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Zmiana czasu
Zmiana z czasu letniego na zimowy, czyli astrono-
miczny, nastąpi w nocy z soboty 24 październi-
ka na niedzielę 25 października 2015 r. (ostatni 
weekend października). 
Przejście z czasu letniego na astronomiczny, po-
tocznie zwany zimowym, skutkuje jedną dodatko-
wą godziną w nocy z soboty na niedzielę (cofamy 
zegarki o godz. 3:00 na 2:00). 



Szanowna redakcjo, 
Chciałabym za pośrednictwem gazety zaapelować do wszystkich rodziców o rozsądne zamieszczanie zdjęć 
swoich pociech na Facebooku. Rodzice zakochani w swoich dzieciach i zapatrzeni w nie jak w obrazki 
zapominają, że już dla kilkuletniego człowieka oglądanie swoich zdjęć, na których widać jak dłubie w 
nosie, czy biega w pampersie, są żenujące i stają się powodem drwin i docinków kolegów. Dorośli zapo-
minają, że gdzieś są granice prywatności, a na Facebooku wprawdzie świat jest wirtualny, ale przenosi 
się natychmiast do codziennego życia. Zapominają także o tym, że to co raz zaistniało w internecie, po-
zostaje tam na zawsze, i o tym, jak wielką krzywdę wyrządzają dziecku publikując jego zdjęcia nago lub 
w bieliźnie. Nie ma znaczenia, że jest to małe dziecko. Takie zdjęcia mogą być potem przetwarzane i w 
różny sposób wykorzystywane. I co z tego, że po pewnym czasie rodzice usuną je ze swojego profilu, skoro 
zdjęcia już „żyją” w sieci i nie sposób przewidzieć u kogo się znalazły. Każdy, dosłownie każdy, może je 
pobrać i opublikować w dowolnie wybranym celu. Zdarza się, że są one „przywłaszczane” przez osoby 
o skłonnościach pedofilskich. Nie ma nic złego w utrwalaniu radosnych chwil i dzieleniu się zdjęciami 
swoich pociech, pod warunkiem, że mamy świadomość konsekwencji i jesteśmy przekonani, że takie 
materiały nie wyrządzą krzywdy dziecku, bo przecież o jego dobro tutaj chodzi. Wszystko jest dobrze do 
momentu, kiedy przekracza się pewną granicę i zaczyna się ośmieszanie. Publicznie dzielić się można 
tylko tymi zdjęciami, które nasze dzieci jak dorosną będą oglądały z przyjemnością, 
a nie ze wstydem. Zdjęcia intymne powinny znajdować się 
w rodzinnym albumie, a nie na portalu społecznościo-
wym. Natomiast jeżeli chodzi o inne zdjęcia, to wyobra-
żam sobie jak czuje się nastolatek wiedząc, że gdzieś w 
sieci jest zdjęcie uwieczniające jego siedzenie na nocniku. 

Z poważaniem, Marta

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Wyborcy przebywający w dniu wyborów – 25 października 2015 roku, za granicą, będą mogli wziąć udział w 
głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz zostaną wpisani na podstawie 
osobistego zgłoszenia do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca 
pobytu wyborcy. 

ZGŁOSZENIE DO SPISU WYBORCÓW
Wyborca dokonuje zgłoszenia do konsula w formie elektronicznej pod adresem: https://ewybory.msz.gov.pl/         
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, 
oznaczenie miejsca zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu 
lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania, numer ewidencyjny PESEL, miejsce wpisania 
wyborcy do rejestru wyborców w Polsce.

Możliwe jest również dokonanie zgłoszenia ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaxem. Zgłoszenia 
można dokonać najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania przy wyborze opcji głosowania osobistego, tj. do 
22 października 2015 roku, natomiast najpóźniej na 18 dni przed dniem wyborów, tj. do 7 października 2015 
roku, wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. W dniu głosowania, 
tj. 25 października 2015 roku lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 7.00 do 21.00 bez przerwy w na-
stępujących siedzibach w Belgii:
•BRUKSELA: 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 Ambasada RP, Rue Stevin 139, 1000 Bruxelles *
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 Ambasada RP  - dawna siedziba, Avenue des Gaulois 29, 1040 Etterbeek 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 Wydział Konsularny Ambasady RP, Rue des Francs 28, 1040 Etterbeek*
                                                            - dla wyborców, których nazwiska rozpoczynają się na literę:  od A do Ł
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 Wydział Konsularny Ambasady RP, Rue des Francs 28, 1040 Etterbeek*
                                                             - dla wyborców, których nazwiska rozpoczynają się na literę: od M do Ż
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 Polska Misja Katolicka, Rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles (Saint-Gilles) 
•ANTWERPIA: 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Generała Maczka,                                                                                       
Sint Jan Bergchmanscollege, Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen

*siedziba obwodowej komisji wyborczej przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych



bardziej znany to Salvator ważący 
ponad 8 ton. Na platformie, nieco 
powyżej 150 stopnia, jest kołowrót 
używany kiedyś do wciągania na 
wieżę dzwonów i materiałów do 
renowacji. Ciekawostką jest zegar 
kompletowany po II wojnie świato-
wej z elementów odnalezionych w 
różnych częściach kraju. Ostatnia 
mała część, której długo nie można 
było znaleźć, sprowadzona została 
z Holandii i odkupiona za kilogram 
belgijskich pralinek. W 1999 roku 
dzwonnica wpisana została na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 
w kategorii miejskie wieże strażni-
cze (Beffroi). Ciekawostką jest fakt, 
że wieża stanowi własność miasta 
Mechelen, a katedra – kościoła. 

W swojej historii Mechelen miało 
trzy ratusze. Pierwszym był pocho-
dzący z XIII wieku Schepenhuis, 
najstarszy murowany budynek we 
Flandrii i dawna siedziba Sądu 
Najwyższego (Grote Raad). Obecnie 
mieści się w nim miejskie muzeum. 
Drugi to Huis den Beyaert – kiedyś 
noclegownia dla pielgrzymów, od 
1474 roku ratusz, a teraz budynek 
poczty. Dzisiejsza siedziba władz 
miasta składa się z trzech części: su-
kiennic z barokowymi dekoracjami, 
do których co jakiś czas dobudowy-
wano kolejne elementy, pałacu oraz 
budowli współczesnej, która archi-
tektonicznie nijak ma się do całości. 
Początkowo planowano, że częścią 
ratusza będzie także dzwonnica, 
ale kiedy handel suknem przestał 
się opłacać i kasa miejska świeciła 
pustkami, dorobiono tylko dach i 
tak już pozostało. Boczna elewacja 
ma 19 kolumn oraz kunsztownie 
wykonaną bramę z posągiem św. 
Rombouta. 

Przed ratuszem, na wprost wejścia 
do biura informacji turystycznej, stoi 
współczesna rzeźba przedstawiają-
ca najsłynniejszą lalkę w Belgii – 
Opsinjoorke – maskotkę miasta, 
dawny symbol męskiej nieodpowie-
dzialności. Kukła i jej poprzednicz-
ki nosiły całe mnóstwo dziwnych 
imion na przykład „vuilen bras” (nie-
wierny pijak), czy „sotscop” (zotskop 
– głupek). Od wieków obnoszono je 
po ulicach miasta i podrzucano w 
prześcieradle. W 1775 roku złapał 
ją pewien młodzieniec z Antwerpii, 
co skończyło się dla niego niezbyt 
przyjemnie. Został oskarżony przez 

ołtarza ufundowanego przez cech 
kamieniarzy. Ołtarz zwieńczony jest 
posągiem dłuta Lucasa Faydherbe, 
ucznia Rubensa. 

W dziewięciu kaplicach usytuowa-
no 25 średniowiecznych malowideł 
przedstawiających sceny z życia 
św. Rombouta. Warta obejrzenia 
jest także ambona umiejscowiona 
na kamiennej podporze, wyglądem 
przypominająca zwalone drzewo 
oplecione przez gałęzie, liście i 
kwiaty. W katedrze znajduje się 
tablica upamiętniająca pielgrzymkę 
polskiego papieża Jana Pawła II do 
Belgii w 1985 roku. 

Wymownym symbolem Mechelen 
– miasta pełniącego dawniej rolę 
stolicy Niderlandów, jest dzwon-
nica, której budowę rozpoczęto w 
1452 roku. Początkowo planowano 
wzniesienie 167-metrowej wieży, 
która miała świadczyć o wyższości 
Mechelen nad innymi flamandzki-
mi miastami. Jednak z powodu wie-
lu niesprzyjających okoliczności, a 
przede wszystkim braku funduszy, 
budowa zakończona została na wy-
sokości 96 metrów. Na niedokoń-
czoną wieżę prowadzi 540 stopni, 
ale widok który się z niej roztacza 
jest naprawdę niezwykły. Od XVIII 
wieku na wszystkich czterech stro-
nach wieży wisiały zegary, zniszczo-
ne podczas bombardowania miasta  
w czasie II wojny światowej. 

Wewnątrz dzwonnicy znajdują się 
organy składające się z 6606 pisz-
czałek i 98 dzwonów. Najstarszy z 
nich pochodzi z 1480 roku, a naj-

Poznajemy Flandrię  
Miasta i miasteczka - Mechelen część II
Siedziba prymasa Belgii i religijna 
stolica kraju położona nad rzeką 
Dijle w prowincji Antwerpia w po-
łowie drogi między Antwerpią a 
Brukselą. Ważny węzeł kolejowy 
i drogowy, ośrodek turystyczny, 
znany także z uprawy szparagów i 
kalafiorów oraz koronek zwanych 
Malines. 

Grote Markt i jego zabytki 
Podobnie jak w przypadku innych 
średniowiecznych miast Grote 
Markt w Mechelen ma zabudowę 
charakterystyczną dla starych ryn-
ków, gdzie brukowany plac otaczają 
kamienice, a małe sklepiki, kramy i 
kawiarenki wabią turystów. 

Atrakcją rynku jest bez wątpienia 
górująca nad miastem Katedra 
Świętego Rombouta (De Sint-
Romboutskathedraal ), której budo-
wę rozpoczęto na początku XIII wie-
ku od osuszenia okolicznych bagien. 
Długość świątyni to ponad 100 me-
trów, a jej powierzchnia zajmuje pra-
wie 4 tysiące metrów kwadratowych. 
Niektóre części katedry mają styl 
gotycki, inne neogotycki i baroko-
wy. Wnętrze jest wyjątkowo piękne 
i majestatyczne. Filary głównej nawy 
ozdabiają XVI-to wieczne, wyrzeźbio-
ne postacie dwunastu apostołów i 
czterech ewangelistów. Po bokach 
zawieszone są wyjątkowej piękno-
ści obrazy, drewniane i płócienne 
tryptyki, niektóre pochodzące z 
XVI wieku. Najcenniejszym obra-
zem w kościele jest „Ukrzyżowanie 
Chrystusa” („De Kruisiging van 
Christus „), Antoona van Dycka, 
część barokowego, marmurowego 
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Mechelen, Grote Markt źródło: www.toerisme.mechelen.be



mieszkańców Mechelen o to, że 
chciał ukraść lalkę i w efekcie do-
tkliwie pobity. Tak ostra reakcja 
wzięła się stąd, że oba miasta od 
dawna ze sobą rywalizowały i oby-
watele Mechelen byli przekonani, 
że Antwerpczycy chcą ukraść im 
maskotkę. Kiedy wiadomość o pobi-
ciu młodziana dotarła do Antwerpii, 
wywołała falę powszechnego obu-
rzenia, nawoływania do zemsty i 
odwetu. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia co roku, w drugą niedzielę 
września, obchodzony jest Festiwal 
Opsinjoorke. Oryginalną drewnianą 
lalkę, wyrzeźbioną przez Valentego 
van Lanscroon w 1647 roku, można 
oglądać w Muzeum Miejskim. 

Co jeszcze warto zobaczyć? 
Mechelen szczyci się wieloma zabyt-
kowymi kościołami. Wart obejrzenia 
jest kościół św. Jana Ewangelisty 
(Sint-Janskerk), w którego wnętrzu 
znajduje się tryptyk Rubensa z 1619 
roku. Centralna część tryptyku to 
„Pokłon Trzech Króli”, z pierwszą żo-
ną Rubensa sportretowaną pod po-
stacią Maryi Panny. Koniecznie trze-
ba zobaczyć Świątynię Najświętszej 
Marii Panny po przeciwnej stronie 
rzeki Dijle (Kerk van Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijle), której budowa 
trwała prawie dwieście lat i zakoń-
czona została w XVII wieku. Wnętrze 
kościoła ozdabia tryptyk Rubensa 
„Cudowny Połów” („De Wonderbare 
Visvangst”), który artysta stworzył na 
zamówienie cechu sprzedawców 
ryb. 

W barokowej bazylice Najświętszej 
Maryi Panny z Hanswyck (Basiliek 
van Onze-Lieve-Vrouw van-Hans-
wijk), zbudowanej przez ucznia 
Rubensa – Lucasa Faydherbe w 
latach 1663 a 1681, znajduje się 
posąg Dziewicy Maryi, który no-
szony jest dookoła miasta pod-
czas corocznej procesji Hanswijk 
(Hanswijkprocessie). W 1985 r. Jan 
Paweł II odprawił tam mszę, a dwa 
lata później kościół wyniesiony zo-
stał do rangi bazyliki. 

Kościół św. Piotra i Pawła (St. Pieter 
en St. Pauluskerk) zbudowany został 
w XVII wieku dla zakonu jezuitów. 
Ozdobą wnętrza jest dębowa ambona 
z początków XVIII wieku, autorstwa 
rzeźbiarza Hendrika Verbruggena. 
W jej podstawie artysta umieścił 
globus otoczony wyobrażeniami 
czterech znanych w tym czasie kon-
tynentów. 
Warto także odwiedzić barokowy 
kościół Beginek (Begijnhofkerk), 
pod wezwaniem św. Aleksandry 
i Katarzyny. W Mechelen znajdu-
je się mały i duży Beginaż (Klein 

Belgii w latach 20. i 30. XX wieku, 
kiedy w Polsce panował antysemi-
tyzm, a Belgia potrzebowała pra-
cowników m.in. do swych kopalń. 
Muzeum pokazuje jak musieli się 
odnaleźć i organizować sobie życie 
w Belgii. Kiedy zaczęły się areszto-
wania i deportacje w 1942 r., władze 
Belgii oświadczyły mniej więcej tak: 
możecie aresztować zagranicznych 
Żydów, ale nie dotykajcie 10 proc. 
belgijskich Żydów. Ale belgijscy 
Żydzi też musieli się rejestrować, 
nie mogli jeździć tramwajami, cho-
dzić do parków. We wrześniu 1943 
r. Niemcy zaczęli aresztować także 
belgijskich Żydów i dopiero wtedy 
belgijska administracja zaczęła pro-
testować. 

W Belgii kolaborowano, choć do lat 
90. o tym nie mówiono. Dopiero w 
2012 roku ówczesny premier Elio 
Di Rupo podczas uroczystości w 
koszarach Dossin, przeprosił w 
imieniu swojego kraju za deportacje 
Żydów podczas II wojny światowej. 
„Pomagając w eksterminacji prowa-
dzonej przez hitlerowców, władze 
– a poprzez nie państwo belgijskie 
– nie spełniły swego obowiązku. 
Współuczestniczyły one w najbar-
dziej odrażającej zbrodni” – powie-
dział belgijski premier. „Najpierw 
była mowa o pracy przymusowej, 
w którą to pułapkę wpadły tysiące 
ofiar” – powiedział Di Rupo dodając, 
że okupanci postanowili podwoić 
pierwotnie planowaną liczbę 10 
tys. Żydów deportowanych z Belgii. 
„Chcę teraz, na podstawie informacji 
jakie posiadamy, wyrazić żal i wstyd, 
jaki ta współpraca w nas wzbudza. 
Jako premier rządu belgijskiego 
przepraszam społeczność żydowską 
w Belgii” – oświadczył Di Rupo. 

Anna Janicka

Begijnhof et Groot Begijnhof), wpisa-
ny na Listę Światowego Dziedzictwa 
Narodowego UNESCO. Niewątpliwą 
atrakcją turystyczną miasta jest 
Pałac Małgorzaty Austriackiej z 1507 
roku, obecnie siedziba sądu. 

Co jeszcze trzeba zobaczyć? Na pew-
no Beiaardschool, szkołę gry na ka-
rylionie, jedną z najbardziej prestiżo-
wych placówek tego typu na świecie. 
Uczą się w niej nawet studenci z tak 
odległych krajów jak Japonia. Także 
Museum Hof van Busleyden, miesz-
czące się we wspaniałym późnogoty-
ckim pałacu wzniesionym na począt-
ku XVI wieku. Właścicielem pałacu 
był Hieronim Busleyden wpływowy 
dworzanin na dworze Małgorzaty 
Austriackiej. W muzeum znajduje 
się ciekawa kolekcja obrazów nie-
znanych malarzy, a najciekawsze jest 
XVII-to wieczne malowidło przedsta-
wiające beginki przy pracy. W skład 
eksponatów wchodzą również dzwo-
ny i wyroby artystyczne, przy czym 
niektóre z nich pochodzą z okresu 
galo-rzymskiego. Warto wspomnieć 
również o pałacu księżnej Burgundii 
– Małgorzaty York, wybudowanym w 
XV wieku, w którym obecnie mieści 
się miejski teatr. 

W Mechelen – perełce pośród 
belgijskich miast, znajduje się 
Brusselpoort, jedyna z dwunastu 
XIII-to i XIV-to wiecznych bram 
miejskich, która przetrwała do na-
szych czasów. Jest ogród botaniczny 
Kruidtuin, z marmurowym posągiem 
sławnego XVI-wiecznego zielarza 
Remberta Dodoensa i park Vrijbroek 
z ogrodami pełnymi róż i dalii. Tivoli 
Nature Park z farmą dla zwierząt, 
placami zabaw dla dzieci i różanym 
ogrodem i Planckendael Animal 
Park. Zachowały się malownicze 
resztki kanałów – przede wszyst-
kich kanału Melaan, którego długi 
odcinek został odkryty w roku 2007. 
Jest jeszcze Wat Dhammaprateep 
(Świątynia Płomienia Prawdy), gdzie 
znajduje się najwyższa figura Buddy 
w Europie. 

Muzeum Holocaustu i Praw 
Człowieka 
To obowiązkowy punkt programu 
dla każdego turysty. Mieści się w 
dawnym obozie przejściowym w 
koszarach Dossin, gdzie w czasie II 
wojny światowej SS utworzyło obóz 
przejściowy dla Żydów i Romów 
przed wysłaniem ich do niemieckie-
go obozu zagłady. Spośród około 
25,5 tysięcy deportowanych przeżyło 
zaledwie 5 proc. 

40 proc. Żydów było z Polski. 
Większość z nich przyjechała do 
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Czy nasza Europa to jeszcze Europa, 
czy Eurarabia jak kiedyś nazwała 
Stary Kontynent Oriana Fallaci? 
Trudno przejść do porządku dzien-
nego nad wszechobecnym kryzysem 
imigracyjnym zalewającym Europę. 
Nie sposób być obojętnym na sztur-
mowanie naszych granic i burzenie 
spokoju, a z drugiej strony na cier-
pienia uchodźców prześladowanych 
w krajach arabskich. Tylko czy aby 
na pewno wszyscy są uchodźcami? 

Nieubłagane statystyki 
Kraje europejskie zmagają się z 
najostrzejszym kryzysem migracyj-
nym od czasu II wojny światowej. 
Według danych Urzędu Wysokiego 
Komisarza do spraw Uchodźców 
(UNHCR), do czerwca tego roku gra-
nice Europy przekroczyło nielegal-
nie ponad pół miliona osób. Można 
więc założyć, że do końca 2015 roku 
do Europy przybędzie ich tyle samo 
i roczny bilans zamknie się liczbą 
miliona przybyszów. Kolejne milio-
ny czekają w obozach przejściowych 
w Libanie i Turcji. Do europejskie-
go raju chcą się dostać Syryjczycy, 
Afgańczycy, Pakistańczycy, 
Irakijczycy, mieszkańcy Somalii, 
Bangladeszu, Erytrei. 
Po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej w Europie żyło od 600 do 650 
tysięcy muzułmanów. Według na-
prawdę ostrożnych szacunków dzi-
siaj jest ich na naszym kontynencie 
od 50 do 60 milionów. Do 2050 roku 
ma być ich ponad 100 milionów. Są 
to dane optymistyczne, pesymiści 
twierdzą, że liczba ta będzie bliższa 
150 milionom. 

Raj na ziemi po niemiecku, czyli 
„Almaniya” 
Zdecydowana większość europej-
skich polityków i zwykłych obywa-
teli uważa, że masowa imigracja jest 
problemem bardziej niemieckim niż 
europejskim. To właśnie niemieccy 
politycy z kanclerz Angelą Merkel 
na czele zapewniali uchodźców, że 
„drzwi do Niemiec są szeroko ot-
warte, a żadna osoba potrzebująca 
pomocy nie zostanie odesłana”. 
W 2014 roku na zlecenie 
Niemieckiego Federalnego Urzędu 
ds. Migracji i Uchodźców został na-
kręcony propagandowy filmik (cią-
gle dostępny w internecie), między 
innymi w języku arabskim, paszti 
i daru, pokazujący szczęśliwych i 
uśmiechniętych imigrantów miesz-
kających wprawdzie w obozach, ale 
o standardzie czterogwiazdkowego 
hotelu. „Raj nazywa się Almaniya” 

przybyszów nie wyraża jednak na to 
zgody, a znaczna część z nich nie po-
siada żadnych dokumentów tożsa-
mości. Pozbywają się papierów, bo 
nie chcą się znaleźć w innej niż nie-
miecka ewidencji i utknąć w mniej 
przychylnym socjalnie europejskim 
kraju. 
Coraz częściej pojawiają się głosy 
określające osoby przybywające 
do Europy „uchodźcami socjalny-
mi lub ekonomicznymi”. Padają 
pytania. Ilu mężczyzn w sile wieku 
podejmie pracę, aby chociaż trochę 
spłacić dług zaciągnięty wobec kra-
ju który ich przyjął? Ile muzułmań-
skich kobiet będzie pracować, aby 
pomóc mężowi utrzymać rodzinę? 
Ilu z nich przez czas nieograniczony 
będzie żyło z socjalu? Ile dzieci się 
w międzyczasie urodzi? Powyższe 
pytania nie wzięły się znikąd. 
Oglądając telewizyjne migawki po-
kazujące grupy uciekinierów widać, 
że znaczna większość z nich, to zdro-
wi i silni mężczyźni. Według portalu 
niezalezna.pl, 75 proc. przybyszów 
to właśnie mężczyźni w sile wieku, 
13 proc. to dzieci, a 12 proc. kobiety. 
Środki masowego przekazu 
pokazują nam – zdumionym 
Europejczykom – sceny, w których 
przybysze obrzucają nieczystościa-
mi autobusy, wyrzucają oferowaną 
im żywność, także wodę do picia tyl-
ko dlatego, że na butelce widnieje 

– pisze „Rheinische Post” używając 
arabskiej nazwy kraju. 
Prawo do azylu dla osób prześlado-
wanych ze względów politycznych 
jest jednym z praw podstawowych 
zapisanych w niemieckiej konstytu-
cji. Każdy, kto dotrze do niemieckiej 
granicy i oświadczy, że jest prześla-
dowany, może być pewny, że jego 
wniosek zostanie rozpatrzony, a on 
sam do czasu podjęcia przez władze 
decyzji ma zapewnioną opiekę na 
terenie Niemiec. Nie wolno go ode-
słać do kraju gdzie grozi mu niebez-
pieczeństwo. 
Obcokrajowcy starający się o azyl 
trafiają do placówek gdzie są reje-
strowani i tam spędzają pierwsze 
miesiące w oczekiwaniu na decyzję 
Urzędu ds. Migracji i Uchodźców. 
Oprócz zakwaterowania, wyżywie-
nia, opieki medycznej i ubrań otrzy-
mują pieniądze na własne wydatki. 
Samotna osoba dorosła dostaje 352 
euro miesięcznie, rodzina nawet do 
1000 euro. Urzędy wypłacają często 
świadczenia z góry za pół roku. Po 
upływie 15 miesięcy azylanci otrzy-
mują świadczenia w wysokości ta-
kiej samej jak obywatele Niemiec. 

Kto ucieka do Europy? 
Każda osoba przekraczająca niele-
galnie granice UE popełnia prze-
stępstwo, a prawo nakazuje pobra-
nie od nich odcisków palców. Wielu 
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etykieta Czerwonego Krzyża. Toczą 
regularne bitwy z policją, okupują 
pociągi w euro tunelu i uciekają z 
ośrodków dla uchodźców. Biją się 
między sobą i wzajemnie zwalczają. 
To co działo się na granicy serbsko-
-węgierskiej na długo zostanie nam 
w pamięci tak jak pieszy marsz ty-
sięcy ludzi z Węgier do Austrii, czy 
obrazki z budapesztańskiego dwor-
ca Keleti. 
We wrześniu niemiecką autostradą 
w głąb Danii beztrosko maszerowa-
ło ponad 300 osób chcących pieszo 
dotrzeć do Szwecji. Inni okupywali 
duńskie dworce i pociągi. Dlaczego 
nie zatrzymali się w Danii? – Bo tam-
tejszy rząd zadecydował o obcięciu 
o połowę zasiłków dla azylantów. 
Duńczycy posunęli się nawet do 
tego, że wykupili reklamy w libań-
skich gazetach (to z Libii wyrusza 
wielu uchodźców do Europy) in-
formując o nowych przepisach. 
Natomiast Szwecja postrzegana jest 
przez przybyszów jako kraj w którym 
uchodźcom przysługuje wysoka 
pomoc socjalna i gdzie mieszka już 
liczna muzułmańska społeczność. 
W jednym ze szwedzkich obozów 
dla uchodźców chrześcijańscy 
Syryjczycy zmuszeni byli do uciecz-
ki w związku z nasilającymi się 
atakami ze strony muzułmanów, 
którym nie podobały się noszone 
przez chrześcijan na szyi medaliony 
z krzyżykiem. 
Kilkudziesięciu mężczyzn umiesz-
czonych w ośrodku dla imigrantów 
w hiszpańskiej Walencji zaatakowa-
ło strażników i dostało się na dach, 
skąd rzucali w strażników kamienia-
mi. Część buntowników niszczyła 
wyposażenie ośrodka oraz podłożyła 
ogień pod materace. Straż pożarną, 
która przyjechała na miejsce, rów-
nież obrzucili kamieniami. 
Na granicy serbsko-węgierskiej kil-
kuset imigrantów przedostało się 
przez ogrodzenie z drutu żyletkowe-
go. Rzecznik rządu Zoltan Kovacs 
powiedział, że był to „uzbrojony tłum 
nielegalnych imigrantów”, którzy 
„używali dzieci jako ludzkich tar-
czy”. 

Uchodźca czy imigrant, czyli wy-
ścig po socjal 
Uchodźca to osoba, która ze względu 
na zagrożenie życia, zdrowia i wolno-
ści, związane z wojną, prześladowa-
niami religijnymi, rasowymi lub po-
litycznymi, opuściła kraj w którym 
mieszkała. Osoba pretendująca do 
miana „uchodźcy”, powinna w każ-
dym kraju otrzymać azyl i środki nie-
zbędne do życia. Stąd taka ilość mło-
dych mężczyzn nieposiadających 
żadnych dokumentów tożsamości. 
Imigrantem zaś jest ten, kto przyby-

stracją w mniej zamożnym unijnym 
kraju bojąc się, że będą musieli zo-
stać na przykład na Węgrzech, w 
Czechach czy Polsce, zamiast trafić 
do Niemiec. Stąd taka ilość osób bez 
żadnych dokumentów. Węgierska 
telewizja pokazywała swego cza-
su relację z jednego z obozów dla 
uchodźców, gdzie zalegały tysiące 
podartych dowodów tożsamości. W 
krzakach i na polu kukurydzy wę-
gierskie służby odnajdywały pasz-
porty i dowody osobiste ludzi pocho-
dzących z krajów nieobjętych ani 
wojną, ani religijnymi konfliktami. 
Według serbskiej policji kilka ty-
sięcy ludzi każdego dnia podaje się 
za Syryjczyków, chociaż nie ma na 
to żadnych dokumentów. Wśród 
uchodźców kwitnie handel doku-
mentami, a najwyższą cenę osiągają 
syryjskie, najczęściej lewe papiery 
podrabiane w Turcji. 
Od stycznia do 10 września br. wnio-
ski o nadanie statusu uchodźcy zło-
żyło w Polsce 245 obywateli Syrii. 
Ponad połowa z nich, zaraz po otrzy-
maniu statusu uchodźcy, wyjechała 
na Zachód. Spora grupa wyraziła 
swoje niezadowolenie z powodu ni-
skich standardów mieszkaniowych 
i zbyt małych zasiłków. 
Jeżeli nie doprowadzimy do rozróż-
niania uchodźców od imigrantów, 
nie powstrzymamy tej fali. Setki ty-
sięcy przybyszów znalazło się już w 
Niemczech, Skandynawii, Wyspach 
Brytyjskich, Francji, Belgii, Holandii. 
Po nich przyjdą następni. 

wa do innego kraju w celu zamiesz-
kania w nim, podjęcia pracy (w za-
łożeniu) i poprawy swojego statusu 
materialnego. Imigrant przyjęty do 
danej społeczności powinien usza-
nować jej prawa, pracować dla jej 
dobra i nie nadużywać jej gościn-
ności. Imigranci nie jadą do boga-
tych krajów Zatoki Perskiej bo tam 
trzeba pracować, a „zgniła, bezbożna 
i zepsuta Europa” daje im wszystko 
za darmo, zwłaszcza jeśli otrzyma się 
status „uchodźcy”. 
Ilu wśród przybyszów jest uchodź-
ców a ilu imigrantów? Można od-
nieść wrażenie, że wśród zadowo-
lonych z siebie młodych mężczyzn 
niewielu jest prześladowanych. 
Przybyli do nas bez swoich rodzin, 
a skoro uciekali przed wojną, powin-
ni przede wszystkim zabrać ze sobą 
żony i dzieci aby uchronić je przed 
niebezpieczeństwem. 
Mówiąc więc o uchodźcach pa-
miętajmy, że są to różne kategorie 
ludzi. Chrześcijanie i muzułmanie, 
uchodźcy z ogarniętej wojną Syrii, 
ale też imigranci szukający lepsze-
go, łatwiejszego życia, którym w ich 
kraju nie groziło żadne niebezpie-
czeństwo. Ludzie którzy uciekli aby 
ratować życie swoje i najbliższych 
nie powinni stawiać żadnych żądań. 
Ani warunki mieszkaniowe, ani 
wysokość zasiłków socjalnych, nie 
powinny być dla nich problemem. 
Natomiast imigranci ekonomiczni 
ukrywają swoje pochodzenie, ręka-
mi i nogami bronią się przed reje-
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Wywołują zamieszki, dopuszczają 
się aktów terrorystycznych i gwał-
tów. W europejskich więzieniach 
największą ilość więźniów stanowią 
muzułmanie. 
Przybysze z Afryki i Bliskiego 
Wschodu nie zabiorą nam pracy, bo 
oni w większości nie chcą pracować. 
Twierdzą, że z zarobionych pieniędzy 
nie da się utrzymać rodziny, zapła-
cić mieszkania i podatków. Żyją na 
koszt państwa i co dziwne stać ich 
na „wypasione” komórki i samocho-
dy, na które przeciętny człowiek mu-
si albo oszczędzać, albo wziąć kredyt. 
Czy uchodźcy są terrorystami? Na 
pewno nie wszyscy nimi są. Jednak 
ani chrześcijanin, ani Żyd nie wy-
sadził się w powietrze w trakcie sa-
mobójczego ataku, nie ścinał głów, 
kamienował, krzyżował, nie wle-
ciał samolotem w jakiś budynek. 
Przeczytałam gdzieś takie słowa: 
„nie wszyscy muzułmanie to terro-
ryści, ale wszyscy terroryści to mu-
zułmanie”. 
Przysłuchuję się temu wszystkie-
mu z coraz większym niepokojem. 
Z rosnącą obawą oglądam kolejne 
sceny pokazujące starcia uchodźców 
z policją. Dla mnie nie istnieje moral-
ny dylemat pomagać, czy nie poma-
gać. To jasne jak słońce, że człowiek 
człowiekowi pomagać powinien. To 
nasz chrześcijański obowiązek. Ale 
ja mieszkam w Europie. Nie muzuł-
mańskiej, tylko wielowyznaniowej i 
wielokulturowej. I chciałabym, żeby 
taka pozostała. 
Nie jesteśmy jasnowidzami, dlatego 
o tym czy nasze obawy i lęki są uza-
sadnione, czy raczej bezpodstawne, 
przekonamy się w przyszłości – nie-
koniecznie odległej. 

Anna Janicka 
Źródła: tvn.24, newsweek.pl, 

express.co.uk, reporter.mk 

nych 200 meczetów dla uchodźców 
z Syrii o czym donosi gazeta „Al 
Diyar”. Co więcej, znaczna część oby-
wateli tych krajów jest przekonana, 
że ich rządy postępują słusznie. 
Ten kto ucieka przed wojną w Syrii, 
ucieka do Europy. Jeżeli ktokolwiek 
z uchodźców chciałby dostać się 
do któregoś z bogatych arabskich 
krajów, a nie ma wizy, nie zostanie 
wpuszczony. 
Dlaczego to Europa ma dźwigać na 
swoich barkach ciężar imigracyj-
nej fali ze świata arabskiego, który 
to świat nie składa się z samych 
wojen, religijnych konfliktów i bie-
dy? Odpowiedź jest bardzo prosta. 
Bogate państwa arabskie nie chcą re-
ligijnych fanatyków i wolą przyjmo-
wać niekłopotliwych Nepalczyków 
czy Hindusów. Zarówno w Katarze 
jak i Arabii Saudyjskiej rodzimych 
obywateli jest niewiele, a tanią siłą 
roboczą są Azjaci potrzebni do tego 
żeby ciężko pracować, rozwijać go-
spodarkę, a po zakończeniu pracy 
wracać do domu. Pracownikom na 
kontraktach wystarczy anulować wi-
zy, aby opuścili granice Kataru czy 
Bahrajnu. Uchodźcy tych warunków 
nie spełniają i mogą stać się bardzo 
kłopotliwi. Kiedy już się ich przyj-
mie, nie będzie można ich wyrzucić. 

Co ja o tym myślę… 
Muzułmanów przybywa w Europie, 
a ich przyrost naturalny jest znacz-
nie większy niż chrześcijan. We 
Francji – państwie świeckim – jest 
dwa tysiące dwieście meczetów. I 
wciąż powstają nowe. 
Muzułmanie nie integrują się w 
Europie. Gdyby chcieli, już dawno 
by to zrobili. Żyją osobno na własne 
życzenie. Za nic mają naszą kulturę 
i prawa. Przeszkadzają im krzyże, 
szopki bożonarodzeniowe, choin-
ki, za to chcą nam narzucić szariat. 

Terroryści 
Eksperci do spraw terroryzmu biją 
na alarm – do Europy przedostali 
się bojownicy Państwa Islamskiego 
(ISIS) i różni terroryści. ISIS już daw-
no zapowiedziało zatknięcie swojej 
flagi w Watykanie i przemycenie 
na nasz kontynent kilku tysięcy bo-
jowników. Media donoszą, że „bo-
jownicy ISIS zgolili swoje brody i 
wraz z falą uciekinierów przenikają 
do Europy”. Dowodem na potwier-
dzenie tej tezy są opublikowane w 
prasie i internecie zdjęcia dżihady-
stów rozpoznanych wśród rzeko-
mych „uchodźców”. W Macedonii 
policja w tłumie imigrantów ziden-
tyfikowała terrorystów z Syrii, Iraku 
i Afganistanu. Węgierska telewizja 
M1 podała do wiadomości, że tajne 
służby tego kraju odkryły terrory-
stów, którzy przedostali się do za-
chodniej Europy z falą uchodźców. 
Zaprezentowano fotografie ich profi-
lów z Facebooka, gdzie na zdjęciach 
pozują z bronią w Syrii i Iraku, a na 
następnych fotografiach ślą pozdro-
wienia z Europy. 
Terroryści doskonale odnajdują się 
w chaosie jaki zapanował w Europie. 
Rzecznik Państwa Islamskiego w 
wywiadzie dla brytyjskiego porta-
lu express.co.uk powiedział: „już 
czterem tysiącom bojowników ISIS 
udało się dostać do Europy z falą 
uchodźców” (…) „Planujemy zapro-
wadzić kalifat nie tylko w Syrii, ale 
na całym świecie”. 
Nikt nie ma na twarzy wypisane kim 
naprawdę jest. Dlatego tak trudno 
europejskim służbom zweryfikować, 
czy uciekinierzy niemający doku-
mentów są w rzeczywistości uchodź-
cami czy przeszkolonymi bojowni-
kami. 
Tym, którzy uciekają przed wojną i 
religijnymi konfliktami trzeba po-
móc, ale ta pomoc powinna polegać 
na stworzeniu im takich warunków, 
aby po zakończeniu wojny mogli 
wrócić do swojego kraju. 

Dlaczego nie przyjmują ich bogate 
kraje Zatoki Perskiej?
Dobre pytanie. Ani Arabia Saudyjska, 
ani Kuwejt, Bahrajn, Katar, czy 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
nie pałają chęcią pomocy, chociaż 
ich na nią stać. Bogate kraje Zatoki 
Perskiej nie dość, że są rzeczywiście 
bardzo bogate, to jeszcze poprzez re-
ligię, prawo, kulturę i geograficzną 
bliskość, silnie związane z Irakiem 
czy Syrią. Jednak arabskie monar-
chie pozostają obojętne wobec fali 
uchodźców – swoich muzułmań-
skich braci – i przyjęły ich bardzo 
niewiele. Za to noszą się z zamiarem 
wybudowania w Niemczech kolej-
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25 października, w wyborach par-
lamentarnych, na czteroletnią ka-
dencję wybierzemy 460 posłów i 
100 senatorów. 

Informacje dla wyborców: 
•Do 12 października jest czas, aby 
zgłosić w konsulacie zamiar głoso-
wania korespondencyjnego za gra-
nicą 
•Do 16 października będzie można 
składać wnioski w sprawie głosowa-
nia przez pełnomocnika 
•Do 20 października będzie można 
się dopisać do spisu wyborców w 
wybranym obwodzie głosowania 
•Do 22 października wyborcy prze-
bywający za granicą będą mogli się 
dopisywać do spisu wyborców w 
obwodach za granicą. 

Prawo wybierania posłów i senato-
rów przysługuje osobie, która: 
•Jest obywatelem RP 
•Ukończyła 18 lat najpóźniej w dniu 
głosowania 
•Nie została prawomocnym orze-
czeniem sądu pozbawiona praw 
publicznych 
•Nie została prawomocnym wyro-
kiem sądu ubezwłasnowolniona 
•Nie została prawomocnym orzecze-
niem Trybunału Konstytucyjnego 
pozbawiona praw wyborczych 

Głosowanie za granicą 
Za granicą mogą głosować osoby 
stale tam zamieszkujące lub przeby-
wające jedynie czasowo. Do wyboru 
mają dwie formy glosowania: w za-
granicznych obwodach głosowania 
lub korespondencyjnie. 
W przypadku głosowania w ob-
wodzie za granicą, konieczne jest 
wcześniejsze złożenie u konsula 
wniosku o wpisanie do spisu reje-
strów wyborców. Można to uczynić 
pisemnie lub telefonicznie. 

Wniosek powinien zawierać: 
•Nazwisko i imiona
•Imię ojca
•Datę urodzenia 

Głosowanie korespondencyjne 
Dotyczy tego samego kręgu osób co 
głosowanie za granicą. Zamiar takie-
go głosowania należy zgłosić u kon-
sula w dowolnej formie. Zgłoszenie 
powinno zawierać te wszystkie dane, 
co w zgłoszeniu w sprawie wpisania 
do spisu wyborców. Należy je jednak 
złożyć najpóźniej w piętnastym dniu 
przed rozpoczęciem wyborów. 

Jak głosować? 
Po otrzymaniu karty do głosowania 
należy udać się do odpowiedniego 
miejsca w lokalu wyborczym, zapew-
niającego tajność glosowania. 

Ważne!!! 
Głosujemy tylko na jedną listę kan-
dydatów poprzez umieszczenie na 
karcie do głosowania znaku „X” w 
kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów tej listy. 
Dopisanie na karcie do głosowania 
dodatkowych numerów list i na-
zwy lub nazwisk, albo poczynienie 
innych dopisków poza kratką nie 
wpływa na ważność oddanego na 
niej głosu. 
Jeżeli nie jesteśmy pewni co do spo-
sobu oddania głosu, niezbędne in-
formacje w tym zakresie znajdziemy 
na karcie do głosowania. 

Kiedy oddany głos jest nieważny? 
•Gdy na karcie do głosowania po-
stawiono znak „X” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk dwóch lub 
większej liczby kandydatów z róż-
nych list. 
•Gdy nie postawiono znaku „X” w 
kratce z lewej strony obok nazwiska 
żadnego kandydata z którejkolwiek 
z list. 
•Gdy na karcie do głosowania znak 
„X” postawiono w kratce z lewej stro-
ny wyłącznie obok nazwiska kandy-
data umieszczonego na liście kan-
dydatów, której rejestracja została 
unieważniona. 

Jeżeli na karcie do głosowania znak 
„X” postawiono w kratce z lewej stro-
ny obok nazwisk dwóch lub większej 
liczby kandydatów z tej samej listy 
kandydatów, to głos taki uważa się 
za głos ważnie oddany na wskaza-
ną listę kandydatów, z przyznaniem 
pierwszeństwa do uzyskania man-
datu kandydatowi na posła, którego 
nazwisko na tej liście umieszczone 
jest w pierwszej kolejności. 
Należy pamiętać o zabraniu ze sobą 
ważnego dowodu tożsamości. 

Opracowała: Karolina Morawska 

•Numer ewidencyjny PESEL 
•Adres zamieszkania lub pobytu 
wyborcy za granicą 
•Adres zamieszkania wyborcy w 
kraju – miejsce ujęcia w rejestrze 
wyborców (w odniesieniu do osób 
przebywających czasowo za granicą) 
•Numer ważnego polskiego pasz-
portu oraz miejsce i datę jego wy-
dania 

Takie zgłoszenie powinno być złożo-
ne najpóźniej na 3 dni robocze przed 
rozpoczęciem wyborów. 
Za granicą nie ma stałego rejestru 
czy spisu wyborców przebywają-
cych poza krajem, dlatego niezwy-
kle ważne jest, aby przed każdymi 
wyborami wyborca mieszkający za 
granicą dokonał zgłoszenia do spisu 
wyborców. W przeciwnym razie nie 
będzie mógł oddać głosu. 
Wyborca może być wpisany tylko do 
jednego spisu wyborców. Wpisu do-
konuje się na podstawie osobistego 
zgłoszenia wniesionego ustnie, pi-
semnie, telefonicznie lub w formie 
elektronicznej. 
Polacy, którzy na stałe mieszkają w 
kraju, a chcą swój głos oddać poza 
jego granicami, powinni wcześniej 
w urzędzie gminy pobrać zaświad-
czenie o prawie do głosowania. 

Zaświadczenie o prawie do głoso-
wania 
Dotyczy wyborców na stałe zamiesz-
kałych w kraju, ale zamierzających 
głosować za granicą. Zaświadczenie 
uprawnia do głosowania w każdym 
obwodzie za granicą, w kraju, a 
także na polskim statku morskim. 
Wniosek o to zaświadczenie na-
leży złożyć w dowolnej formie, w 
urzędzie gminy, najpóźniej dwa dni 
przed rozpoczęciem wyborów. 

Obwody głosowania 
Tworzone są przez ministra Spraw 
Zagranicznych w drodze rozporzą-
dzenia. Są dostępne w polskich pla-
cówkach konsularnych oraz na stro-
nie państwowej Komisji Wyborczej. 

Wybory parlamentarne 2015 w Polsce





Przegląd 
prasy 
belgijskiej
Belgia najbardziej zakorkowanym 
europejskim krajem 
Wyniki badań przeprowadzonych 
przez amerykańską firmę INRIX, zaj-
mującą się analizą natężenia ruchu 
drogowego, nie pozostawiają wątpli-
wości. Najbardziej zakorkowanym 
europejskim krajem jest Belgia. Tuż 
za nią uplasowała się Holandia, dalej 
Niemcy. W ubiegłym roku kierowca 
w Belgii na stanie w korkach stracił 
51 godzin, o 10 więcej niż Holender 
i Niemiec. 
Najbardziej zakorkowanym mia-
stem w Europie okazał się Londyn, 
kolejnym Bruksela. W pierwszej 
dziesiątce znalazly się aż trzy bel-
gijskie miasta. Oprócz wymienionej 
wcześniej Brukseli, także Antwerpia 
i Gent. 

deredactie.be 

Problemy z pracą na czarno 
W 2014 roku belgijska inspekcja 
pracy, przedstawiciele urzędu skar-
bowego i policjanci, wspólnie prze-
prowadzili ponad 15 tys. kontroli 
mających na celu wykrycie niele-
galnych form zatrudnienia. 
Według dziennika „De Tijd” praca 
na czarno nadal jest wielkim prob-
lemem. Prawie w 40 proc. skontro-
lowanych przedsiębiorstw i firm 
ponad 10,5 proc. zatrudnionych pra-
cowało nielegalnie. W porównaniu 
ze stanem z 2009 roku, jest to aż o 
25 proc. więcej. 
Najwięcej osób na czarno pracuje 
w sektorze hotelarskim i branży 
gastronomicznej, w budownictwie, 
rolnictwie i handlu detalicznym. W 
skontrolowanych firmach wyłapa-
no także więcej fałszywych faktur, 
fikcyjnych firm jednoosobowych, 
oraz nieścisłości i niedociągnięć w 
sektorze pracowników oddelegowa-
nych z zagranicy. 

„De Tijd” 

Firmy we Flandrii chcą zatrudniać 
uchodźców 
Flamandzcy pracodawcy zrzeszeni w 
Voka są zainteresowani w zatrudnia-
niu przybyszów z Afryki i Bliskiego 
Wschodu. Jak donosi dziennik „De 
Standaard” Flamandowie mają na-
dzieję, że wśród osób trafiających do 
Belgii znajdą się ludzie z wykształ-

ceniem, zwłaszcza technicznym i 
dobrą znajomością języka angiel-
skiego. 
Flamandzkie firmy potrzebują od za-
raz inżynierów budownictwa, infor-
matyków, mechaników, spawaczy i 
innych specjalistów, na których nie-
dobór cierpi rynek pracy. Również 
w sektorze służby zdrowia jest 
sporo nieobsadzonych stanowisk. 
Poszukiwani są także nauczyciele, 
którzy zajęliby się nauką języka i 
pomogli imigrantom w przystoso-
waniu się do życia w nowym społe-
czeństwie. 

„De Standaard” 

Protest rolników w Brukseli 
Tysiące rolników, głównie produ-
centów wieprzowiny i mleka, pro-
testowało we wrześniu w Brukseli 
domagając się podniesienia cen. 
Według belgijskiej policji w prote-
ście wzięło udział ok. 7 tys. osób i po-
nad 1,4 tys. traktorów. Demonstranci 
zbierali się od rana na ulicach wokół 
ronda Schumana w Brukseli. Poza 
transparentami i traktorami przy-
wieźli też pod instytucję UE siano i 
naturalnej wielkości plastikowe kro-
wy. Policja uniemożliwiała dojście 
do siedziby Komisji Europejskiej 
osobom bez specjalnych przepu-
stek. Kolumny traktorów zmierzały 
do stolicy z innych miast Belgii, ale 
też z Francji czy Niemiec i spowal-
niały ruch na arteriach. W mieście 
zamknięto część tuneli udrożniają-
cych ruch. 

Przez kilka godzin belgijscy poli-
cjanci, wspierani przez holender-
skich kolegów, byli obrzucani butel-
kami, petardami, jajkami i kostką 
brukową. Rannych zostało czterech 
funkcjonariuszy, z których jeden tra-
fił do szpitala. Pod koniec protestu 
policja użyła gazu łzawiącego i ar-
matek wodnych. 
Obecnie trwający kryzys w rolni-
ctwie najbardziej dotyka sektor 
mleczny, mięsa wieprzowego oraz 
owoców i warzyw. Jedną z głównych 
przyczyn złej sytuacji na unijnych 
rynkach rolnych jest susza, która 
wyrządziła znaczne szkody w nie-
których regionach Europy. Nie bez 
znaczenia jest także przedłużające 

się rosyjskie embargo na import 
unijnych artykułów rolnych oraz 
spowolnienie wzrostu gospodarcze-
go w Chinach. 
Kombinacja tych czynników dopro-
wadziła do spadku cen produktów 
rolnych oraz obniżenia przychodów 
z produkcji, co w konsekwencji w 
wielu przypadkach spowodowało 
utratę płynności finansowej przez 
rolników a nawet zupełne bankru-
ctwo. 

„Le Soir” 

„Płynny podatek” 
„De Standaard” poinformował, że 
od przyszłego roku wejdzie w życie 
nowy podatek nakładany na na-
poje zawierające dużą ilość cukru. 
Obejmie słodkie napoje alkoholowe 
oraz bezalkoholowe jak na przykład 
coca cola. 
Dokładne dane dotyczące wysoko-
ści „płynnego podatku” nie są jesz-
cze znane, wiadomo natomiast, że 
w 2016 roku wpływy do budżetu z 
tego tytułu mają wynieść około 50 
mln euro, a w 2020 już 250 mln euro. 

„De Standaard” 

12 mld euro zysku na Grecji 
W wyniku kryzysu greckiego Belgia 
zyskała 12 mld euro – twierdzi dy-
rektor Studiów Ekonomicznych 
Uniwersytetu w Lille. Jego zda-
niem, kryzys zadłużeniowy Grecji 
oraz innych krajów południowo-
europejskich zwiększył poważnie 
zapotrzebowanie inwestorów na 
„bezpieczne” papiery wartościowe 
na rynku kapitałowym, za jakie 
uchodzą papiery belgijskie, wskutek 
czego poważnie wzrosła ich rentow-
ność. 

WPHiI 

Kto zarabia najwięcej? 
Opublikowane zostało zestawienie 
pokazujące zarobki w Belgii w 2013 
roku. Kto i ile zarabia związane jest 
z sektorem gospodarki w którym 
pracuje, wiekiem i stanowiskiem 
jakie piastuje. 
Równie istotnym czynnikiem jest 
wykształcenie. Pracownicy z wyż-
szym wykształceniem z tytułem 
magistra zarabiają ponad 50 proc. 
więcej niż wynosi średnia krajowa. 
Natomiast osoby z licencjatem mo-
gą liczyć na 8 proc. więcej. 
Najwyższe wynagrodzenie otrzymu-
ją osoby pracujące na odpowiedzial-
nych stanowiskach (ok. 9 tys.euro). 
Należą do nich menadżerowie, ka-
dra kierownicza, inżynierowie i na-
ukowcy. Najgorzej opłacani okazali 
się barmani (ok. 2.100 euro), osoby 
sprzątające, fryzjerzy i kasjerzy. 
Najlepiej płatne (ponad 53 proc. śred-
niej krajowej) okazały się zarobki w 
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sektorze petrochemicznym. Równie 
opłacalne jest zatrudnienie w prze-
myśle farmaceutycznym, teleinfor-
matyce i consultingu. Najmniej płat-
na była praca w turystyce. Średnia 
krajowa brutto wyniosła 3.300 euro. 
Najwięcej zarabia się w Brukseli, 
Brabancji Flamandzkiej i Brabancji 
Walońskiej. Najmniej w Dinant i 
Veurne. 

ATV 

Najlepszy uniwersytet w Belgii 
Jak co roku opublikowany został 
raport Shanghai ukazujący 500 naj-
lepszych wyższych uczelni na świe-
cie. Na 71 miejscu uplasował się 
uniwersytet w Gent, zajmując tym 
samym uprzywilejowaną pozycję 
lidera wśród belgijskich wyższych 
szkół. Na 90 miejscu znalazł się tak-
że Katolicki Uniwersytet w Leuven, 
który w porównaniu z wcześniej-
szym zestawieniem awansował o 6 
miejsc. 
Na liście 500 najlepszych uczelni 
świata widnieją inne belgijskie uczel-
nie: Wolny Uniwersytet w Brukseli 
(ULB), uniwersytet w Antwerpii, 
Louvain-la-Neuve oraz uniwersytet 
z Liege. 

WPHiI 

Sposób Delhaize na niesprzedane 
produkty 
Właściciele sieci Delhaize posta-
nowili rozwiązać problem, jakim 
są niesprzedane produkty z bar-
dzo krótkim terminem ważności. 
Codziennie w prawie 700 sklepach 
tej sieci pozostaje na stanie około 35 
tysięcy tego typu towarów, co ozna-
cza ogromne straty finansowe. 
Klienci kupując produkty z krótkim 
terminem przydatności wkładają do 
koszyka towar wynaleziony z tyłu 
półki na którym data gwarancji jest 
dłuższa. Dlatego wszystkie produk-
ty położone z przodu z datą jedno i 
dwudniową nie są sprzedawane i na-
dają się do wyrzucenia. Wprawdzie 
część takiego towaru można rozdać, 
ale są wśród nich takie jak ryby, mię-
so, czy surówki, które muszą zostać 
zniszczone. 
W związku z tym dyrekcja Delhaize 
zadecydowała o wprowadzeniu za-
sady, że na półkach będzie wyłożo-
na jak najmniejsza ilość tego typu 
produktów z najbliższym terminem 
przydatności do spożycia. Te z datą 
późniejszą znajdą się na półkach 
dopiero wtedy, kiedy wcześniejszy 
towar zostanie sprzedany. Delhaize 
ma nadzieję, że dzięki temu mniej 
produktów będzie wyrzucanych i 
zmniejszą się straty finansowe sieci. 
Niedawno doszło do połączenia 
Delhaizy z holenderskim koncer-
nem Ahold, właścicielem między 

innymi sieci sklepów Albert Hein. 
Z tytułu połączenia spodziewane są 
oszczędności rzędu 700 milionów 
euro rocznie. 

„Het Nieuwsblad” 

Afera spalinowa 
Afera spalinowa w Belgii może do-
tyczyć około pół miliona samocho-
dów. Takie szacunki przedstawił 
belgijskim mediom minister gospo-
darki Kris Peeters. Chodzi o pojazdy 
marki Volkswagen, Audi, Skoda i 
Seat. Rząd w Brukseli prowadzi 
dochodzenie, by ustalić ostateczną 
liczbę samochodów, w których za-
montowano programy do fałszowa-
nia emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery. 
Peeters wyjaśnił, że pół miliona 
samochodów o jakich mowa, ma 
silniki diesla umożliwiające mani-
pulacje pomiarami spalin, choć nie 
oznacza to jeszcze, że zostały one 
wyposażone w zakazane oprogra-
mowanie. Minister zauważył jedno-
cześnie, że skala afery spalinowej w 
Belgii może być duża, bo samocho-
dy z silnikiem diesla są w kraju tym 
bardzo popularne. 

IAR 

„Kryzys mundurowy” w Belgii 
Portal rtl.be poinformował, że bel-
gijskie służby policyjne przechodzą 
„kryzys mundurowy”. W policyj-
nych magazynach zabrakło spodni. 
Stało się to po bankructwie firmy 
produkującej policyjne mundury. 
Według portalu rtl.be, decyzje o wy-
łonieniu nowego dostawcy zostały 
podjęte za późno. Aby ratować sy-
tuację, zadecydowano o zakupie 10 
tys. zbliżonych kolorystycznie lecz 
tańszych spodni roboczych. 
Obecne stany magazynowe wystar-
czą tylko do końca roku. Po tym cza-
sie, policjanci będą strzec porządku 
w niebieskich spodniach roboczych. 

rtl.be  

Piwny supergigant 
Belgijski potentat piwny Anheuser-
Busch InBev chce kupić swojego 
największego konkurenta – połu-
dniowoafrykańską firmę SABMiller. 

Nowa kompania będzie produkować 
jedną trzecią całego piwa świata. 
Anheuser-Busch InBev to naj-
większa piwna firma świata. W jej 
portfolio są takie marki jak Beck’s, 
Budweiser, Leffe czy Franziskaner. 
Natomiast SABMiller posiada ta-
kie marki jak choćby Kompania 
Piwowarska (produkująca Tyskie 
i Lecha), a także Pilsner Urquell, 
Grolscha i Reddsa. 
Łączna wartość obu firm szacowa-
na jest na 150 mld dolarów. Jeżeli 
dojdzie do ich połączenia, będą one 
wspólnie produkować 1/3 piwa roz-
lewanego na całym świecie. 

„De Standaard” 

Budowlana katastrofa 
W miejscowości Huy runęła kilku-
piętrowa kamienica. Według wstęp-
nych informacji pod gruzami nie 
ma ludzi. Burmistrz miasta wcześ-
niej wydał zakaz wchodzenia do 
budynku, który groził zawaleniem. 
Uszkodzone zostały jedynie samo-
chody, które zaparkowane były w 
pobliżu kamienicy. Ludzie, którzy w 
chwili zawalenia przechodzili obok 
budynku, zdołali uciec przed walącą 
się ścianą. 

ATV 

Najpopularniejsze imiona 
Jakie imiona najczęściej nadają ro-
dzice swoim dzieciom? We Flandrii 
najpopularniejsze są Emma i Lucas, 
w Walonii królują Lea, Lucie i Hugo, 
a w Brukseli Lima, Sarah, Mohamed 
i Adam. 
W pierwszej połowie tego roku naj-
częściej nadawanym imieniem dla 
dziewczynek w Belgii była Emma. 
Jest to najpopularniejsze imię dla 
dzieci płci żeńskiej od 12 lat. Jeśli 
chodzi o chłopców, to po raz drugi 
zwyciężył Louis. 

ATV

Analfabeci 
Według badań stowarzyszenia ASBL 
„Lire et Ecrire” działającego na tere-
nie Brukseli; około 10 procent popu-
lacji stolicy to analfabeci. Badania 
przeprowadzone przez ASBL do-
tyczyły osób po 18 roku życia. Dla 
wszystkich chcących nauczyć się ję-
zyka francuskiego w mowie i piśmie 
organizowane są specjalne kursy w 
6 ośrodkach należących do organi-
zacji na terenie Brukseli. W roku 
2014 około 2571 osób skorzystało 
z kursów językowych. 65 procent 
uczestników to kobiety. Pod wzglę-
dem narodowościowym najliczniej-
szą grupę stanowią Marokańczycy. 

belgia.net 

Opracowała: 
Karolina Morawska 
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Do końca października tego roku, można jeszcze złożyć elektroniczne rozliczenie podatkowe wypełnione przez 
księgowego.
Żeby szybko i efektywnie wykonać rozliczenie podatkowe potrzebne są  następujące dokumenty:
1. Dochody otrzymane w 2014 roku (zarobki, zasiłki dla bezrobotnych, dochody zastępcze w przypadku choroby 
lub inwalidztwa, wykaz rent…) 
2. Certyfikaty i dokumenty: atest kredytu hipotecznego, ubezpieczenie na życie lub dodatkowe ubezpieczenie 
emerytalne, wydatki szkolne na opiekę nad dzieckiem, zaświadczenia dotyczące opłacanych alimentów, daro-
wizny (udokumentowane)
3. Dowód osobisty i PIN
Jeżeli nie rozliczyłeś się jeszcze z podatku, nasz księgowy zrobi to za ciebie!

Rozliczenie podatkowe

Wrzesień jest ostatnim miesiącem, za który pracownicy mogą otrzymać papierowe czeki żywnościowe. Od 
października pracodawca będzie musiał zamienić je na elektroniczne. Z papierowych czeków  żywnościowych 
korzystać można jeszcze tylko do 31 grudnia tego roku!
Każdy kto do tej pory otrzymywał od pracodawcy czeki żywnościowe w papierowej wersji, od października do-
stanie kartę z chipem oraz PIN do karty. Karty do elektronicznych czeków żywnościowych wyglądają tak jak 
karty bankowe i działają na tej samej zasadzie podczas płatności w sklepie.
Aby miesięcznie kontrolować ilość posiadanych przez nas czeków, możemy po otrzymaniu karty aktywować 
swoje konto i usługę sms u producenta czeków.
Obecnie największymi dostawcami czeków żywnościowych sa firmy Sodexo i Edenred.
Aktywacja konta w Sodexo: http://be.benefits-rewards.sodexo.com/nl/werknemers/sodexo-card
Aktywacja konta w Edenred:
http://www.myedenred.be/Views/LoginView.aspx

Dodatek edukacyjny (school-en-studietoelage)
Już teraz można wystąpić o dodatek edukacyjny dla dzieci w wieku szkolnym na rok 2015/16. Można to zrobić w 
wersji papierowej, lub przez internet na stronie: https://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-voor-kleuter-
-lager-en-secundair-onderwijs 
W zależności od wieku ucznia, przysługują różne stawki:
1. Przedszkolaki: 93,21 euro
2. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum od 104,86 euro do 1 152,99 euro (wysokość dodatku zależy od 
sytuacji rodzinnej)
3. Uczniowie szkoły wyższej i uniwersytetu – od 256,33 euro do 3 966,88 euro (wysokość dodatku zależy od sy-
tuacji rodzinnej)

Koniec papierowych czeków żywnościowych (maaltijdcheques)

Kontakt z nami::Tel: 0488.514.507, e-mail: info@consultcenter.be
www.consultcenter.be

Uwaga promocja! Do końca października wypełniamy zapytanie o dodatek szkolny za 20 €. Aby skorzystać z 
promocji, podczas umawiania się prosimy podać, iż korzystają Państwo z promocji „Antwerpia po Polsku”!!!
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Internauci mogą usunąć swoje da-
ne osobowe 
Wyszukiwarki internetowe, w tym 
jedna z największych jaką jest 
Google, pozwalają nam odszukać 
w kilka sekund ogromne ilości in-
formacji. W wielu przypadkach są 
to informacje użyteczne. Jednakże 
– myślę, że piszę tu w imieniu zdecy-
dowanej większości społeczeństwa 
– w przypadku informacji o naszych 
danych prywatnych, wolelibyśmy, 
aby nigdy nie zostały umieszczone 
w Internecie. Co zrobić, gdy sami 
przez nieuwagę lub zaniedbanie za-
mieściliśmy jakiekolwiek informa-
cje o naszych danych osobowych? 
Czy obowiązuje w tej kwestii prawo, 
które reguluje takie przypadki? Co 
zrobić jeśli któraś z wyszukiwarek 
odmówi usunięcia naszych danych 
osobowych na wniosek zaintereso-
wanego? 

Zanim przejdę do orzeczenia 
Trybunału Sprawiedliwości, któ-
re pojawiło się we wtorek 13 maja 
2014, chciałbym napisać dwa zdania 
o portalach społecznościowych, ja-
kie mamy dzisiaj. Wydawać by się 
mogło, że wszystko w tym temacie 
zostało opisane. Uważam jednak, że 
w poruszanym temacie jest to warte 
przypomnienia. Przede wszystkim 
chcę abyś zapamiętał, że portale in-
ternetowe, takie jak np. Facebook 
lub Nasza Klasa, Twitter, Google+ 
itp. powinny zawsze zapewniać 
ustawienia domyślne przyjazne dla 
ochrony prywatności i ograniczają-
ce dostęp do informacji o użytkowni-
ku. Decyzja o rozszerzeniu dostępu 
do profilu użytkownika, a w związku 
z tym do szczegółowych informacji 
o nim – nie może być dorozumiała, 
musi być wyraźnie zainicjowana 
przez posiadacza profilu na takim 
portalu. Dostawcy portali są zobo-
wiązani ostrzegać użytkowników 
przed konsekwencjami i zagroże-
niami, jakie powoduje publikacja 
danych na portalu. 

Co dzieje się z naszymi danymi oso-
bistymi, gdy zawieszamy lub usu-
wamy całkowicie konto na portalu 
społecznościowym? 
W przypadku zamknięcia konta 
przez użytkownika, właściciel por-
talu lub administrator, powinien 
natychmiast usuwać dane osobo-
we przekazane przez użytkownika. 
Natomiast zawieszenie profilu po-

wolności lub obowiązku podania 
danych osobowych, a w przypad-
ku, gdy taki obowiązek by istniał, o 
podstawie prawnej tego obowiązku. 

Pamiętajmy o możliwych konse-
kwencjach kradzieży naszej toż-
samości! Za jakiś czas może się 
okazać, że dostaniemy falę spamu, 
albo w naszym imieniu ktoś kupi lo-
dówkę na raty. – Posługuj się swoimi 
danymi z głową! 

W kierunku bezpieczeństwa w sie-
ci przychylił się również Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w orzeczeniu z dnia 13 maja 2014 ro-
ku (C-131/12), który jest za „prawem 
do bycia zapomnianym”. Trybunał 
Sprawiedliwości UE, który stanął 
po stronie użytkowników orzekł, 
że każdy, jeśli zostaną spełnione 
odpowiednie warunki, może żądać 
usunięcia z wyników wyszukiwania 
linku do strony zawierającej jego 
prywatne dane. Operatorzy przeglą-
darek internetowych będą musieli 
realizować zgłoszenia dotyczące 
usunięcia prywatnych danych. W 
sytuacji, gdy amerykańska firma nie 
zastosuje się do prośby użytkowni-
ka, sprawa zostanie przekazana do 
odpowiednich organów, które za-
decydują w jaki sposób zgłoszenie 
zostanie rozpatrzone.                                

Adam Snarski, prawnik
Kontakt 

Bruksela: +32 483 597693 
www.adamsnarski.cba.pl 

winno nastąpić, jeśli użytkownik nie 
korzysta z portalu przez określony 
czas oraz skasowanie konta – po 
uprzednim powiadomieniu użyt-
kownika. Czy mamy pewność, że w 
praktyce tak właśnie się to odbywa? 

Należy również pamiętać, iż adresy 
IP komputerów to też dane osobo-
we! Co więcej, numery IP mają coraz 
większą wartość dla cyberprzestęp-
ców. Dzisiaj nie ma żadnego proble-
mu żeby nabyć program szpiegow-
ski, dzięki któremu będzie można 
wyszukać numer IP i wykorzystać 
go do celów niezgodnych z prawem. 

Zbliżające się wybory sprawiają, że 
z każdej strony jesteśmy atakowa-
ni przez ankieterów – również w 
Internecie – którzy twierdzą, że re-
prezentują kandydatów na europo-
słów. Udostępniając im dane warto 
pamiętać, że każdy administrator 
danych osobowych, a takim jest 
również komitet wyborczy, zgodnie 
z art. 24 ust. 1 ustawy jest zobligo-
wany wypełnić obowiązek poinfor-
mowania osób, których dane zbiera: 
o swoim adresie i pełnej nazwie, a 
w przypadku gdy administratorem 
danych będzie osoba fizyczna – o 
miejscu swojego zamieszkania oraz 
imieniu i nazwisku, celu zbierania 
danych, a przede wszystkim o zna-
nych w chwili udzielania informacji 
lub przewidywanych odbiorcach lub 
kategoriach odbiorców danych, pra-
wie swobodnego dostępu do swoich 
danych oraz ich poprawiania, dobro-

W świetle prawa
Prawo do bycia zapomnianym

Źródło: www.ipsa24.eu



za dużo wody, która dostała się do 
jego wnętrza, co stworzyło ogromne 
obciążenie promu. Kiedy oszaco-
wano straty, właściciele Badboota 
podjęli decyzję, iż nie będzie on na-
prawiany. 
Od 29 września w Willemdok stoi 
Le Formidable, nowy statek, który 
przejął funkcje Badboota. Nie ma 
wprawdzie basenu i być może od 
zewnątrz nie wygląda zbyt atrak-
cyjnie, ale w tym wypadku pozory 
mylą. Le Formidable ma 67 me-
trów długości, jest na nim miejsce 
dla ponad 600 osób, trzy luksusowe 
sale (jedna na dole i dwie na górze) i 
duży taras. „Zaplanowane wcześniej 
uroczystości, które miały odbyć się 
na antwerpskim promie, odbędą się 
w bardziej luksusowych warunkach 
na Le Formidable” – powiedział me-
nadżer statku. 
Le Formidable przypłynął do 
Antwerpii z Bredy, której mieszkań-

takich wyczynów. 
O zdarzeniu doniosła „Gazet van 
Antwerpen” i na tej podstawie poli-
cja rozpoczęła śledztwo. Sprawdza, 
czy chłopak nie złamał prawa i czy 
taka wspinaczka jest zgodna z pra-
wem. 

Koniec Badboota, 
początek LeFormidable 
Pod koniec września, Badboot – pły-
wający basen i duma Antwerpii, nag-
le złamał się na pół i zatonął na dnie 
Kattendijkdok. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało. Jak to możliwe, żeby 
nowy prom – kąpielisko, oddany do 
użytku przez stocznię w Maasbracht 
zaledwie w 2012 roku, ni z tego ni z 
owego zatonął? Na pytanie czy był 
to błąd człowieka, czy wada kon-
strukcyjna, odpowiedzą specjaliści 
po przeprowadzeniu odpowiednich 
badań. Znaczna część ekspertów jest 
jednak zdania, że statek nagle nabrał 

Co słychać w Antwerpii?
Głos rozsądku Barta de Wevera 
Tak nazwały wypowiedź burmistrza 
Antwerpii belgijskie media. Pod 
koniec września, na spotkaniu na 
Uniwersytecie w Gent, de Wever 
wypowiedział się w sprawie niele-
galnych imigrantów szturmujących 
europejskie granice. Stwierdził, że 
przytłaczająca większość uciekinie-
rów z krajów arabskich i Bliskiego 
Wschodu, a także Bałkanów, nie 
szuka schronienia ale pieniędzy i 
pokaźnego „socjalu”. Wypunktował 
także zachowanie bogatych państw 
arabskich, które pozostają obojętne 
na los swoich muzułmańskich bra-
ci oraz podkreślił destrukcyjną rolę 
mediów. Zaapelował również o na-
tychmiastowe uszczelnienie granic 
Unii Europejskiej. 

Antwerpia stolicą? 
Flamandzka partia N-Va od dawna 
ma w swoim programie niepod-
ległość Flandrii i odłączenie się 
północnej części Belgii od reszty 
kraju. Dlatego nie dziwi wypowiedź 
przewodniczącego N-VA Barta de 
Wevera, który wyraził zadowolenie 
z wyniku wyborów do parlamen-
tu Katalonii. Wygrali je zwolenni-
cy oderwania się tego regionu od 
Hiszpanii. „Katalońskie partie opo-
wiadające się za niepodległością zdo-
były absolutną większość w wybo-
rach i wysłały jasny sygnał, którego 
nie można zignorować” – powiedział 
de Wever. 
Partia N-VA pod wodzą burmistrza 
Antwerpii uczyniła z niepodległości 
Flandrii, w której mieszka 60 proc. 
Belgów, najważniejszy punkt swo-
jego programu politycznego. Jeżeli 
w przyszłości doszłoby do podziele-
nia się kraju i Flandria uzyska su-
werenność, to stanie się osobnym 
państwem, a Antwerpia jego stolicą. 

Antwerpski Batman 
Policja w Antwerpii wszczęła docho-
dzenie w sprawie 17-letniego mło-
dzieńca, który wspiął się na jeden 
z wysokich dźwigów umiejscowio-
nych w dzielnicy Berchem, po czym 
nakręcił swój wyczyn i zamieścił fil-
mik na Youtube. Pikanterii zdarze-
niu dodaje fakt, że w filmie widać jak 
śmiałek wisi na jednej ręce na ponad 
30-tu metrach wysokości. „Wspinacz 
żurawia”, jak nazwały go media, jest 
bardzo dumny ze swojego „występu” 
i twierdzi, że jest pierwszym człowie-
kiem w Belgii, który sfilmował taką 
wspinaczkę. Zaś opublikowanie 
przez niego filmu miało na celu za-
chęcenie innych młodych ludzi do 
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LeFormidable, źródło: www.eventplanner.be

Badboot, źródło: www.rietland.com



cy cieszyli się z pływającego statku 
zaledwie kilka miesięcy. Teraz 
będzie on oferować swoje usługi 
Antwerpczykom. 

Antwerpia liderem w diamentowej 
branży 
Antwerpia pozostaje największym 
w świecie centrum handlu diamen-
tami. Wygrywa z Indiami, Dubajem 
i Izraelem – tak wynika z najnow-
szych danych dotyczących importu 
i eksportu szlachetnych kamieni. 
W ubiegłym roku Antwerpia wyeks-
portowała 116 milionów karatów i 
zwiększyła import do poziomu pra-
wie 119 milionów. Obroty Dubaju, 
który próbuje dotrzymać jej kroku, 
były o połowę niższe. W Antwerpii 
można znaleźć bogaty asortyment 
kamieni, zarówno surowych, jak i 
oszlifowanych. Kolor, jakość, cena 
– każdy znajdzie coś dla siebie. 
W tym mieście są biura kopalni 
diamentów, pracuje prawie 2000 
sprzedawców, są laboratoria, banki 
i szlifiernie – wszystko w jednym 
miejscu. 

Droga ochrona 
Dziennik „Le Soir” podał do wiado-
mości, że od stycznia do września 
tego roku, ochrona strategicznych 
miejsc w antwerpskiej dzielnicy 
żydowskiej kosztowała prawie 10 
milionów euro. Wojskowe patrole 
na co dzień ochraniające synagogi 
szkoły i miejsca żydowskiej kultu-
ry, spotykają się z dużą sympatią 
mieszkańców tej dzielnicy – twier-
dzi gazeta. 
Istnieje jednak realna możliwość, że 
dodatkowe siły porządkowe zostaną 
wycofane z Antwerpii, jeżeli Belgia 
zaangażuje się w globalny konflikt 
międzynarodowy i wyśle swoich 
żołnierzy do walki z terrorystami 
oraz dżihadystami w Syrii czy Iraku. 
Wtedy antwerpska dzielnica żydow-
ska pozostanie bez dodatkowego za-
bezpieczenia wojskowego. 

Japońska sieć odzieżowa Uniqlo już 
w Antwerpii 
Drugiego października nastąpiło 
długo oczekiwane otwarcie w kra-
jach Beneluxu pierwszego sklepu 
Uniqlo. Popularna japońska marka 
znalazła swoją siedzibę w Antwerpii 
przy Meir, na miejscu dawnego skle-
pu New Yorker (1300 metrów kwa-
dratowych powierzchni). Wybór tej 
lokalizacji nie był przypadkowy, 
ponieważ Meir to znana ulica han-
dlowa, na której swoją siedzibę ma 
wiele uznanych marek odzieżowych. 
Nieprzypadkowo też pierwszy sklep 
tej sieci w krajach Beneluxu został 
otwarty właśnie w Antwerpii. Miasto 
słynie jako centrum mody, ze znaną 

nach miasta graniczy to z cudem. 
Każdego roku pewna ilość dzieci 
zostaje odrzucona z powodu braku 
miejsc i przenoszona do szkół miesz-
czących się dalej od ich miejsca za-
mieszkania. 
Koszt powstania kolejnych miejsc 
dla uczniów wyniesie około 22 mln 
euro, oprócz 250 milionów, które 
każdego roku otrzymuje miejska 
edukacja. Kwota 22 milionów będzie 
rozłożona na cztery lata. Pieniądze 
przeznaczone będą nie tylko na na-
uczanie w pełnym tego słowa zna-
czeniu, ale także na sport, kulturę 
i edukację zdrowotną. Nie podjęto 
jeszcze decyzji w których rejonach 
miasta zostaną utworzone dodatko-
we miejsca dla uczniów podstawó-
wek i szkół średnich. Nie wiadomo 
także, jak powyższa kwota zostanie 
rozdzielona pomiędzy antwerpskie 
szkoły. Pewne jest natomiast, że 
plan nie przewiduje wybudowania 
nowych placówek edukacyjnych, 
ale zaadaptowanie pustych i nieza-
gospodarowanych przestrzeni loka-
lowych. 

Opracowała: 
Barbara Kamińska 

na świecie uczelnią i uznanymi pro-
jektantami. 
Uniqlo poleca ubrania dla każde-
go i na każdą okazję: koszulki bez 
rękawów, z krótkimi rękawami i 
długimi, w wariacjach różnych ko-
lorów, bluzy polarowe, kurtki pucho-
we, t-shirty, bluzy, koszule, ale bez 
udziwnień. Sklepowe półki uginają 
się pod ciężarem spodni, żakietów, 
swetrów – w dużej wariacji kolorów, 
czasem wzorów i w klasycznych fa-
sonach. Sklepy tej sieci oferują także 
klientom rzeczy wykonane ze spe-
cjalnych materiałów, spełniających 
różne funkcje, na przykład materiał 
który pomaga się ogrzać, lub chroni 
przed promieniami UV, lub pomaga 
się mniej pocić. 
Historia japońskiej sieci odzieżo-
wej rozpoczęła się w 1984 roku 
od jednego niewielkiego sklepu 
w Hiroszimie. W maju 1985 roku 
Tadashi Yanai, który jest właści-
cielem sieci do tej pory, otworzył 
swój pierwszy sklep sprzedający 
odzież o nazwie „Unique Clothing 
Warehouse” w mieście Hiroszima. 
Tak narodziła się nazwa Uniqlo, jako 
skrót od „unique clothing”, czyli uni-
kalne ubrania. Obecnie Uniqlo ma 
już ponad 1600 sklepów w szesnastu 
krajach świata. 

22 miliony euro na oświatę 
Antwerpscy radni zadecydowali, że 
do września 2018 roku w mieście 
powstanie około 10 tysięcy dodat-
kowych miejsc w szkołach podsta-
wowych i średnich. Powyższa decy-
zja uznana została za priorytetową 
między innymi z powodu znaczne-
go przyrostu ilości mieszkańców. 
Już teraz są problemy z zapisaniem 
dzieci do szkół, w niektórych rejo-
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Prze gląd 
pra sy 
pol skiej
Wrześniowe referendum 
Państwowa Komisja Wyborcza poin-
formowała, że ze względu na niską 
frekwencję, wyniki wrześniowego 
referendum nie są wiążące. Żeby 
referendum było ważne, do urn 
musiało pójść 50 procent uprawnio-
nych, a wzięło w nim udział 2 384 
780 osób, czyli zaledwie 7,8 procent. 
Głosowanie przeprowadzono w 27 
788 obwodach.
W Belgii w referendum zagłoso-
wało 382 uprawnionych, z czego 
w Brukseli 330 osób, natomiast w 
Antwerpii 52 osoby. 
Nieudane referendum kosztowało 
polskich podatników 100 milionów 
złotych. 

tvn24.pl

Wybory parlamentarne 
25 października, na czteroletnią ka-
dencję wybierzemy 460 posłów i 100 
senatorów. Za granicą w wyborach 
mogą wziąć udział osoby stale tam 
zamieszkujące lub przebywające 
jedynie czasowo. Głosować można 
osobiście lub korespondencyjnie. 
Konieczne jest wcześniejsze złoże-
nie u konsula wniosku o wpisanie 
do spisu rejestru wyborców. We 
wniosku należy podać: imię i na-
zwisko, imię ojca, datę urodzenia, 
numer PESEL, adres zamieszka-
nia lub pobytu za granicą, adres 
zamieszkania w kraju oraz numer 
ważnego polskiego paszportu lub 
dowodu osobistego i datę jego wy-
dania. 

info.pl/prawo/wybory 

czyli około 60 tysięcy złotych brutto. 
Od sierpnia eks prezydent pobiera 
emeryturę, która wynosi 75 procent 
kwoty wynagrodzenia zasadniczego 
urzędującej głowy państwa. Jest to 
około 6,4 tysiąca złotych na rękę. 
„Fakt” zauważa, że wyższą emery-
turę otrzymują między innymi byli 
funkcjonariusze komunistycznej 
Służby Bezpieczeństwa. 
Poza odprawą i emeryturą, byłym 
prezydentom przysługuje również 
około 12 tysięcy miesięcznie na 
prowadzenie biura. 

„Fakt” 

Rekordowe kolejki do lekarzy 
Polska służba zdrowia pobiła ko-
lejny niechlubny rekord. Padł on 
w Gliwicach, gdzie na wykonanie 
endoprotezoplastyki trzeba czekać 
ponad 10 lat. 
Kolejki do lekarzy z roku na rok 
się wydłużają, wynika z raportu 
Fundacji Watch Health Care, która 
od pięciu lat monitoruje polską służ-
bę zdrowia. W 2014 roku aż o tydzień 
wydłużył się średni czas oczekiwa-
nia w kolejkach do lekarzy w stosun-
ku do roku 2013. Polacy najdłużej 
czekają na wizytę do ortopedy (17 
miesięcy), stomatologa (9 miesięcy), 
neurochirurga (prawie 6 miesięcy) i 
okulisty (5,5 miesiąca). 

„Rzeczpospolita” 

Społeczna praca dla skazanych 
W Polsce, poza murami więzienia 
nieodpłatnie pracuje ponad 4 tysią-
ce osadzonych. W ubiegłym roku 
wartość tych prac wyniosła prawie 
67 mln złotych – wynika z danych 
przedstawionych przez Centralny 
Zarząd Służby Więziennej (CZSW). 
Skazani najwięcej pracują w wa-
kacje w placówkach oświatowych, 
gdzie w dużym zakresie wykonują 
prace społeczne. Zatrudniani są przy 
remontach szkół, budowie boisk, 
sprzątają także miejskie parki. 
Chociaż pracują nieodpłatnie, mu-
szą być ubezpieczeni od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i odpo-
wiedzialności cywilnej. Te koszty 
pokrywa Skarb Państwa. 
Jest bardzo dużo zleceń dla więź-
niów, ale nie każdy z nich może pra-
cować poza murami zakładu karne-
go. Dlatego więzienne władze często 
muszą odmawiać wykonania zleceń, 
brakuje bowiem rąk do pracy. 

„Rzeczpospolita” 

Młodzież się kształci, dorośli nie. 
Według danych GUS i Eurostatu 
w ubiegłym roku tylko 5,4 procent 
młodych Polaków w wieku 18-24 lat 
nie kontynuowało nauki. Dla porów-
nania w Hiszpanii, Rumunii czy na 
Malcie kształci się cztery razy mniej 

„Nie” dla imigrantów w Polsce 
Z sondażu IBRiS dla „Rzecz-
pospolitej” wynika, że tylko co szó-
sty ankietowany uważa, że Polska 
powinna bezwarunkowo przyjąć 
część uchodźców, którzy szturmują 
granice Unii Europejskiej. 
Co czwarty Polak jest przeciwko 
przyjmowaniu uchodźców. 37 proc. 
ankietowanych wprawdzie by się 
na to zgodziło, ale pod warunkiem, 
że albo Unia Europejska, albo ONZ 
dadzą pieniądze na utrzymanie przy-
jezdnych. 10 proc. ankietowanych 
twierdzi, że ugościłoby tylko i wy-
łącznie chrześcijan, a 4 proc. stawia 
inne warunki. 
Większa część ankietowanych jest 
zdania, że najlepszym rozwiązaniem 
kryzysu, który ogarnął Europę, jest 
zamykanie granic zarówno zewnętrz-
nych, jak również tych wewnątrz UE. 

„Rzeczpospolita” 

Uchodźcy ulokowani w Polsce nie 
będą mogli wyjechać do innego 
kraju 
Według nowego europejskiego me-
chanizmu, uchodźcy rozlokowani 
w Polsce nie będą mogli przenieść 
się legalnie do żadnego innego unij-
nego kraju. Problem w tym, że na 
dłuższą metę nie interesuje ich ani 
Polska, ani Węgry czy Czechy. Chcą 
dostać się do Niemiec, czy innego 
bogatego i przychylnego socjalnie 
państwa. 
Nie będzie już funkcjonowało prawo 
wyboru kraju docelowego. Imigrant 
zostanie w Polsce zarejestrowany i 
zostaną pobrane od niego odciski 
palców. Jeżeli dostanie prawo azylu, 
to pod z góry określonymi warunka-
mi, i nie będzie mógł się przenieść 
do innego unijnego państwa. 
W praktyce będzie miał wybór mię-
dzy legalnym pobytem na przykład 
w naszym kraju, lub nielegalnym 
pobytem w kraju przez niego wy-
branym, co oznaczać będzie ryzyko 
deportacji. 

„Rzeczpospolita” 

Emerytura byłego prezydenta 
„Fakt” przyjrzał się odprawie i eme-
ryturze Bronisława Komorowskiego. 
Odprawa byłego już prezydenta wy-
niosła trzykrotność miesięcznego 
prezydenckiego wynagrodzenia 
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młodych ludzi, a we Włoszech czy 
Portugalii trzy razy mniej. 
Młodzi Polacy się uczą, ponieważ 
mają łatwy dostęp do różnego rodza-
ju systemów kształcenia i liczą na to, 
że dzięki edukacji zdobędą pracę i 
będą dobrze zarabiać. 
Natomiast nieco starsi Polacy zde-
cydowanie rzadziej niż obywatele 
innych unijnych państw, uczą się 
i dokształcają. W ubiegłym roku w 
ten sposób swoje kwalifikacje pod-
nosiło zaledwie 4 procent dorosłych 
mieszkańców naszego kraju, to jest 
niemal trzykrotnie mniej niż wynosi 
unijna średnia. 

„Dziennik Gazeta Prawna” 

Polska specjalność 
„Dziennik Gazeta Prawna” donosi, 
że mężczyzna, który po raz pierwszy 
staje w Polsce na ślubnym kobier-
cu, ma średnio 29 lat. Tak młodych 
mężczyzn zawierających związek 
małżeński nie ma w żadnym innym 
kraju Unii Europejskiej. Dla porów-
nania Szwed żeni się w wieku pra-
wie 36 lat, Duńczyk i Włoch – 34, 
Francuz, Niemiec i Holender – 33. 
Z kolei Polki po raz pierwszy wstę-
pują w związek małżeński w wieku 
średnio 26,6 roku. W UE młodsze od 
nich są tylko mieszkanki Rumunii i 
Bułgarii. Najpóźniej na małżeństwo 
decydują się Szwedki (33 lata), nieco 
ustępują im Hiszpanki i Dunki. 
Coraz więcej Polek po czterdziestym 
roku życia decyduje się na dziecko. 
W ostatnich pięciu latach ich odse-
tek zwiększył się o prawie 30 pro-
cent. W 2014 roku po czterdziestce 
urodziło dziecko 8667 Polek. 

„Dziennik Gazeta Prawna” 

Rekordowy Fundusz Kościelny 
Według informacji „Rzeczpospolitej” 
w ubiegłym roku Fundusz Kościelny 
osiągnął rekordowy poziom. 
Wydatki na składki emerytalne i 
zdrowotne duchowieństwa opłaca-
ne z Funduszu wyniosły 133,1 mln 
złotych. Jest to wynik rekordowy, bo 
jeszcze kilka lat temu na pokrycie 
składek osób duchownych wystar-
czała kwota około 90 mln złotych. 
Strona kościelna podkreśla, że na 
wzrost funduszu składa się wiele 
przyczyn, między innymi podnie-
sienie przez rząd płacy minimalnej, 
która służy do obliczenia wysokości 
składek. 
Po wyborach w 2011 roku ówczes-
ny rząd zapowiedział zastąpienie 
Funduszu dobrowolnym odpisem 
podatkowym i zaproponował jego 
wysokość na poziomie 0,3 proc. 
Strona kościelna chciała 1 proc. 
Po długich negocjacjach udało się 
dojść do kompromisowego rozwią-
zania 0,5 proc., jednak pod koniec 

Urzędnicy coraz częściej naduży-
wają władzy 
„Rzeczpospolita” donosi o coraz 
większej ilości przypadków nad-
używania władzy przez urzędników 
państwowych liczących na korzyści 
finansowe z tytułu zatrudnienia. 
Zajmują państwowe posady i podej-
mują decyzje sprzeczne z prawem, 
żeby sobie lub znajomym przyspo-
rzyć korzyści. Mowa o funkcjonariu-
szach publicznych wynagradzanych 
z państwowej kasy, urzędnikach róż-
nych szczebli, ale także policjantach 
i strażnikach miejskich. 

W pierwszym półroczu tego roku, 
przestępstw przekroczenia upraw-
nień przez urzędników, za którymi 
kryła się korzyść majątkowa lub 
finansowa, było 2,7 tys., czyli o po-
nad pół tysiąca więcej niż w tym 
samym czasie 2014 roku – wyni-
ka z danych Komendy Głównej 
Policji. Państwowi urzędnicy czują 
się bezkarni, ponieważ nie pono-
szą odpowiedzialności finansowej 
za złe decyzje. Wprawdzie przepisy 
pozwalają na pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności, ale w praktyce 
to się nie zdarza. 
Za przekroczenie uprawnień lub 
niedopełnienie obowiązków z tytu-
łu osiągania korzyści majątkowej, 
urzędnikowi grozi do dziesięciu lat 
więzienia. 

„Rzeczpospolita” 

Opracowała: 
Karolina Morawska 

ubiegłego roku rozmowy rządu i 
strony kościelnej utknęły w mar-
twym punkcie.

„Rzeczpospolita” 

Polskie kosmetyki podbijają świat 
„Puls Biznesu” pisze o rodzimych 
kosmetykach, które coraz lepiej 
radzą sobie na zagranicznych ryn-
kach. Z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego wynika, że eksport 
preparatów perfumeryjnych, kosme-
tycznych oraz toaletowych wyniósł 
w ubiegłym roku 9 miliardów 300 
milionów złotych. 
Największy wzrost, bo aż o 30 pro-
cent, odnotowano w sprzedaży do 
Francji, co jest niewątpliwie dużym 
zaskoczeniem. Polskie kosmetyki 
cieszą się powodzeniem także w 
Afryce i na Wschodzie. 

„Puls Biznesu” 

Coraz więcej dzieci pije alkohol 
Do picia przyznaje się ponad 90 pro-
cent nieletnich – podaje Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Piciu nieletnich 
sprzyja reklama, duża ilość skle-
pów z alkoholem i fikcyjne ograni-
czenie wieku sprzedaży. Chociaż w 
sklepach wiszą kartki informujące 
o wieku ograniczającym sprzedaż 
trunków z procentami, to w wie-
lu wypadkach tego zakazu się nie 
przestrzega. 
Spożycie alkoholu wśród dzieci i 
młodzieży znacznie wzrasta w cza-
sie wakacji. 

onet.pl 
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Zaczął się rok szkolny i znowu nie-
jednokrotnie oczekuje się ode mnie 
przebywania w kilku miejscach jed-
nocześnie, bo przecież jestem ma-
mą, żoną, gospodynią, pomocą do-
mową, koleżanką, blogerką, córką, 
siostrą i nie wiem kim jeszcze. 

Dzień zaczynam o 6:30. Budzę moją 
Trójcę Nieświętą, zaganiam do jedze-
nia, mycia i ubierania. Niektórym 
muszę jednak pomóc w tych skom-
plikowanych działaniach. Wszak 
wiadomo, że jak matka pomoże 
założyć spodnie, to da się włożyć 
potem ręce do kieszeni, nawet tych 
na kolanach. 

Starszakom muszę przypomnieć o 
zapakowaniu drugiego śniadania. A 
to dlatego, że zdarzyło się nam już 
parę razy wracać z połowy drogi albo 
i spod szkoły po czyjegoś „bukenta-
sa” (boekentas – z nl. tornister), bo 
zapomniałam przypomnieć sobie, 
żeby im przypomnieć, żeby ze sobą 
wzięły. Zdarzało się też, że zabrały 
torby, ale pudełko z kanapkami cały 
dzień tkwiło na stole w kuchni, bo 
nie miał go kto do torby schować. Na 
szczęście w Belgii dzieci też dzielą 
się jedzeniem. 

Trzeba też skontrolować adekwat-
ność stroju do aury, przypomnieć 
o kurtkach przeciwdeszczowych, 
czapkach, rękawiczkach, kamizel-
kach odblaskowych, kaskach itp. 
Bywa i tak, że muszę rano przeszu-
kiwać cały dom w celu znalezienia 
różnorakich rzeczy, które trzeba 
było przynieść do szkoły, ale ktoś 
zapomniał powiedzieć o tym wcześ-
niej. W międzyczasie sama zjadam 
śniadanie i wypijam kawę. 

Od września mamy sporo niestan-
dardowych zajęć. Dwa razy w tygo-
dniu mój kurs niderlandzkiego, na 
który wychodzę już o siedemnastej 
a wracam dopiero o dwudziestej 
trzeciej, bo przecież dojeżdżam do 
Mechelen pociągiem, a to kompli-
kuje życie. W środy także mąż się 
uczy, tyle że angielskiego. Zaś Młoda 
ma zajęcia baletu, które już bardzo 
polubiła. Muszę ją na te zajęcia od-
prowadzać i przyprowadzać dwa 
razy w tygodniu. Co prawda mamy 
tylko 2 km do Akademii, ale wieczór 
coraz szybciej zapada i dziecku tro-
chę nieprzyjemnie byłoby samotnie 
pedałować. 

A tu czasem jeszcze takie hece, jak 
parę dni temu, gdy niespodziewanie 
zostałam poproszona o pomoc języ-
kową w urzędzie w jednej z ościen-
nych gmin. Primo – sama ciągle 
ledwo się dogaduję w urzędach sto-
sując język migowo-niderlandzki, se-
cundo – czytelniczka mojego bloga 
napisała do mnie w ostatniej chwili, 
kiedy wyczerpały się jej wszystkie 
inne możliwości. Cóż, czasem tak 
się zdarza, że ludzie, którzy obieca-
li pomóc, nagle zawodzą, człowiek 
zostaje na lodzie, a tu czas nagli. 
Doświadczyłam tego osobiście, 
dlatego postanowiłam spróbować 
pomóc, bo w sumie co mi szkodzi? 
Urzędniczka na szczęście była wyro-
zumiała i miła, dlatego sprawę uda-
ło się nam załatwić pomimo moich 
mizernych kompetencji językowych.
Ta przypadkowa znajoma okazała 
się bardzo sympatyczną osobą i li-
czę, że od czasu do czasu spotkamy 
się gdzieś na pogawędkę. 
Drugi hit związany jest z 

Zdarza mi się rano zrobić pranie i 
rozwiesić na dworze. Przeważnie po 
to, by po południu móc je zebrać i 
ponownie odwirować… ech, belgij-
ska pogoda. 

Wyjeżdżamy na rowerach przed 
ósmą.  Najpierw odprowadzamy na 
przystanek Najstarszą i czekamy aż 
wsiądzie do autobusu. Potem jedzie-
my do szkoły podstawowej, gdzie 
pozbywam się reszty z Trójcy, by w 
końcu wyruszyć do swojej roboty. Po 
powrocie z pracy następuje najgor-
szy element dnia, czyli wymyślenie 
i ugotowanie obiadu. Odkąd podję-
łam pracę zaczęłam tego obowiąz-
ku szczerze nienawidzić. Jednak 
jak mus to mus. Poszukując na-
tchnienia myślę, kombinuję, otwie-
ram lodówkę i podziwiam ułożone 
tam produkty, przeglądam szafki w 
kuchni i książki z przepisami. I co? 

Przeważnie nic, a rzad-
ko coś. Żadnych pomy-
słów, żadnych przebły-
sków, o chęciach nawet 
nie wspomnę. 

Gdy w końcu wymyślę 
coś sensownego, oka-
zuje się, że co najmniej 
jednego niezbędnego 
składnika w domu nie 
ma. Tymczasem do skle-
pu 4 km, a do dyspozycji 
mam przecież tylko ro-
wer. Nie chce się. A tu 
zaraz Młodego trzeba 
odebrać i już wraca Mąż 
z Najstarszą wygłodzeni 
i zmęczeni. Nie lubię już 
gotować, choć był czas, 
że uwielbiałam. 

Z bloga wesołej emigrantki
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„vriendschapdagen” (dni przy-
jaźni) podczas których wszystkie 
pierwsze klasy szkoły średniej po 
kolei wyjeżdżały do ośrodka Bloso 
w Hofstade, gdzie podczas zabaw w 
parku linowym, na kajakach, przy 
wspólnych posiłkach i nocowaniu 
miały się poznawać i integrować. 
Najstarsza wróciła zachwycona i z 
wielkim entuzjazmem opowiadała, 
co się działo. Reakcja zupełnie od-
mienna niż na pierwszy „sportklas-
sen” (obóz sportowy), który córka 
podsumowała raptem wzruszeniem 
ramion. Wnioskuję z tego, że znajo-
mość języka ma duże znaczenie w 
odbiorze takich imprez. Jednak na 
wspomnienie o wiele bardziej zasłu-
guje powrót Najstarszej do domu, 
niż wycieczka jako taka. 

Pod wieczór tego dnia, gdy usiłowa-
łam coś upitrasić, zadzwonił Mąż z 
informacją, że dotarł właśnie pod 
szkołę, i że wszystkie dzieci już po-
szły, a Najstarszej nie ma tam, gdzie 
miała być. No masz babo placek. 
Poszedł sprawdzić, czy córka nie 
czeka na przystanku, skąd zwykle 
ją odbiera po szkole, ale i tam jej 
nie było. Nauczyciele prawie w szo-
ku, bo dopiero co była i nawet nie 

pewnie komórka jak zawsze jest wy-
ciszona. Jednak po chwili przyszedł 
sms od Najstarszej, że „już jest bli-
sko domu i że nie wiedziała, iż ma te-
lefon ze sobą”. Faktycznie „Głupik” 
postanowił pójść na piechotę ponad 
6 km z tymi ciężkimi bagażami (tor-
ba podróżna i plecak z książkami, 
bo przed wyjazdem mieli normalnie 
lekcje) nie mówiąc nic nikomu. Ech, 
te dzieci i ich szalone pomysły. 

Wyjechałam po nią rowerem, bo-
wiem tata jeszcze tkwił w miastecz-
ku gadając z nauczycielami. Do 
owego „blisko domu” było jeszcze 
jakieś 3 km! Załadowałam torbę na 
bagażnik, córkę na torbę i dojecha-
łyśmy do domu spokojnie. Dobrze, 
że rower ma gruby, mocny bagaż-
nik – słonia by na tym można wozić 
śmiało. 

O innych naszych przygodach, 
przeżyciach i doświadczeniach z 
nich wynikających, przeczytacie na 
blogu: www.belgianasznowydom.
blogspot.be oraz w kolejnych nu-
merach miesięcznika „Antwerpia 
po polsku”. 

Magdalena B-P 

zauważyli, gdzie i kiedy zniknęła. 
Już chcieli po policję dzwonić, ale 
mąż powiedział, że pewnie poszła 
na piechotę. 
W tym samym czasie przyszło mi do 
głowy żeby sprawdzić, czy jej telefon, 
którego nie chciała ze sobą zabrać 
w obawie przed zgubieniem, na 
pewno jest w domu. Zadzwoniłam. 
Cisza. Młoda przeszukując siostrza-
ną część pokoju snuła domysły, że 
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Facebook to jeden z najbardziej po-
pularnych serwisów społecznościo-
wych na świecie. W czerwcu tego 
roku założonych było na nim 1,5 
miliarda kont. 890 mln aktywnych 
użytkowników odwiedza portal co-
dziennie, a ponad pół miliarda łączy 
się z nim tylko za pośrednictwem 
smartfonów i tabletów. 

Od dawna mówiło się o wprowadze-
niu nowego przycisku „nie lubię”, 
były to jednak niepotwierdzone do-
niesienia. W połowie września Mark 
Zuckerberg – założyciel i dyrektor 
generalny potwierdził, że niebawem 
Facebook wprowadzi największą 
zmianę od czasu swojego powsta-
nia. W trakcie sesji Q&A zdradził, 
że Facebook rzeczywiście przygoto-
wuje przycisk „nie lubię” (lub „nie 
lubię tego”). Ponadto oświadczył, że 
w niedługim czasie mają rozpocząć 
się testy nowego przycisku, a rozwią-
zanie ma być testowane publicznie. 

– Wydaje mi się, że ludzie proszą o 
przycisk „nie lubię tego” od wielu lat. 
Dzisiaj mogę w końcu powiedzieć, że 
pracujemy nad nim i jesteśmy bar-
dzo blisko wprowadzenia jego wer-
sji testowej – powiedział Zuckerberg 
podczas sesji pytań i odpowiedzi z 
użytkownikami w głównej siedzibie 
Facebooka. Na razie nie wiadomo 
od kiedy nowa funkcja miałaby zo-
stać wprowadzona oraz czy z przy-
cisku można by było skorzystać w 
każdych okolicznościach. 
Jak informuje portal Wirtualne-
Media.pl, przycisk „nie lubię” słu-
żyłby do wyrażania emocji przy 
wpisach, przy których klasyczne 
już „lubię to”, może okazać się nie-
stosowne. – Nie zawsze „lubię to” 
wydaje się właściwe. Nowy przycisk 
miałby dać możliwości wyrażania 
smutku, współczucia, czy dezapro-
baty – powiedział Zuckerberg. 

O przycisk „nie lubię” internauci 
walczyli od dawna i pomimo licz-
nych apeli Facebook długo się przed 
tym wzbraniał. Nie chciał stworzyć 
przycisku który byłby uzupełnie-
niem możliwości „polubienia”. 
Obawiano się, że doprowadzi on 
do fali negatywnych emocji w por-
talu i będzie wykorzystywany przez 
internetowych hejterów. Jednak w 
odpowiedzi na rosnące oczekiwania 
użytkowników, serwis zdecydował 
się wprowadzić kontrowersyjną 
funkcję. Także dlatego, że w chwi-

negatywnie. Nie taki jest cel nasze-
go istnienia – wyjaśnił założyciel i 
prezes Facebooka. 
Zuckerberg powiedział także, że 
wprowadzenie nowego przycisku, 
pasującego do bardziej skompliko-
wanych sytuacji, okazało się dużo 
trudniejsze, niż początkowo myślał. 
Uważa jednak, że jego firmie udało 
się w końcu uporać z tym prob-
lemem. Jego zdaniem już bardzo 
niedługo będą się mogły rozpocząć 
testy nowej funkcji. 

Jak będzie działać nowy przycisk 
na Facebooku? Dla przykładu, w 
Youtube łapka w dół pozwala nam 
oznaczyć krytycznie wideo, które 
nam się nie podoba. To oczywiście 
wpływa na ogólną ocenę filmu. Na 
Facebooku tak jednak nie będzie. 
Nowy przycisk ma bardziej pomóc 
w wyrażaniu empatii niż sprzyjać 
negatywnemu ocenianiu postów. 
To oznacza, że jeśli ktoś klinie „nie 
lubię” na stronie Facebooka, to z 
pewnością nie wpłynie w negatywny 
sposób na zasięg posta, co jest bar-
dzo istotną informacją dla wydaw-
ców. Przycisk ma w zasadzie pozwo-
lić wyrazić odczucia, które obecnie 
musimy przekazać w komentarzu 
(za tvn24). 

Pomysł wydaje się ciekawy, ale 
z ostateczną oceną warto wstrzy-
mać się do momentu, aż poznamy 
wszystkie mechanizmy ukrywające 
się za przyciskiem „nie lubię”. W za-
łożeniu nowy przycisk ma się stać 
narzędziem do wyrażania swojego 
współczucia oraz empatii w przypad-
ku postów, których nie wypada „po-
lubić” i zabrania głosu w kwestiach 
światopoglądowych. Z pewnością 
nowy przycisk raz na zawsze zmieni 
Facebooka. 

Barbara Kamińska 
Źródła: tvn24.pl, onet.pl, 

pulsbiznesu.pl, wirtualne media.pl 

li obecnej internauci nie mogą we 
właściwy sposób zareagować na wpi-
sy dotyczące wypadku, czy śmierci. 
Przycisk „nie lubię” ma w założeniu 
sprawdzać się w sytuacjach, gdy na 
świecie dzieje się coś złego. Ważne, 
aby dać użytkownikom więcej moż-
liwości niż tylko „lubię to” – powie-
dział szef Facebooka. 

Obecnie użytkownicy tego serwisu 
mogą jedynie używać przycisku „li-
ke”, czyli „lubię to”. Co więc oznacza 
dla nich wprowadzenie „dislike”? 
Czy będą mogli otwarcie krytykować 
wypowiedzi swoich znajomych? – 
Nie. Funkcja nowego przycisku ma 
być zupełnie inna. 
Zuckerberg powiedział – Nie każda 
chwila jest dobrą chwilą, prawda? I 
jeżeli dzielisz się czymś co jest smut-
ne, dajmy na to jakimś poruszają-
cym cię aktualnym wydarzeniem w 
rodzaju kryzysu z uchodźcami, albo 
jeżeli odszedł członek twojej rodziny, 
to „polubienie” takiego postu może 
dawać mylne wrażenie. Ludzie chcą 
mieć możliwość wyrażenia swojego 
zrozumienia i współczucia w inny 
sposób. Oznacza to, że „dislike” bę-
dzie czymś w rodzaju „przycisku 
empatii”. Działać ma analogicznie 
do „lubię to”, ale pasować do sytu-
acji, w których akurat to określenie 
brzmi niezręcznie. 

Rozczarowani poczują się więc wszy-
scy, którzy liczyli na to, że Facebook 
pozwoli w końcu na wyrażanie bra-
ku sympatii albo wręcz otwartej 
wrogości w stosunku do niektórych 
postów czy wypowiedzi. Z wypowie-
dzi Zuckerberga jasno wynika, że na 
to nie mają co liczyć. – Nie chcemy 
zmienić Facebooka w forum, gdzie 
ludzie wzajemnie oceniają swoje po-
sty na plus lub na minus. Nie jest to 
społeczność, którą zamierzamy two-
rzyć. Nie chcemy, by ludzie dzielili 
się ważnymi dla siebie chwilami 
tylko po to, by ktoś inny ocenił to 

Rewolucja na Facebooku. 
Już niedługo klikniemy „nie lubię” 

Źródło: www.altermag.pl







30 Antwerpia po polsku      październik 2015

Akademia Dobrych Manier 
Savoir-vivre.
Czy zdejmujemy buty 
w cudzym mieszkaniu?

Mówię stanowczo NIE! 

Buty są częścią naszego ubioru. Obowiązuje nas 
staranne wytarcie obuwia wchodząc do miejsca 
publicznego czy prywatnego mieszkania. Każda 
instytucja ma wkalkulowane sprzątanie ciągów 
komunikacyjnych. W prywatnych mieszkaniach 
robimy to sami. Nie możemy naszych gości zmu-
sić do zdjęcia butów, a tym bardziej do założenia 
„domowej rezerwy zużytych pantofli”. Względy 
higieniczne są najważniejsze! 
Zdjęcie butów i „maszerowanie” jak przedszko-
lak w samych skarpetkach stawia nas w sytuacji 
„negliżu”. 

Proszę wyobrazić sobie na przykład gości imieni-
nowych w starannie dobranych kreacjach, którzy 
w przedpokoju zdejmują obuwie. ONA – zamienia 
się w kaczkę stąpając gołą stopą, ON – przydep-
tuje sobie przydługie w tej sytuacji spodnie… Nie 
mamy też gwarancji, czy po całym dniu w obuwiu, 
nasze skarpetki czy rajstopy nie będą już prze-
pocone. Może się zdarzyć, że ubierając się rano 
nie zauważyliśmy dziurki lub oczka w pończosze 
lub skarpecie. Teraz mogą być „świadectwem” 
przeciwko nam! Oczywiście, jeżeli sami dobro-
wolnie czujemy taką potrzebę zdjęcia butów w 
zaprzyjaźnionym domu, robimy to. 

Rozwiązanie jest proste. Można zaopatrzyć dom w kilka par tanich, nowych pantofli dla gości i trzymać je jako 
żelazną rezerwę. Nie bójmy się o nasze dywany, parkiety, glazurę. To się da wyczyścić. Równie dobrze mogliby-
śmy prosić gości o zdejmowanie spodni, spódnic przy siadaniu na naszych krzesłach, gdyż z pewnością ci sami 
goście siadali w nich po drodze na parkowych ławkach, siedzeniach autobusowych czy tramwajowych… 

Uwaga! 
Nasze dzieci chętnie demonstrują nawyki szkolno – przedszkolne; zmiany obuwia w odwiedzanych domach 
kolegów lub znajomych rodzin. 
Nie protestujmy. One szybko dorosną i zdobędą naszą wiedzę oraz nawyki na temat zmiany obuwia. 

Maria Bujas-Łukaszewska
Pomysłodawczyni i główny koordynator
Akademii Dobrych Manier
www.etykieta.org 

Źródło: www.bi.gazeta.pl
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Od września do Polski LUXusowymi 
autokarami z firmą Ibatur mo-
żesz dojechać także wyruszając 
na Mazury. Dotychczasowe trasy 
zostały rozbudowane. Można roz-
począć trasę w Antwerpii aż do 
Białegostoku, Moniek, Grajewa, 
Ełku i Olecka.
Masz rodzinę w Polsce, chcesz od-
wiedzić znajomych? Skorzystaj z 
usług sprawdzonego przewoźnika 
aby bez stresu dojechać do celu. 
Ceny za połączenia Ibatur rozpoczy-
nają się już od 25 euro, włączając w 
to opłatę za bagaż, darmową kawę i 
słodkie przekąski na pokładzie auto-
karu oraz dostęp do sieci Wi-Fi, bez 
ukrytych opłat.

Nadzwyczajny komfort, klasa na 
poziomie biznesowym.
Nowoczesne autokary marki Setra to 
wysoki standard, absolutny luksus, 
wygoda i bezpieczeństwo. Ibatur dba 
o swoich pasażerów, wśród nich są 
nawet pracownicy parlamentu euro-
pejskiego. Wyobraź sobie: siadasz w 
przestronnym czystym autokarze, w 
którym dźwiękoszczelne, przyciem-
niane szyby oddzielają Cię od prze-
strzeni za oknem. Możesz wyciągnąć 
nogi, wyciszyć się i odpocząć. Pojazd 
miękko sunie po szosie. Fotel, na 
którym siedzisz, możesz rozłożyć 
oraz użyć oparć i podpórek na stopy. 
Niektórzy twierdzą, że w fotelu auto-
karu Ibatur czują się jak w domu we 
własnym łóżku...

Kierowcy – największy skarb i du-
ma firmy.
Kierowcy Ibatura to profesjonaliści 
w każdym calu. Przechodzą cyklicz-
ne szkolenia, by bezpiecznie i z peł-
ną kulturą dowieźć wszystkich do 
celu. Zanim zostali przyjęci, musieli 
udowodnić, że praca za kierownicą 
to ich pasja. Zawsze są otwarci na 
potrzeby swych podróżnych i sku-
pieni na tym, by wszyscy czuli się jak 
najlepiej.  Dbają o bezpieczeństwo 
pasażerów i kosztowny, powierzo-
ny im sprzęt. Rytuałem w Ibaturze 
jest szczegółowy przegląd autokaru 
przed każdą trasą oraz po powrocie. 
Wyruszając w trasę mają pewność, 
że ich pojazd jest w 100% sprawny, 
perfekcjoniści.

Satysfakcja z zadowolenia klienta.
Wróćmy do podróży. Siedzisz więc 
w wygodnym fotelu, wszędzie jest 

potrzebę nawodnienia organizmu, 
gdyby zdarzyło się, że osoba starsza 
zapomniała zaopatrzyć się we włas-
ną wodę. Każdy otrzymuje darmowe 
słodkie przekąski. Nie jest to pełno-
wartościowy zbilansowany posiłek, 
ale nie jesteśmy też restauracją na 
kołach”. 
Widać, że starają się przewidywać 
wszystkie sytuacje i wychodzić na-
przeciw potrzebom każdego klien-
ta...

Co dwie... to nie jedna
Nie od dziś wiadomo, że łączenie 
doświadczenia firm przynosi wie-
lostronne korzyści. Z tej mądrości 
korzystają także właściciele firmy 
Ibatur i Selment, którzy postano-
wili zadbać o klienta z Podlasia i 
Mazur. Selment, od ponad 24 lat 
zajmując się przewozem osób na 
trasach Polska – Belgia, ma stałą 
rzeszę klientów. Od teraz klienci 
mogą korzystać z bogatego doświad-
czenia firmy SELMENT oraz świeże-
go spojrzenia na rynek i mocnego 
nakierowania na potrzeby klienta 
firmy IBATUR. Wierzymy, że siła 
doświadczenia, świeżość spojrzenia 
i ciągła chęć doskonalenia zaowo-
cuje świadczeniem usług – przewo-
zów autokarowych na najwyższym 
europejskim poziomie z korzyścią 
dla klientów naszej firmy. 

Bez biletu nie pojedziesz 
Bilety można kupić przez internet, 
zarezerwować telefonicznie oraz 
wykupić w autokarze  - w niedzielę 
ok 11.45 hotel Crown Plaza, Gerard 
le Grelleaan - konieczny wcześniej-
szy kontakt z autokarem pod nr 
tel. (0032) 494 070 305.  Oferujemy 
również ekspresowy przewóz przesy-
łek w bardzo atrakcyjnych cenach. 
Przesyłki odbieramy również w 
niedzielę w autokarze przy Crown 
Plaza Hotel- prosimy o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny. Na profilu fa-
cebook.com/autokaryibatur można 
też śledzić liczne promocje i konkur-
sy, korzystać ze zniżek. 

Szczegółowa oferta na stronie 
www.ibatur.pl oraz pod nr. tel.: 
85 7 404 404; 795 404 404. 

Wymagających i ceniących luksus 
klientów zapraszamy do kontaktu i 
korzystania z naszych usług.

czysto. Widzisz dbałość o najmniej-
sze detale. Wokół unosi się zapach 
świeżo parzonej kawy, którą dosta-
jesz gratis, w ramach zakupione-
go biletu. Miła obsługa przynosi 
też słodką przekąskę bez żadnych 
dodatkowych opłat. Sięgasz wzro-
kiem - nad głową indywidualne 
nawiewy z możliwością dostosowa-
nia do Twoich wymagań, tuż obok 
hasło do wi-fi. Z internetu możesz 
korzystać do woli bez ponoszenia 
opłat. Miła podróż. Dbają o Ciebie 
i naprawdę im zależy, byś był zado-
wolony. Widzisz i czujesz to nowe 
podejście. Ktoś wreszcie rozumie, że 
to Ty jesteś najważniejszy, że Ty pole-
cisz komuś solidną firmę. A Ibatur? 
Dzięki Tobie i Twojej opinii zyska 
zadowolonych, uśmiechniętych 
klientów. Misja firmy – pomagać 
ludziom, każdego klienta traktować 
priorytetowo. Chcemy pokazać, że 
można świadczyć usługi na najwyż-
szym poziomie przy zachowaniu 
atrakcyjnej ceny. 

Dbałość o osoby starsze
O tych, którzy w swej młodości jeź-
dzili głośnym i niewygodnym „ogór-
kiem” lub autosanem też nie zapo-
mniano. Szef Ibatura tak opowiada o 
polityce firmy wobec osób starszych:
„Wysoki standard autokarów Ibatur 
ułatwia seniorom podróż, mniej od-
czuwają zmęczenie. Pojazdy są kli-
matyzowane, wyposażone w WC, 
obszerne w środku, przystosowane 
na długie trasy, siedzenia wygodne. 
Na prośbę osoby starszej zwiększa-
my ilość postojów. Mamy wykwali-
fikowany personel. Pracownik biura 
cierpliwie odpowiada na każde pyta-
nie. Kierowcy dbają o bezpieczny i 
komfortowy przejazd. Zawsze stara-
my się, by nasz personel i osoby star-
sze dobrze się nawzajem rozumieli. 
Pracownicy regularnie przechodzą 
specjalistyczne kursy, na których 
uczą się odpowiedniego nastawie-
nia, sposobu rozmowy, cierpliwego 
podejścia, wyrozumiałości oraz em-
patii. Często zdarza się, że seniorzy 
gorzej słyszą lub widzą, czasem mają 
problemy z pamięcią. Na takie oko-
liczności nasi pracownicy także są 
przygotowani. Kierowcy w razie po-
trzeby potrafią udzielić pierwszej 
pomocy. Dodatkowo, na pokładzie 
naszych autokarów pasażerowie mo-
gą liczyć na darmową herbatę lub 
kawę, dzięki czemu zaspokajamy 

Historyczne wydarzenie w segmencie 
bezpośrednich przewozów autokarowych. 
Ekspansja białostockiego przewoźnika.



32 Antwerpia po polsku      październik 2015

Czy rodzice mają prawo do narusza-
nia prywatności dziecka? Do prze-
szukiwania jego pokoju, czytania pa-
miętnika, sprawdzania wiadomości 
tekstowych w telefonie, otwierania 
korespondencji i monitorowania 
zawartości komputera? 

Rodzice, wychowując swoje dzieci, 
koncentrują się na tym, żeby wyko-
nywało ono narzucone mu przez 
dorosłych obowiązki. A wychowa-
nie to przede wszystkim zaufanie, 
które jest podstawą prawidłowych 
relacji na linii dzieci-rodzice. Nie 
wchodzą tutaj w grę żadne działania 
dorosłych oparte na kontrolowaniu i 
inwigilowaniu dzieci, bo przeczą one 
zaufaniu. 
Znaczna część rodziców uważa, że 
takie postępowanie spowodowane 
jest troską o dziecko, że w ten spo-
sób mogą je kontrolować i wiedzieć, 
co nastoletniemu człowiekowi przy-
chodzi do głowy. Czy rzeczywiście 
jest to troska, czy zwykła ciekawość i 
naruszanie podstawowej zasady pry-
watności każdego człowieka? Czy 
raczej szpiegowanie i zapobieganie 
temu co ewentualnie mogłoby się 
wydarzyć? 

Dzieci też mają swoje prawa
Rodzice nie zdają sobie sprawy 
z tego, że naruszając prywatność 
dziecka łamią prawo i popełniają 
wychowawcze samobójstwo, które 
w przyszłości może ich dużo kosz-
tować. 
Prawa dziecka zostały zebrane 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 
1989 roku i spisane w dokumencie 
„Konwencja Praw Dziecka”. Zasady 
te obowiązują niemal we wszystkich 
krajach świata. Międzynarodowa 
Konwencja w artykule 16.1 mówi: 
„żadne dziecko nie będzie podlegało 
arbitralnej lub bezprawnej ingeren-
cji w sferę jego życia prywatnego, 
rodzinnego lub domowego czy w 
korespondencję, ani bezprawnym 
zamachom na jego honor i reputa-
cję”. 
Prawa człowieka (zapisane również 
w Kodeksie Karnym i Konstytucji) 
dotyczą każdego – i małego i duże-
go. I dorosłego i małoletniego. Nie 
wolno więc rodzicom ingerować 
w szeroko rozumianą sferę życia 
prywatnego dziecka. Nie wolno mu 
czytać pamiętników pociechy, jego 
SMS-ow, maili czy bloga, jeżeli dzie-
cko nie wyraża na to zgody. – Tak 
mówi prawo. 

na niebezpieczeństwa i ponoszenie 
konsekwencji z tym związanych. 
Niektórzy rodzice systematycznie 
monitorują treści przeglądane przez 
dzieci na komputerze. Inni reagują 
wtedy, kiedy przez przypadek coś 
odkryją. Zarówno jedni jak i drudzy 
powinni od czasu do czasu poprosić 
swoje pociechy, by same pokazały 
strony jakie często odwiedzają, jak 
również systematycznie rozmawiać 
z nimi o bezpieczeństwie i niebez-
pieczeństwie w internecie. 

Facebookowi znajomi 
Wielu rodziców posiadających kon-
ta na serwisach społecznościowych 
kontroluje działania swoich dzieci. 
Zresztą część z nich założyła je tylko 
w tym celu. Niektórzy z nich pozwa-
lają pociechom na założenie konta 
na serwisie społecznościowym pod 
warunkiem, że będzie ono wyko-
rzystywane w grupie znajomych. 
Jednak młodzi ludzie nie chcą mieć 
rodziców wśród swoich znajomych, 
dlatego często zaproszenia rodziców 
zostają odrzucone. Ale dorośli nie 
dają za wygraną i szpiegują dzieci 
poprzez korzystanie z kont znajo-
mych albo rodziny. 
Głównym powodem, dla którego 
nastolatki nie chcą rodziców wśród 
swoich znajomych na Facebooku, 
jest uzasadniona obawa, że dorośli 
zamieszczać będą treści ośmiesza-
jące młodych ludzi przed rówieśni-
kami. To, co rodzicom wydaje się 
urocze, dla nastolatków wcale nie 
musi być zabawne. Wręcz odwrot-
nie. Dorośli są od tego żeby chronić 
dzieci, ale powinni robić to także w 
wirtualnym świecie, a nie tylko w 
realnym. 
Coraz bardziej popularne są pro-
gramy służące do śledzenia poczy-
nań dzieci w internecie. W Polsce 
numerem jeden jest Viskind, któ-
ry ogłasza: „Zamiast blokować i 
zakazywać, Viskid uczy odpowie-
dzialności i przestrzegania reguł. 
Zbiera informacje o odwiedzanych 
stronach www oraz uruchomionych 
aplikacjach. Mierzy też czas, który 
dziecko spędza przed monitorem”. 
Rodzice mogą także zaopatrzyć się 
w oprogramowania blokujące ścią-
ganie podejrzanych aplikacji, blo-
kowanie stron pornograficznych, 
pedofilskich, związanych z narko-
tykami itp. 
Rodzice powinni ustalić czasowy 
limit przesiadywania dziecka przed 
komputerem, zablokować nieodpo-

Rodzice kontra dziecko w sieci 
Przeciętny nastolatek każdego dnia 
spędza w internecie od 5 do 6 godzin. 
Młodzi ludzie komunikują się ze so-
bą przede wszystkim poprzez por-
tale społecznościowe. Umieszczają 
w sieci opowieści o swoim życiu, o 
sukcesach i porażkach, upublicznia-
ją swoje „złote myśli”. W internecie 
zaczynają i kończą swoje związki i 
tam oznajmiają, „że znów są wolni”. 
A to wszystko w myśl zasady „nie ma 
cię w sieci to nie istniejesz”. 
Przeciętny rodzic, mający w domu 
nastolatka, jest pełen niepokoju 
o swoje dziecko, które większość 
czasu spędza przed komputerem. I 
ma problem, żeby powstrzymać się 
przed sprawdzeniem co też ono wy-
pisuje na portalach społecznościo-
wych, na jakie strony www wchodzi. 
Boi się o niego i o jego bezpieczeń-
stwo. Ale zanim uruchomi kompu-
ter syna czy córki, musi stawić czoła 
moralnym dylematom i pomyśleć, 
czy w ten sposób nie zburzy istnie-
jących dotąd prawidłowych relacji. 
Nastolatki doskonale wiedzą jak nie 
dać się „złapać”. McAfee – jedna z 
firm zajmujących się bezpieczeń-
stwem w internecie upubliczniła wy-
niki przeprowadzonych badań do-
tyczących zachowań nastolatków w 
sieci. Okazało się, że 70 proc. z nich 
ukrywa swoją sieciową działalność 
przed rodzicami i robi to napraw-
dę nieźle. Do najpopularniejszych 
działań mających na celu ukrycie 
się należą: wyczyszczenie historii 
przeglądarki, ukrywanie lub ska-
sowanie plików wideo i komunika-
torów internetowych. Oprócz tego 
młodzi ludzie bardzo często korzy-
stają z ustawień prywatności, które 
pozwalają tylko wybranym osobom 
na zaznajamianie się z zamieszcza-
nymi treściami i posiadają adres 
mailowy, którego rodzice nie znają. 
Badania McAfee pokazały również, 
że połowa badanych nastolatków 
miała kontakt ze stronami pedofil-
skimi, pornograficznymi i epatują-
cymi przemocą, a zaledwie niecałe 
40 proc. rodziców zna hasła dostępu 
do skrzynek pocztowych i kont na 
profilach społecznościowych swo-
ich pociech. 

Prawo do poszanowania prywatno-
ści to jedno. Z drugiej strony rodzice 
powinni wiedzieć co ich dzieci robią 
w sieci. Nie mogą pozwalać nastolat-
kom na niekontrolowane buszowa-
nie w wirtualnym świecie, narażać je 

Mamo, tato nie czytajcie, czyli prawo 
dzieci do prywatności. 
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wiednie strony i tak ustawić filtry, by 
blokowały niebezpieczny spam. – I 
to wszystko od strony technicznej. Z 
drugiej strony, jeżeli dzieci nie będą 
traktowane przez rodziców z szacun-
kiem, dorośli mogą być pewni, że w 
sytuacjach kiedy pociechy napraw-
dę popadną w tarapaty, poszukają 
pomocy gdzie indziej. Na pewno 
nie zwrócą się do rodziców którzy 
okazali im brak zaufania. Warto też 
uświadomić młodemu człowiekowi, 
że udostępnianie w internecie róż-
nych treści może obrócić się prze-
ciwko niemu i zostać wykorzystane 
w niewłaściwy sposób. 

Telefony komórkowe 
W tej kwestii psychologowie są 
zgodni. Rodzice nie powinni kon-
trolować telefonów swoich latorośli, 
chyba że dzieje się ich zdaniem coś 
niepokojącego. Na przykład dziecko 
wagaruje, ma podejrzanych znajo-
mych, czy zachodzi podejrzenie, 
że zażywa narkotyki. Natomiast w 
normalnych, zdrowych relacjach ro-
dzinnych, takie sytuacje nie mogą 
mieć miejsca. Szpiegowanie dzieci 
przez rodziców grozić może bardzo 
poważnymi konsekwencjami, prze-
de wszystkim jednak może zostać za-
burzony prawidłowy rozwój dziecka. 
Dla młodych ludzi, tak jak i dla do-
rosłego człowieka, telefon komór-
kowy jest osobistym narzędziem do 
komunikowania się. Osobistym, to 
nie znaczy rodzinnym. Dzieci mają 
prawo do swojego życia, którego 
my rodzice nie znamy. Mają swój 
świat, który dla nas może być obcy. 
Sprawdzając telefony komórkowe 
rodzice zabierają dzieciom to prawo 
i mogą być pewni, że takie działanie 
przyniesie skutek odwrotny od za-
mierzonego. 

Poszanowanie prywatności 
Spora grupa ekspertów jest zdania, 
że poszanowanie prywatności dzie-
cka nie dotyczy internetu. Twierdzą 
wręcz, że obowiązkiem rodziców jest 
ochrona dziecka przed realnymi za-
grożeniami czyhającymi na nie w sie-
ci. Inni uważają natomiast, że żadna 
kontrola i zabezpieczenia dzieci nie 
ochronią, jeżeli pomiędzy rodzicami 
i ich pociechami nie będzie wzajem-
nego zaufania, szacunku i rozmów, 
które uświadomią dzieciom, jakie 
niebezpieczeństwa czyhają na nie 
w wirtualnym świecie. 
Nie wolno czytać prywatnych zapi-
sków dziecka przelanych na papier 
w pamiętniku, przeglądać zawar-
tości telefonu komórkowego, ani 
szpiegować dziecka w sieci. Jakie 
jednak pozostają nam działania, je-
żeli podejrzewamy, że nie wszystko 
jest w porządku? Czy wtedy mamy 

nad nimi kontrolę. Za wszelką cenę 
chcą je uchronić przed złem, zdążyć 
na czas zareagować i mieć poczucie 
dobrze spełnionego obowiązku. 
We wspólnych relacjach dzieci i ro-
dziców powinny być ustalone zasady 
przestrzegane potem przez obie stro-
ny. Sprawdzanie poczty dziecka, je-
go SMS-ów czy zawartości kompute-
ra, powinno być krokiem naprawdę 
ostatecznym, kiedy rodzice podejrze-
wają pociechę o branie narkotyków, 
palenie papierosów, picie alkoholu 
i wtedy, kiedy szczera rozmowa nie 
wystarczy. Gdy latorośl zacznie kła-
mać i kręcić czasami nie mamy in-
nego wyjścia. Ale jest to stan wyższej 
konieczności dla dobra dziecka. 

Aleksandra Dobiecka 

Źródła: 
www.edziecko.pl 

moralne prawo żeby dla zdobycia 
informacji naruszać podstawowe 
zasady przyzwoitości? W takim przy-
padku mamy problem – i to większy 
niż nam się wydaje. Nie chodzi tylko 
i wyłącznie o prawa dziecka, ale i o 
to, że gdzieś popełniliśmy błędy wy-
chowawcze. Zamiast wprost spytać 
dziecka i uzyskać odpowiedź na nur-
tujące nas pytania, zniżamy się do 
roli szpiega szperającego w czyimś 
prywatnym życiu i łamiemy prawo, 
którego powinniśmy przestrzegać. 
Szpiegowanie własnych pociech to 
żadna metoda wychowawcza. Takie 
działania mogą wręcz doprowadzić 
do nienawiści ze strony dzieci. Syn 
czy córka mają swoich przyjaciół, 
których rodzice nie zawsze akcep-
tują, których być może nie znają, 
lub o których istnieniu nie mają 
pojęcia.  Kiedy dzieci dorastają ro-
dzice są przerażeni i przestają mieć 

Źródło: infografika.wp.pl)



Zawody przyszłości. 
W jakich branżach zarobi się 
najwięcej? 
Część II
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Trudne pytanie, a jeszcze trudniej-
sza odpowiedź. Wybranie dalszego 
kierunku nauki jest dla młodych lu-
dzi nie lada wyzwaniem. Jaki zawód 
wybrać? Jak dobrze zarabiać? 

Co wybierać, czego unikać? 

Zacznijmy od tych zawodów, które 
na rynku pracy są i będą poszuki-
wane, czyli wszystkie związane z 
rynkiem informatycznym. Inżynier 
komputerowy, teleinformatyk czy 
programista, mają gwarancję zatrud-
nienia i dobrej płacy. 

Na pracę mogą liczyć także ci wszy-
scy, którzy zdecydowali się kształcić 
w szeroko pojętym kierunku no-
wych technologii, czyli matematycy, 
biolodzy i chemicy. Także ekolodzy, 
albowiem ten segment zatrudnienia 
ciągle się rozwija, a ekologiczne bu-
downictwo, odnawialne źródła ener-
gii i ochrona środowiska to zawody 
z przyszłością. 

Od lat modnym kierunkiem studiów 
i – jak się okazuje – potrzebnym, jest 
zarządzanie, ale tu trzeba wziąć pod 
uwagę, że absolwenci tego kierunku 
będą musieli nauczyć się wiązania 
ze sobą kilku aspektów pracy. Firmy 
coraz częściej będą stawiały na wy-
dajność przy jednoczesnym obniża-
niu kosztów produkcji i zasobów 
ludzkich, ważne więc będzie, aby 
potrafić te kwestie ze sobą powiązać. 
Kolejny pewniak na rynku pracy to 
finanse i bankowość. 
Praca dla lekarzy jest i będzie. 
Społeczeństwa się starzeją, nie za-
braknie więc zatrudnienia dla ge-
riatrów, okulistów, fizjoterapeutów 
i pielęgniarek. 

Kto na pewno będzie miał pracę? 

•Researcher, czyli broker informa-
cyjny / menadżer informacji – wy-
szukuje informacje i przygotowuje 
raporty. 
•Dydaktyk medialny – przenosi 
wiedzę zawartą w podręcznikach 
na płyty CD. 
•Traffic manager – śledzi ruch na 
witrynie internetowej, przygotowuje 
raporty i statystyki. 
•Content manager – odpowiada za 

•Biotechnolog, biotechnolog farma-
ceutyczny, biotechnik, nanotechnik 
– zawody przyszłości związane z roz-
wojem medycyny. 
•Profesje związane z ochroną śro-
dowiska: eko-energetyk, rolnik 
energetyczny, audytor i projektant 
energetyczny, hydrotechnik, urba-
nista, inżynier ochrony środowiska, 
naukowiec przyrodnik. 
•Doradca zawodowy i personalny, 
czyli specjalista od rozwoju perso-
nelu, rekrutacji, systemów motywa-
cyjnych, efektywności pracy, a także 
szkoleniowiec i trener personalny. 
•Analityk finansowy. 
•Doradca inwestycyjny. 
•Specjalista-doradca podatkowy, 
prawny, emerytalny i ubezpiecze-
niowy. 
•Inżynier budowlany z zakresu tele-
komunikacji, ochrony środowiska, 
nowoczesnych technologii, cyber-
netyki i automatyki przemysłowej. 
•Finansista, księgowy, specjalista 
do spraw budżetowania, analizy 
kosztów i zarządzania finansami. 
•Tłumacz języków obcych, przy 
czym standardowy angielski, czy 
niemiecki to już za mało. 
•Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, 

organizację i sposób prezentacji za-
wartości strony internetowej, współ-
tworzy kampanie marketingowe. 
•Specjalista ds. kanału e-mail – two-
rzy wizerunek za pomocą poczty 
elektronicznej, planuje kampanie re-
klamowe, definiuje strategię firmy. 
•Organizator pracy wirtualnej – ko-
ordynuje prace ekspertów. 
•Etyczny haker – będzie włamywał 
się do sieci korporacyjnej, która go 
zatrudnia, w celu znalezienia jej sła-
bych punktów i zaproponowania 
bezpieczniejszego rozwiązania. 
•Wembaster – tworzy, projektuje 
strony www, zakłada serwisy inter-
netowe. 
•Tele pracownik – wykonuje pracę 
w domu posługując się internetem. 
•Coolhunter – analizuje trendy na 
rynku i wyszukuje nowe mody. 
•Specjalista do spraw cloud com-
puting – kontroluje przetwarzanie 
danych w chmurze obliczeniowej. 
•Handlowiec od sprzedaży interne-
towej i sieciowej. 
•Mechatronik – połączenie zawodu 
mechanika, elektronika i informaty-
ka z zatrudnieniem w warsztatach 
samochodowych, na halach produk-
cyjnych, czy laboratoriach. 

Źródło: www.dreamstime.com



dentyści, psychoterapeuci, higienist-
ki, ratownicy medyczni, technik me-
dyczny, laborant medyczny. 
•Andropsycholog (psycholog wieku 
starczego). 
•Chirurg kosmetyczny. 
•Opiekunki i opiekunowie osób 
starszych, pielęgniarze, rehabilitan-
ci, fizykoterapeuci. 
•Specjalista od turystyki i rekreacji, 
zwłaszcza dla osób starszych. 
•Doradca finansowy dla seniorów. 
•Dietetyk. 
•Opiekunki do dzieci (wysoko wy-
kwalifikowane). 
•Korepetytor dla dzieci. 
•Negocjator w dużych i małych fir-
mach, i korporacjach, gdzie przed-
miotem negocjacji będą warunki 
fuzji, umów czy kontraktów. 
•Specjalista ds. importu i eksportu. 
•Organizator czasu wolnego w 
obiektach rozrywkowo-rekreacyj-
nych. 
•Organizator podróży – zajmować 
się będzie ekonomiczną stroną wy-
jazdów, mając na uwadze zwiększe-
nie zysków firm. 
•Menadżer kultury, czyli pośred-
nik pomiędzy artystami a światem 
biznesu. 
•Nauczyciel. 
•Hotelarz. 
Sporo pracy będą też mieli leka-
rze weterynarii, bo czworonogów 
przybywa, a co za tym idzie prężnie 

tego wyboru mogą być odczuwalne 
przez całe życie. Dlatego przed pod-
jęciem decyzji warto skonsultować 
się z doradcą zawodowym i na bie-
żąco śledzić trendy na rynku pracy. 
Z pewnością bezpieczne są zawody, 
w których człowieka nie zastąpi ma-
szyna. Postęp techniczny sprawia, że 
zawody cieszące się popularnością, 
w jednej chwili przestają być atrak-
cyjne. Ważne jest też, aby osobiste 
cechy charakteru współgrały z za-
interesowaniami, uzdolnieniami, 
umiejętnościami i pasją. 

Na koniec kilka rad dla humani-
stów, którzy coraz częściej narzekają 
na brak pracy w swoim zawodzie. 
Trzeba już w trakcie studiów odby-
wać staże, praktyki, brać udział w 
międzynarodowych wymianach i 
cały czas podnosić własne kwalifi-
kacje. Absolwenci szeroko pojętych 
studiów humanistycznych mają wie-
le predyspozycji obcych studentom 
innych wydziałów. Potrafią dobrze 
pisać, mają łatwość wyciągania 
wniosków, zdolność selekcji mate-
riałów i smykałkę do nauki języków 
obcych. Warto więc w siebie zain-
westować. 

Aleksandra Dobiecka 
Źródła: 

edulider.pl, tvnbiznes.pl, 
cvonline.pl 

rozwijać się będzie branża związa-
na z akcesoriami i wszelkiego typu 
karmami i odżywkami dla zwierząt. 

Powyższe zawody należą do katego-
rii specjalistycznych i znaczna ich 
część wymaga ukończenia wyższych 
studiów, ciągłego dokształcania się i 
poszerzania umiejętności. Nie ozna-
cza to jednak, że tylko absolwenci 
uniwersytetów, czy akademii mo-
gą spać spokojnie. Zawsze dobrym 
rozwiązaniem dla młodego i niebo-
jącego się wyzwań człowieka jest 
własny, nawet niewielki biznes. 
 
Zakładanie i rozkręcanie swojej fir-
my zawsze zwiąże się z pewnym ry-
zykiem, ale daje wielkie możliwości 
perspektyw i rozwoju. Sektor usług 
ciągle będzie się rozwijał, bo społe-
czeństwa się bogacą i ludzie mają 
więcej pieniędzy niż jeszcze kilka lat 
temu. Środki masowego przekazu 
propagują szczupłą zdrową sylwet-
kę, racjonalne odżywianie się, dba-
nie o swój wygląd, dlatego takie za-
kłady jak salony fryzjerskie, urody, 
masażu, fitness będą miały wzięcie. 
Tak samo jak warsztaty samochodo-
we – bo aut na drogach jest coraz 
więcej; budownictwo, czy turystyka. 

Wybór przyszłego zawodu jest de-
cyzją wyjątkowo trudną i niesie za 
sobą duże ryzyko, albowiem skutki 
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Nazwa tymianek pochodzi z greckie-
go „thymos, thymon” i oznacza „od-
wagę i poświęcenie”. 
Tymianek pospolity, inaczej ma-
cierzanka, wywodzi się z rejonów 
Morza Śródziemnego i jest upra-
wiany w wielu rejonach świata. 
Charakteryzuje się mocnym zapa-
chem, ma właściwości lecznicze 
i precyzyjnie wydobywa z potraw 
aromat. W starożytnym Egipcie 
olej z tymianku wykorzystywano do 
balsamowania zwłok. Samarytanie 
używali go jako środka bakterio-
bójczego już 3000 lat przed naszą 
erą. Starożytni Grecy przypisywali 
tej roślinie niezwykłe właściwości, 
dlatego żołnierze kąpali się w napa-
rach z tymianku aby nabrać tężyzny 
fizycznej.  Podczas I wojny światowej 
olej z tymianku wykorzystywano w 
leczeniu infekcji i przeciwbólowo. 
Co zawiera tymianek? W 100 gra-
mach: 101 kcal oraz witaminy: A, 
beta karoten, B2, B6, C, kwas foliowy 
i minerały: potas, wapń, fosfor, mag-
nez, żelazo, cynk, miedź oraz man-
gan. Dwie łyżki tego ziela pokrywają 
60 proc. naszego zapotrzebowania 
na witaminę K, 20 proc. dziennego 
zapotrzebowania na wapń i 11 proc. 
na magnez. 

Tymianek w kuchni 
W Europie Zachodniej (zwłaszcza 
w kuchni francuskiej) i w kuchni 
krajów Bliskiego Wschodu, tymia-
nek używany jest do znacznej ilości 

żone na bekonie jajka oraz do sera. 
•Doskonale współgra smakowo z ro-
ślinami strączkowymi. Odrobina tej 
przyprawy dodana do zupy grocho-
wej, fasolowej i fasolki po bretońsku, 
znacznie podnosi smak tych potraw. 
•Stosowany jest również podczas 
przygotowywania marynat, octu 
ziołowego oraz w procesie kiszenia 
i marynowania ogórków. 
•Doskonale radzi sobie ze specy-
ficznym zapachem morskich ryb. 
Wskazane jest przed pieczeniem 
ryby w całości włożenie do środ-
ka gałązki świeżego tymianku lub 
szczypty suszonego. 
•Nie wolno go łączyć z majeran-
kiem. 

Tymianek leczy 
Stosuje się go przede wszystkim 
doustnie, jako środek wykrztuśny i 
łagodzący kaszel. Poza tym: 
•Ma działanie bakteriobójcze, 
grzybobójcze oraz wykrztuśne. 
Doskonale sprawdza się w takich do-
legliwościach jak kaszel i chrypka. 
•Wspomaga pracę układu odde-
chowego, działa wykrztuśnie i roz-
kurczowo, dlatego jest składnikiem 
syropów na kaszel suchy i mokry. 
•Łagodzi kaszel, rozrzedzając śluz 
w płucach i oskrzelach. 
•Stosuje się go do przygotowania 
płukanki do gardła oraz naparu 
inhalacyjnego przy zapaleniu krta-
ni, owrzodzeniu jamy ustnej, bólu 
gardła, zapaleniu migdałków i nie-
świeżym oddechu. Wchodzi także w 
skład dentystycznych płynów prze-
ciwpróchniczych. 
•Poprawia apetyt i pomaga w tra-
wieniu pokarmów o wysokiej zawar-
tości tłuszczu oraz pobudza wydzie-
lanie soku żołądkowego. 
•Pomaga w leczeniu nieżytu żo-
łądka, łagodzi podrażnione jelita i 
dolegliwości wątrobowe. Zapobiega 
biegunce. 
•Ma działanie rozgrzewające i po-
budza wydzielanie śluzu w płucach, 
jest także pomocny przy zatwardze-
niach. 
•Łagodzi bóle reumatyczne, stany 
zapalne, odkaża kanały zębowe i re-
generuje uszkodzone dziąsła. 
•Jest skuteczny przy kłopotach z 
drogami moczowymi i pęcherzem. 
•Stosuje się go jako kompres na 
płuca podczas astmy, zapalenia 
oskrzeli i grypy oraz jako okład na 
rany, podczas zapalenia piersi, przy 
ukąszeniach i użądleniach owadów. 

potraw. To zioło, 
bez którego kuch-
nia prowansalska 
nie może istnieć. 
Zupa, gulasz, za-
piekanki czy dania 
zawierające mię-
so, z dodatkiem 
tymianku mają 
niepowtarzalny 
aromat. I chociaż 
istnieje ponad 100 
odmian tego zioła, 
w kuchni spraw-
dza się tylko ty-
mianek ogrodowy 
i cytrynowy. 
Tymianek ma in-
tensywny aromat 
i gorzkawy smak, 
dlatego w kuchni 
należy stosować go 
z umiarem. Można 
wykorzystywać go 
w postaci zarówno 

świeżej jak i suszonej (części zie-
lone) pamiętając, że suszony ma 
znacznie silniejszy aromat od świe-
żego. Tymianek charakteryzuje się 
ostrym i przyjemnym aromatem, 
dlatego przyprawia się nim dania z 
dziczyzny, drobiu, cielęciny, jagnię-
ciny, wołowiny i ryb. 

Poza tym: 
•Podkreśla smak pasztetów, far-
szów, zup i bulionów. 
•Doskonale komponuje się z nat-
ką pietruszki, czosnkiem, cebulą i 
liściem laurowym tworząc bukiet 
garni (określenie wywodzące się z 
kuchni francuskiej). 
•Liście i gałązki tymianku dodawa-
ne są jako ozdoba do sałatek oraz do 
popularnej (zwłaszcza we Francji) 
zupy – kremu z mięczaków. 
•Dodaje się go do chleba, masła 
ziołowego, majonezu ziołowego, 
smakowego octu, musztardy, zapie-
kanek z fasoli i soczewicy. 
•Tymianek nadaje ciekawy aromat 
pomidorom, cebuli, ogórkom, mar-
chwi, porom, oberżynom, pieczar-
kom, szparagom, zielonej fasoli, 
brokułom, słodkiej papryce, ziem-
niakom, szpinakowi i groszkowi. 
•Doskonale komponuje się z serem, 
także z jajkami i ryżem. Jego smak 
doskonale łączy się z bazylią, czosn-
kiem i cytryną. 
•Najczęściej dodaje się tymianek 
do tłustych potraw takich jak mięsa, 
pieczone ziemniaki, kiełbasa, sma-

Zielarskie ABC
Tymianek

Źródło: www.ligurio.pl
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•Ma również zastosowanie do prze-
mywania zmęczonych oczu. 
•Dodawany jest do inhalacji prze-
ciwdepresyjnych. 
•Nieznacznie obniża ciśnienie krwi. 
•Oczyszcza i wzmacnia organizm. 
•Stymuluje także układ odpornoś-
ciowy. 
•Jest świetnym antyutleniaczem, 
stosowanym w profilaktyce anty-
nowotworowej.
Tymianku nie należy stosować zbyt 
często, ze względu na możliwe wy-
mioty, czy bóle brzucha. Nie jest 
także polecany dzieciom poniżej 
dwunastego roku życia, kobietom 
w ciąży, cukrzykom oraz alergikom. 
Zawarty w nim tymol, spożyty w 
większej ilości jest niezdrowy dla 
organizmu. 

Tymianek pielęgnuje 
•Ze względu na swoje właściwości 
stosowany jest do sporządzania płu-
kanek do pielęgnacji włosów. 
•Wyciąg z tymianku jest pomocny 
w leczeniu łupieżu oraz nadmierne-
go przetłuszczania się włosów. Do 
tych ostatnich doskonała jest mie-
szanka z tymianku i rozmarynu. 
•Sprawdza się w usuwaniu proble-
mów skórnych na głowie i przeciw-

budzenie apetytu. Spora dawka 
może zadziałać tak jak dobra kawa, 
pobudzić i wzmocnić zdolności umy-
słowe. Odświeża, usuwa zmęczenie 
i relaksuje. 
Tymianek jest ziołem bardzo 
wszechstronnym. Stosowany jest w 
wielu gałęziach przemysłu: w kos-
metyce, dermatologii, farmakologii, 
a także w kuchni. Pasuje do wielu 
dań, nadaje im wyjątkowy smak i 
aromat. Warto mieć go zawsze pod 
ręką zarówno w kuchni, jak i w do-
mowej apteczce. 

Marta Wawrocka 
Źródła: przyprawowy.pl, 

poradnikzdrowie.pl, 
ziolowyporadnik.pl, baziolka.pl 

działa powstawaniu wyprysków. 
•Działa odkażająco, przeciwzapal-
nie i oczyszczająco na skórę, dlatego 
jest składnikiem wielu kosmetyków 
przeznaczonych do pielęgnacji cery 
tłustej i trądzikowej. 

Z tymiankiem związanych jest wiele 
ludowych wierzeń. Od tysiącleci sto-
sowany był jako antidotum na róż-
nego rodzaju trucizny. Uważano, że 
zioło to przeznaczone jest zarówno 
dla osób chorowitych, jak i dla tych 
bardzo nieśmiałych, którym jako an-
tidotum podawano zupę z piwa i ty-
mianku. Stosowano go jako ochronę 
przed złymi mocami, odpędzał tak-
że koszmary. Podawano go osobom 
chorującym na melancholię i tym 
z objawami padaczki. Co ciekawe, 
przez dwieście lat, począwszy od 
XV wieku, uważano powszechnie, 
że właśnie tymianek posiada moc 
zwalczania plag, których w owych 
czasach doświadczali mieszkań-
cy Europy. Sądzono nawet, że ty-
mianek ma duży wpływ na ludzką 
psychikę i pozytywnie działa na 
niektóre zaburzenia psychiczne, w 
tym senne koszmary. 
Ponoć odrobina alkoholu z jego 
udziałem doskonale działa na po-

Źródło: www.ziolowawyspa.pl
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W szkole panuje specyficzny ustrój 
zwany szkolną demokracją. Definicję 
słowa „demokracja” znamy dosko-
nale, przyjrzyjmy się więc jakie są jej 
szkolne realia. Niepodzielną władzę 
sprawuje dyrekcja, konkretnie dy-
rektor i jego zastępcy. Jak się moż-
na spodziewać dyrektor ma zawsze 
rację, chociaż bywają przypadki, że 
jej nie ma. Zastępcy też zawsze mają 
rację, chociaż nie zawsze ją mają. 

Kolejni na szczycie hierarchii są na-
uczyciele. Na samej górze zasłużeni 
pedagodzy z najdłuższym stażem, 
którzy na użeraniu się z niereformo-
walnymi uczniami stracili zdrowie. 
Oni też zawsze wszystko wiedzą naj-
lepiej i nie daj Boże wdać się z nimi 
w dyskusję. Przecież mają rację. A 
kto ma rację, ten ma władzę. 

Niżej uplasowani są młodzi belfro-
wie, często niewiele starsi od ucz-
niów, taka „nauczycielska smarka-
teria” prosto po studiach z głową 
nabitą nierealnymi marzeniami o 
„pracy od podstaw”, pełni zapału i 
energii, której z czasem zacznie im 
brakować (o czym jeszcze nie wie-
dzą). Oni też mają rację. 

Następny na drabinie szkolnej hie-
rarchii jest psycholog, woźny(a), 
sprzątaczki, uczniowie, a najniżej 
usadowieni są rodzice – istne utra-
pienie dyrekcji i nauczycieli, którzy 
przecież zawsze mają rację. 

Istnieje jeszcze jeden rodzaj szkolnej 
hierarchii – tak zwana przedmioto-
wa, według której niektóre przed-
mioty są ważne, inne mniej ważne, 
a na inne mało kto zwraca uwagę. 
Oczywiście, każdy nauczyciel uwa-
ża, że przedmiot, którego uczy jest 
właśnie tym najważniejszym. Dla 
uczniów liczą się przedmioty, które 
lubią i które są dla nich interesu-
jące. Jednak w szkolnej hierarchii 
największe znaczenie miały i mają 
przedmioty ścisłe, ważniejsze niż 
humanistyczne, a humanistyczne 
ważniejsze niż artystyczne i sporto-
we. Ucieczka z lekcji matematyki 
nie jest tożsama z nieobecnością na 
lekcji plastyki, a zwycięstwo w kon-
kursie artystycznym nie ma takiej 
samej rangi jak wygranie olimpiady 
matematycznej. 

Trudno odpowiedzieć na pytanie 
dlaczego jedne przedmioty są waż-

ności się nie rozumieją i mają sobie 
wiele do zarzucenia. Dzieli ich bar-
dzo dużo. A co ich łączy? Na pewno 
długie wakacje. 

Każdy uczeń chciałby, żeby jego 
nauczyciel był niepoprawnym opty-
mistą z wyjątkowym poczuciem hu-
moru, człowiekiem sprawiedliwym 
i umiejącym przyznać się do błędu. 
Nauczyciel z kolei marzy o uczniach 
zdolnych, dobrze wychowanych, in-
teligentnych, o szerokich zaintere-
sowaniach. Niestety zarówno jedna 
jak i druga strona nie spełnia tych 
oczekiwań. 
Uczniowie zarzucają nauczycielom, 
że są niereformowalni, oderwani od 
rzeczywistości i od nowych techno-
logii. Że żyją w jakimś sztucznym 
świecie, jakby zatrzymali się w roz-
woju dwadzieścia lat temu (dotyczy 
to zwłaszcza kadry starszej wieko-
wo). Mają pretensje o zadawane 
lekcje, klasówki, testy i konieczność 
wkuwania materiału na pamięć. 

Nauczyciele też mają zastrzeżenia. 
Zarzucają uczniom nieprzygotowy-
wanie się do lekcji i wynikające z 
tego tytułu wodolejstwo. Mają pre-
tensje do młodych o brak wychowa-
nia i podstawowych zasad dobrych 
manier, o chamstwo, przemoc, 
wszechobecny wulgaryzm i prosta-
ctwo. Jak widać, zarówno jedna jak 
i druga strona w żaden sposób nie 
spełnia wzajemnych oczekiwań. 

Generalnie w szkole wrze i trwa per-
manentny stan wojny między ucz-
niami a nauczycielami. Jeżeli ten 
ostatni odsłoni swoje słabe strony, 
jest po nim. Nauczyciel musi zaci-
skać zęby i poradzić sobie z każdą 
sytuacją. Jeżeli chociaż raz odpuści, 
to jest stracony. Jak zadaje pracę 
domową, to musi ją sprawdzić, bo 
następnym razem może być pewien, 
że trzy czwarte klasy jej nie odrobi. 

Oczywiście, są szkoły w których 
nauczyciel może żyć z uczniami w 
zgodzie, pożartować, pośmiać się, 
pogadać. Czasami odpuścić, niekie-
dy pójść na ugodę, ale takich szkół 
nie ma zbyt dużo. Nauczyciele twier-
dzą, że taki układ można spotkać 
tylko w katolickich i prywatnych 
placówkach. Na ogół w przeciętnej 
szkole panuje chamstwo i przemoc, 
na lekcjach brakuje dyscypliny, a na 
przerwach trwa prawdziwy horror. 

niejsze od drugich, skoro i jedne, i 
drugie, tyle samo znaczą na świa-
dectwie. O tym wie każdy, ale nikt 
głośno nie mówi, a znaczenie przed-
miotu automatycznie ustawia jego 
wykładowcę na szkolnej drabinie 
hierarchii. 

Uczeń kontra uczeń, czyli szkoła 
przetrwania 
Walka o przetrwanie zaczyna się 
już w przedszkolu, które wbrew po-
zorom nie jest takie niewinne jakby 
się mogło wydawać. Powstają grup-
ki, obozy i frakcje. Rodzice tłuką 
maluchom do głowy z kim mogą się 
zadawać, z kim nie. Liczy się status 
społeczny, wykształcenie i znajomo-
ści rodziców. Dorośli robią wszystko, 
aby ich pociechy rządziły resztą gru-
py. Ci bogatsi tworzą jedną frakcję, 
biedniejsi drugą. Łatwo się domyślić 
która grupa wyznacza towarzyskie 
normy życia w grupie. 

Szkolne lata upływają dzieciom i 
młodzieży na walce w klasie o po-
zycję, której nigdy nie można być 
pewnym. Żeby „być” trzeba „mieć”. 
To oznacza, że aby nie narazić się 
na drwinę, a co gorsza obojętność 
tych tak zwanych „popularnych”, 
pozostałe dzieci wymuszają na ro-
dzicach zakup markowych ciuchów 
i gadżetów. To, że rodziców nie na 
wszystko stać, jest dla nich sprawą 
drugorzędną. 

Walka o przetrwanie przybiera róż-
ne rozmiary, odbywa się za pomo-
cą pieniędzy i pięści. Nikt nie chce 
zostać odrzucony i wyrzucony na 
klasowy margines, bo tam lądują ci, 
którzy nie pasują do narzuconych 
przez „popularnych” norm, czyli 
dzieci biedniejsze, bardziej nieśmia-
łe, zakompleksione, otyłe, a także 
dobrzy uczniowie zwani kujonami. 
Odrzuceni, obserwowani są przez 
klasową arystokrację, która od cza-
su do czasu rzuca w ich stronę pełne 
politowania spojrzenia. Jednym sło-
wem w szkole trzeba być „ustawio-
nym”, a do tego potrzebni są przede 
wszystkim nadziani rodzice, brak 
skrupułów i tupet. 

Uczeń kontra nauczyciel 
Szkoła to przede wszystkim ucznio-
wie i nauczyciele, dwie niemogące 
bez siebie istnieć frakcje. Jedni i 
drudzy popełniają błędy i zaliczają 
koszmarne wpadki. Obie społecz-

Kącik absurdu
Szkoła absurdem stoi 
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Uczniowie ostentacyjnie demonstru-
ją niechęć do nauki, co dorosli na-
zywają lenistwem. Natomiast dzieci 
uważają, że jest to wina zbyt dużej 
ilości materiału do nauki i jego nie-
przydatności w życiu codziennym. I 
chyba mają trochę racji, bo zdaniem 
trzech czwartych przebadanych pe-
dagogów podstawa programowa 
jest tak rozbudowana, że trudno ją 
zrealizować. 

Gimnazjum i liceum 
Taki podział nauki obowiązuje w 
wielu krajach. A co sądzą o nim 
uczniowie, czyli osoby najbardziej 
zainteresowane? Uważają, że w 
gimnazjum uczą się ni to dzieci, ni 
to młodzież, którzy nie wiedzą kim 
są i kim chcieliby być. Profilowane 
klasy istnieją tylko z nazwy, za to 
coraz więcej pali się papierosów w 
toaletach. Zupełnie jak w liceum, 
pomimo tego, że gimnazjalistom do 
licealistów brakuje kilku lat. 

Byli gimnazjaliści zapewniają, że 
nie ma niczego gorszego jak setki 
uczniów przechodzących kryzys 
dojrzewania stłoczonych w jednym 
budynku. Trafiają do niego z bez-
piecznej podstawówki i rozpoczy-
nają nową szkolną rzeczywistość. 
W gimnazjum przechodzą jeden z 
najtrudniejszych etapów rozwoju 
człowieka, czyli okres pomiędzy by-
ciem dzieckiem, a wchodzeniem w 
dorosłość. Od nauczycieli i rodziców 
dostają sygnał „jesteś już gimnazjali-
stą, nie dzieckiem”, co sam zaintere-
sowany interpretuje jako „jestem w 
gimnazjum, jestem dorosły”. 

Tymczasem jest to okres młodzień-
czego buntu, rozwoju fizycznego, 
zmian hormonalnych, a do tego po-
trzeba bycia zaakceptowanym przez 
innych – jednym słowem mieszanka 
wybuchowa. Młody człowiek trafia 
w gimnazjum do zupełnie nowego 
środowiska, gdzie jest anonimowy i 
zaczyna walczyć o przetrwanie. 

Matura, czyli egzamin dojrzałości? 
Nie – mówią absolwenci, to po 
prostu egzamin państwowy. Brak 
wyobraźni, krótkowzroczność i 
bezmyślność – takie są najczęstsze 
wypowiedzi dotyczące państwowej 
matury, tworu dziwnego i anarchicz-
nego. Największym absurdem jest 
to, że wszystkich absolwentów lice-
ów i techników skłania się do przy-
stąpienia do egzaminu dojrzałości 
tylko po to, aby statystyki się zga-
dzały. Jest to swoisty fenomen. W 
Polsce do studiów wyższych dostęp 
ma zbyt wielu młodych ludzi, wielu 
z nich niestety niepotrzebnie, gdyż 
ich możliwości intelektualne i życio-

zjum, żeby podjęli dalszą naukę w 
szkole średniej. Po drugie, skutkuje 
to ogromną ilością młodych ludzi 
z licencjatem, a potem magisterką, 
którzy ukończyli (często płacąc za 
naukę koszmarnie duże pieniądze), 
kompletnie nieżyciowe kierunki 
studiów po których i tak nie znajdą 
pracy. Ich Alma Mater nie należy 
do liczących się uczelni i mają ten 
swój dyplom uniwersytetu, z logo 
niewielkiego miasta, który nie ot-
wiera przed nimi żadnych drzwi. Po 
co komu (gdziekolwiek na świecie) 
taka ilość nie zawsze douczonych 
magistrów? Już na poziomie szko-
ły średniej powinno się inwestować 
tylko w tych najzdolniejszych! 
Chciałoby się zakończyć ten artykuł 
jakimś zgrabnym komentarzem. 
Odstąpię jednak od tego, a za za-
kończenie niech posłuży poniższa 
ilustracja ze strony internetowej 
wiocha.pl. 

Malwina Komysz 

Źródła: Dziennikbaltycki.pl, osro-
dekintra.pl, szkola.wp.pl, absurdy-

edukacji.wordpress.com 

we plany nijak się mają do matury i 
przyszłych studiów. 

Matura, to bzdura – mówią młodzi 
ludzie, twierdząc wręcz, że jest to 
najbardziej przereklamowana i ab-
surdalna rzecz w szkole. Żeby zdać 
maturę nie można wykazać się in-
teligencją czy wyjątkową wiedzą, 
należy nauczyć się klucza i trafić 
w odpowiedzi. Dużo szumu i mało 
efektów. Wiedza i inteligencja zamy-
kana jest w wąskim kluczu. 

Powinno być tak, że matura (jeżeli 
już być musi) powinna być egzami-
nem bardzo trudnym do zdania, a 
ci którzy przez niego przebrną, będą 
doskonałymi kandydatami na przy-
szłych magistrów. 

W znacznej części krajów na świe-
cie, w których edukacja stoi na 
wysokim poziomie, już w szkole 
średniej najlepsi uczniowie są za-
uważani i dostają stypendium umoż-
liwiające im podjęcie wyższych stu-
diów. A jak to wygląda w Polsce? 
Po pierwsze, niepotrzebnie skłania 
się wszystkich absolwentów gimna-

Źródło: www.wiocha.pl
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Czy brukselski siusiający chłopiec 
to autentyk? 
Na to pytanie odpowiedzieć mają 
naukowcy. Maneken Pis, to jeden 
z symboli Brukseli i popularny cel 
wycieczek turystów. Naukowcy 
postanowili jednak zbadać, czy 
uznawana za oryginalną figurka, 
to faktycznie XVII-wieczne dzieło 
rzeźbiarza Jerome’a du Quesnoy. 
Dostępne publikacje o Maneken 
Pis zawierają wiele sprzecznych 
informacji, dlatego trudno dojść do 
prawdy w całej tej historii. 
Rzeźba małego siusiającego chłop-
ca, która stoi pod gołym niebem nie-
opodal brukselskiego rynku Grand 
Place, to replika. Figurka z brązu, 
uznawana za oryginalną rzeźbę z 
1619 roku, znajduje się w muzeum 
miejskim, jednak nie można mieć 
całkowitej pewności, że jest auten-
tyczna. Maneken Pis miał bowiem 
burzliwą przeszłość. Kilkakrotnie 
został uszkodzony, a w 1817 roku 
skradziony. Złodzieja skazano za to 
na dożywotnią przymusową pracę i 
zakutego w kajdany wystawiono na 
widok publiczny. Wielu ekspertów 
uważa, że odnaleziona po tej kradzie-
ży rzeźba była kopią. Ostatni incy-
dent wydarzył się w 1965 roku, kiedy 
to rzeźbę porwała grupka pijanych 
studentów. Kilka miesięcy później 
Maneken Pis został wyłowiony w 
dwóch kawałkach z miejskiego ka-
nału. 
Nie wiadomo, kogo naprawdę przed-
stawiał Maneken Pis. Jedna z legend 
mówi, że był to chłopiec, który obro-
nił Brukselę przed najeźdźcami, siu-
siając na zapalony lont dynamitu, 
podłożonego pod murami miasta. 

korzystają z pobliskiego wodospa-
du. Elektryczność mają dzięki bate-
riom słonecznym. Para przyznaje, że 
ich posiadłość to niekończący się, 
wciąż ewoluujący projekt, który z 
pewnością będzie się rozwijał. 

„Kobieta w czerni” z Marsa rozpa-
la wyobraźnię internautów 
Łazik Curiosity, fotografujący ko-
lejne kratery na Marsie, uchwy-
cił tajemniczy kształt na skale. 
Pasjonaci skupieni wokół strony 
„UFO Sightings Daily” twierdzą, że 
to posąg lub nawet... żywa kobieta. 
Ma to być dowód na istnienie życia 
na Marsie. 
Postać ma około 8-10 cm wysokości, 
wyraźnie zarysowany biust, ramiona 
i długie, jasne włosy. Podobno już 
podczas misji Apollo 20 astronauta 
William Rutledge miał wspominać 
o statkach kosmicznych w kształcie 
cygar i małych istotach, których 
wzrost nie przekraczał kilku centy-
metrów. 
Pojawiają się głosy, że zdjęcie mo-
gło zostać poddane obróbce graficz-
nej, lub jest to po prostu fragment 
skały. To nie pierwszy obiekt na 
Marsie, który rozpala wyobraźnię 
internautów. Niektórzy twierdzą, że 
na powierzchni Czerwonej Planety 
widoczne już były czaszki, kości i 
zwierzęta. 

Sekret długowieczności 
Agnes Fenton z New Jersey, która 
skończyła 110 lat, zdradza sekret 
swojej długowieczności. Każdego 
dnia do swojej diety dodaje trzy pusz-
ki piwa i szklaneczkę whisky. Takie 
zalecenia otrzymała od lekarza 70 
lat temu i przez cały czas je stosuje. 
Kobieta twierdzi, że właśnie dlatego 

Własna strefa czasowa 
Korea Północna ustanowiła włas-
ną strefę czasową. Zegary zosta-
ły cofnięte o 30 minut. Oficjalna 
Północnokoreańska Agencja Pra-
sowa Północy poinformowała, że 
utworzenie „czasu Pjongjang” ma 
na celu wykorzenienie regulacji 
jeszcze z czasów japońskiego okre-
su kolonialnego. 
Nowa strefa czasowa wprowadzona 
została 15 sierpnia, w 70. rocznicę 
wyzwolenia Korei spod okupacji 
japońskiej. 

Raj na wodzie 
Dwójka Kanadyjczyków, 59-let-
nia Catherine jej 66-letni partner 
Wayne, w 1992 zbudowali swoje 
wymarzone gniazdko w Tofino u 
wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej w 
Kanadzie. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie to, że 
ich dom to samowystarczalna, pły-
wająca platforma, składająca się z 12 
części. Swoją „posiadłość” nazwali 
„Zatoczka Wolności”. 
Znajduje się w niej między innymi 
galeria sztuki, parkiet do tańca, 
latarnia morska, szklarnie, oraz 
przestrzeń mieszkalna dla całej ro-
dziny (dorośli i dwoje ich dzieci). W 
„Zatoczce Wolności” rodzina miesz-
ka przez cały rok. 
Wayne jest rzeźbiarzem, natomiast 
Catherine zajmuje się malarstwem, 
tańcem, pisarstwem i muzyką. Oboje 
oprowadzają po swojej posiadłości 
turystów, którzy chcą doświadczyć 
zrównoważonego, ekologicznego 
życia. 
Kanadyjska para od 20 lat rozbudo-
wuje swój dom tak, aby był samowy-
starczalny. Zimą uzyskują ciepłą wo-
dę gromadząc deszczówkę, w lecie 

Ciekawostki

Źródło: pl.wikipedia.org

Źródło: www.natemat.pl
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cieszy się dobrym zdrowiem. 
Agnes zaczęła ostatnio mniej jeść 
i z tego powodu musiała odstawić 
alkohol. Jej dieta to teraz dużo zie-
lonej fasoli, skrzydełek kurczaka i 
batatów. Jak mówią specjaliści do 
spraw żywienia, nie każdy spożywa-
jący trzy piwa dziennie dożyje stu 
lat. To zależy od indywidualnych 
cech człowieka i jego stylu życia. 
110-letnia kobieta mówi, że w ży-
ciu pomaga jej wiara w Boga. „Gdy 
skończyłam 100 lat, zawieźli mnie 
do kościoła. Tam podziękowałam 
Bogu, że nadal tu jestem. Dziękuję 
mu za to każdego dnia”. 

do estetyki radzieckiej: wygrawero-
wana jest tutaj zapisana po rosyjsku 
nazwa ZSRR oraz sylwetka mauzo-
leum, oczywiście imienia komuni-
stycznego przywódcy. 
Trzeci zaprojektowany przez ro-
syjskich jubilerów model powstał 
na cześć panującego w latach 
1689-1721 cara Piotra I Wielkiego. 
Koperta tego zegarka jest ozdobiona 
imperialnymi wzorami. 
Zegarek nie jest pierwszym przed-
miotem zaprojektowanym przez 
rosyjską firmę na cześć prezyden-
ta. Powstał też „Putinowski” iPhone. 
Oczywiście złoty. 

Opracowała: Karolina Tomczak 
Źródła: onet.pl/ciekawostki, 

tvn24/michałki 

Putin, Lenin i car mają „swoje” ze-
garki. To limitowana seria. 
Dwa tysiące funtów – tyle trzeba 
mieć, żeby nabyć zegarek zapro-
jektowany przez rosyjską firmę 
jubilerską o bardzo jednoznacznej 
nazwie Caviar. Powstały trzy mo-
dele cacka, każdy na cześć inne-
go rosyjskiego przywódcy. Oprócz 
Władimira Putina, „swoje” zegarki 
mają Włodzimierz Lenin oraz car 
Piotr I Wielki. 
Modele różnią się tym, w jakim spo-
sób została wygrawerowana boczna 
część koperty zegarka. Na „putinow-
skim” jest reprodukcja podpisu 
prezydenta Rosji z jednej strony, a 
z drugiej panorama Moskwy. 
Chronometr zrobiony na cześć 
Włodzimierza Lenina nawiązuje 

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

•Tanio sprzedam meble do apartamentu z dwiema sypial-
niami. Antwerpia Linkerouver. Tel: 0494 03 02 67 
•Szukam współlokatorki na mieszkanie w centrum. 
Tel: 0465 42 48 32 
•Sprzedam adapter do napełniania gazem auta. LPG 
Polsko-Holenderska. Cena 15 euro. Tel: 0486 60 77 62 
•Auto-laweta. Autoholowanie na terenie Belgii i Holandii. 
Tel: 0496 15 61 90 
•Szukam kontaktu z Polką, która tak jak ja jest sama i 
szuka szczęścia w związku. Mam na imię Marcel Wladimir 
z Rhemen, pochodzę z Surinamu z Ameryki Południowej. 
Mieszkam sam w Antwerpii, mam dużo polskich sąsiadów 
i znajomych. Tel.: 0466449092 (Lyca), 0486608518 (Base). 

Źródło: www.caviar-phone.ru

Źródło: www.tvp.info
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Przychodzimy na świat z odpornoś-
cią wrodzoną, a z biegiem czasu zy-
skujemy odporność nabytą, która w 
dużym stopniu zależy od stanu na-
szego organizmu. Zarazki czyhają na 
każdym kroku i często pomimo wie-
lu starań nasz układ odpornościowy 
nie daje sobie z nimi rady. Wtedy ko-
niecznie musimy organizm wzmoc-
nić. Komórki układu odpornościo-
wego żyją bardzo krótko, niektóre 
z nich zaledwie 36 godzin. Trzeba 
więc zrobić wszystko, żeby jak naj-
szybciej je zregenerować. 

Witaminy, minerały  
Dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu szczególnie ważne są wi-
taminy A, C i E, minerały zawarte 
w warzywach i owocach oraz odpo-
wiedni sposób odżywiania się. 

Witamina A: wspomaga odporność 
organizmu i reguluje funkcjonowa-
nie tkanki nabłonkowej. Znajduje 
się w: mleku, serach, jajach, pomi-
dorach, marchwi i tłustym mięsie. 

Witamina C: chroni przed infekcja-
mi, uaktywnia w organizmie proce-
sy obronne i podnosi odporność. 
Ponadto uszczelnia ścianki naczyń 
krwionośnych, zwalcza atakujące 
nas mikroorganizmy i korzystnie 
wpływa na wchłanianie żelaza, któ-
re odgrywa dużą rolę w profilaktyce 
przeziębień. Znajdziemy ją przede 
wszystkim w: papryce, brokułach, 

wirusowym. Stosuje się go w okresie 
obniżonej odporności organizmu, 
czyli jesienią i zimą. 

Jedz zdrowo! 
Bardzo ważnym składnikiem 
zdrowego jedzenia, który spełnia 
ogromną role w profilaktyce, jest 
czosnek – naturalny antybiotyk o 
działaniu bakteriobójczym i bakte-
riostatycznym. Wykazuje wysoką 
skuteczność leczenia przeziębień 
i infekcji układu oddechowego. 
Zawiera białka, węglowodany, wi-
taminy C i PP oraz allicynę, któ-
ra ma działanie bakteriobójcze i 
zwiększa aktywność białych ciałek 
krwi. Największą siłę działania ma 
czosnek świeży, wystarcza 1-2 ząbki 
codziennie (najlepiej posiekany lub 
zmiażdżony). Żeby zniwelować jego 
charakterystyczny zapach, po zjedze-
niu czosnku wystarczy przeżuć kilka 
gałązek świeżej pietruszki. Ważne, 
aby czosnek jeść systematycznie, a 
nie tylko wtedy, gdy dopadnie nas 
przeziębienie. Zbyt duża dawka spo-
żyta jednorazowo, bardzo obciąży 
wątrobę. 
Jeżeli ktoś nie toleruje zapachu 
czosnku i nie może zmusić się do 
jego zjedzenia, może zaopatrzyć się 
w kapsułki zawierające wszystkie 
składniki czosnku. 
Nie można zapominać o cebuli, dzia-
łającej podobnie jak czosnek, która 
skutecznie pomaga w leczeniu prze-
ziębień i różnego rodzaju infekcji. 
Syrop z cebuli ułatwia odkrztuszanie 
i nawilża gardło. 
Bardzo przydatne, ze względu na 
występującą w nich witaminę E, są 
olej lniany i olej manuka (do naby-
cia w sklepach ze zdrową żywnoś-
cią). Dodane do warzyw umożliwiają 
wchłanianie witamin A, D, E i K. I 
jeszcze zdrowa i mocno rozgrzewa-
jąca kasza jaglana. 
Jesień i zima to także czas syropów 
i naparów. Profilaktycznie, oraz w 
przypadku wychłodzenia i infekcji 
organizmu, doskonale sprawdzają 
się napary z cynamonu, imbiru, czar-
nego bzu i dzikiej róży. Stosowane 
są w zapobieganiu i leczeniu grypy, 
przeziębień i różnego rodzaju infek-
cji dróg oddechowych. W codzien-
nej diecie nie powinno zabraknąć 
kiełkowatych nasion bogatych w 
białko, witaminy i minerały, oraz 
naturalnego jogurtu z żywymi kul-
turami bakterii, który pobudza białe 
krwinki do większej aktywności. 

kapuście, cebuli, rzepie, pomido-
rach, ziemniakach, kalafiorze, jab-
łkach, czarnych porzeczkach, cytru-
sach, kiwi i truskawkach. Podczas 
smażenia i gotowania tracimy bar-
dzo dużą ilość tej witaminy, dlatego 
najlepiej jest warzywa i owoce spoży-
wać na surowo, bądź po ugotowaniu 
na parze. 

Witamina E: chroni czerwone 
krwinki przed rozpadem i wzmac-
nia ściankę naczyń krwionośnych. 
Najwięcej witaminy E mają orzechy, 
mleko, jaja, oleje roślinne, brukselka 
i kiełki pszenicy. 

Minerały: przede wszystkim miedź 
i cynk zawarte w czekoladzie, orze-
chach, rybach, owocach morza, wą-
tróbce cielęcej, roślinach strączko-
wych, pestkach dyni i jajkach. Oba te 
pierwiastki zwalczają chorobotwór-
cze drobnoustroje, a ich niedobór 
w organizmie prowadzi do anemii. 
Dzięki nim powstaje więcej białych 
krwinek i są one sprawniejsze. 

Tran: ciekły tłuszcz otrzymywany 
z wątroby dorsza atlantyckiego. 
Cenne źródło kwasów omega-3, wi-
taminy A, D, E, bromu i jodu. Tran 
należy spożywać od początku jesieni 
do końca zimy. 

Olej z wątroby rekina: bogaty w wi-
taminy i kwasy tłuszczowe omega-3. 
Zapobiega infekcjom bakteryjnym i 

Porady z szuflady
Wzmacniamy odporność

Źródło: www.smaczneprzepisy.com.pl
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Inne sposoby wzmacniania orga-
nizmu 

Aktywność fizyczna 
Osoby aktywne fizycznie są mniej 
podatne na zachorowania i szybciej 
wracają do zdrowia. Lekarze podpo-
wiadają ćwiczenia trzy razy w tygo-
dniu od 30 do 60 minut. Zalecają: 
poranny jogging, który nie tylko 
przyspiesza spalanie tkanki tłusz-
czowej, ale dotlenia organizm i do-
daje energii, aerobik wzmacniający 
układ mięśniowy. Sprawdza się tak-
że zumba i wszelkiego rodzaju inna 
aktywność ruchowa, na przykład za-
jęcia z tańca, pływanie czy jazda na 
rowerze. 
Z braku czasu lub antysportowej po-
stawy wystarczy codzienny w miarę 
energiczny półgodzinny spacer. Bez 
względu na pogodę i o dowolnej po-
rze dnia. 

Zdrowy sen 
Zapotrzebowanie zdrowego przecięt-
nego człowieka na sen to około 8 go-
dzin na dobę. Długofalowy brak snu 
powoduje zaburzenia nastroju, nie-
prawidłowości w działaniu układu 
immunologicznego oraz trudności 
w skupieniu uwagi. Przemęczony 
organizm jest bardzo podatny na 
infekcje. 
Kiedy śpimy nasze serce się uspo-
kaja, ciśnienie normuje, a oddech 
wyrównuje. Lekarze w kwestii snu 
zalecają systematyczne działania. 
Należy o tej samej porze kłaść się 
spać i wstawać oraz zjadać śniada-
nie. Lekkostrawną kolację najlepiej 
spożywać na trzy godziny przed po-
łożeniem się do łóżka. Zrezygnować 
z kawy i innych napojów zawie-
rających kofeinę oraz alkoholu. 
Zrelaksować się, wyciszyć, wziąć 
ciepłą kąpiel, posłuchać ulubionej 
muzyki i dobrze wywietrzyć pokój. 
Doskonałym odprężeniem przed 
snem jest spacer. 

Zahartowany organizm 
Systematyczne hartowanie organi-
zmu przyniesie nam wiele dobrego, 
łatwiej jest wtedy obronić się przed 
infekcjami. Sprawdza się harto-
wanie ciała wodą, polewając się 
na przemian raz ciepłą raz zimną, 
dzięki czemu wzmacnia się układ 
nerwowy, oddechowy i krwionośny. 
Dobrym sposobem jest również bro-
dzenie w chłodnej wodzie. Trzeba 
napełnić wannę tak, by sięgała do 
połowy łydek. Po kilkunastu minu-
tach należy dobrze osuszyć stopy i 
wymasować je balsamem rozgrze-
wającym. 

Coraz bardziej popularna jest sauna. 
Systematyczne chodzenie do sauny 

wpływ na kondycję układu odpor-
nościowego. Zdrowsi są ci, którzy 
mają wielu przyjaciół, są otwarci i 
bardziej towarzyscy. Duża dawka 
śmiechu poprawia krążenie i po-
zytywnie wpływa na pracę serca. 
Śmiech uwalnia ogromne ilości 
energii i zwiększa wydzielanie en-
dorfin, czyli hormonów szczęścia. 
Oprócz tego łagodzi bóle głowy i 
mięśni. Podczas śmiechu dotlenia-
my się, co znacznie poprawia nasz 
refleks i koncentrację. 
Coraz bardziej popularna jest te-
rapia śmiechem, czyli gelotologia, 
która pomaga w rozładowywaniu 
napięcia oraz wspomaga zdrowie 
dając dużo dobrej energii. Jednym 
słowem „śmiech to zdrowie”. 

Szczepionki 
Tym, którzy potrzebują dodatkowe-
go wsparcia odporności, lekarze 
zalecają szczepionki uodparniają-
ce organizm. Stosowane są w celu 
prewencyjnym, ponieważ pobudza-
ją naturalne mechanizmy obronne 
i dzięki temu mogą uchronić przed 
zakażeniami. 

Apteka 
Farmaceuci oferują wiele leków na 
wzmocnienie odporności, w skład 
których wchodzą witaminy, minera-
ły, aloes czy żeń-szeń. Te preparaty 
skutecznie regenerują odporność 
organizmu. Polecany jest zwłaszcza 
żeń-szeń – roślina znana od czterech 
tysięcy lat zwłaszcza w chińskiej me-
dycynie naturalnej. Dodaje energii, 
podnosi witalność, wykazuje działa-
nie przeciwnowotworowe, pomaga 
w walce z nadwagą, zwiększa od-
porność na stres, a także poprawia 
funkcjonowanie układu immunolo-
gicznego. 
Należy zadbać o wzmocnienie od-
porności, aby skutecznie walczyć z 
przeziębieniami i grypą. Gwarantuje 
to odpowiednia dieta, witaminy, har-
towanie się, zdrowy sen i sport. 

Marzena Dobrowolska 
Źródła: poradnikzdrowie.pl, helfy.

pl, doz.pl, domowaapteczka.pl 

oczyści nasz organizm ze szkodli-
wych toksyn, usunie zbędne produk-
ty przemiany materii i spowoduje 
psychiczny relaks. Dzięki temu, że 
temperatura ciała podnosi się o 2-3 
stopnie Celsjusza, wirusy i bakterie 
zostaną usunięte. Do sauny warto 
chodzić profilaktycznie, jednak w 
czasie przeziębienia lepiej z niej nie 
korzystać. 

Kawa, papieros i drink 
Te trzy używki powodują w naszym 
organizmie niezłe zamieszanie. 
Jeżeli chcemy uodpornić i uzdro-
wić nasz organizm powinniśmy je 
rzucić. 
Kofeina zawarta w kawie powodu-
je wzrost ciśnienia krwi i kłopoty 
z zasypianiem. Całkowicie niszczy 
witaminę B1, doprowadza do ubytku 
magnezu w organizmie i wprowadza 
stan napięcia. 
Alkohol w małych dawkach nie jest 
szkodliwy. Co innego przyjmowanie 
dużych ilości. Organizm się wysu-
sza, co prowadzi do niesprawnego 
działania układu odpornościowego. 
Alkohol niszczy witaminy i odwad-
nia organizm, zwiększa podatność 
na infekcje i zachorowanie na no-
wotwory. 
Nikotyna poważnie osłabia natural-
ną odporność, źle wpływa na układ 
pokarmowy, zmniejsza łaknienie, 
zaburza przyjmowanie witamin i 
niekorzystnie działa na oczyszcza-
nie błon śluzowych. 

Relaks, optymizm i śmiech 
Stres i napięcie nerwowe osłabiają 
system obronny organizmu, dlatego 
bardzo ważne jest żeby codziennie 
poświęcić trochę czasu na relaks i 
odprężenie się. 
Sposobów jest kilka: 
•W trudnych i stresujących sytu-
acjach trzeba głęboko i spokojnie 
oddychać, można w myślach liczyć 
do dziesięciu. 
•Rozmawiać o swoich problemach. 
Nie dusić ich w sobie, tylko przeana-
lizować i poszukać sposobu ich roz-
wiązania. 
•Dobrze jest czasami głośno po-
krzyczeć, co pomaga rozładować 
napięcie. Warto nawet rozbić talerz 
o podłogę (ryzykowne), byleby tylko 
dać ujście emocjom. 
•Należy zadbać o odpowiednią ilość 
wolnego czasu i nie brać na siebie 
zbyt wielu obowiązków. 
•Relaks i odprężenie to także spot-
kania z przyjaciółmi lub znajomymi. 
•W sytuacjach stresowych i stanach 
napięcia pomaga masaż relaksacyj-
ny, który odpręża i korzystnie wpły-
wa na krążenie. 
Optymiści żyją dłużej. Pozytywne 
myślenie i radość życia mają duży Źródło: www.parenting.pl
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Szedłem sobie spokojnie ulicą, aż 
tu niespodziewanie dopadła mnie 
sytuacja, która wmurowała mnie w 
chodnik. Dziecko, może czteroletnie, 
podeszło do innego dziecka idącego 
z naprzeciwka. Stanęło przed nim i 
uśmiechając się, wyciągnęło do nie-
go rękę w przyjaznym geście. Oboje 
byli z rodzicami. Ten drugi chłop-
czyk spojrzał na swoją mamę szu-
kając wsparcia czy może aprobaty. 
Jej przyzwalający gest spowodował, 
że maluch też podał rękę. 
Czworo rodziców uśmiechnęło się, a 
po chwili na ich twarzach pojawiła 
się zaduma. 
Jednak nie wywiązała się rozmo-
wa. Ojciec tego drugiego spojrzał 
wymownie na zegarek w swojej ko-
mórce, a mama tego który podszedł, 
chwyciła go za rękę. To samo zrobiła 
druga mama. Po chwili miejsce tego 
niezwykłego spotkania było puste. 
Na szczęście, co w tym mieście poza 
parkami i skwerami nie jest szcze-
gólnie powszechne, nieopodal była 
pusta ławka. Podszedłem i usiadłem 
na niej, aby pomyśleć o scence, któ-
rej przed chwilą byłem świadkiem. 

Ten maluch, który podszedł, wysta-
wił piękne świadectwo swoim rodzi-
com. Nie ulega wątpliwości, że wy-
chowują go w atmosferze spokoju i 
miłości. Drugi chłopiec pewnie był 
zaskoczony, więc szukanie aprobaty 
u mamy można tym wytłumaczyć. 
Jednak nie był on tak spontaniczny 
jak ten pierwszy. Ale nie to jest naj-
ważniejsze. 
Nie ma sensu, zwłaszcza w multi 
kulturalnym kraju, podnosić tutaj 
kwestię atrybutów różnic przynależ-
ności kulturowej w jakiejkolwiek po-
staci: nakryć głowy, ubioru, języka, 
karnacji skóry i tego wszystkiego, co 
na multi-kulti się składa. 

Jeśliby człowiek dorosły, czy cho-
ciażby nastolatek, zachował się po-
dobnie jak ów maluch, przypuszczal-
nie naraziłby się na chłodne, a może 
nawet wrogie potraktowanie. Można 
więc zadać sobie kontrowersyjne 

się Belgami, bo Flamandem czy 
Walończykiem trzeba się urodzić. 
Niektórzy z nas, nawet posiadając 
belgijski paszport, tak naprawdę 
Belgami nigdy nie będą. Ale są i 
tacy, którzy posiadając tylko belgij-
ski dowód tożsamości, są bardziej 
Belgami niż niejedni z tych, którzy 
tutaj się urodzili. 

Jakże ważnym jest, aby umieć zdobyć 
się na taki przyjazny odruch. Po ta-
kiej „wymianie przyjaznych gestów” 
czuję się, jak gdyby wyjmowano mi 
zadrę z serca (może być z wątroby). 
To trochę emocjonalnie boli, ale po-
tem czuję się odrobinkę lepszy, bar-
dziej pozytywny.  Obecność w Belgii 
jest dla przybysza wielką szansą. Czy 
ktoś ją wykorzysta, jest kwestią jego 
postawy, nastawienia, otwartości na 
nowe itd. Pamiętajmy, że z polskiego 
paszportu rezygnować nikt nie musi 
i odcinać się od własnych korzeni 
– też. 

Kiedyś spytano pewnego człowieka 
idącego z jednego miasta do dru-
giego. – Jak ci się tam podobało? 
Zagadnięty odpowiada: – Ach, ci 
ludzie są tam jacyś tacy nieprzyjaź-
ni i życie jest tam do niczego. Ten 
który spytał, rzekł – Przypuszczam, 
że w nowym mieście też ci się nie 
spodoba. 
Inny, na to samo pytanie odpowie-
dział. – Świetnie, ludzie są tam przy-
jaźni, mam same miłe wspomnienia. 
Ten który pytał, powiedział. – Sądzę, 
że w nowym mieście będzie ci do-
brze i będziesz miał tam wielu przy-
jaciół. 

Dokądkolwiek pojedziemy, choćby 
na drugi koniec świata, zabieramy 
ze sobą nasze doświadczenia, oso-
bowość, charakter, nawyki, stereo-
typy, sposób myślenia, poglądy itd. 
Generalnie i najczęściej, to przede 
wszystkim od nas zależy, jak będzie-
my się czuć i jak będziemy traktowa-
ni w nowym miejscu. 

Michał Nowacki 

pytanie na temat dojrzałości, oraz 
jak należałoby ją rozumieć w od-
niesieniu do upływu czasu. – Które 
z relacji są, spontaniczne, szczere: 
dzieci-dzieci czy dorośli-dorośli? 
Które są bardziej dojrzałe i natural-
ne? Czy wraz z upływem czasu coraz 
lepiej nam służą, czy też powodują 
coraz większe bariery, rezerwę, brak 
zaufania itd. Może nam, dorosłym, 
coś umknęło, czegoś się wyzbyli-
śmy, zostało to nam odebrane przez 
nas samych? 
Te maluszki pójdą do przedszkola, 
później do szkoły. Przyjaźnie nawią-
zane w przedszkolu miałyby spore 
szanse na przetrwanie, jeśli te dzieci 
poszłyby w tej samej grupie do szko-
ły. Ale rzadko tak się dzieje. 
Nawiązywanie przyjaźni jest tym 
trudniejsze, im dzieci a później 
dorośli, są coraz starsi. Przyczyna 
jest z pozoru oczywista. – Przecież 
człowiek, im starszy, tym bardziej 
jest mądry i doświadczony życiowo. 
Ale jakiego rodzaju są to doświad-
czenia? Miłe – niemiłe, własne – cu-
dze, osobiste – zaobserwowane, itd. 

Moje własne doświadczenia są 
oczywiście bardzo różne. Ale tutaj, 
w Belgii, bardzo często bywa, że jeśli 
mój wzrok napotka wzrok zupełnie 
obcego Belga, on się uśmiechnie, 
powie dzień dobry, albo skinie gło-
wą w geście aprobaty lub przyjaciel-
skiego nastawienia, czy też – jak kto 
woli – „deklaracji braku wrogości”. 
Bardzo często właśnie Belgowie 
czynią to jako pierwsi. Ale to są 
rdzenni Belgowie, a może bardziej 
– Flamandowie. 
A my? Nie ma tłumaczenia, że je-
steśmy „genetycznie obciążeni”, 
bo historia nas nie rozpieszczała. 
Belgowie też mają swoją historię, 
która wcale różami usłana nie by-
ła. Kto był przez historię gorzej po-
traktowany, w zjednoczonej Europie 
licytować się powoli nie ma sensu. 
Choć wszystko wymaga czasu, nic 
nie zmieni faktu, że to oni są bardziej 
przyjaźni, niż my. 
Wielu Polaków tutaj ma szanse stać 

Słowo o byle czym
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P R Z Y P O M N I E N I E

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/.
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Pogotowie ratunkowe i straż pożarna......................................................................................................................................100
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Europejski numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia...............................................112
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Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna wobec dziecka „Child focus”..............................................................110
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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

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, wyłącz-
nie 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 szpi-
talom w Belgii: www.hospitals.be
 
Lekarze dyżurni
tel. 0900 10 512, www.hwpantwer-
pen.be
 
Dentyści dyżurni
tel. 0903 99 591
tel. 0903 39 969 
(weekendy i  święta w godz. 9:00-
18:00)
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




