej od
wyspanych kolegów zaliczają testy
i egzaminy.
Uczeni z Uniwersytetu w Minnesocie
przez trzy lata obserwowali zachowania ponad pięciu tysięcy uczniów,
a przedstawione przez nich wnioski są jednoznaczne: brak snu jest
dla dzieci wyjątkowo szkodliwy.
Można nawet użyć stwierdzenia, „że
je ogłupia”. U szóstoklasisty, który
każdej nocy spał o godzinę krócej
niż rówieśnicy, po kilku miesiącach
zauważono drastyczny spadek jego
zdolności poznawczych. Cofnął się
do poziomu ucznia z czwartej klasy.
To pierwsza wskazówka dla rodzi-
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ców, aby zadbali o poprawę koncentracji i samopoczucia ich dziecka i
pierwszy warunek do osiągniecia
pozycji prymusa.
Spotkania z muzyką
O kojącym wpływie muzyki na
człowieka wiadomo od dawna. Nie
wszyscy rodzice zdają sobie jednak
sprawę z tego, że bierny i czynny
udział muzyki w życiu dziecka to
dwa odległe światy. Profesor Nina
Kraus z Northwestern University
dowiodła, że po dwóch latach zajęć
umuzykalniających, w trakcie których dziecko czynnie uczestniczy
w zajęciach muzycznych, znacznie
wzrasta jego poziom wysławiania
się i czytania. Przez długi czas naukowcy pod kierunkiem pani profesor obserwowali grupę uczniów o
przeciętnym ilorazie inteligencji, z
których połowa uczęszczała tylko do
szkoły, natomiast druga część, przez
pięć dni w tygodniu brała udział w
dodatkowych zajęciach muzycznych, ucząc się śpiewu, tańca i gry
na instrumentach. Po zakończeniu
eksperymentu okazało się, że dzieci obcujące z muzyką o wiele lepiej
czytały, wysławiały się i szybciej
przyswajały szkolny materiał niż te,
które po zakończeniu lekcji w szkole
wracały do domu i nie brały udziału w szeroko rozumianych zajęciach
muzycznych. Muzykujące dzieci
uzyskały także więcej punktów w
testach IQ, niż ich niemuzykujący
rówieśnicy.
Lekarze pediatrzy i naukowcy są
zgodni. Edukację muzyczną dzieci

powinny rozpoczynać jak najwcześniej, najlepiej już od 3 roku życia. To
z pewnością przełoży się na lepsze
wyniki w szkole, ponieważ maluch
lepiej odczuwa, rozumie i analizuje
dostarczane przez zmysły informacje. Poprzez obcowanie z muzyką,
dziecko będzie potrafiło łatwiej podejmować decyzje i rozwiązywać
problemy. – Drugi krok na drodze
pozostania przez dziecko bystrzakiem już za nami.
Nie ma jak sport
Krok trzeci. Dzieci powinny rozpoczynać zajęcia sportowe jak najwcześniej, ale co ciekawe, specjaliści proponują, aby chodziły na nie
równolegle z zajęciami muzycznymi. Naukowcy już kilka lat temu
wykazali, że po 20-to minutowym
wysiłku fizycznym, człowiek jest
w stanie zapamiętać o 20 procent
więcej słów niż przed ćwiczeniami.
Dzieje się tak dlatego, że nawet mała porcja ruchu zwiększa przepływ
krwi w naczyniach krwionośnych,
co powoduje wzmożoną aktywność
mózgu i powstawanie nowych komórek nerwowych.
Uczeni z Pittsburga wykazali, że dzieci uprawiające sport i uczęszczające
jednocześnie na zajęcia muzyczne,
uzyskują w szkole lepsze wyniki w
testach na zapamiętywanie, są odważniejsze i bardziej kreatywne niż
ich „nie sportowi” i „nie muzyczni”
rówieśnicy.
Zdrowe odżywianie
Kolejnym krokiem naszego dziecka
na drodze do zostania prymusem jest
odpowiednie odżywianie. Podstawą
jest oczywiście śniadanie, zjedzone
na spokojnie w domu, a nie wrzucane w siebie w drodze do szkoły. Co
dziecko powinno jeść, aby jego mózg
otrzymał odpowiednią dawkę składników odżywczych? Wszystko to co
jest zdrowe. Chude mięso, ryby, sery,
warzywa, owoce, płatki zbożowe. A
także niedoceniane przez rodziców
suszone owoce zawierające fruktozę – cukier prosty, dający mózgowi
energię. Może więc zamiast ciasteczka czy batonika, podać dziecku suszone pestki dyni, słonecznika, czy
orzechy i migdały będące naprawdę
kopalnią witamin?
Hamburgery, frytki i inne tak zwane niezdrowe jedzenie, rzeczywiście
zdrowe nie jest. Pokazały to eksperymenty przeprowadzone w kilkunastu amerykańskich szkołach.
Uczniowie, którzy przez pięć dni
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objadali się burgerami i frytkami,
mieli kłopoty z pamięcią, koncentracją, a niezbyt skomplikowane
zadania (nie tylko z matematyki),
rozwiązywali o wiele dłużej niż ich
rówieśnicy.
Naukowcy australijscy z University
of Adelaide, którzy przez 8 lat analizowali sposób odżywiania się ponad
7 tysięcy dzieci, udowodnili ponad
wszelką wątpliwość, że często jedzone produkty typu fast food, obniżają iloraz inteligencji. IQ u uczniów
zdrowo odżywianych było przeciętnie o 2 punkty wyższe niż u tych objadających się chipsami, frytkami i
słodyczami. Czy oznacza to koniec
z czekoladą? – Nie. Słodycze, chociaż niezdrowe, dostarczają glukozę,
źródło łatwo przyswajalnej energii
niezbędnej do nauki czy pracy.
Dlatego od czasu do czasu można
dać dziecku kilka kostek czekolady
i najlepiej zrobić to w czasie jego nauki, a nie po jej zakończeniu.
Organizm dziecka potrzebuje odpowiedniej ilości płynów. W przeciwnym razie mogą pojawić się bóle
głowy, a te z pewnością nie pomogą mózgowi dziecka w prawidłowym
zapamiętywaniu i przyswajaniu treści przekazywanych bądź to w szkole, bądź w trakcie innych zajęć.
Nagroda czy kara?
Z pewnością częściej nagroda niż kara. Wielu rodziców nie zdaje sobie
sprawy z tego, jak ważne dla rozwoju
dziecka, dla jego psychicznego komfortu, są pochwały i przyjemności.
Pedagodzy podpowiadają, że nie należy chwalić talentu ani inteligencji,
bo obie te cechy nie są wypracowane przez dziecko, tylko wrodzone.
Nagradzać na pewno należy pracowitość, cierpliwość i skrupulatność. Nawet w sytuacji poniesionej
porażki, zwrócenie się do dziecka ze
standardowym tekstem: „wiem, że
się naprawdę starałeś, następnym
razem będzie lepiej”, pomaga dziecku znieść nawet najgorszy zawód.
Umiejętnie racjonowane pochwały
pomagają znieść porażkę jak i motywują do dalszej pracy. „Dzieci systematycznie chwalone za wysiłek,
jaki wkładają w naukę, rozwiązują
ponad 50 procent więcej trudnych
zagadek niż dziecko chwalone za inteligencję” – dowodzi John Medina
w swojej książce „Jak wychować
szczęśliwe dziecko”.
Najpierw chęci, potem zdolności
Nauczyciele mówią, że najważniejsza dla ucznia jest chęć do nauki. A
kiedy do chęci dochodzą zdolności,
wtedy przychodzi sukces. Tu jest po-
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le do działania dla rodziców. To oni
powinni tak pokierować dziećmi, żeby chciały się uczyć, a matematyka
czy biologia nie kojarzyły im się z
bezsensownym wkuwaniem.
Nie mniej ważne są zainteresowania,
rozwijanie pasji i zdolności. Takie
działania nie tylko rozwijają dziecko, ale też dają mu dużo satysfakcji.
Uczeń może zostać klasowym prymusem, jeżeli zarówno rodzice jak i
nauczyciele odpowiednio pokierują
jego zdolnościami. Uzdolnione jest
każde dziecko, tylko nie każdemu
dane jest te zdolności rozwijać.
Prymus nie znaczy kujon
Wielu uczniom i ich rodzicom określenie „prymus” kojarzy się z „kujonem”. Tymczasem prymus i kujon
to dwa różne pojęcia. Kujon może
być prymusem, ale prymus wcale
nie musi być kujonem.
„Prymus” z łacińskiego znaczy
pierwszy. Zdolny uczeń wcale nie
musi mieć najwyższej średniej, bo
talentu czy uzdolnienia nie da się
sprawdzić testem. Prymus lubi wyróżniać się wśród szkolnego otoczenia i błyszczeć. Zwraca na siebie
uwagę zdolnościami, zainteresowaniami, dużą wiedzą i tym zdobywa
sympatię otoczenia. Podpowiada na
klasówkach, daje odpisywać prace
domowe, a jego wysoka średnia
wzbudza podziw kolegów i koleżanek. Nie jest jednak geniuszem w
każdej dziedzinie. W przedmiotach,
które go interesują, które są jego pasją, osiąga rewelacyjne wyniki, ale
nie musi być najlepszy we wszystkim.

Kujona prześladuje poczucie niedoskonałości. Najczęściej jest to uczeń
o niższej inteligencji, który szkolny
obowiązek postrzega jako zadanie
do wykonania nie czerpiąc z nauki
żadnej przyjemności. Ślęczy nocami
nad książką i za wszelką cenę chce –
często musi – być najlepszy. Nie ma
przyjaciół, jest przedmiotem kpin innych uczniów, a kolegów ma tylko
wtedy, kiedy trzeba odpisać pracę
domową. Siedzi na ogół w pierwszej
ławce zestresowany, zdenerwowany
i podlizuje się nauczycielom. Zawsze
pierwszy wyciąga palce do odpowiedzi krzycząc „ja wiem, ja wiem”. Nie
jest lubiany przez nauczycieli, którzy
chociaż niejednokrotnie stawiają go
za klasowy wzór, nie darzą kujona
specjalną sympatią. Co innego bystrzy i inteligentni prymusi.
Drodzy rodzice. Dziecko przyjmuje
się takie, jakie jest. Nie wolno wychowywać go pod własne wyobrażenia i ambicje, bo takie działania przyniosą wiele rozczarowań zarówno
wam jak i dziecku. Każdy człowiek
jest indywidualnością, dlatego ważne jest, aby pomagać dzieciom się
rozwijać i nie niszczyć ich własnej
indywidualności.
Nie wiadomo, czy w przyszłości dziecko wykorzysta całą wiedzę nabytą
w szkole. Dlatego warto skupić się
na rozwijaniu indywidualnych zdolności dziecka bardziej, niż na ładowaniu w niego suchej wiedzy. Dla
każdego dziecka najważniejsze jest,
aby było kochane i akceptowane takim, jakim jest.
Ewa Janik
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Zawody przyszłości.
W jakich branżach zarobi się
najwięcej?
Część I
Trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedź. Wybranie dalszego
kierunku nauki jest dla młodych ludzi nie lada wyzwaniem. Jaki zawód
wybrać? Jak dobrze zarabiać?
Co to jest zawód przyszłości?
To określenie profesji, które za 10, 15
i 20 lat będą poszukiwane na rynku
pracy. Mogą to być zawody zupełnie
nowe, jak i te nieco zapomniane, ale
przeżywające renesans. Młody człowiek powinien brać pod uwagę, że
w przyszłości szansą na zdobycie
dobrej pracy będą zawody łączące
kilka obszarów zainteresowań, a
absolwenci oprócz wykształcenia
będą musieli wykazać się niemałymi umiejętnościami praktycznymi.
Sukces zawodowy odniosą ci, którzy odpowiednio wcześnie określą
swoje oczekiwania związane z pracą,
jak i aspiracje zawodowe. Specjaliści
podpowiadają, że przed podjęciem
decyzji młody człowiek powinien
sprecyzować swoje oczekiwania,
przyjrzeć się zainteresowaniom,
określić swoje słabe i mocne strony,
a także skorzystać z pomocy doradcy zawodowego.
Nie każdy musi studiować, nie każdy ma na to ochotę, predyspozycje
czy możliwości. Dlatego warto też
rozważyć naukę w tak zwanych
szkołach policealnych, w których
można nauczyć się konkretnego
zawodu. Taki wybór jest dobrą bazą
do dalszego kształcenia, bo dzisiaj
studia to jedynie punkt wyjścia, a
zdobytą na nich wiedzę trzeba połączyć i z kompetencjami i z umiejętnościami. Zarówno kompetencji jak
i umiejętności młody człowiek jest
się w stanie nauczyć, jednak kompetencje nabywa się przez trening
i praktykę, natomiast umiejętności
zdobywa się w trakcie nauki, na
szkoleniach i kursach.
Jakiego personelu szuka przyszły
pracodawca? Największe znaczenie
ma dla niego wiedza, doświadczenie, umiejętności oraz kompetencje
psychologiczne i społeczne. Tylko
jak młody człowiek ma pogodzić
wiek z doświadczeniem i praktyką?
Na to trzeba czasu, tak samo jak na
nauczenie się rozwiazywania ewen-
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tualnych problemów, organizacji
pracy, czy utrzymywania kontaktu
z klientami.
Doradca doradzi
Każdy, kto poszukuje swojego miejsca na rynku pracy, swojej zawodowej niszy, a nie wie jaką szkołę
wybrać, jaki kierunek studiów rozpocząć, powinien skorzystać z usług
indywidualnego doradcy zawodowego lub specjalistycznej firmy zajmującej się doradztwem personalnym.
Doradca określi profil osobowościowy klienta: jego styl działania,
jak myśli, reaguje, jakie są jego
mocne i słabe strony, co blokuje
jego działania – jednym słowem
pomoże mu poznać samego siebie,
co jest podstawą przy wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej. Po
określeniu profilu doradca będzie
w stanie dostosować indywidualne cechy młodego człowieka do
sytuacji panującej na rynku pracy
i pomoże w wyborze odpowiedniego kierunku. Podpowie, jakie kroki
należy przedsięwziąć, aby osiągnąć
założone cele, które najpierw pomoże mu zdefiniować.
Podstawą są odpowiedzi na pytania:. Co lubisz robić? Co jest twoją
największą pasją? Co ci sprawia
radość? W czym możesz być naj-

lepszy? Do czego masz naturalny
talent? Co ci najlepiej wychodzi?
Aż dochodzi się do końcowych pytań: Na czym możesz zarabiać? Co
przyniesie ci korzyści materialne?
Po przeanalizowaniu odpowiedzi
można rozpocząć myślenie i wybór
przyszłego zawodu. Warto w tym
zakresie skorzystać z rady i umiejętności profesjonalistów.
Jeżeli nie doradca, to kto?
Sam zainteresowany. Młody człowiek powinien poświęcić czas sobie
samemu, zastanowić się nad życiem
jakie prowadził do tej pory i zaplanować dalszą karierę. Specjaliści radzą,
aby sporządzić swoją własną listę z
pytaniami i na nie odpowiedzieć. I
co ważne – często do niej wracać i
być szczerym wobec samego siebie.
Co powinna zawierać osobista lista
pytań do samego siebie?
• Marzenia o przyszłej pracy. Trzeba
popuścić wodze fantazji i wyobrazić
sobie (nawet wbrew logice), co chciałoby się robić, gdyby nie miało się
żadnych ograniczeń i zastanowić
się, jaką pracę chciałoby się wykonywać.
• Zainteresowania. Jakie czyta się
książki, jakie strony internetowe
najczęściej przegląda, w jakiej dzie-
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dzinie czuje się ekspertem, jakie
przedmioty najbardziej lubiło się w
szkole, w jakich dziedzinach było się
najlepszym. Ważne jest to, co robi
się najlepiej, bez wysiłku, co sprawia
radość i „wychodzi samo”.
• Wolny czas. Trzeba skupić się na
tych rzeczach, które lubi się robić, a
nie na tych, które robi się dla kogoś.
• Preferencje życiowe. Dokonanie
wyboru najważniejszych rzeczy, które nie będą w sprzeczności ze sobą.
Jeżeli ktoś ma naturę obieżyświata,
lubi dalekie podróże i niebezpieczne
wyzwania, powinien zastanowić się
jak to się ma w stosunku do założenia rodziny, domu. Trzeba pomyśleć o czasie pracy, czy ma być stały,
czy nienormowany. Czy ktoś będzie
chciał spędzać czas wolny na rodzinnych spacerach, czy ważniejsza będzie kariera zawodowa. Wbrew pozorom takie stawianie sobie pytań
może wiele wyjaśnić i ułatwić.
• Na czym najbardziej ci zależy. Na
pieniądzach, karierze, wyjazdach,
rodzinie, dzieciach, sławie?
Pasja połączona z pracą
Czy to możliwe? Młodzi ludzie mają pasje, marzenia, ale za to im nikt

nie zapłaci. Nie oznacza to, że trzeba zrezygnować z marzeń i pójść do
jakiejkolwiek pracy. Psychologowie
twierdzą, że jeśli ktoś robi coś z
pasją i talentem, konsekwentnie
zmierza do celu i nie poddaje się
przeciwnościom, osiągnie sukces.
Ciekawy raport udostępniła PKPP
Lewiatan, z którego wynika, że aby
młody człowiek po studiach nie stał
się kolejnym bezrobotnym podpierającym ściany w urzędzie zatrudnienia, powinien już w szkole średniej,
a potem na studiach uczyć się przede wszystkim tego, co sprawia mu
przyjemność.
Już w niedługim czasie pracodawcy
będą zatrudniali przede wszystkim
pracowników z pasją, którym ich
hobby sprawia przyjemność. Jeżeli
ktoś lubi śpiewać czy rysować nie
powinien wybierać na przykład nanotechnologii, czy biotechnologii,
bo nigdy nie dorówna tym, dla których te zawody są nie tylko pracą,
ale przede wszystkim pasją. Praca
powinna cieszyć i dawać satysfakcję.
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uczelni był przepustką do kariery
i zawodowego awansu. Teraz wyższych uczelni się namnożyło, a młodzi nie zdają sobie sprawy, że ukończenie nic nieznaczącej uczelni, a na
przykład renomowanego uniwersytetu, to kolosalna różnica. Tak więc
mamy rzesze absolwentów wyższych
studiów reprezentujących kierunki
niepotrzebne na rynku pracy. Nie
wszystkie studia przygotowują do
zawodu i nie po wszystkich kierunkach można znaleźć dobrą pracę.
Młodzi ludzie nienauczeni są konfrontowania swoich decyzji z rzeczywistością. Rzadko który z nich przed
podjęciem ważnej życiowej decyzji,
poszpera w internecie i sprawdzi jakie kierunki mają przyszłość, jakie
zawody są niszowe i zagwarantują
zatrudnienie. Zdobyte przez nich
kwalifikacje nijak się mają do rzeczywistych potrzeb rynku. Pracodawcy
szukają specjalistów w konkretnej,
często wąskiej specjalizacji, a ewentualni pracownicy mają przygotowanie w zupełnie innym kierunku.

Decyzja na wagę złota
Bez wątpienia, młodzi ludzie mają
dzisiaj na starcie trudniejszą sytuację niż ich rodzice. Jeszcze kilka lat
temu dyplom ukończonej wyższej

Barbara Kamińska
Źródła:
edulider.pl,
tvnbiznes.pl, cvonline.pl

UROCZYSTOŚCI W LOMMEL
We wrześniu tego roku będziemy obchodzić kolejną rocznicę wyzwolenia Belgii przez
dywizję pancerną generała Maczka. Przez cały miesiąc będą obchodzone uroczystości
w kolejnych wyzwalanych miastach by 27 września 2015r., w niedzielę, uwieńczyć je na
Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel, największej polskiej nekropolii w Belgii,
gdzie spoczywa 257 żołnierzy, którzy zginęli 71 lat temu walcząc o wolność.
Program uroczystości:
10.30 – złożenie przez Ambasadora RP i Burmistrza Lommel wieńców pod pomnikiem
I i II wojny światowej, Kerkplein, 3920 Lommel;
11.00 – Uroczysta msza święta w intencji żołnierzy dywizji pancernej generała
Maczka na Polskim Cmentarzu Wojennym, Luikersteenweg 10, 3920 Lommel
12.30 – Ceremonia oficjalna w asyście reprezentacji Wojska Polskiego, orkiestry Wojska
Królestwa Belgii oraz Plutonu honorowego, Luikersteenweg 10, 3920 Lommel
14.00 – Przyjęcie wydane przez Ambasadora RP i Burmistrza Lommel
Cultuurcentrum De Aldelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel
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Przegląd
prasy
polskiej
Pacjenci kontra służba zdrowia
Około miliona Polaków posiada
specjalne konto, na którym można
sprawdzić ile kosztowało ich leczenie, jaki lekarz ich leczył, jakie leki
przepisał i jakie wykupili w aptece.
Wszystko po to, aby wyłapywać
oszustwa w systemie zdrowia.
Zintegrowany Informator Pacjenta
(ZIP), to także bat na nieuczciwych
lekarzy i placówki medyczne działające niezgodnie z przepisami.
Umożliwia zgłoszenie do NFZ
wszystkich wykrytych nieprawidłowości, a urzędnicy Funduszu
zobowiązani są wyjaśnić, czy dany
przypadek to pomyłka, czy rzeczywisty fakt. W taki sposób można na
przykład sprawdzić wizytę u lekarza,
której pacjent nigdy nie odbył.
Przez pierwsze sześć miesięcy tego
roku NFZ udało się odzyskać przeszło milion złotych. Urzędnicy przewidują, że w momencie większego
upowszechnienia systemu odzyskane kwoty będą dużo wyższe.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Lek na bazie marihuany dopuszczony do obrotu
Decyzja premier Kopacz jest milowym krokiem w kierunku legalizacji leczniczej marihuany w Polsce.
Jest odpowiedzią na apel chorych
domagających się legalizacji preparatu, który może pomóc w leczeniu
stwardnienia rozsianego. Do tej pory
pacjenci mogli stosować leki oparte
na bazie marihuany na zasadzie tak
zwanego importu docelowego, jednak procedura sprowadzania leku
na specjalne życzenie w praktyce
okazała się bardzo skomplikowana.
Prawie 70% Polaków jest zdania, że
leczenie preparatami zawierającymi

marihuanę powinno być dozwolone. Ale żeby tak się stało przepisy
muszą ulec zmianie. Chodzi o to,
żeby lekarz prowadzący pacjenta,
po stwierdzeniu konieczności wprowadzenia do leczenia leków z olejem
konopnym, mógł wypisać receptę, a
chory zrealizować ją w aptece.
„Gazeta Wyborcza”
„Mocarz”
Coraz więcej młodych ludzi trafia
do szpitala po zażyciu dopalaczy, a
zwłaszcza „Mocarza”, syntetycznego
kannabinoidu o sile działania prawie 800 razy większej od niesyntetycznej marihuany. Dopalacze, czyli syntetyczne środki, często mają
znacznie większą siłę działania niż
te naturalne i dla organizmu człowieka są bardzo niebezpieczne. To
nowoczesne i bardzo silne narkotyki
o dużym potencjale uzależniającym.
Dopalaczy zażywa coraz więcej młodych ludzi i nie wszystkich daje się
uratować. Rząd zapowiedział walkę
z podejrzanymi o wyrób i dystrybucję tych środków, ale każdego dnia
szpitalne łóżka zajmowane są przez
kolejne osoby, które zażyły dopalacze.
wprost.pl
CBA inwigiluje smartfony Polaków
„Gazeta Polska Codziennie” powołując się na doniesienia serwisu niezalezna.pl opisuje sposób inwigilacji obywateli przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne. W 2012 roku CBA
za 178 tys. euro zakupiło system
RCS, co roku wydając dodatkowe
30 tys. euro na suport. Łącznie do
dnia dzisiejszego na system wydano
w sumie ok. 250 tys. euro.
„Trojan”, bo o nim mowa, umożliwia
wiele form inwigilacji, między innymi może podsłuchiwać i podglądać
otoczenie, sprawdzać treść wiadomości tekstowych i listów elektronicznych, ściągać zawartość książki
kontaktowej i historię połączeń oraz
sprawdzać położenie smartfonów.
„Trojan” posiada także właściwości
służące do podstawiania w komputerze fałszywych wpisów, poprzez które może wmanipulować właściciela
smartfonów na przykład w ściąganie
dziecięcej pornografii.
„Gazeta Polska Codziennie”

Najpopularniejsze kierunki studiów
„Rzeczpospolita” donosi, że tegoroczni maturzyści najchętniej wybierali prawo, psychologię oraz dziennikarstwo. Na jedno miejsce na tych
kierunkach przypadało nawet kilkunastu kandydatów. Przykładowo
na Uniwersytecie Wrocławskim na
282 miejsca na prawo było 2411
chętnych, na psychologię na 132
miejsca zdawało 1736 kandydatów.
Dla odmiany, najpopularniejszym
kierunkiem na Uniwersytecie im
Adama Mickiewicza w Poznaniu
była filologia szwedzka, popularna
była także filologia duńska.
Polscy kierowcy ofiarami drogówek innych państw
Według „Gazety Wyborczej”, z powodu nawyków i niewiedzy, Polacy
częściej niż inni Europejczycy dostają mandaty i tracą prawo jazdy.
Polscy kierowcy, wyruszający w
podróż za granicę, nie mają zielonego pojęcia o przepisach obowiązujących w innych krajach. Nie
wiedzą, że na przykład we Francji
obowiązkowe jest posiadanie jednorazowych alkotestów, a w Hiszpanii,
jeżeli kierowca ma wadę wzroku, to
musi być zaopatrzony w zapasowe
okulary. Z kolei w Szwajcarii, przy
przekroczeniu prędkości o ponad
30 kilometrów na godzinę sprawa
trafia do sądu, który natychmiast wymierza grzywnę od 17 do 140 tys. zł
kary oraz karę więzienia. Natomiast
w Chorwacji i Słowenii za przekroczenie prędkości o 50 km na godz.
trzeba liczyć się z karą w wysokości
nawet 2,8 tys., a w Austrii do 9,2 tys.
zł.
„Gazeta Wyborcza”
Liczba nowych księży coraz mniejsza
Co roku liczba nowych księży
zmniejsza się średnio o około 9 proc.
– pisze „Rzeczpospolita”. W 2013 roku było ich 401, w roku ubiegłym już
tylko 355. Seminaria prowadzą specjalne akcje promujące kapłaństwo.
Według duchownych, mniej księży
nie jest efektem kryzysu, ale demografii. Mniej jest bowiem uczniów
w szkołach; podstawówkach, gimnazjach i liceach co oznacza, że w
przyszłości i w seminariach duchownych.
„Rzeczpospolita”
„Dzieci ulicy” coraz więcej
„Rzeczpospolita” porusza temat
„dzieci ulicy”, czyli młodych zagrożonych osób, dzieci dworcowych,
z supermarketów, a także blokersów i galerianek. Obecnie jest ich
w Polsce aż 400 tysięcy i ta liczba
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stale rośnie.
Organy odpowiedzialne za to zjawisko udają, że problemu nie ma, a jak
nie ma, to nie trzeba go rozwiązać –
dodaje gazeta. Tymczasem według
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci armia
młodych ludzi z takimi problemami
istnieje i powiększa się w sposób
drastyczny.
Życie dzieci na ulicy to nie tylko bieda i patologia. Coraz więcej pojawia
się nieletnich zaniedbanych emocjonalnie, szukających akceptacji poza
domem.
„Rzeczpospolita”
Agresywni kierowcy
Z sondażu przeprowadzonego przez
Centrum Profilaktyki Społecznej
oraz Centrum Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego wynika, że prawie 90 proc. polskich kierowców
spotkało się z agresją na drodze.
W sondażu uczestniczyło prawie
1300 kierowców, w tym 400 zagranicznych. Uważają oni, że najbardziej agresywni na drogach są motocykliści, BOR-owcy oraz osoby
prowadzące luksusowe auta typu
SUV. W czołówce agresywnych zachowań jest niebezpieczne wyprzedzanie, wulgarne gesty, agresywny

sposób jazdy i nieprzepuszczanie
pieszych.
„Rzeczpospolita”
Bezbronne wojsko
Generał Leon Komornicki – były zastępca Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego – wypowiedział się na
temat możliwości obrony naszego
kraju w przypadku ataku. Twierdzi,
że Polska jest właściwie bezbronna,
a powodów takiego stanu rzeczy jest
kilka. Przede wszystkim zniesienie
powszechnego obowiązku służby
wojskowej, brak choćby dwumiesięcznego obowiązkowego przeszkolenia wojskowego, zła dyslokacja garnizonów, które rozrzucone
są w pobliżu północnej, zachodniej
i częściowo południowej granicy z
pominięciem granicy wschodniej,
gdzie według generała jest „swoista
dziura”.
Wojskowy wytyka także zaniechania
utrzymania istniejących i budowy
nowych umocnień obronnych oraz
brak zapór, na przykład minowych.
„Rzeczpospolita”
Humaniści potrzebni od zaraz
Od pewnego czasu kierunki humanistyczne na wyższych uczelniach
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mają wyjątkową złą prasę. Okazuje
się jednak, że coraz częściej humaniści są potrzebni i doceniani. Na razie
bardziej w Stanach Zjednoczonych,
ale ten trend dociera również do
Europy Zachodniej i do Polski.
Rynek pracy na naszym kontynencie zaczyna doceniać umiejętności
i wiedzę absolwentów kierunków
humanistycznych, którzy znajdują
pracę w zarządach firm, w biurach
projektowych koncernów samochodowych, czy przy tworzeniu planów
architektonicznych miast.
Po latach „technologizacji” humanistyka na nowo rozkwita.
Amerykańscy naukowcy wydali
raport z którego wynika, że skutki
kształcenia kładącego nacisk wyłącznie na zawodowe umiejętności
praktyczne mogą w przyszłości bardzo niekorzystnie wpłynąć na amerykańską gospodarkę.
Rynek pracy, także w Europie, powoli nasyca się tak bardzo intensywnie dziś promowanymi inżynierami,
dlatego absolwenci kierunków humanistycznych będą mieli więcej
możliwości na rynku pracy.
Opracowała: Katarzyna Frankowska
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Witamy po wakacjach!!!
Kochani Uczniowie, rozpoczynamy nowy rok szkolny!!! Pora wracać do szkolnych ławek, czas zdobywać wiedzę!
Słoneczne wakacje za nami, przed nami nauka i praca. Mamy nadzieję, że po dwumiesięcznej przerwie jesteście
pełni zapału do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i aktywnego uczestnictwa w wycieczkach, konkursach oraz projektach szkolnych.
Rok szkolny 2015/16 będzie z pewnością okresem nieustannego poszerzania Waszej wiedzy i zdobywania przez
Was nowych umiejętności. Będzie to czas pełen licznych wyzwań i oczekiwań. Dlatego też w rozpoczynającym się
roku szkolnym życzymy Wam, Drodzy Uczniowie, nie tylko dobrych ocen, ale przede wszystkim byście potrafili
czerpać wiele radości z odnoszonych przez Was sukcesów szkolnych oraz wytrwałości i ogromnej satysfakcji z
pokonywania problemów, które napotkacie podczas swojej nauki.
Szanowni Rodzice! Wam z kolei życzymy, byście w nowym roku szkolnym mieli dużo powodów do dumy i radości z Waszych pociech. Każda z nich posiada wiele umiejętności, które dzięki współpracy Waszej i nauczycieli
mogą być stale rozwijane. Z tego powodu serdecznie zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z nami
w dni pracy szkoły i w dni wyznaczone przez wychowawców klas jako dni informacyjne dla rodziców. Wszelkie
informacje temat działalności szkoły mogą Państwo śledzić na bieżąco na stronie internetowej szkoły: www.
szkolapolska.be, do odwiedzania której serdecznie Państwa zachęcamy.
Rok szkolny 2015/2016 uważamy za rozpoczęty!!!!
Z poważaniem,
Grono Pedagogiczne SPK w Antwerpii
Poniżej krótkie przypomnienie kilku wydarzeń z życia naszej szkoły, które miały miejsce w minionym roku
szkolnym.
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FC Nieuw Polonia
Po wakacyjnej przerwie, klub F.C.NIEUW POLNIA rozpoczyna nowy sezon 2015/2016. Już po raz ósmy nasze
drużyny przystępują do rozgrywek belgijskiej federacji piłkarskiej K.V.V. F.C.NIEUW POLNIA reprezentować
będzie pięć drużyn, w nowym sezonie zagra ponad osiemdziesięciu piłkarzy naszego klubu.
W minionym sezonie nasza drużyna seniorska uzyskała awans do wyższej grupy rozgrywek i to ona jako pierwsza rozpocznie sezon 2015/ 2016 meczem pucharowym.
Do rozgrywek przystępują cztery drużyny młodzieżowe:
PUPILEN rocznik 2009-2008-2007, MINI-MINIMEN rocznik 2006-2005,
MINIMEN rocznik 2004-2003, CADETTEN rocznik 2002-2001.
Terminarz rozgrywek we wrześniu i październiku:
SENIORZY:
06.09 niedziela godz.14.00 NW POLONIA - ATALANTA
13.09 niedziela godz.14.00 NW POLONIA - SOCIO 1
04.10 niedziela godz.14.00 NW POLONIA - LOS INCAS 1
18.10 niedziela godz.14.00 NW POLONIA - BIRLIKSPORT
MINI-MINIMEN:
12.09 sobota godz.10.00
26.09 sobota godz.10.0010.10 sobota godz.10.00

NW POLONIA - O.L.V.E 3
NW POLONIA - VREMDE 1
NW POLONIA - RAPID 2

MINIMEN:
12.09 sobota godz.10.00
26.09 sobota godz.10.00
10.10 sobota godz.10.00

NW POLONIA - V.O.S. REINAER
NW POLONIA - VALAARHOF 2
NWPOLONIA - OXACO

CADETTEN:
12.09 sobota godz.11.30
26.09 sobota godz.11.30
10.10 sobota godz.11.30

NW POLONIA - O.L.V.E
NW POLONIA - OLVAC
NW POLONIA - NORSE

Mecze i treningi odbywają się na naszych boiskach: Ruggeveldlaan 480 2100 Deurne
Trenujemy w poniedziałki od godz.18.00 do 21.00 oraz w piątki od 18.00 do 21.00.
Cały czas trwa nabór nowych piłkarzy do wszystkich drużyn. Serdecznie wszystkich zapraszamy do trenowania,
grania i kibicowania. Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.fcpoloniaantwerpen.be
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Akademia Dobrych Manier
Savoir-vivre.

Jak podawać herbatę?
Zawsze mamy z tym kłopot. Warto zrezygnować
ze swoich przyzwyczajeń i nawyków.
Najprostszym rozwiązaniem będzie zrobić większą ilość herbaty w jednym naczyniu. Można
również w pobliżu postawić naczynie z gorącą,
przegotowaną wodą, dla tych gości, którzy piją
słabsze herbaty. W restauracji, zamówioną herbatę dostaniemy w filiżance. Na dodatkowym talerzyku zostanie podana saszetka herbaty. Sami
umieszczamy ją w filiżance. Każdy ma swój czas
parzenia. Słowem, jedni lubią słabszą, inni mocniejszą herbatę. Najbardziej kłopotliwym momentem jest wyjmowanie zużytej torebki. Proszę
pamiętać, że nie wyciskamy jej do „ostatniej kropelki”, owijając wokół łyżeczki lub wyciskając
palcami. Podtrzymując łyżeczką, odkładamy ją
na osobny talerzyk, nigdy nie kładziemy na spodeczku filiżanki. Koneserzy dobrze wiedzą, iż parzenie i picie herbaty to rodzaj celebracji. Ważne
są rekwizyty takie jak: czajniczek, filiżanka, ale
też jej czas parzenia w zależności od gatunku;
rodzaj używanego cukru i dodatków takich jak
konfitury, miód, cytryna.

Źródło: www.gotujmy.pl

Czy pomagamy w kuchni pani domu podczas wizyty, przyjęcia imieninowego?
Tak zwane prywatki odchodzą powoli w zapomnienie. Coraz częściej przenosimy do lokali nasze rodzinne zasiadanie przy stole, uroczystości.
Popularne stały się prywatki w stylu „szwedzki stół”, jednak część starszego pokolenia hołduje tradycji. Święta,
czy tak chętnie obchodzone w naszym kraju imieniny, to w przewadze spotkania przy rodzinnym stole.
Sprawna gospodyni, przy sporym nakładzie czasu, jest w stanie „obsłużyć” sama wszystkich gości. Czy powinniśmy
pomagać przy tych czynnościach? RACZEJ, NIE! – O ile Pani domu nie zwróci się wyraźnie o pomoc do gości, a
w pierwszej kolejności do domowników. Nie powinniśmy wpraszać się w miejsca kuluarowe. Z doświadczenia
wiemy, że kuchnia w trakcie takiego przyjęcia wygląda jak po przejściu tajfunu.
Każda gospodyni stara się ukrywać ślady dezorganizacji codziennego porządku. Każda z nas ma swoje wypracowane „sposoby” i kolejność w porządkowaniu stanowiska pracy. Wiemy doskonale, że w każdej kuchni bywają
zakamarki, którymi nie chcemy się chwalić… Przede wszystkim my same wiemy, jak ustawić każdą rzecz, jak
wykonać stałe codzienne rytuały.
Dlatego osoba „nowa” w tym miejscu, to rodzaj intruza…
Proszę więc unikać samowolnych wejść w obszary kuchni, a swoją pomoc ograniczyć do złożeniu brudnych
naczyń, odebrania sztućców czy dodatkowych talerzy.
W żadnym wypadku nie staramy się na siłę umyć naczyń, pokroić lub ułożyć ciasta, doprawić gotowanych
potraw.
Maria Bujas-Łukaszewska
Pomysłodawczyni i główny koordynator
Akademii Dobrych Manier
www.etykieta.org
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Szlachetne zdrowie
Choroba Parkinsona
Tradycyjna nazwa polska: drżączka
poraźna, łac.: paralysis agitans. Jest
jedną z najczęściej występujących
chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego. Wzmianki o niej
znaleziono w liczącym tysiące lat
traktacie indyjskim Ayurveda. W
1817 roku londyński lekarz James
Parkinson jako pierwszy opisał tę
chorobę i stąd jej nazwa.
Zapadalność w skali ogólnej: 1020 przypadków rocznie na 100.000
ludności. W Polsce jest ok. 70-80 tyś.
chorych z parkinsonizmem i co roku przybywa ich 4-8 tyś. Choroba
Parkinsona dotyka najczęściej ludzi
50+. U 5-10% chorych pierwsze objawy pojawiają się przed 40. rokiem
życia. Istnieje też tzw. parkinsonizm
młodzieńczy.
Objawy
Początek choroby Parkinsona (dalej
chP) jest zwykle powolny i podstępny, u różnych osób może być inny.
Pojawia się np. uczucie ciągłego
zmęczenia, niewielkie drżenie ręki,
uczucie sztywności w ręce lub nodze, utykanie na jedną nogę, drobniejsze i niewyraźne pismo, wolniejszy chód, mniej wyrazista mimika,
rzadkie mruganie.
Inne objawy: zaburzenia węchu i

smaku, zaparcia, ślinotok, depresja.
Później częste oddawanie moczu,
nadmierne ślinienie i trudności z
przełykaniem (również w nocy).
Nie ma konkretnych badań (np.
tomografia, badania krwi), które jednoznacznie potwierdzą lub
wykluczą chP. We wczesnej fazie
zdiagnozowanie wymaga długotrwałej obserwacji pacjenta. W dalszych
etapach chP pacjent może np. zachować świadomość i przytomność, ale
może nie być w stanie ani mówić,
ani pisać, ani samodzielnie się poruszać.
Przyczyny
„Chociaż pierwotna przyczyna choroby Parkinsona nie jest znana, wiadomo wiele na temat mechanizmu
powstawania objawów, co pozwala
na ich racjonalne leczenie”.
„Przyczyna stopniowego zaniku komórek nerwowych wytwarzających
dopaminę nie jest znana. Badania
opierają się głównie na hipotezach”.
Przyczyny mogą być:
• genetycznie uwarunkowane.
Procentowo ich wpływ jest mały.
Chodzi o mniejsze możliwości obrony organizmu przed substancjami
szkodliwymi.
• Środowiskowe, czyli spowodowa-

ne – jak to często bywa w chorobach
przewlekłych – albo niedoborem w
organizmie tego co potrzebne, albo
obecnością tego, co szkodliwe. Tutaj
kłania się właściwe odżywianie,
zwłaszcza póki człowiek jest zdrowy, a może wydaje mu się, że jest
jeszcze zdrowy.
„Rozważa się wpływ neurotoksycznych substancji […], np. niektórych
środków ochrony roślin (pestycydów) zawierających związki chemiczne cyperkwat lub parakwat”.
• Inne. Przypuszcza się, że powodem chP może być nadmiar wolnych
rodników, które uszkadzają błonę
komórkową powodując śmierć komórki. Rzadkie przyczyny to nowotwory i udary mózgu, lub ciężkie
urazy głowy, zwłaszcza powtarzające
się, np. u bokserów.
Stwierdzenie przez badaczy wiedeńskich w latach 60-tych niedoboru
dopaminy w jądrach podstawy było
przełomem w rozumieniu mechanizmów chP i innych chorób.
Bezpośrednią i główną przyczyną
objawów chP jest niedobór dopaminy w mózgu.
Dopamina (neuroprzekaźnik) – substancja produkowana przez komórki
nerwowe w regionie mózgu zwanym
istotą czarną, służącą przekazywaniu sygnałów innym komórkom
nerwowym w mózgu. Powodem jest
zwyrodnienie i powolne obumieranie barwnikonośnych neuronów
znajdujących się w istocie czarnej,
która podczas choroby zaczyna
blednąć. To powoduje stopniowy
spadek zawartości dopaminy (DA)
w prążkowiu.
Liczba komórek istoty czarnej
zmniejsza się wraz z wiekiem także
u osób zdrowych, a ilość dopaminy
maleje co 10 lat o 8-10%.
Gdy zniszczonych jest 60–80% komórek substancji czarnej a ilość dopaminy zmaleje do 20-30%, pojawiają
się ruchowe objawy parkinsonowskie i kliniczna faza choroby.

Źródło: www.megapedia.pl

Leczenie
„Ze względu na brak znanej etiologii
schorzenia nie ma leczenia ukierunkowanego na jego przyczynę”. „W
tej sytuacji najważniejsza jest terapia
mająca na celu zmniejszenie nasilenia objawów, utrzymanie funkcjo-
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nalnej niezależności chorego oraz
przystosowanie go do przewlekłej
choroby”.
Dlatego farmakoterapia powoduje
jedynie spowalnianie postępu choroby lub zmniejszanie nasilenia jej
objawów.
Postępowanie terapeutyczne w chP
powinno uwzględniać także: rehabilitację, odpowiedni tryb życia i dietę,
edukację i wsparcie chorych oraz
ich rodzin.
Lekiem, który spowodował przełom
w leczeniu choroby Parkinsona, była
wprowadzona w latach 60. XX wieku
lewodopa. Niestety, potem okazało
się, że nie działa ona stale.
Lewodopa
Z tego naturalnego aminokwasu w
obecności pewnych enzymów powstaje dopamina (neuroprzekaźnik
w mózgu), której niedobór powoduje
objawy choroby. Lewodopa uzupełnia niedobór dopaminy.
Początek terapii preparatami z lewodopą zwykle powoduje dużą poprawę sprawności chorych. Utrzymuje
się ona przez kilka lat, potem stop-

niowo maleje. W skali dnia czas
poprawy maleje z kilku godzin do
kilkudziesięciu minut. Dlatego rozpoczyna się od podawania małych
dawek.
Istnieje szereg innych leków wpływających na zmniejszanie objawów
choroby np. Amantadyna, Inhibitory
MAO-B / COMT i inne.
W zaawansowanych okresach chP
leczenie wymaga łączenia różnych
grup leków. Zabiegi chirurgiczne
stosuje się wyjątkowo.
Zapobieganie
Możliwość ochrony komórek nerwowych przed szkodliwymi czynnikami została udokumentowana
wielokrotnie w różnych badaniach
eksperymentalnych.
„Najbardziej znane, opublikowane
w 1993 r., wyniki badania DATATOP
sugerujące skuteczność neuroprotekcyjną selegiliny i witaminy E
w bardzo wysokiej dobowej dawce
2000 j., zostały poddane w następnych latach uzasadnionej krytyce”.
Wyniki tych i innych prób nie są
dla wszystkich badaczy przekonywające.
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„Mimo braku dowodów próby leczenia neuroprotekcyjnego mogą być
podejmowane, jeśli stosowane leki
nie powodują znaczących objawów
niepożądanych, a lekarz i pacjent
są przekonani o możliwości takiego
działania preparatu”.
Badania trwają, chorych przybywa
Jak dotychczas nie ma leku, który usunąłby przyczyny choroby
Parkinsona. Nawet jeśli kiedyś uda
się odkryć taki lek, procedury wdrożeniowe zajmą wiele lat. Nie brzmi
to optymistycznie dla tysięcy chorych na tę podstępną chorobę.
Od 1998 roku na świecie i w Polsce
11 kwietnia (data urodzin Jamesa
Parkinsona) obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Osób z
Chorobą Parkinsona.
Michał Nowacki
Źródła:
Włodzimierz Kuran – Klinika i farmakoterapia choroby Parkinsona.
Dr hab. med. Anna Krygowska-Wajs
– Klinika Neurologii Collegium
Medicum UJ w Krakowie. Mgr farm.
Tomasz Mrozowski.
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Produkty typu light. Fakty i mity
są przez konsumentów jako żywność zdrowa i niskokaloryczna. Ile
naprawdę zawierają „cukru w cukrze” i „tłuszczu w tłuszczu”, wie tylko
producent.

Źródło: kobieta.gazeta.pl

Na rynku spożywczym, produktów
typu light, czyli „lekki” mamy do wyboru i do koloru. Na ogół dostępne są
one na półkach z tak zwaną zdrową
żywnością, produktami bez cukru
i fitness, co jednocześnie sugeruje
ich obniżoną wartość kaloryczną i
zmniejszoną zawartość tłuszczu oraz
cukru. W wersji light jest już chyba
wszystko; jogurty, śmietana, sery,
wędliny, dżemy, majonezy, pieczywo, słodycze, napoje i piwo. Czy te
produkty naprawdę są light?
Produkty light, co to właściwie
jest?
Według rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego z grudnia 2006 roku,
produkty light muszą mieć obniżoną wartość energetyczną w porównaniu z oryginalnym produktem
przynajmniej o 30 procent, czyli
powinny zawierać mniej kalorii,
tłuszczu i cukru. Tak jest w teorii.
A w praktyce?
Aby na opakowaniu produktu
umieścić określenie „light”, producenci muszą spełnić konkretne
wymagania. Niestety, normy nie
zawsze są przestrzegane, bo najważniejszy jest zysk, a nie prawa
konsumenta. Kary nakładane na
nieuczciwych producentów są tak
minimalne, że pozostają oni właściwie bezkarni i dopasowują etykiety
„light” do własnych wyrobów tak jak
im się podoba.
Sytuacja na rynku produktów „fitness”, „fit” lub „slim” (gdzie brakuje prawnych regulacji), przedstawia
się jeszcze gorzej. Proces otrzymywania żywności niskokalorycznej
wymaga od producentów używania
specjalnych technologii, ponieważ
obniżenie zawartości cukru lub
tłuszczu znacząco wpływa na pogorszenie jakości smaku i konsystencję. Produkty typu „slim”, „fit”,
czy „fitness”, które rygorystycznym
normom nie podlegają, odbierane

Czy light równa się lekki i zdrowy?
Niekoniecznie. Ma wprawdzie mniej
kalorii, ale także mniej ważnych dla
organizmu składników odżywczych.
Zmniejszenie ilości tłuszczu w konkretnym produkcie powoduje jednocześnie zmniejszenie w nim innych
substancji na przykład witamin.
Poza tym aby „lekki” produkt miał
odpowiedni smak, barwę i konsystencję, dodaje się do niego dużo
chemicznych substancji i „polepszaczy” niekoniecznie zdrowych dla
organizmu człowieka. Czyli z jednej
strony produkty light mają obniżoną
kaloryczność, a z drugiej …. Mówiąc
wprost. Albo coś jest kaloryczne, albo nie jest.
Lightowe paradoksy
Na sklepowych półkach można
znaleźć produkty typu light, które
mają więcej kalorii niż ich tradycyjne zamienniki, albo tyle samo niezdrowych dla człowieka substancji.
Na przykład czekolada bez cukru
zawiera słodzik i więcej masy tłuszczowej. Tradycyjna coca-cola jak i ta
w wersji light, zawierają kofeinę oraz
kwas fosforowy, który niekorzystnie
wpływa na układ kostny wchodząc
w reakcję z wapniem.
Chrupkie pieczywo wcale nie jest
tak niskokaloryczne i zdrowe jak
mogłoby się wydawać. Zjadając na
śniadanie 2-3 kromki zwykłego pieczywa jesteśmy najedzeni, ale taka
sama ilość kromek pieczywa chrupkiego sytości nie zapewni. Niby
posiłek jest mniej kaloryczny, ale
pozbawiony jednocześnie dużej ilości wody i błonnika pokarmowego.
Niskosłodzone dżemy są konserwowane chemicznie, bo nie zawierają
naturalnego konserwantu w postaci
cukru. Jedna płaska łyżka majonezu
light ma około 70 kcal i 8 g tłuszczu.
Tradycyjnego około 110 kcal i 12 g
tłuszczu.
Z kolei do jogurtów light producenci
dodają mleko w proszku podnoszące stężenie cholesterolu, oraz różnego rodzaju zagęszczacze. W margarynach light kalorii jest wprawdzie
mniej niż w zwykłych, ale sztucznych zagęszczaczy więcej. Napoje
bez cukru, obfitują w dużą ilość konserwantów i sztucznych barwników.

Źródło: www.diety.wieszjak.polki.pl

W wędlinach tłuszcz zastępowany
jest celulozą albo modyfikowaną
skrobią, nie są więc one pełnowartościowym produktem odżywczym.
Najczęściej eliminowanym składnikiem w produktach typu light
jest tłuszcz, dla wielu z nas wróg
numer jeden szczuplej sylwetki.
Tymczasem tłuszcz jest budulcem
komórek, wchłania karotenoidy,
które zapobiegają nowotworom i
chorobom serca. Nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w rybach czy
olejach roślinnych w ogóle nie są
produkowane przez ludzki organizm, dlatego koniecznie muszą być
zawarte w pożywieniu. Obniżenie zawartości tłuszczu jest równoznaczne
ze zmniejszeniem ilości witamin.
Odtłuszczony nabiał powstrzymuje
wchłanianie przez organizm witaminy A, D, E i K, dlatego lepiej jeść
produkty półtłuste niż tak zwane
„lekkie”.
Osobnym zagadnieniem są cukry,
a dokładnie ich wyeliminowanie z
pokarmu. Wtedy do gry wkraczają
związki chemiczne, zagęszczacze,
wypełniacze, a przede wszystkim
syntetyczne słodziki, na których temat można by napisać książkę. Są
to sztuczne i całkowicie obce nam
związki chemiczne, które nie dość,
że nic dobrego do naszego organizmu nie wnoszą, to jeszcze powodują wzrost apetytu.
Aspartam, najczęściej używany
słodzik – dwieście razy słodszy niż
cukier – jest dla naszego zdrowia
niebezpieczny. Część lekarzy i dietetyków ostrzega, że jego spożywanie
może doprowadzić do wielu chorób.
Czy aspartam może wywołać raka?
Według niektórych naukowców tak,
według innych, nie. Z pewnością jego nadmierne spożywanie może być
przyczyną powstania wielu chorób i
pogłębić stan już istniejących.
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Osoby regularnie spożywające
aspartam skarżą się między innymi na bóle i zawroty głowy, nudności, wysypki, depresję, bezsenność,
problemy z widzeniem, częstoskurcz serca, a także przybieranie
na wadze. Przez wielu naukowców
aspartam uważany jest wprost za
truciznę, w nadmiarze wywołującą
szereg poważnych chorób.
Aspartam dodawany jest do soków
czy napojów gazowanych, co powoduje, że ich wartość kaloryczna
jest znacznie mniejsza. Na przykład
szklanka coca-coli ma ponad 100
kcal, a coca-coli light zaledwie około
0,6 kcal. Ale … wypicie jednego litra
napoju z dodatkiem tego słodzika
może doprowadzić nasz organizm
do zatrucia, spowodować rozdrażnienie, trudności z zaśnięciem, bóle
głowy i mięśni.
Nie można zapomnieć także o syropie glukozowo-fruktozowym dodawanym nie tylko do produktów
light, ale także do wielu innych.
Jest słodki i tani w produkcji, wypiera więc cukier. Niestety, według
lekarzy, stosowany w nadmiarze
powoduje mnóstwo zdrowotnych
komplikacji, doprowadza do nadwagi, otyłości, gwałtownie podnosi
poziom insuliny i glukozy we krwi,
powoduje podwyższenie cholestero-

lu i znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.
Pożywienie light, które z założenia
ma pomóc w odchudzaniu czy zachowaniu szczuplej sylwetki, często
przynosi odmienne efekty. Badania
wykazały, że osoby na co dzień żywiące się produktami light, mają o
40 procent większe skłonności do tycia, częściej są głodne, podjadają i w
rezultacie przybierają na wadze. W
tego typu produktach zamiast tłuszczu i cukru mamy: skrobię ziemniaczaną, gumę ksantanową, sztuczne
słodziki, substancje zagęszczające,
więcej wody, konserwantów itd.
Nic co jest odtłuszczone i pozbawione cukru nie jest całkowicie
zdrowe. Za to jest droższe. Produkty
light dają poczucie odchudzania
się bez wyrzeczeń i ciężkiej pracy.
To nieprawda, że nie tuczą, chociaż
zawierają często mniej kalorii niż
ich tradycyjne odpowiedniki. Są
na ogół produktami wysoko przetworzonymi i spożywanie ich w
nadmiernych ilościach może mieć
negatywny wpływ na zdrowie. Nasz
organizm przyjmuje bowiem mniej
wartościowych produktów, a więcej
sztucznych substancji.
Pamiętać należy, że z założenia tego
typu produkty przeznaczone są dla
osób z nadwagą, cukrzyków i tych
mających problemy z utrzymaniem
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prawidłowej wagi. Dlatego wszyscy
nieborykający się z tego typu problemami nie powinni zastępować
normalnej żywności produktami
light, gdyż sami na własne życzenie
pozbywają się w ten sposób cennych
składników odżywczych niezbędnych dla organizmu. Produkty light
można włączyć do jadłospisu tylko
wtedy, kiedy chcemy zrzucić kilka
kilogramów, ale w żadnym wypadku nie mogą być podstawą naszego
pożywienia.
Nie wszystkie produkty light to oszustwo i nie wszyscy ich producenci
nie są w porządku wobec konsumentów. Ważne, żeby nie dać się
nabrać na chwyty reklamowe i marketingowe sztuczki nieuczciwych
producentów i do produktów light
podchodzić z rozsądkiem i umiarem. A przede wszystkim dokładnie
czytać etykiety. Na rynku dostępne
są produkty, które na miano light zasługują, a spożywane w rozsądnych
ilościach, szkody naszemu organizmowi nie uczynią.
Hanna Korcz
Źródła: wiecejnizzdrowie.pl, naturhouse-polksa.pl/cala prawda
o produktach typu light, diety.
wieszjak.polki.pl, zdroweodzywianie.pl,
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Zielarskie ABC
Dzika róża
sów. Dzięki zawartej w niej witaminie
C, zwiększa odporność organizmu
i pomaga organizmowi w budowaniu tej odporności.
Wspomaga prawidłowe wchłanianie
żelaza. Polecana
jest szczególnie
wrzodowcom i kobietom w ciąży.
Inne działania:

Źródło: www.wymarzonyogrod.pl

To gatunek krzewu z rodziny różowatych z charakterystycznymi
czerwonymi owocami – szupinkami. Dziką różę można spotkać
praktycznie w całej Europie, a także w Azji, Australii, nowej Zelandii i
Afryce Północnej. Rośnie zazwyczaj
przy drogach, na terenach leśnych
i polach. Jest ozdobą miejskich
parków, skwerów i przydomowych
ogródków.
Dzika róża jest zarówno smaczna,
jak i zdrowa. Jej owoce zawierają
od 30 do 40 razy więcej witaminy C
niż cytryna i inne cytrusy, a także
jałka i porzeczka. Trzy różane owoce
wystarczają do pokrycia dziennego
zapotrzebowania organizmu człowieka na witaminę C. Ta naturalna
witamina zawarta w owocach dzikiej róży jest nawet czterokrotnie
bardziej skuteczna od znanej i powszechnie używanej witaminy C w
tabletkach.
Oprócz tego, dzika róża zasobna
jest w witaminy: A, B1, B2, E i K,
poza tym zawiera kwas foliowy, karotenowy, kwasy organiczne (kwas
cytrynowy i kwas jabłkowy), sole
mineralne, olejki eteryczne, cukry,
flawonoidy i pektyny.
Dla zdrowia
Dzika róża jest wprost niezastąpiona
w okresie natężenia obecności wiru-

• Działa rozkurczająco, moczopędnie
(łagodnie) i żółciopędnie.
• Stosowana jest
pomocniczo do
leczenia schorzeń
wątroby, nerek i
przewodu pokarmowego, biegunki,
chorobie wrzodowej dwunastnicy,
dróg żółciowych oraz w stanach
zapalnych naczyń krwionośnych
skóry.
• Jest używana przy leczeniu trudno gojących się ran, oparzeń i blizn
pooperacyjnych.
• Pomaga w walce ze zwyrodnieniem stawów.
• Polecana jest w nadciśnieniu, chorobach serca i jako lek witaminowy.
• Działa przeciwzapalnie i wzmacniająco.
• Chroni przed szkorbutem.
• Pomaga przy bólach gardła.
• Wspomaga system odpornościowy przy przeziębieniach, w ciąży,
kamicy żółciowej i nerkowej oraz
przy nadmiernej kruchości naczyń
krwionośnych.
• Działa przeciw stresowo, a olejek
wcierany w skronie pomaga przy
bólu głowy.
Owoce dzikiej róży są składnikiem
wielu leczniczych mieszanek ziołowych, między innymi nasercowej,
witaminowej, preparatów używanych w problemach z wątrobą i zaburzeniach krążeniowych.
Dla urody
Dzika róża nazywana jest eliksirem
młodości. Przemysł kosmetyczny
wykorzystuje przede wszystkim jej
kwiaty. Olejek różany pozyskiwany
ze świeżych kwiatów odkaża skórę, łagodzi podrażnienia, także te

spowodowane słońcem. Poprawia
koloryt skóry i usuwa zmęczenie.
Nawilża, zmiękcza i wygładza skórę.
Olejek jest składnikiem perfum,
mydeł i kremów – zwłaszcza dla
cery zmęczonej, suchej i wrażliwej.
Ma właściwości przeciwdepresyjne,
uspokajające i łagodzące bóle głowy.
Olejek różany jest bardzo drogi, gdyż
do otrzymania 1 kg olejku potrzeba
aż 4 ton płatków. Z tego powodu do
kompozycji zapachowych stosuje
się często tańszy olejek geraniowy.
Z kolei woda różana służy jako tonik
wygładzający skórę.
Dla smaku
• Z płatków dzikiej róży wytwarza
się konfitury znane smakoszom
pączków.
• Z owoców wytwarza się aromatyczne herbatki, dżemy, syropy, soki i
koncentraty witaminowe.
• Przetwory z dzikiej róży używane
są do aromatyzowania słodyczy,
ciast i napojów.
Przepisy
Nalewka z owoców dzikiej róży
nr 1:
500 gramów owoców trzeba zasypać szklanką cukru i dodać ¾ litra
czystej wódki. Odstawić na tydzień
w ciepłe miejsce od czasu do czasu
wstrząsając. Po upływie tygodnia
przecedzić przez gazę, wlać do
ciemnej butelki i przechowywać w
lodówce.
nr 2:
Składniki: 1 kg owoców róży, 0,75 l
spirytusu (96%), 0,5 l wódki (40%), 0,5
kg jasnego miodu, 0,5 l wody, 5 goździków, łyżeczka suszonej mięty, łyżeczka suszonego kwiatu rumianku.
Owoce umyć, osuszyć i na dobę
włożyć do zamrażarki. Potem każdy owoc nakłuć szpilką, wsypać
do słoja, dodać zioła i zalać spirytusem. Postawić w ciepłym miejscu na
okres od 4 do 6 tygodni. Co kilka dni
wstrząsać słojem. Po upływie tego
czasu przecedzić i dobrze wycisnąć
sok z owoców. Odstawić na kolejny
tydzień i kilka razy przefiltrować.
Wymieszać miód z ciepłą wodą,
podgrzać i zebrać szumowiny. Kiedy
wystygnie dodać wódkę i połączyć
z zawartością słoja. Tak przygotowana nalewka musi dojrzewać w
chłodnym miejscu przez minimum
dwa miesiące.
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Tarte płatki różane
Suche płatki róży ucierać z cukrem
drewnianą łyżką zachowując proporcje: garść płatków – jedna łyżka
cukru. Po utarciu dodać sok z cytryny. Przechowywać w lodówce. Trzy
razy dziennie jeść po łyżeczce jako
środek zmniejszający nadkwasotę
żołądka i uspokajający.
Kompot z dzikiej róży
Kilogram owoców (nie trzeba drelować), zalać gorącym syropem z 0,7
l wody, 60 dag cukru, z dodatkiem
kwasku cytrynowego (2 dag) lub soku z jednej cytryny. Pasteryzować w
słojach przez około 20 minut.
Likier różany
Składniki: 40 dag owoców dzikiej róży, 30 dag płatków róży, jedna łyżeczka pokruszonej kory cynamonu, 3
szklanki cukru, szklanka wody, 4
szklanki jarzębiaku, 0,5 szklanki
spirytusu.
Płatki oczyścić i sparzyć na sicie.
Razem z owocami i cynamonem
wrzucić do słoja. Zalać jarzębiakiem
i spirytusem, odstawić w ciepłe miejsce na około dwa tygodnie. W międzyczasie kilkakrotnie wstrząsnąć
słojem. Przefiltrować.

Z wody i cukru ugotować syrop. Do
letniego syropu stopniowo dodawać
zalane jarzębiakiem i spirytusem
płatki i owoce, wszystko wymieszać,
zamknąć naczynie i odstawić na 4
tygodnie. Przefiltrować, zlać do butelek i zakorkować. Przechowywać
w chłodnym miejscu.
Konfitura z owoców róży
Składniki: 500 g wypestkowanych
owoców, 500 g cukru, szklanka
wody, odrobina soku z cytryny do
smaku.
Czyszczenie owoców jest pracochłonne, dlatego zamiast każdemu
owocowi odcinać ogonek, wyciągnąć szypułkę, przeciąć go wzdłuż i
wyciągnąć nasionka razem z włoskami pokrywającymi wnętrze owocu. Można też po prostu zagotować
owoce w całości i przetrzeć przez
sito oddzielając w ten sposób pestki.
Zagotować wodę z cukrem i do
wrzącego syropu dodać owoce.
Zagotować wszystko razem aż
miąższ będzie miękki i odszumować. Wystudzić, po czym przetrzeć
przez sito. Ponownie zagotować
(ewentualnie odparować), dodać
cytrynę, przełożyć do wysterylizowanych słoiczków i spasteryzować.
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Właściwości dzikiej róży znane były już od X wieku, kiedy to arabski
lekarz wydestylował olejek różany
z kwiatowych płatków. Stosowały
je kobiety do perfumowania ciała i
przemywania twarzy. Kwiaty stanowiły popularne perfumy i dodatek
do kąpieli.
Nie sposób przecenić walorów smakowych i zdrowotnych dzikiej róży,
dlatego jest tak wysoko ceniona
zarówno przez kosmetologów, farmaceutów, lekarzy jak i przemysł
spożywczy. Polskie soki z owoców
róży słyną na świecie z wysokiej
zawartości witamin i jako jedyne w
Europie mają zawartość aż 450 mg
witaminy C w 100 ml soku.
Polscy naukowcy wyhodowali odmianę róży, której owoce zawierają
aż 3500 mg witaminy C w 100 gramach soku, to znaczy aż cztery razy
więcej niż w owocach powszechnie
znanej dzikiej róży i aż sto razy więcej niż w cytrusach.
Marta Wawrocka
Źródła: poradnikzdrowie.pl,
portal.abczdrowie.pl, oczarjk.pl,
leczniczeziola.pl, zdrowie.brat.pl,
smaczny.pl, pinkcake.blox.pl
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Kącik absurdu
Greckie absurdy
po szkole średniej
13. i 14. – dodatkowa pensja na Boże
Narodzenie i Wielkanoc
50 proc. miesięcznej pensji – dodatek urlopowy
Dodatek rodzinny dla małżeństw –
10 proc. podstawy wynagrodzenia i
5 proc. na każde dziecko.

Źródło: www.funnyjunk.com

Grecja płaci ogromne koszty za
funkcjonowanie absurdalnych
przepisów, ignorancję władz i niefrasobliwość obywateli. Przez lata
rząd przekraczał dopuszczalny limit
wydatków, a ludzie cieszyli się z tak
znaczących przywilejów socjalnych
i nikt nie kontrolował tego, ile te
wszystkie bonusy kosztują grecką
gospodarkę. Czkawką odbijają się
teraz Grekom nieprzeprowadzone
reformy i niska skuteczność sciągania podatków.
Serwis wynagrodzenia.pl przytoczył
listę najbardziej absurdalnych dodatków, jakie przez lata otrzymywali
ludzie zatrudnieni w państwowych
zakładach i firmach. Wprawdzie z
tych przywilejów nie korzystali wszyscy Grecy, ale faktem jest, że istniały
i miały się dobrze.
Miesięczne greckie bonusy:
• 870 euro – dla pracowników administracji za wysyłanie faksów
• 600 euro – za punktualne stawianie się do pracy
• 595 euro - za skuteczne prowadzenie spraw (ministerstwo sprawiedliwości)
• 450 euro – dla kierowców zawodowych za przejmowanie i zdawanie
samochodów
• 420 euro – za czyste ręce w pracy
• 310 euro – dla kierowców zatrud-

nionych w greckich zakładach autobusów pozamiejskich, którzy punktualnie przyjeżdżali na przystanki
• 290 euro - za doręczanie urzędowych kopert interesantom
• 120 euro - za korzystanie z darmowej, pracowniczej stołówki
• 69 euro – dla kierowców komunikacji publicznej, za przyjście do pracy i rozgrzanie silnika samochodu
Lista bonusów jest bardzo długa, a
znaleźć na niej można jeszcze takie
ciekawostki jak: bonusy dla osób,
które pracowały na wyższych piętrach i nie miały dostępu do windy,
ulgi dla leśników za pracę na zewnątrz, dopłaty do higieny osobistej,
dla osób, które musiały dojeżdżać do
pracy i dla tych, które w pracy noszą
okulary przy komputerze.
Dodatki do pensji pracowniczej…
tylko pozazdrościć!
50 proc. pensji – za ciągłość pracy
(wystarczyło pracować tylko 10 miesięcy u jednego pracodawcy)
15 proc. pensji – za pracę przy komputerze przez cały dzień
10 proc. pensji – dodatek za wysługę
lat (zaledwie po 3 latach pracy)
10 proc. pensji – za nieudokumentowaną znajomość języka obcego
15 proc. pensji – za uciążliwe warunki pracy (na przykład sprzątanie)
5 proc. pensji – za każdy rok nauki

Jak można się domyślać, każdy Grek
marzył o znalezieniu etatu w budżetówce, zwłaszcza że mógł przejść na
zasłużoną emeryturę wcześniej niż
inni mieszkańcy UE (w niektórych
sektorach nawet w wieku 53 lat).
Taki etat w państwowej firmie ustawiał człowieka na całe życie. Grecy
do perfekcji opanowali metody załatwiania sobie państwowej pracy, a
najczęstszym i najbardziej skutecznym sposobem były łapówki, wynoszące nierzadko nawet kilkanaście
tysięcy euro. Ale jak się raz zapłaciło
i dostało etat, to żyć nie umierać. Po
pierwsze można było być pewnym
stałej pensji. Po drugie wszystkie
dodatki, tak hojnie wypłacane przez
państwo, stanowiły niezły zastrzyk
finansowy, a etatowi szczęśliwcy
każdego miesiąca kasowali nawet
1.500 euro premii.
Inne greckie „kwiatki”
• Osoby utrzymujące się z turystyki pracowały tylko w sezonie (kilka
miesięcy w roku), w pozostałym
czasie otrzymywały od państwa zasiłek pozwalający na dostatnie życie.
Ulgi, z jakich korzystali pracownicy
tej branży, były ogromne. Dzięki dofinansowaniu przez 7-8 miesięcy w
roku, żyli szczęśliwie i bogato.
• Nagminnie wykorzystywano istniejącą lukę w przepisach prawnych
i budowano domy tak, aby z dachów
wystawały pręty zbrojeniowe, co
oznaczało, że budynek jest nieukończony i nie trzeba płacić podatku od
nieruchomości. Dlatego w greckim
krajobrazie dominują domy jednokondygnacyjne, często niemające
dachów, a z nieukończonego drugiego pietra wystają druty.
• Przez lata wielu mieszkańców kraju nie wykazywało fiskusowi swoich prawdziwych dochodów. Aby
nie płacić podatków od basenów,
Ateńczycy ukrywali przydomowe
wodne obiekty pod brezentem w
kolorze trawy. Kiedy urzędnicy skarbowi skorzystali z serwisu Google
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Maps okazało się, że w Atenach i
okolicy basenów jest blisko 17 tysięcy. Uczciwych, płacących podatki
obywateli, było zaledwie 300.
• Na niewielkiej wyspie Zakynthos
aż 700 osób pobierało przez dłuższy czas zasiłek dla niewidomych.
Późniejsze kontrole wykazały, że
wśród „niewidomych” pobierających świadczenia socjalne był między innymi kierowca taksówki, czynnie pracujący w swoim zawodzie.
• Państwo ingerowało w wiele dziedzin życia obywateli odgórnie regulując przepisy. Tak określany był
na przykład termin przydatności
mleka do spożycia i każdy musiał
się do tego zarządzenia dostosować,
żaden właściciel sklepu nie mógł
samodzielnie dokonywać przeceny
lub wyprzedaży. Ciekawostką były
także składki na emerytury pracowników piekarni pobierane od każdej
jednostki sprzedanej mąki.
• Apteki nie mogły dowolnie ustalać
cen na leki bez recepty, od tego były
rządowe rozporządzenia. Apteki w
miastach musiały być usytuowane
w odległości nie mniejszej niż 200
metrów jedna od drugiej i jedna apteka musiała przypadać na tysiąc
mieszkańców.
• Kobiety, które nie wyszły za mąż
przed 30 rokiem życia, otrzymywały
od państwa specjalne bonusy.
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• Kilka lat temu portal capital.gr informował o tym, że 40 tysięcy niezamężnych córek zmarłych pracowników budżetówki mogło dziedziczyć
ich emerytury, na co skarb państwa
musiał rocznie wykładać ponad pół
miliarda euro.
• Kolejnym absurdalnym pomysłem
było powołanie swego czasu przez
państwo tak zwanych Komitetów,
które nie wiadomo do czego służyły, ale zatrudnienie w nich znalazło
około 10 tysięcy osób. Doskonałym
przykładem był Komitet zarządzający jeziorem Kopais, które to jezioro
wyschło w latach trzydziestych ubiegłego wieku.
• Doskonałym przykładem absurdalnej polityki państwa była grecka
flota handlowa. Okazało się, że to
właśnie Grecy mają największy na
świecie tonaż, czyli ładowność statków – 220 mln ton. Dla porównania:
Niemcy – 114 mln ton. Wydawałoby
się, że będąc tak ogromną morską
potęgą mieszkańcy powinni żyć w
dobrobycie i szczęściu, ale transport morski w Grecji zwolniony był
z płacenia podatku, tak więc wiele
miliardów euro nie zasilało niestety
skarbu państwa.
Obecnie, w wyniku restrykcyjnych
cięć budżetowych, sporo z tych przywilejów umarło śmiercią naturalną.
Ku rozpaczy Greków, którzy jeszcze
nie tak dawno broniąc swoich bo-

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
• Autolaweta - Autoholowanie na terenie Belgii i Holandii,
0496.156.190
• Sprzedam rower składany w bardzo dobrym stanie. Gsm
nr: 0474 07 57 80
• Sprzedam: Labrador, 3 lata, chip, aktualna książeczka.
Cena : €100. Tel. +32 487 48 92 81
• Szukam współlokatorki na mieszkanie w Centrum.
Telefon: 0466 05 74 50
• Sprzedam nowy rower damski Lavenier model Elegance
oraz składany rower w bardzo dobrym stanie.
Tel: 0484 85 68 64
• Kursy języka polskiego od września w szkole dla dorosłych
ENCORA, Grotesteenweg 226 , Berchem. Tel. 0486/96 10 16
www.encora.be/talen lub facebook.com/Encora.cvo

Źródło: www.static.polskieradio.pl

nusów wyszli na ulice masowo protestując.
Skończył się grecki raj na ziemi.
To co byłoby nie do pomyślenia w
innych krajach, w Grecji stało się
normą. Wysokie emerytury, jeszcze
wyższe pensje, niski wiek emerytalny, niepłacenie podatków (prawie 60
proc. społeczeństwa) i rozdmuchane
świadczenia socjalne – to wszystko
spowodowało, że Grecja jest dzisiaj w takiej, a nie innej kondycji
finansowej. Przez lata była krajem
podatkowo-socjalnych absurdów i
skarbonką bez dna dla pracowników budżetówki. Teraz koszty naprawy państwa są o wiele wyższe,
niż bonusy, które przez lata Grecy
otrzymywali od państwa.
Malwina Komysz
Źródła: natemat.pl, biztok.pl, joemonster.org, fakt.pl, mypolacy.de,
tvn24bis.pl
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Ciekawostki
Alkoholizm łączy się z kolorem
oczu
Tak przynajmniej twierdzą amerykańscy naukowcy, którzy opublikowali wyniki swoich badań w
prestiżowym „American Journal of
Medical”. Według nich, osoby mające jasny kolor oczu szybciej uzależniają się od alkoholu niż ludzie
ciemnoocy. Jednak najczęściej po
kieliszek sięgają osoby niebieskookie.
Naukowcy uważają, że za taki stan
rzeczy odpowiedzialna jest genetyka, a dokładnie geny determinujące
kolor oczu odpowiadające za uzależnienie. Kolor oczu może też wpływać
na inne cechy psychofizyczne człowieka. Na przykład posiadacze niebieskich oczu mają o wiele niższą
tolerancję na ból i chętniej rywalizują z innymi.
Wielki Mur Chiński w niebezpieczeństwie
Eksperci alarmują, że prawie 10
procent tej słynnej budowli zniknęło już z powierzchni ziemi. Według
Chińskiego Państwowego Biura ds.
Dziedzictwa Kulturowego, przestało
istnieć prawie 2 tysiące kilometrów
Wielkiego Muru (całość liczy ponad
21 tys.km długości). Powodem takiego stanu rzeczy jest zła konserwacja zabytku, opady atmosferyczne,
a zwłaszcza ulewne deszcze i wiatry.
Mur niszczą także wyrastające w
szczelinach i pęknięciach drzewa,
których korzenie i konary rozsadzają budowlę. Dzieła zniszczenia dopełniają również turyści, wandale i
złodzieje kradnący zabytkowe cegły,
potem sprzedający je jako antyki.

Źródło: www.rmf24.pl

W prowincji Hebei, na niestrzeżonych odcinkach, Wielki Mur jest
w opłakanym stanie i grozi zawaleniem. Odpadło sporo cegieł, pozostawiając w budowli duże wyrwy.
Dziennikarze, którzy odwiedzili kilka z okolicznych wiosek odkryli, że
spora część domostw zbudowana została przy użyciu cegieł z Wielkiego
Muru. Obecnie tylko 8 proc. części
Muru zbudowanej za panowania dynastii Ming znajduje się w dobrym
stanie. Reszta powoli staje się ruiną.
Sposób na niską emeryturę
Włoska emerytka Maria Rosa
Delpero, mieszkanka Lombardii,
została bohaterką włoskich mediów kiedy okazało się, że w ciągu
pół roku wypożyczyła z biblioteki i
przeczytała 241 książek.
Jej emerytura wynosi mniej niż 750
euro, czyli niespełna połowę włoskiej średniej. „Pieniędzy ledwie
starcza mi do drugiego tygodnia” –
wyjaśniła i dodała, że lektury, zwłaszcza kryminały, pozwalają jej o tym
zapomnieć.
Emerytka nie lubi oglądać telewizji,
za to czyta więcej niż jedną książkę
dziennie. Za ten wyczyn miejscowa
biblioteka ufundowała jej specjalną
nagrodę.
Skarb Hitlera odnaleziony w nutach
Brytyjski muzyk Cyril Whistler odkodował tajemnicze symbole znajdujące się na partyturze „ MarschImpromptu” kompozytora Gotfryda
Federleina. Whistler połączył ze
sobą różne znaki, nuty i topografie
miasteczka Mittenwald w Bawarii,
ale przede wszystkim zainteresował
się torami kolejowymi, które przez
wiele lat nie były zaznaczane na żadnych mapach. W ten właśnie sposób odkrył zaginiony skarb Adolfa
Hitlera – sto sztab złota i diamenty.
Wakacyjny hit lodowy
Lody o smaku szynki parmeńskiej,
pesto i owczego sera z pieprzem, stały się przebojem tegorocznego lata
we Włoszech.
W rejonie Ligurii powodzeniem cieszą się lody o smaku makaronu z
sosem pesto z bazylii, parmezanu,
czosnku, orzechów i pecorino. W
Genui coraz większą popularność
zdobywa sorbet o smaku bazylii
i cytryny, natomiast w Campanii
króluje smak mozarelli. Na północy
Włoch, miłośnicy lodów zachwycają
się smakami szynki parmeńskiej i
parmezanu, w Lombardii do produk-

cji lodów wykorzystuje się dynię połączoną z likierem Amaretto, zaś w
Mediolanie klasyczny smak risotto
z szafranem połączono z ciastem
panettone.
Najdłuższa pizza na świecie
Na wystawie Expo w Mediolanie wypieczono najdłuższą pizzę margheritę na świecie, o wymiarach 1595
metrów długości, 45 centymetrów
szerokości i wadze 5 ton.
Do upieczenia pizzy rekordzistki rozłożonej na 800 stołach zużyto 1700
kilogramów mąki, tyle samo mozarelli, półtorej tony pomidorów, 150
kilogramów oliwy i 30 kilogramów
drożdży. Przez całą noc wykonywało ją 80 piekarzy i 200 ochotników.
Skosztowało ją 30 tysięcy zwiedzających wystawę Expo, a 300 metrów
pizzy trafiło do stołówek dla ubogich
w Mediolanie.
Bicie rekordu było uczczeniem 126
rocznicy narodzin pochodzącej z
Neapolu klasycznej włoskiej pizzy
margherity. W 1889 roku o przygotowanie przysmaku dla królowej
Włoch Margherity poproszono neapolitańskiego kucharza, który upieczoną pizzę nazwał jej imieniem.
Odpracowane mandaty
We włoskiej Padwie nie trzeba płacić mandatów wystawionych przez
straż miejską, można je po prostu
odpracować. Godzina takiej pracy
wyceniona została na 10 euro. Z zarządzenia rajców korzystać mogą
zarówno ukarani mandatami kierowcy, jak i wszyscy inni mieszkańcy czy turyści, którzy w jakiś sposób
naruszyli obowiązujący w Padwie
regulamin porządkowy.
Na przykład osoby nieprzestrzegające zakazu „publicznego pokazywania się w ubraniach, które naruszają
powszechne poczucie przyzwoitości”, muszą zapłacić 500 euro kary
lub odpracować społecznie na rzecz
miasta 50 godzin. Żebracy proszący
o jałmużnę (co w Padwie jest zakazane), poniosą karę w wysokości 100
euro lub10 godzin pracy, zaś pijący alkohol w miejscu publicznym,
zamiast płacić 300 euro mandatu,
mogą odpracować 30 godzin.
Każda osoba, która otrzyma mandat
lub grzywnę, może sama zdecydować czy go zapłacić, czy odpracować.
Opracowała:
Karolina Tomczak
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Porady z szuflady
Jesienne porządki w szafie
ciuchów jest babski wieczór. Może
okazać się, że nasze zbyt małe dżinsy
doskonale pasują na koleżankę, a
czerwony sweterek, w którym jest
jej nie do twarzy, przyda się właśnie nam. W ten sposób nie tylko
pozbędziemy się zbędnych rzeczy,
ale także zyskamy szansę na jakiś
nowy ciuch.

Źródło: www.ifemaniaczka.pl

Dużymi krokami nadchodzi jesień,
pora więc na przestawienie się na
tryb jesienno-zimowy i porządki w
szafie. Przy tej okazji warto krytycznym okiem spojrzeć na nasze ubrania i zastanowić się, jak przechować
przez kolejny sezon to, czego jesienią i zimą nie będziemy nosić.

w dobrym stanie, w których czujemy
się mało komfortowo. Nawet wtedy
kiedy wydają nam się ładne, nie
wkładajmy ich z powrotem do szafy,
bo i tak nie będziemy ich nosić. Żeby
segregacja miała sens, musimy odrzucić na bok wszelkie sentymenty
i być konsekwentni.

Najpierw segregacja
Zanim przystąpimy do segregacji
odzieży, trzeba wziąć sobie do serca zasadę, że jeżeli czegoś nie nosiło
się przez ostatni rok, to szanse, że
ten stan ulegnie zmianie są zerowe.
Czarna marynarka kupiona kilka lat
temu, wisząca do tej pory gdzieś z
tyłu szafy, będzie tak wisiała przez
następnych kilka lat. Za małe dżinsy
dalej będą przekładane z kąta w kąt,
a sfilcowany sweter niepotrzebnie
zajmuje miejsce. Dlatego wszelkie
sentymenty trzeba odłożyć na bok i
uczciwie sobie powiedzieć, że tych
rzeczy i tak nie będziemy nosić.
Odłóżmy więc to, co do tej pory zalegało w szafie, oraz wszystkie ubrania
za ciasne i za luźne. Można je ułożyć
w osobnej torbie i dać krawcowej do
poprawienia.

Wszystkie rzeczy najlepiej podzielić
na trzy kategorie:
1. do wyrzucenia
2. do oddania lub sprzedania
3. do schowania
Tak podzielone ubrania warto poddać kolejnej segregacji. Osobno:
bielizna, podkoszulki, bluzki na co
dzień, bluzki na imprezę, bluzki do
pracy, to samo z sukienkami, spódniczkami i spodniami, paskami, dodatkami i butami.

Na bok odkładamy także rzeczy,
które już nam się znudziły. Na sto
procent będziemy je przekładać z
miejsca na miejsce i znajdziemy sto
tysięcy powodów, żeby ich na siebie
nie założyć. To samo dotyczy ubrań

Kiedy już odłożyliśmy rzeczy, których na pewno nosić nie będziemy,
pozostaje pytanie co z nimi zrobić. Do wyboru mamy kilka opcji.
Popularne ryneczki, na których
sprzedaje się i kupuje ubrania z drugiej ręki, internet, wymiana ciuchów
lub oddanie ich osobom biednym.
Każda z tych możliwości jest dobra,
oczywiście najlepsza jest ta, z której
możemy dostać parę groszy i poświęcić je na zakup czegoś nowego.
Doskonałym sposobem na pozbycie
się niepotrzebnych ubrań i wymianę

Ubrania letnie i wiosenne
Należy umieścić je na najwyższych
półkach w szafie. Rzeczy wełnianych
i jedwabnych nie wolno przechowywać w zamkniętych pojemnikach,
powinny mieć dostęp do świeżego
powietrza. Jeżeli mamy taką możliwość dobrze jest trzymać je na wieszakach. Letnie i wiosenne rzeczy
w oczekiwaniu na następny sezon
trzeba uprać i wyprasować.
Buty dobrze oczyścić i spakować.
Ale najpierw wszystkie dokładnie
obejrzeć, a te które nadają się do naprawy (i które chcemy zachować) oddać do szewca. Następnie wyczyścić,
zakonserwować pastą lub kremem
do obuwia, włożyć do tekturowych
pudełek i położyć wysoko na półce
w szafie, chyba, że dysponujemy innym osobnym pomieszczeniem, w
którym możemy je przechowywać.
Ubrania jesienne i zimowe
Zakładamy, ze ubrania jesienno-zimowe były przez nas odpowiednio
przechowywane, teraz tylko należy
je wyjąć, odświeżyć i poukładać bądź
powiesić w szafie, oczywiście wcześniej odświeżonej z kurzu.
1. Szaliki i apaszki (często ześlizgujące się ze zwykłych wieszaków),
dobrze jest zawiesić na specjalnych
uchwytach.
2. Swetry wyprać w płynie przeznaczonym do miękkich, delikatnych
tkanin i wysuszyć. Najlepiej schną
rozłożone na ręczniku, nie tracą
wtedy swojego kształtu. Jeżeli po wyschnięciu będą zmechacone, można
wyczyścić je za pomocą specjalnej
maszynki lub małych nożyczek.
Sfilcowany sweter trzeba wyprać w
letniej wodzie z dodatkiem szamponu lub płynu do prania i dokładnie
wypłukać. Następnie namoczyć na
parę godzin w zimnej wodzie z dodatkiem mleka w proporcjach pół
szklanki mleka na jeden litr wody.
Potem wycisnąć w ręczniku, nadać
mu odpowiedni kształt i rozłożyć
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Można układać rzeczy w szafie od razu zestawami, na przykład do domu,
do pracy, na wyjście, albo uwzględniając kolory. Pamiętać trzeba o
odpowiednio dopasowanych wieszakach, aby rzeczy się nie zdeformowały. Duże, drewniane, dobre są do
marynarek, nie deformują kształtu
ramion, miękkie zaś na bluzki i sukienki. Wieszaki metalowe niszczą
ubrania.
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na ręczniku do suszenia. W trakcie
suszenia kilkakrotnie strzepywać.
3. Skórzane kurtki lub płaszcze wyczyścić, poddać farbowaniu lub renowacji. Będą wyglądać jak nowe.
4. Buty. Jeżeli nie zostały wyczyszczone i zakonserwowane po zakończeniu poprzedniego sezonu, trzeba
będzie je odpowiednio przygotować.
Oczyścić z zabrudzeń, wypastować,
a przede wszystkim zaimpregnować
(w przypadku butów skórzanych)
dzięki czemu materiał nie będzie
przepuszczał wody.
5. Wypłowiałą odzież można uratować. Wystarczy przez kilka godzin
moczyć ją w piwie. Czarne ubrania
można wyczyścić czarną kawą, zanurzając w niej szczotkę do ubrań i
przecierając miejsca, które chce się
wyczyścić.
6. Jasne skórzane rękawiczki dobrze
jest czyścic za pomocą ciepłej wody
i szamponu. Zakłada się je na ręce
i myje, a następnie płucze wodą z
dodatkiem gliceryny.
Układanie w szafie
Na najniższych półkach kładziemy
lekko złożone swetry. Wyprasowane,
grubsze sukienki i spódnice wieszamy. Bluzki mogą pozostać złożone,
ale najwygodniej przechowywać je
już wyprasowane na wieszakach, tuż
nad spódnicami i ułożone kolorami.
Dobrym i sprawdzonym sposobem
jest ułożenie rzeczy w szafie tak, by
łatwo można było się ubrać na tak
zwaną „cebulkę”, czyli najpierw
podkoszulki potem bluzki, bluzy i
swetry, wszystko oczywiście ułożone
kolorystycznie.

Dobrym sposobem wieszania rzeczy
jest ułożenie ich od najkrótszych do
najdłuższych, dzięki czemu na spodzie szafy bedzie można uzyskać
dodatkową, wolną powierzchnię, a
poza tym wisząca garderoba będzie
bardziej widoczna.
Rzeczy, które mają w szafie „gorsze
miejsce” nosi się rzadziej, dlatego
trzeba postarać się, aby wszystkie
były ułożone „sprawiedliwie” najlepiej na wysokości wzroku.
Nie zapominajmy o parasolach i
płaszczach przeciwdeszczowych,
które jesienią będą nam często potrzebne. Sprawdźmy czy rękawiczki
mamy do pary, być może jedna zawieruszyła się gdzieś i kiedy będziemy chcieli je założyć, zostaniemy z
jedną. Przejrzyjmy ciepłe rajstopy,
skarpety i uzupełnijmy zapasy.
Pachnąca szafa
Kiedy nasza szafa będzie już jesiennie uporządkowana, można w niej
umieścić zapachowe woreczki, które odświeżą ubrania i nadadzą im
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sympatycznego zapachu.
Można spryskać wnętrza mebla olejkiem (najlepiej lawendowym), albo
odświeżaczem. Jeżeli z szafy wydobywa się zapach pleśni lub nieświeżości, przed ułożeniem rzeczy trzeba
przetrzeć jej wnętrze wodą z octem, a
następnie wstawić do środka pojemniczki ze zmiażdżonymi goździkami.
Jeżeli i to nie pomoże, włożyć do szafy gorące mleko, zamknąć drzwi i
czekać aż wystygnie.
Z uciążliwym zapachem naftaliny
można sobie poradzić wstawiając
do środka mebla roztwór spirytusu
i soku cytrynowego. Sprawdzają się
także domowe zapachy, na przykład
saszetka z suszoną lawendą, suszone płatki kwiatów, sól do kąpieli w
woreczku. Można też skropić kawałek materiału perfumami lub olejkami eterycznymi. Zapachowe elementy najlepiej umieszczać w drzwiach
szafy, gdzie cyrkulacja powietrza jest
najsilniejsza.
Kiedy porządki w szafie są zrobione, a niepotrzebne rzeczy odłożone, można zastanowić się czego w
jesienno-zimowej garderobie nam
brakuje. Nie wolno jednak robić
tego wcześniej niż po zakończeniu
porządków, bo dopiero wtedy będziemy mieć rozeznanie czego nie
posiadamy i tym samym nie kupimy
kolejnej niepotrzebnej nam rzeczy.
Marzena Dobrowolska
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Okiem psychologa
Krytyka.
Jak ją rozróżnić i jak się przed nią bronić?
Dla wielu z nas ocena wyrażona
przez innych może wywoływać napięcie, lęk, poczucie zagrożenia czy
zagubienia. Krytyczne słowa wypowiedziane pod naszym adresem,
zwłaszcza przez bliskie osoby, odbierają nam poczucie własnej wartości,
wpędzają w niezadowolenie z siebie
i przygnębienie. Zaczynamy się zastanawiać, jak bardzo świat i inni ludzie są nam nieprzyjaźni. Czujemy
się niesłusznie i niesprawiedliwie
oskarżeni, czasem zmanipulowani
i zaczynamy się bronić. Jak? – Każdy
z nas pewnie inaczej.
Fala krytyki powoduje, że czujemy
się skrzywdzeni, nie potrafimy myśleć, działać. Często wycofujemy się
milcząc i oczekując, że druga strona domyśli się, jak wielką krzywdę
nam uczyniła i przeprosi. Jeśli to
nie nastąpi, zadra w sercu zostaje, powiększa się rozgoryczenie i
poczucie bycia nieszanowanym i
nieakceptowanym. Taka postawa
może w konsekwencji doprowadzić
do zamykania się w sobie i poczucia
bycia niezrozumianym. Rośnie wrażliwość na słowa i niewiele trzeba, by
nawet w błahych stwierdzeniach doszukiwać się krytyki i niesprawiedliwej oceny.
Niektórzy z nas bronią się atakując,
wchodzą w utarczkę słowną, co rozmydla odpowiedzialność za słowa.
Krytykowani, odczuwamy jawną
niesprawiedliwość wypowiedzia-
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nych słów i zaczynamy walkę. Nie
potrafimy wytrzymać wyrządzonej
krzywdy i robimy wszystko, by druga
strona nie pozostała w przekonaniu,
że ma rację. Czasami tłumaczymy i
usprawiedliwiamy swoje działania, a
potem odczuwamy złość i gniew, że
to zrobiliśmy. Niekiedy bagatelizujemy i łagodzimy to co słyszymy i za
wszelką cenę chcemy doprowadzić
do zamknięcia trudnej dla obu stron
sytuacji.
Krytyka słuszna i niesłuszna
To nie krytyka ma na nas wpływ, ale
znaczenie jakie jej nadajemy i sposób w jaki ją przyjmujemy. Dopóki
nie zinterpretujemy słów wypowiadanych przez drugą stronę jako krytykujących, osądzających, oskarżających nas – nie mają one dla nas
znaczenia.
Żeby nie odbierać słów jako krytycznych wobec nas, trzeba siebie
i drugą osobę (każdą osobę) traktować z szacunkiem, jako odrębną
istotę, która myśli inaczej niż my,
mówi inaczej niż my i działa inaczej
niż my. Jest INNA, co nie znaczy że
gorsza, czy lepsza. To są jej opinie, jej
słowa, jej myśli i jej uczucia. Kiedy
więc wyraża ona jakieś zdanie, np.
„jesteśmy razem ze sobą już 20 lat i
nigdy mnie nie wspierałaś, nie pomagałaś”, nie tłumaczymy się, nie
wyjaśniamy, nie bagatelizujemy, nie
atakujmy – wyrażamy zrozumienie
i szacunek do jej słów mówiąc: „rozumiem, że tak myślisz”.
To jest trudne, zwłaszcza na początku wydaje się wręcz niemożliwe do
wykonania – tyle że ćwiczenie czyni
mistrza. A poczucie, że odpowiadamy za to co i jak powiemy, jest wielką nagrodą wzmacniającą w nas
chęć powtarzania takich zachowań:
szacunku do ciebie i do siebie.
Jeżeli uważamy krytykę za niesłuszną, odpierając zarzuty, warto posługiwać się takimi zwrotami jak:
• mam inne zdanie na ten temat
• myślę o sobie inaczej
• mam odmienną opinię w tej kwestii
• ja tak o sobie nie myślę
• inaczej widzę tę sytuację
I czekać na reakcję drugiej strony.
Gdy zapyta „no to co myślisz?” –
Wtedy krótko jednym lub dwoma

zdaniami mówimy o tym co myślimy, jak się czujemy i jak widzimy
tę sytuację. Jeśli nie zapyta – wtedy
powtarzamy te zdania nie dając się
wciągnąć w utarczkę słowną ani też
w poczucie krzywdy.
Jeżeli zgadzamy się z krytyką możemy powiedzieć:
• mam podobne zdanie na ten temat
• myślę o sobie podobnie
• podobnie widzę tę sytuację
I prowadzić konwersację do woli, bo
jest porozumienie.
Krytyka częściowo słuszna
Kiedy krytyka łączy w sobie obiektywną prawdę z interpretacją, z jakimiś niesprawiedliwymi i uogólnionymi zwrotami, oskarżającymi czy
ubliżającymi, sytuacja się komplikuje. Czasami zawiera elementy słuszne, prawdziwe, ale możemy usłyszeć
też coś, z czym się nie zgadzamy i
co budzi nasz sprzeciw. Jest to tak
zwana krytyka częściowo słuszna.
Najczęściej jest wyrażana w momencie, gdy zachodzi jakiś incydent –
zdaniem krytykującego stanowiący
dowód, że właśnie jesteś taki jak on
mówi i że zachowujesz się właśnie
w taki sposób. Na przykład: umówiłeś się, że pójdziecie na zakupy
lub obiecałeś, że kupisz po drodze
chleb, lub umówiliście się, że dzisiaj,
porozmawiacie o synu. Okazało się
jednak, że nie zdążyłeś na wspólne
zakupy, nie kupiłeś pieczywa, wróciłeś później niż zwykle do domu i nie
było już czasu na rozmowę. I wtedy
słyszysz: „miałeś być o tej godzinie,
tyle czekałam, gdzie ty chodzisz, nie
można na ciebie liczyć, nie dam się
już nabrać na takie umawianie”.
Albo: „jak sama nie kupię chleba
to nikt tego nie zrobi a ty najmniej,
o czym ty myślisz, jednej rzeczy nie
umiesz załatwić”. Lub „specjalnie
tak robiłeś, żeby nie przyjść, sama
mam się borykać z dziećmi, wszystko na mojej głowie, mam tego dość”.
Co robimy słysząc takie oskarżenia?
Uciekamy od tego co jest prawdą i
faktem. Uciekamy od tej prawdy i zaczynamy się tłumaczyć, usprawiedliwiać, bagatelizować, albo atakować.
Efekt jest zawsze taki sam – odsunięcie się od siebie, poczucie bycia
niezrozumianym, zaatakowanym,
zero porozumienia i bliskości.
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Musimy oddzielić to co jest faktem i prawdą, od tego co jest krytyką, oskarżeniem i uogólnieniem.
Odpowiedzialność możemy wziąć
tylko za tę część rzeczywistości, która jest zgodna z prawdą. To oddzielenie faktów od niesprawiedliwego
oceniania porządkuje sytuację, a
wzięcie odpowiedzialności za to co
się rzeczywiście stało, pomaga zażegnać konflikt.
Jak to wygląda w praktyce? Mówimy:
„To prawda, nie byłem na czas i za to
cię przepraszam. Natomiast w sprawie mojej odpowiedzialności mam
inne zdanie na ten temat”. Albo:
„Nie kupiłem chleba i bardzo cię
przepraszam, ale mam inne zdanie
na temat załatwiania przeze mnie
innych spraw”.
Taki sposób załatwienia problemu
powoduje, że nie ma powodów do
kłótni, natomiast przekazujemy
rozmówcy informację, że jego uogólnienia nie mają racji bytu, że są nieprawdziwe i w ten sposób odbieramy im moc sprawczą. Równocześnie
przeproszenie za zaistniałą sytuacje
ułatwia a nie utrudnia kontakt.
Jeśli rozmówca stosując krytykę
krzyczy używając obraźliwych słów
i określeń, wtedy właściwą reakcją
jest stanowczy protest. Dopiero potem możemy odnieść się do rzeczywistości, by wziąć odpowiedzialność
za swoje rzeczywiste błędy. Na przykład: „Nie podoba mi się sposób w
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jaki się do mnie odnosisz, nie życzę
sobie byś podnosiła na mnie głos i
wyrażała się w taki sposób. To prawda, nie przyniosłem chleba i rozumiem, że jesteś rozdrażniona i się
gniewasz”.
Krytyka zamaskowana (aluzje)
Niby wszystko jest w porządku, ale
na płaszczyźnie emocjonalnej wyczuwamy w słowach drugiej osoby
„szpilki” kierowane w naszą stronę.
Zaczynamy czuć się obciążeni wyrażoną w sposób zakamuflowany
treścią, a intencje drugiej osoby
nie są dla nas jasne i odbieramy
je jako wieloznaczne. Jedyne co w
takiej sytuacji powinniśmy zrobić,
to wykazać się odwagą i nazwać po

imieniu ukrytą aluzję. Wyciągnięcie
jej na światło dzienne powoduje, że
krytykujący zmienia swoje nastawienie i często zaczyna się tłumaczyć.
Każdy z nas popełnia błędy.
Przyjmijmy za nie odpowiedzialność i przejdźmy do konkretnych
czynów. Drugi człowiek może się
mylić w ocenie naszych zachowań,
dlatego pamiętajmy, że to co słyszymy o sobie, jest ważne dla nas.
Tyle tylko, że nie zawsze to prawda
absolutna. Jeżeli krytyką naruszamy
czyjeś granice, weźmy za to odpowiedzialność i spróbujmy naprawić
to, co się stało.
Maria Rabsztyn

52

Antwerpia po polsku

wrzesień 2015

Słowo o byle czym
Nie jest łatwo – i nigdy nie było –
ustosunkować się do otaczającej nas
rzeczywistości. Jeśli czyni się to na
użytek własny, w zaciszu własnej
czaszki, to pół biedy.
Rzecz ma się zupełnie inaczej, jeśli
chce się wypowiedzieć lub napisać
słowa, które są skierowane do drugiej osoby i zrobić to tak, żeby faktycznie do niej dotarły przynosząc
nam satysfakcję z tego, że przynajmniej zostaliśmy wysłuchani. – Bo
przecież nie zakładamy, iż nasze
narzekania lub zachwyty cokolwiek
zmienią.
Nie przypuszczam, żeby ten artykuł był kiedykolwiek czytany przed
większym audytorium np. podczas
sympozjum pod hasłem „co w trawie
piszczy”, na które przyjdą cztery osoby. Tak więc mogę tutaj zwrócić się
tylko do pojedynczego Czytającego.
Ale w to mi graj, bo lubię bardziej
kameralne spotkania.
Tak więc Szanowna Czytająca
Pojedynczo Osobo, zechciej uprzejmie wraz ze mną dowiedzieć się, co
tym razem przyjdzie mi do głowy.
Indywiduum, do którego skierujemy
jakiekolwiek słowa, jak tylko zmiarkuje o czym chcemy powiedzieć,
najczęściej natychmiast uruchamia
swoją wiedzę na dany temat i jest
gotowa tą wiedzą nas zarzucić i przytłoczyć pozbawiając nas tchu. To, że
właśnie my proponujemy temat naszej wypowiedzi, a nawet ewentualnej dalszej konwersacji, nie ma dla
niej żadnego znaczenia. Dla naszego
rozmówcy zwykle liczy się to, co on
ma właśnie do powiedzenia.
W tym celu mimiką i mową całego
ciała informuje nas, że oto teraz ON
zabierze głos. Próbujemy ratować sytuację, zaczynamy mówić głośniej i
szybciej, ale nasze myśli rozpierzchły się już w popłochu. – Głos nam
odebrano.
Są jednak tacy, którzy są zaprawieni w podobnych bojach. Np. osoby
prowadzące rozmowy w mediach.
Temat rozmowy jest zwykle uprzednio w zarysach zaplanowany, ale
każdemu z rozmówców nieoczekiwanie mogą przyjść do głowy inne
tematy, które chciałby podjąć. – Nic
z tego, zwłaszcza, jeśli jest to gość
programu. Nawet jeśli przypomni
on sobie ostatnią kłótnię z sąsiadką,
nie wytrzyma nerwowo i krzyknie do
mikrofonu – A ta jędza, która mieszka nade mną, jest głupia! – Ta kon-

strukcja słowna w eter nie pójdzie,
pomimo że program jest na żywo.
Jakiż może być tego powód? Obawa
przed obciachem-blamażem osoby
chcącej sobie w ten sposób ulżyć?
– Nie tylko.
W grę może wchodzić gnuśność
naszych zmysłów, które są zawsze
spóźnione w stosunku do rzeczywistego czasu zdarzeń i z tego powodu zawsze żyjemy w przeszłości. A
że urządzenia elektroniczne ciągle
jeszcze wyobraźni nie posiadają, być
może dlatego często są w stosunku
do czasu rzeczywistego spóźnione.
Jak widać, wypowiadanie się wymaga uruchomienia wyobraźni, co
czasem objawia się stwierdzeniem
„to się wytnie”, które funkcjonuje
wszędzie tam, gdzie tylko funkcjonować może. Chyba każdy piszący,
cokolwiek by pisał, od czasu do czasu zdecydowanym ruchem skreśla
jakiś fragment marnując na to tyle
atramentu, ile starczyłoby na napisanie kilku zdań. – Ale czego nie robi
się dla prawdy.
W tym miejscu chciałbym wystąpić
ze skromną inicjatywą.
Zakładając, że każdy piszący zachowuje swoje rękopisy, w których są
skreślenia i poprawki, proponuję,
aby w pewnym momencie swojego
życia zebrał te wszystkie skreślenia
i urywki tekstu zanim były później
poprawione i spisał je w jednej osobnej książce.
– Ależ to by była lektura! Poza tym
czytelnik miałby szansę choć zbliżyć
się do czasu rzeczywistego w którym
owe urywki tekstu spontanicznie
spływały autorowi z pióra.
W tym miejscu z rozrzewnieniem
wspominam mój stary komputer
Atari 1040, na którym uczyłem
się układu czcionek w układzie
QWERTY, któremu jestem wierny
do dzisiaj. Nie da się bowiem ukryć,
iż moje ulubione pióro po raz kolejny zaschło i już od dawna sięgam
po niezawodny cienkopis.
Aha! A inne środki wymiany informacji w których „to się wytnie” też
funkcjonuje? – Przepraszam, ale
tam ja mojej inicjatywy nie kieruję.
Pozostańmy przy słowie pisanym.
Jako że miało być o przychodzeniu
do głowy: wgapiam się w wyimaginowany ekran, który rozwiesiłem
nad horyzontem mojego zadumania
się i co? – Koło.
Ściślej mówiąc, okrąg horyzontu,
który ma to do siebie, że dogonić go

nie sposób, gdyż zawsze pozostajemy w jego centrum. Przemierzamy
krainy spraw małych i wielkich,
horyzont widzimy tak daleko na ile
pozwala nam… Ach, dajmy temu
spokój. – Jednak niezależnie od tego, jak daleko nasz horyzont sięga,
pozostając w jego centrum jesteśmy
ciągle zdani na pokusę przekonania,
że właśnie my znajdujemy się w
centrum wydarzeń i zainteresowania wszystkich tych, których nasz
horyzont obejmuje.
Z geograficznego punktu widzenia
w centrum pozostajemy zawsze, ale
wystarczy że pojawi się inna osoba
z własnym horyzontem i rzecz się
komplikuje. Oba horyzonty mogą
się przeciąć co najwyżej w dwóch
punktach (często są dwa w jednym, czyli miejsce pierwsze i zarazem ostatnie). Może być tak, że jeden będzie zawierał drugi (oby nie
koncentrycznie), albo też mogą się
idealnie na siebie nałożyć. Pozornie
ten ostatni stan rzeczy jest idealny,
gdyż może oznaczać jednomyślność
dwóch osób obdarzonych horyzontami. – Nic z tego! Punkt widzenia to
jedno, a punkt siedzenia, to drugie.
W drugim przypadku o jednomyślności mowy być nie może i tłumaczyć tego nikomu nie trzeba.
Ale mój ekran nad horyzontem dalej
wisi i powiewa, Coś tam na nim majaczy. A to strzępki wspomnień, a to
sprawy bieżące, które szybko strzepuje łopot ekranu w wietrze mojego
zniecierpliwienia, a to marzenia do
spełnienia, a w końcu plany ciągle
domagające się realizacji.
Jeden z obrazków nawet mi się spodobał i zerwałem się z miejsca aby
go przytrzymać, ale im szybciej sięgałem do niego, tym szybciej się ode
mnie oddalał. – Co za los – myślę sobie. – To, co dobre i piękne, pojawia
się niespodziewanie i natychmiast
znika, a to, co pozostaje, zwyczajną
treścią życia nazywać mi każą. Ale
to nic. – To się wytnie. Przecież przez
ułomność naszych zmysłów i tak ciągle żyjemy w przeszłości. Ktoś się do
mnie uśmiechnął? Kiedy to dotrze
poprzez zmysły do mojej świadomości, już jest przeszłością i przechodzi
do moich wspomnień. – To się wytnie. Miałem dziś ciężki dzień? To
już jest przeszłość – To się wytnie. Z
każdego nośnika a także z tej kartki papieru łatwo można wszystko
wyciąć. Ale słowa padły i zdarzenia
się dokonały. Tego z przeszłości się…
nie wytnie.
Michał Nowacki
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Autobus do Polski
Szparagowe plony czyli jak ta zagranica
zmienia człowieka
Dajmy na to taki Hugo Grocjusz,
facet wiedział, że natura ma swoje
zasady. Wiedział, że wszelkie zasady
i prawa, w szczególności współmałżonki, lepiej by każdy mościl i paź
Posejdona respektować chciał. Taki
Hugo to był gość! Ale nie ma co marzyć drogie Panie, te czasy za Wami.
Poszukajmy na własnym podwórku,
choć niezwykle międzynarodowym,
w okresie wakacji. Weźmy na ten
przykład pod lupę takiego współczesnego Henryka nasiąkniętego
onetowskimi wiadomościami o tematyce mocno pudelkowej i oddalonej od treści informacyjno-edukacyjnych. Ale Heniu też gość! I weźmy
na to, jedzie taki Heniu na te zbiory
do niemieckiego raju pracy i musi
uczyć się wszystkich praw natury od
początku i to w języku zbliżonym do
niemieckiego. Całe szczęście, że żona ma głowę na karku i jeszcze w
języku ojczystym, uprzedziła Henia
jak się szparagę na uwięzi trzymać
powinno. Bo okazuje się akurat, że
to umiejętność najbardziej pożądana w kryzysie gospodarczo małżeńskim - mimo, że element podniosły,
bo międzynarodowy rynek pracy w
grę tu wchodzi. Do rzeczy, otóż posiadanie zdolności tej to nie lada
wyzwanie w tym gąszczu różnistych
szparagowych plonów na plantacji
pełnej międzynarodowych pokus. I
tak się domyślać zacząłem, że Heniu
stąd uprzedzenie do Unii ma. I się
zaczęło, Heniu mi wszystko obrazowo opisywał co łyk i co godzinę równo jak ze szparagowym zegarku
w ręku. Co wiadomości w radio, to
Heniu Grocjusz opowiadał szparagowe meandry letnich ciężkich czasów, bo z elementem (a kysz!) międzynarodowym - to ważne! Zanim
doszedłem do tego co wspólnego
ma narodowy wybór Prezydenta
Andrzeja Grocjusza II, z tymi szparagami międzynarodowymi, Heniu
przedstawił mi pierwszego asa z
rękawa - równo z wiadomościami
w radio- żeby nie było opóźnienia,
przecież 8 lat na to czekał. Heniu
mówi, że w Polsce to on zawsze
sprawdza cztery albo sześć razy czy
dokręcił kran, czy aby na pewno odłączył telewizor, internet, dekodery
rodzaju wszelkiego no i czajnik na
wszelki wypadek. I jeszcze raz czy
dokręca gaz - tak dla pewności. Po

Źródło: www.dreamstime.com

raz kolejny sprawdza zamknięte juz
okna i balkon. Zanim zastanowi się
czy na pewno wszystko pozabierał
ze sobą (najważniejsze ładowarki
do telefonu!), zdąży zapomnieć czy
na pewno dokręcił ten kran, odłączył telewizor i internet, czy pozamykał te cholerne okna... Mnie już
nogi wiercą, głowa pęka od rutyny
Henia, mięsień szyjny większy jak
biceps od przytakiwania. To Heniu
tłumaczy, że nie wie od kiedy to
zboczenie albo natręctwo ma, przecież nigdy nikogo nie zalał, zawsze
drzwi zamykał, okna przed wyjściem
sprawdzał, od momentu pojawienia
się w naszym życiu Internetu zawsze
go przed dłuższymi podróżami wyłączał. I właśnie ten nasz Heniu, to nie
wiedział za jakie grzechy! Ale chłop
domyślny, diagnozę postawił. Mówi,
że jak teraz wybrali Prezydenta
Andrzeja Grocjusza II to on wraca
z tych szparagowych plantacji, bo
natręctwa mu zniknęły, a nawet na
tacę nie dał. Cuda na kiju Heniu
wiwatuje! Mówię do Henia, że nie
rozumiem związku bo chaotyczna
rozmowa się wytworzyła. Heniowi
Grocjuszowi wcale to nie przeszkadzało. Wszak, nierozumienie to nie
grzech śmiertelny. Okazało się, że
mój szparagowy przyjaciel diagnozę natręctw postawił na tle europejskim, mimo, że Europa mu pracę

dała - choć według Henia to też skaranie boskie. I teraz jeśli wybór narodowy mamy, to obawy, natręctwa
i szparagi Henia poznikały.
Musiałem odetchnąć od Henia.
Udałem, że śpię. I tak myślę zamroczony informacjami, że dzieje się źle.
Tu z jednej strony bezrobocie udało nam się wreszcie zbić w gorączce lata i przedwyborczej gonitwie,
od tygodnia utrzymuje się procent
bezrobocia jednocyfrowy a tu takie
zagrożenie masowych powrotów
Heniu zasiewa. Mówię do siebie, że
jak czegoś nie zrobię, a czuję obowiązek ratowania świata, to naszą
gospodarkę ta szparaga rozerwie na
strzępy i amen!
Niestety, resztę podróży chyba wolałem przespać, zwłaszcza że kolejna
kampania nas czeka, i chcę, mimo wszystko, bo wierzący ze mnie
chłop, obudzić się w nowej lepszej
Polsce. A swoją drogą, nie przypuszczałem nigdy, że człowiek taki odnowiony, zmieniony po jednej podróży
może wysiąść na naszej ziemi - i to
bez szparagi!. To niesamowite jaki
to człowiek zmieniony może wrócić
z tej zagranicy...
Pamiętajcie! gdziekolwiek byście
nie byli respektujcie prawa natury! :)
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 21
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/.

