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2016 rok - zmiany w Belgii
Jak zwykle z początkiem roku
wchodzą w życie nowe przepisy,
często uderzające obywatela po
kieszeni. Niektóre z poniższych
zmian dotyczą tylko mieszkańców
Flandrii, inne całego kraju. Oto najważniejsze z nich.

Źródło: www.kmo-insider.biz

Dienstencheques
Od 1 stycznia nie ma już centralnego systemu czeków, tylko regionalne. Również od tego roku każda
prowincja sama ustala wysokość
odpisów podatkowych od czeków.
Zmienił się także ich wygląd.
Sodexo wyodrębniło trzy departamenty:
•Departament miasta Brukseli
https://extranet.titresservices.brussels/
•Departament dla Walonii https://
extranet.wallonie-titres-services.be/
•Departament dla Flandrii https://
extranet.dienstencheques-vlaanderen.be/
Zmiany dla klientów korzystających z systemu dienstencheques:
Nieaktualne są numery kont bankowych obowiązujące w zeszłym roku.
Obecnie wpłat dokonuje się na rachunek o numerze:
BE41 0017 7246 2610
BIC: GEBABEBB
Od tego roku zmieniła się także
ilość czeków, które można odpisać
od podatku. Dla regionu Flandrii: po
2.70 euro za pierwszych 155 czeków.
Zmiany dla pracowników systemu
dienstencheques:
Zmieniła się kolejność wbijania danych przy rejestracji czeków elektronicznych. Najpierw należy wbić
Login oraz #, następnie password,
numer Sodexo Klienta, rodzaj wykonanej u klienta usługi i ilość
przepracowanych godzin. Jeżeli kolejność czynności będzie zaakceptowana, wystarczy wcisnąć 1.
Od stycznia tego roku istnieje tylko jedyne bezpłatne połączenie:
0800/355 30
Za połączenie z numerem komór-

kowym 02/547 54 97 pobierana jest
opłata.
Powstała również aplikacja na
smartphony „Job Tracker” którą
można pobrać gratis z Apple Store
lub Google Play.
Maksymalna wartość maaltijdcheques (bonów żywnościowych) wzrosła z 7 do 8 euro, przy czym wkład
pracownika pozostaje na poziomie
1,09 euro. Papierowe bony żywnościowe dostępne będą tylko w wersji
elektronicznej.
Do obiegu weszły elektroniczne eko-czeki, przy czym eko-czeki papierowe nadal obowiązują. Pracownik
może otrzymywać przysługujące mu
czeki zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.
Titre Services (dot. Brukseli)
Do tej pory mieszkańcy stolicy, korzystający z biur TS, mogli odpisać
sobie w rocznej deklaracji podatkowej 30 proc. wydanych na czeki pieniędzy. Od 1 stycznia będzie to już
tylko 15 proc., co nie ma to jednak
wpływu na zarobki pracujących w
systemie pań.
Czeki zakupione w ubiegłym roku
zachowują ważność przez kolejne
8 miesięcy tego roku, a kwota odpisu od podatku wynosić będzie w
tym przypadku 30 procent (dotyczy
mieszkańców Brukseli). Nowe przepisy dotyczą bowiem tylko czeków
zakupionych po 31 grudnia 2015
roku.
Prąd i gaz
Prąd podrożeje i to znacznie, gaz
potanieje. W tym roku przeciętna
flamandzka rodzina za energię elektryczną zapłaci więcej niż w roku
ubiegłym. Zmiany, które wchodzą
w życie dwuetapowo – 1 stycznia i 1
marca – spowodują, że zamiast dotychczasowej średniej wynoszącej
675,63 euro, mieszkańcy Flandrii
zapłacą ponad 1000 euro.
Zmniejszą się natomiast ceny gazu.
W tym roku statystyczne gospodarstwo domowe zapłaci za gaz około
100 euro mniej niż w roku ubiegłym.
Średnia przeciętna roczna opłata za
gaz wynosić będzie plus minus 1.194
euro.

Podatki i akcyza
Nowy rok to także zmiany w systemie podatkowym. Zmniejszone
zostały podatki na pracę, w wyniku
czego miesięczny zysk pracownika
zwiększy się o co najmniej 44 euro
netto. Dotyczy to połowy pracowników zatrudnionych w Belgii.
W górę poszła akcyza na między
innymi papierosy, tytoń i alkohol.
Małe firmy, osiągające obroty mniejsze niż 25 tysięcy euro rocznie, od
początku tego roku nie są zobowiązane do kwartalnego rozliczania się
z podatku BTW. Nie dotyczy to jednak tak zwanej budowlanki, branży
gastronomicznej i hotelarskiej.
Nowe zasady naliczania opłat za
wodę
Więcej zapłaci ten, kto zużyje więcej wody. Ci, którzy do tej pory na
wodzie nie oszczędzali, powinni w
sposób bardziej odpowiedzialny
podchodzić do tego zagadnienia, w
przeciwnym razie mogą być niemile
zdziwieni kwotami widniejącymi na
rachunkach.
Podwyżka opłat za wodę dotknie
także osoby posiadające więcej niż
jedno mieszkanie lub dom. Za wodę, która zostanie zużyta w drugim
lokalu, opłaty będą wyższe.
Oszczędności na zagranicznych
kontach
Belgijscy podatnicy nie ukryją już
przed fiskusem swoich oszczędności ulokowanych na zagranicznych
kontach. Od tego roku europejskie
banki mają obowiązek przekazywania informacji finansowych krajowym urzędom podatkowym.
Samochody
W segmencie samochodowym nastąpiło kilka istotnych zmian. Przede
wszystkim wzrosła kwota podatku
od zanieczyszczeń. Dotyczy ona zarówno samochodów benzynowych,
jak również tych z silnikiem diesla
i ma zastosowanie tylko dla nowych
pojazdów. Posiadacze aut elektrycznych i napędzanych gazem zapłacą
nieco mniejszą kwotę podatku niż
do tej pory.
Od tego roku zmienia się także
kwota podatku drogowego (verkeersbelasting) w zależności od ilości
szkodliwych substancji, które emituje dany samochód. Posiadacze aut
bardziej zanieczyszczających środowisko, zapłacą więcej. Do roku 2020
całkowicie zwolnieni z podatku będą
właściciele samochodów z silnikiem
na gaz ziemny, albo hybrydowym.
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Źródło: www.nieuwsblad.be

Jednorazowy podatek za dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego (BIV) uzależniony jest od ilości
szkodliwych substancji, jakie emituje dany pojazd. Posiadacze samochodów najbardziej nieprzyjaznych
środowisku muszą się liczyć nawet
z kwotą 450 euro. Z podatku BIV
zwolnione są auta z silnikiem wodorowym i elektrycznym, natomiast
właściciele samochodów z silnikiem
hybrydowym i na gaz do 2020 roku
zapłacą nieco mniej.
Wszystkie powyższe zmiany dotyczą
tylko i wyłącznie nowo rejestrowanych samochodów i tych przerejestrowywanych. Opłaty nie ulegają
zmianie w przypadku samochodów
już zarejestrowanych.
Pod koniec roku 2015 zostały
zmienione przepisy umożliwiające
natychmiastową identyfikację zagranicznych kierowców łamiących
przepisy drogowe. Od teraz będą oni
natychmiast identyfikowani dzięki
bazie danych z numerami rejestracyjnymi. Nie będzie już problemu ze
sciąganiem należności za wystawione mandaty.
Od kwietnia tego roku w Belgii zacznie obowiązywać nowy, elektroniczny system poboru opłat drogowych Viapass, dla pojazdów o masie
powyżej 3,5 tony DMC. Nowy system
zastąpi dotychczasową Eurowinietę
i będzie obowiązywał na autostradach i drogach krajowych. W
Walonii do cen doliczany będzie
podatek VAT, natomiast we Flandrii
i regionie brukselskim opłaty drogowe nie podlegają opodatkowaniu.
Średnie stawki opłat wyniosą ok.
0,15 euro za kilometr.
Viapass będzie oparty na technologii satelitarnej, co pozwoli na naliczanie opłaty za faktycznie przejechane kilometry. Aby opłacić
przejazd, trzeba będzie kupić urządzenie pokładowe OBU składając
depozyt w wysokości ok. 100−150

euro. Powstaną punkty obsługi
(POS), które będą rejestrować pojazdy oraz wydawać urządzenia pokładowe. Kierowca, który wyjedzie
z Belgii, będzie mógł zwrócić OBU
w punkcie POS.
Remonty mieszkań
Obniżona 6-cio procentowa stawka
VAT na usługi remontowe dotyczyć będzie tylko i wyłącznie lokali
mieszkaniowych starszych niż 10
lat. W przypadku mieszkań mających mniej niż 5 lat obowiązywać będzie to 21procentowa stawka VAT.
Jeszcze jedna nowość obowiązuje
od tego roku, a dotyczy mieszkań na
wynajem mających więcej niż 70 lat.
Wszedł w życie przepis nakazujący
zainstalowanie w takich lokalach
(przez ich właścicieli, a nie lokatorów) czujników dymu.
Stomatolog
Od 1 stycznia tego roku weszły w
życie nowe przepisy w myśl których opłata jaką pokrywa pacjent
(nie ubezpieczyciel) wzrosła o około 15 proc.(nawet po refundacji).
Powyższy przepis nie dotyczy ortodoncji, konsultacji stomatologicznych oraz świadczeń związanych z
prewencją.
Pacjenci, którzy nieregularnie
sprawdzają stan swojego uzębienia,
będą płacić więcej. Ma to zmotywować tych wszystkich, którzy zgłaszają się do dentysty na wizytę kontrolną rzadziej niż raz w roku
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Integracja
Obcokrajowcy spoza Unii
Europejskiej, którzy chcą zamieszkać we Flandrii, muszą obowiązkowo uczestniczyć w kursach integracyjnych (inburgeringscursus).
Nie mogą opuszczać zajęć, zaliczyć
testy z języka niderlandzkiego oraz
tak zwany kurs Maatschappelijke
Oriëntatie. I liczyć się z tym, że niedostosowanie się do tych przepisów
karane będzie grzywną w wysokości
nawet do 5 tysięcy euro.
Osoby pochodzące z państw Unii nie
są do tego zobowiązane, mogą jednak uczęszczać na kursy z własnej
woli. Jeżeli zdecydowały się wziąć
udział w kursie integracyjnym, dyplom jego ukończenia otrzymają
tylko wtedy, kiedy uzyskają zaliczenie z przedmiotów wymienionych
powyżej. Sam fakt uczestnictwa w
zajęciach (jak było to do tej pory) nie
będzie wiążący.
Emerytura
Podniesiony został minimalny wiek
w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę. Wynosi on obecnie
62 lata, a nie jak do tej pory 61,5.
Jeżeli pracownik posiada długi staż
pracy i chce ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, musi mieć co najmniej 60 lat, z tego przepracowane
42 lata, albo co najmniej 61 lat i 41
lat pracy.

Odbieranie dokumentów osobom
powiązanym z terroryzmem
Od tego roku weszły w życie przepisy
umożliwiające odbieranie dowodów
osobistych i paszportów osobom
w jakimś innym stopniu powiązanym z terroryzmem. Burmistrz, policja lub pracownik socjalny, mogą
zgłosić problem do OCAD, które z
kolei powiadamia ministra spraw
wewnętrznych. Dokumenty będą
zawieszane na okres trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia do
pół roku. Osoby, których dotyczyć
będzie powyższy przepis, zostaną o
tym powiadomione listem poleconym i od tej decyzji nie będzie odwołania. Belgijski rząd przyjął także
projekt ustawy, która rozszerza możliwości podsłuchiwania przez służby
rozmów telefonicznych osób podejrzanych o terroryzm. Łatwiejsza będzie także procedura zabierania tym
osobom obywatelstwa.
Opr.: Karolina Morawska,
consultcenter.be
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Co czeka Europę w 2016 roku
W tym roku przed Europą wielkie wyzwania i realne zagrożenia,
których dzisiaj do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Rozpad
Unii, koniec strefy Schengen, powrót granic i narodowych walut,
wyjście z UE Wielkiej Brytanii,
zagrożenia terrorystyczne, walki
na wschodzie kontynentu – to tylko niektóre czarne scenariusze.
Większość nierozwiązanych spraw
z ubiegłego roku, powróci niestety
w tym roku. Ze zdwojoną siłą.
Nowa fala imigrantów
W 2015 roku do Europy dotarło ponad milion uchodźców. Są to dane
oficjalne, a trzeba przecież wziąć
jeszcze pod uwagę ilość nielegalnych uciekinierów, tych nigdzie
niezarejestrowanych.
Do UE chcą się dostać nie tylko
uchodźcy z Syrii, gdzie końca wojny nie widać, marzą o tym również
mieszkańcy Iraku, Afgańczycy narażeni na represje ze strony Talibów,
uchodźcy z Etiopii czy Sudanu –
ofiary konfliktów religijnych.
Do bogatej Europy chcą także dostać się ludzie z biedniejszych krajów, aby poprawić swój status materialny, czyli tak zwani imigranci
„ekonomiczni”.

Źródło: www.tapetus.pl

Unijna polityka, opierająca się na
próbie rozdzielenia ponad miliona
uchodźców, okazała się całkowitą
klęską. Nawet teraz, kiedy pogoda
nie sprzyja migracjom, każdego
dnia docierają na Stary Kontynent
grupy uciekinierów. Belgijski sekretarz stanu ds. azylu i migracji
prognozuje, że wraz z wiosną ruszy
kolejna wielka fala imigrantów do
Europy. W wywiadzie udzielonym
belgijskiej telewizji Theo Francken
powiedział „Liczba uchodźców jest
trudna do przewidzenia. Wiele zależy od wydarzeń na świecie. Na
wiosnę i latem ich liczna zwiększy
się kilkakrotnie, widzieliśmy to już
w przeszłości”.
Unia nie zrobiła nic, żeby zatrzymać
proces, który w tym roku z pewnością przybierze na sile. Na skutek fatalnej polityki imigracyjnej, Europa
zmaga się z masowym, przez nikogo
niekontrolowanym napływem nielegalnych imigrantów. Stanowisko
Niemiec, ich polityka „otwartych
drzwi” oraz zapewnienia kanclerz
Merkel, że „Niemcy przyjmą każdą
ilość imigrantów z terenów objętych
wojną” spowodowały, że problem
nielegalnych uchodźców całkowicie
wymknął się spod kontroli.

Ataki terrorystyczne
Na Bliskim Wschodzie istnieją dziesiątki terrorystycznych komórek,
przybywa ich w zastraszającym.
tempie. Na portalach społecznościowych ciągle pojawiają się zdjęcia
zamaskowanych osób, które z flagą
ISIS – na tle Watykanu, Londynu,
Paryża, czy Brukseli straszą krwawymi zamachami. Szeregi Państwa
Islamskiego co chwila zasilają nowi
bojownicy, w tym w dużej części z
Europy. Nie ma żadnych podstaw
do twierdzenia, że ten rok będzie
spokojniejszy, a liczba wyznawców
kalifatu nagle się zmniejszy.
Nie można też zapominać o sytuacji
na Półwyspie Bałkańskim, zwłaszcza o Bośni i Hercegowinie, skąd pochodzi bardzo liczna grupa muzułmańskich terrorystów walczących
na Bliskim Wschodzie.
Państwo Islamskie ponosi coraz
większe porażki w Iraku i Syrii,
gdzie bombardują je i Rosjanie, i
międzynarodowa koalicja pod wodzą USA, ale nadal jest bardzo silne.
Islamiści nie zachęcają już do wyjazdu do kalifatu, ale do ataków w
Europie, czy USA. Stary Kontynent
z pewnością dotkną kolejne ataki
terrorystyczne. Najgorsze dopiero
przed nami.
Multi – kulti
Mieszkańcy Europy
coraz częściej dają
wyraz swojemu niezadowoleniu z napływu obcej kulturowo
ludności. W 2015 roku gwałtownie wzrosła liczba przemocy
wobec imigrantów,
ataków na ośrodki dla uchodźców,
szkoły koraniczne i
meczety. Coraz większym problemem
staje się wyraźna niechęć mieszkańców
Europy w stosunku
do napływającej ludności z krajów arabskich.
Przypadki policji szariatowej w
Niemczech, ataku na
opalające się dziewczyny we Francji,
sylwestrowej napaści na kobiety
w Niemczech, nie
są już odosobnionymi incydentami.
Płonące ciężarówki
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Kolejnym problemem mogą stać się
cudzoziemcy pracujący w unijnych
krajach. Jeżeli Unii nie będzie, jaki
będą mieli status? Nie będzie już
swobodnego przepływu pracowników, wrócą pozwolenia na pracę…
itd.

Źródło: www.eazystock.com

na autostradach, bijatyki i gwałty w
obozach dla uchodźców, coraz większy strach i obawy zwykłych mieszkańców Unii, to konsekwencje dotychczasowej polityki imigracyjnej.

Włochy nie do końca zachowują się
w porządku. Efekt jest taki, że tysiące niezarejestrowanych uchodźców
przemieszcza się po całej Unii i nikt
nie ma nad nimi kontroli.

Sytuacja zaczyna się wymykać spod
kontroli, a mieszkańcy Europy tracą
nadzieję na integrację imigrantów,
a w szczególności muzułmanów.
Europejska polityka multi-kulti poniosła całkowitą klęskę.

W 2016 roku UE będzie musiała zająć wreszcie konkretne stanowisko
w wielu sprawach. O ile powołanie
nowej Europejskiej Straży Granic i
Wybrzeża być może zabezpieczy granice zewnętrzne UE, to nie rozwiąże
przyczyn napływu imigrantów.

Strefa Schengen
W ciągu ostatniego roku kilka europejskich krajów, przez które prowadzą główne szlaki imigrantów,
przeżywały niespotykane dotąd
oblężenie. Niektóre kraje postawiły
zapory w postaci murów i płotów,
inne przywróciły graniczne kontrole, jeszcze inne próbują odsyłać imigrantów z powrotem. Ale to wszystko za mało.
Na razie najdalej w swoich planach
poszła Holandia, której władze wypowiedziały się za stworzeniem w
obecnej strefie Schengen, mniejszej, nazwanej przez nich „Mini
Schengen”, która mogłaby wprowadzić kontrole na swoich zewnętrznych granicach. Dzięki temu każda
z osób, która chciałaby się dostać
do tej strefy, zostałaby dokładnie
sprawdzona. Czyli mniejsze koszty
i o wiele większa skuteczność. Do
„Mini Schengen” miałyby przystąpić: Holandia, Belgia, Luksemburg,
Austria i Niemcy – kraje o zbliżonym
poziomie życia. Niewykluczone, że
do powyższej koalicji dołączyłby inny unijny kraj przestrzegający ustaleń dotyczących polityki azylowej.
Właśnie ustalenia azylowe niektórych krajów są największym punktem zapalnym w UE. Nie wszystkie
unijne państwa realizują politykę w
myśl której imigranci powinni być
rejestrowani w momencie postawienia stopy na zewnętrznej granicy, a następnie rozlokowywani w
poszczególnych państwach według
ustaleń. Do tej pory nie przestrzega
ich przede wszystkim Grecja, ale i

Czy Unia przetrwa?
Pytanie z gatunku tych, na które nie
ma odpowiedzi. Biorąc pod uwagę
stanowisko Wielkiej Brytanii i ewentualną wygraną w wyborach prezydenckich Marine Le Pen, która zapowiedziała, że wyprowadzi Francję
z Unii, nawet najwięksi optymiści
muszą brać pod uwagę czarny scenariusz. Chociaż wydaje się to odległe, z pewnością nie jest niemożliwe.
W tym roku na Wyspach Brytyjskich
ma się odbyć referendum w trakcie
którego mieszkańcy tego kraju odpowiedzą na pytanie czy chcą pozostać w Unii. Brytyjskie referendum
może w najgorszym scenariuszu
skończyć się powolnym rozpadem
Unii, w najlepszym zaś czekają ją
wewnętrzne konflikty i podziały.
Jakie mogą być konsekwencje rozpadu Unii? Takie, na które nie jesteśmy przygotowani. Przede wszystkim powrócą granice, być może nie
pomiędzy wszystkimi krajami, ale w
większości na pewno. Z granicami
powrócą paszporty, kontrole i cła,
co w konsekwencji doprowadziłoby
do zniknięcia wspólnego unijnego
rynku i powrotu rynków krajowych.
Nie będzie Unii, nie będzie też euro, można sobie wyobrazić, jakie
miałoby to katastrofalne skutki dla
gospodarki wielu krajów bazujących
na eksporcie w obrębie Wspólnoty.
Prawdziwa walka rozegrałaby się o
wspólny rynek, czyli swobodny przepływ towarów, usług i ludzi. Na jego
zniesieniu w różnym stopniu straciliby wszyscy.

Następna sprawa to na przykład
Polonia zadomowiona w Belgii,
Holandii, Wielkiej Brytanii czy
Niemczech. Zamieszkali w tych
krajach, kupili domy, założyli firmy. Oczywiście z dnia na dzień nie
stracą możliwości legalnego pobytu
i pracy, ale sytuacja prawna osób tylko z polskim obywatelstwem z pewnością mocno się skomplikuje.
Najbardziej czarny scenariusz w przypadku rozpadu Unii Europejskiej,
zdaniem politologów, szykuje się dla
Belgii. Rozpad UE byłby dla Brukseli
wstrząsem. Z miasta zniknęłyby tysiące doskonale płatnych posadek,
co spowodowałoby jednocześnie
wyprowadzkę rzeszy bardzo dobrze
zarabiających ludzi. Taka dziura finansowa w budżecie miasta byłaby
wyjątkowo trudna do załatania.
Belgia, a właściwie Flandria i
Walonia borykające się z rzeszą
muzułmanów rosnących w siłę, z
niezbyt silnym rządem federalnym,
za to mocną władzą w regionach,
narażona zostałaby na mnóstwo
trudnych do rozwiązania konfliktów. Dodając do tego co rusz powracające postulaty oddzielenia się
Flandrii od reszty kraju, sytuacja w
Belgii mogłaby się naprawdę mocno
skomplikować.
Kryzys migracyjny, referendum w
Wielkiej Brytanii, kłopoty gospodarcze Grecji, utworzenie strefy „mini-Schengen”, podziały polityczne w
Europie, walki na Ukrainie, kłopoty
z Rosją i w Rosji – to część problemów, z którymi będzie musiała
zmierzyć się Europa w tym roku.
Warto jednak pamiętać, że największą wartością UE nie są pieniądze,
dzięki którym powstają lotniska,
czy autostrady, ale to, że w Unii od
czasu zakończenia II wojny światowej, państwa członkowskie między
sobą nie walczyły i nie było żadnego
zbrojnego konfliktu. Czy to nie jest
największą wartością Wspólnoty?
Jeżeli Unia się rozpadnie, co będzie
dalej?
Anna Janicka
Źródła:
wiadomosci.dziennik.pl,
wiadomosci.wp.pl, tvp.info.pl,
tvn24.pl, newseek.pl
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Kto chce, niech wierzy

Źródło: www.dreamstime.com

Niektórzy z nas uważają, że przepowiednie się nie sprawdzają, nie
ma więc powodu, żeby zaprzątać
sobie nimi głowę. Ale nawet największy niedowiarek musi przyznać, że wiele przepowiedni, nawet
tych najdawniejszych i najbardziej
nieprawdopodobnych jakimś
dziwnym trafem się sprawdziło.
Może więc warto zapoznać się z
przewidywaniami znanych jasnowidzów i astrologów, nawet jeśli
się w nie nie wierzy.
Krzysztof Jackowski – jasnowidz
• W 2016 roku w Europie dojdzie do
zaskakująco dużej ilości zmasowanych ataków terrorystycznych. UE
zamknie granice. To już nie będzie
normalna Europa.
• Do Europy przenikną terroryści.
Europa przygotowuje się na jakieś
działania, które są już zaplanowane
i ma to związek z początkiem wojny.
Będą mogły wchodzić w życie absurdalne przepisy mające pozornie na
celu poprawienie bezpieczeństwa.
Tak naprawdę chodzi o destabilizację.
• Zaangażowanie się Rosji w Syrii
to zarodek światowego konfliktu. Europę czeka wielki bałagan,
ale ten bałagan jest zaplanowany,
uczestniczą w tym USA. To, co się
dzieje na Bliskim Wschodzie, to realizowany plan, który zaczął się od
napaści na Irak.
•W Polsce nic bardzo złego się nie
stanie, nie będzie zamachów, choć
władze mogą wykorzystywać sytuację zagrożenia terrorem, by robić

porządek. Szary Polak będzie się
gotował w swoim piekiełku. Ale
później przyjdzie czas, że ludzie w
Polsce będą się bali oddychać i wtedy trzeba będzie uciekać tam, gdzie
leżą Węgry i Bułgaria.
• Unia się rozpadnie. W latach
2016-2017 nastąpi podział Unii
Europejskiej, a Polska nie wyjdzie
na tym dobrze. Unia będzie podzielona na dwie lub trzy części. Kraje
bogatsze będą się izolować od biednych. Niektóre państwa mogą zacząć się od niej odłączać.
• Kadencja Baracka Obamy zostanie przerwana. W rozpisanych
wyborach weźmie udział dwóch
silnych przeciwników Obamy, wygra niewysoki mężczyzna. Hillary
Clinton nie ma szans.
• Rok 2016 będzie rokiem wybuchu
III wojny światowej.
Dr Piotr Piotrowski – prezes
Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
• Prezydent Andrzej Duda ma w
swoim horoskopie Słońce w koniunkcji z wyjątkowo złowróżbną
gwiazdą Algol. Nawet jeśli Andrzej
Duda dotrwa do końca kadencji,
nie ominą go konsekwencje podejmowanych działań niezgodnych z
prawem i konstytucją.
• Premier Beata Szydło długo nie
porządzi, sama może powiedzieć
„dość!”, albo zostanie do tego nakłoniona.
• PO jest w głębokim kryzysie
zwiastowanym przez radykalnie
działającego Urana oraz tak zwaną

progresywną pełnię Księżyca. Wiele
zależy od Grzegorza Schetyny, pytanie tylko, czy rozwiązania te służyć
będą Platformie czy jemu?
• Dla Jarosława Kaczyńskiego, to
wymarzony moment na przejęcie
kontroli, walkę, działania pozbawione zahamowań. Prezes PiS
może tej władzy nie udźwignąć, ponieważ trudno mu będzie utrzymać
jednoczesną kontrolę nad procesem
naprawy Polski według własnego
projektu i nad ludźmi w swoich
szeregach, którzy prędzej czy później mogą go zdradzić. Ostatecznie,
strach i lęk, jaki chce wzbudzić u
swoich przeciwników politycznych,
może się obrócić przeciwko niemu,
bo im więcej ma się władzy, tym
większy niepokój o jej utratę.
• Dla Unii Europejskiej zaczyna się
kolejny czas niepokojów. Sprawą
priorytetową stanie się opanowanie
fali emigracyjnej, ale też ogólnego
chaosu i zamieszania. Zagrożeniem
nie będzie wyjście Wielkiej Brytanii
z Unii, lecz oszustwa, szwindle, korupcja oraz, niestety, możliwość użycia broni chemicznej.
• Kryzys emigracyjny jest ściśle
związany z tym, co dzieje się w Syrii,
w której nie widać rychłego przełomu. Rewolucja może się dokonać
dopiero w 2017 r., kiedy w horoskopie tego państwa burzący stary porządek Uran utworzy koniunkcję ze
Słońcem.
• Co do wyborów w Stanach
Zjednoczonych, to o ile w ostatecznym starciu zmierzą się Hillary
Clinton z Jebem Bushem, to Clinton
ma większe szanse na zwycięstwo.
Zarówno w jej horoskopie urodzeniowym, jak i rocznym, podkreślone są bowiem gwiazdy królewskie,
czego brakuje w horoskopie Busha.
Ojciec Klimuszko
Franciszkanin, zielarz, ale przede
wszystkim jasnowidz, który w swoich wizjach sporo uwagi poświęcił
wielkim zmianom, których konsekwencją będzie upadek Starego
Kontynentu. Najwięcej emocji budzi
jego przepowiednia o imigrantach:
„Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich
małych okrągłych stateczkach, ale
po twarzach widać było, że to nie
Europejczycy. Widziałem domy
walące się i włoskie dzieci, które
płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi
się, że jakaś wielka tragedia spotka
Włochy”.
Zakonnik miał też wizje niszczy-
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cielskiego potopu, który zrujnuje
kraje Zachodu – przede wszystkim
Niemcy i Włochy, a częściowo również Polskę. Na tle tego, co będzie
działo się w Europie, nasz kraj będzie jednak oazą spokoju:
„Widziałem tragiczne losy trzech
narodów. Jeśli chodzi o nasz, to
mogę nadmienić, że gdybym miał
żyć jeszcze 50 lat i miał do wyboru
pobyt w dowolnym kraju na świecie,
wybrałbym bez wahania Polskę” –
mówił pod koniec życia, dodając
jednak, że zmieni się u nas klimat:
„Będzie ciepło jak na równiku, a za
waszymi oknami będą rosły owoce
południowe”.
Wanga
Wanga była bułgarską wizjonerką i
zielarką pochodzenia macedońskiego, która zyskała sławę w ojczyźnie
i całym bloku wschodnim. Jej przepowiednie są bardzo pesymistyczne.
Twierdziła, że około 2016 r. Europa
wyludni się z powodu ataku przeprowadzonego przez państwa arabskie.
Dodawała, że w latach 40. tego wieku Stary Kontynent znajdzie się w
pełni pod panowaniem muzułmańskim. Dopiero Amerykanie, dzięki
nowej superbroni, odbiją Rzym w
drugiej połowie stulecia.
Paweł Głoba – astrolog
2016 rok będzie istotny praktycznie dla każdego kraju. Zmieni
się geopolityczna mapa świata.
Ekonomiczny i polityczny kryzys
czeka Unię Europejską i Stany
Zjednoczone. Unia będzie dosłownie „trzeszczała w szwach”. Kraje
członkowskie jeden za drugim zaczną opuszczać wspólnotę, pierwsza Unię opuści Wielka Brytania,
następnie Hiszpania. Portugalia
ogłosi bankructwo, kraje wrócą do
walut narodowych. Granice zostaną
zamknięte, powrócą wizy i paszporty. Amerykański dolar znacznie straci na wartości, wzrośnie natomiast
znaczenie chińskiego Juana.
Nostradamus
Jego przepowiednie nieraz się sprawdzały. Co przewidują dla 2016 roku?
– Globalne kataklizmy oraz krwawe
wojny na Bliskim Wschodzie, które pochłoną wiele ludzkich istnień
i mogą przekształcić się w trzecią
wojnę światową.
Ponadto, według Nostradamusa,
pod koniec 2016 roku będzie miało
miejsce zdarzenie, które wstrząśnie
całym islamskim światem. Po nim
rozpocznie się trzydziestoletnia wojna pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami. W jej wyniku na Ziemi
pozostanie tylko jedna wiara, ale
jaka, tego wizjoner nie dopowiedział.

W tym roku czekają nas wielkie
szkody wyrządzone przez powodzie,
od których najwięcej ucierpi Wielka
Brytania, Czechy, Włochy i Węgry.
Wiera Lion
Sławna kazachska jasnowidz przewiduje rozpad Unii Europejskiej.
Światowa gospodarka będzie mniej
zależna od USA i upadnie autorytet
Ameryki. W sferze klimatycznej,
zwraca uwagę na wybuchy wulkanów i topnienie lodowców, które
zalewać będą nadbrzeżne rejony.
Peruwiańscy szamani
Będzie wiele niesprawiedliwych,
bezsensownych śmierci, lecz to
nieuniknione – wieszczą szamani.
Po tragicznych zdarzeniach, świat
wkroczy według magów w erę pokoju. Dopomoże w tym porażka
Donalda Trumpa w amerykańskich
wyborach prezydenckich i zwycięstwo bardziej zrównoważonego kandydata.
Proroctwo Santerii
Specjalna komisja kapłanów
Santerii zbiera się co roku, aby odczytać znaki zapowiadające najważniejsze wydarzenia kolejnego roku.
W tym roku świat czekają niepokoje
społeczne i eskalacja problemu migracyjnego. Problemy gospodarcze,
społeczne i terroryzm, mogą przyczynić się do wybuchu niepokojów
społecznych, które wywołają kolejne migracje ludności.
Chińska astrologia - Rok Małpy
Według chińskiego horoskopu,
2016 rok będzie rokiem Małpy.
Rozpocznie się 8 lutego i od tego
czasu należy się spodziewać zmian,
ponieważ Małpa wyjątkowo lubi
zmiany, odkrywanie i poszukiwanie różnych, nawet najbardziej
zaskakujących
możliwości.
Co czeka świat
według chińskiej
astrologii?
• Wszystko wywróci się do góry
nogami. W polityce pojawią się
nareszcie ludzie,
którzy poważnie
podchodzić będą
do swojej pracy i
postarają się zrobić wszystko, aby
poprawić sytuację
w swoich krajach.
• Nastąpią wydarzenia wręcz rewolucyjne – trzeba

9

mieć się na baczności, by nie przegapić odpowiedniego momentu i
zacząć działać. W przeciwnym razie
do władzy dostaną się ludzie, którzy
niewiele zrobią i szybko zasmakują
w możliwościach, jakie dają wysokie
stanowiska państwowe.
• 2016 rok okaże się o wiele bardziej
łaskawy dla naszych portfeli niż lata
ubiegłe. Inwestycje zaczną przynosić większe dochody, co przełoży się
na wzrost obrotu towarami i usługami. Większe wpływy do budżetów
państw przełożą się na lepsze dofinansowanie sektora publicznego,
a co za tym idzie – polepszenia się
jakości świadczonych przez funkcjonariuszy publicznych usług.
• Najważniejsze wydarzenia będą
miały w tym roku miejsce na terenie
Unii Europejskiej. Istnieje wysokie
prawdopodobieństwo wystąpienia
silnych ruchów społecznych, które prawdopodobnie doprowadzą
do zmiany układu sił w Europie.
Większość zmian będzie pozytywnych i obywatele wreszcie zaczną
patrzeć z nadzieją w przyszłość.
To, czy ktoś wierzy w astrologię czy
nie, nie ma dla gwiezdnych wyroków żadnego znaczenia. A fakt jest
taki, że z punktu widzenia astrologii,
przyszłość sceny politycznej zależy
od horoskopów bardzo wielu osób i
wydarzeń”. (P. Piotrowski). Chociaż
kolejny rok dla każdego z nas zapowiada się inaczej, to w pewnym
stopniu my sami jesteśmy kowalami
własnego losu.
Marzena Dobrowolska
Źródła:
www.se.pl/wiadomosci/polska,
strefatajemnic.onet.pl

Źródło: www.noizz.pl
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2015 roku we Flandrii bezrobotnych
było plus minus 230 tysięcy osób.
„De Standaard”

Przegląd
prasy
belgijskiej
Za dziesięć lat nie będzie Belgii
Takiego zdania jest belgijska minister spraw wewnętrznych Liesbeth
Homans, która twierdzi, że jej kraj w
ciągu 10 lat może zniknąć z europejskiej mapy. Przedstawiając prognozy
dotyczące przyszłości Belgii mówiła,
że w 2019 roku, kiedy odbędą się
wybory parlamentarne, zaczną się
prawdziwe problemy z utworzeniem
belgijskiego rządu, który musi być
złożony z partii z obu stron granicy
językowej. Liesbeth Homans przewiduje, że ich rezultat doprowadzi
do jeszcze głębszego kryzysu, który przebierze miarę wytrzymałości
obywateli. Na pytanie, czy Belgia
będzie istniała za 10 lat, minister odpowiedziała. – Mam nadzieję, że nie.
Możliwy jest rozpad, regiony mogą
uzyskać taką dużą władzę, że Belgia
przestanie istnieć.
Liesbeth Homans jest czołową działaczką partii NV-A, czyli flamandzkich nacjonalistów, którzy chcieliby
zamienić Belgię w luźną konfederację Flandrii i Walonii. Jednak od
2014, od kiedy partia weszła do
koalicyjnego rządu, jej politycy wypowiadali się ostrożnie o rozpadzie
Belgii, unikali też debaty na ten temat. Flamandzka minister tę ciszę
przerwała.
deredactie.be
Kursy o relacjach z kobietami
Belgijski sekretarz ds. azylu, p.
Theo Francken ogłosił, że wszyscy „uchodźcy” znajdujący się w
Belgii, będą musieli przejść specjalny kurs o „relacjach z kobietami”. Uchodźcy będą uczeni, jak na
Zachodzie traktuje się kobiety oraz
będą instruowani o relacjach seksualnych.– Będziemy mówić o tym, że
to normalne, aby kobieta pracowała
i głosowała. Wyjaśnimy, że kobiety
mogą nosić krótkie spódniczki i nie
oznacza to żadnego zaproszenia i że
„u nas mężczyźni i kobiety są równi”
– dodał polityk.
Francken poinformował też, że wraz
z belgijskim ministrem spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa Janem
Jambonem utworzył grupę roboczą,
która ma za zadanie zaproponować
nowe sposoby walki z ewentualny-

mi incydentami w ośrodkach dla
imigrantów.
deredactie.be
Belgijska policja odkryła kryjówki
sprawców zamachów w Paryżu
Sprawcy paryskich ataków na początku września wynajęli mieszkania w brukselskiej dzielnicy
Schaerbeek i w Charleroi, a na początku października dom w miejscowości Auvelais, ok. 50 km na południe od Brukseli. Wszystkie lokale
zostały wynajęte na rok i opłacone
z góry. Sprawcy posłużyli się w tym
celu fałszywymi danymi.
W mieszkaniu w Charleroi znaleziono materace i odciski palców Bilala
Hadfiego, który w Paryżu wysadził
się w powietrze, oraz Abdelhamida
Abaaouda, Belga pochodzenia marokańskiego, którzy uczestniczył w
walkach w Syrii i zdaniem służb był
jednym z organizatorów zamachów
w Paryżu.
Prokuratura podejrzewa, że mieszkanie w Schaerbeek wykorzystywano do przygotowania pasów z
ładunkami wybuchowymi.
Śledczy ustalili ponadto, że seat,
którego sprawcy użyli podczas zamachów, wcześniej zatrzymywał się
przy mieszkaniu w Charleroi i domu
w Auvelais. Inny samochód marki
BMW wynajęty przez jednego z podejrzanych, parkował przy wszystkich trzech lokalizacjach.
Najnowsze ustalenia belgijskiej
prokuratury mogą być kolejnym
dowodem na to, że strzelaniny i samobójcze zamachy w Paryżu były
przynajmniej częściowo planowane
w Belgii.
PAP
We Flandrii spada bezrobocie
2015 rok był dla Flandrii rokiem
przełomowym na rynku pracy. Po
długim okresie wzrostu bezrobocia,
nareszcie doszło do jego spadku.
Najmocniej powyższy trend zauważalny jest wśród ludzi w wieku od 55
do 60 lat (spadek o 4,6 proc) oraz w
grupie wiekowej 50 – 55 lat (spadek
o 3,8 proc). Jedyną grupą, w której
odnotowano wzrost bezrobocia, są
osoby od 60 lat wzwyż. Pod koniec

Niezapłacone podatki
Co najmniej 35 międzynarodowych
korporacji, głównie z UE, będzie musiało uregulować około 700 mln euro
niezapłaconych podatków w Belgii.
Komisja Europejska uznała, że system korzyści podatkowych przyznawanych przez ten kraj był nielegalny, umożliwiał bowiem płacenie
znacznie niższych podatków tylko
z tego powodu, że firmy, których to
dotyczyło, były międzynarodowe.
Postępowanie wobec Belgii za jej
przepisy podatkowe zostało wszczęte w lutym 2015 roku. Po niemal
roku śledztwa Komisja Europejska
stwierdziła, że selektywne korzyści
podatkowe, przyznane przez Belgię
w ramach obowiązującego w kraju
systemu opodatkowania nadmiernych zysków, są nielegalne. Jest to
odstępstwo od normalnej praktyki
zgodnej z belgijskimi przepisami
dotyczącymi podatku od przedsiębiorstw, a także od zasady ceny rynkowej.
„Nadmierny zysk”, który może być
odpisany od podstawy opodatkowania, musi być potwierdzony przez
belgijską administrację podatkową
w wydanym specjalnym orzeczeniu (tax ruling). Możliwość taka
przysługuje jednak wyłącznie międzynarodowym grupom, natomiast
firmy działające tylko w Belgii nie
mogą liczyć na podobne traktowanie. System opodatkowania nadmiernych zysków reklamowany był
przez organy podatkowe pod hasłem
„Tylko w Belgii”. „System ten bardzo
poważnie zakłóca konkurencję w
wielu różnych sektorach gospodarczych na jednolitym rynku unijnym”
– uznali urzędnicy KE.
„De Standaard”
Ubóstwo wśród dzieci
W Belgii prawie 19 proc młodych ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze 18
lat, żyje na granicy lub poniżej progu
ubóstwa. Natomiast w tak zwanych
rodzinach niepełnych jest ich aż
36,4 proc. Jeszcze więcej, bo aż 53,8
proc., dotyczy dzieci pochodzących
z rodzin niewykształconych.
Dane pochodzą z upublicznionego
niedawno raportu belgijskiego centrum zajmującego się na co dzień
zagadnieniami związanymi z ubóstwem. Autorzy raportu dodają, że
ten problem dotyczy coraz większej
rzeszy młodych ludzi którzy osiągnęli już pełnoletność. Aż 20 proc. osób
w wieku od 18 do 24 lat zmaga się z
problemami finansowymi.
deredactie.be
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Coraz więcej azylantów
W 2015 roku pozytywnie rozpatrzono aż 60% podań o azyl – dokładnie
8122 wnioski, które dotyczyły osób
dorosłych i dzieci. W sumie zgodę na
pozostanie w Belgii otrzymały 10 783
osoby pochodzące przede wszystkim z Syrii, Iraku i Afganistanu. W
porównaniu z rokiem 2013 nastąpił
wzrost aż o 30 proc. aplikacji.
Według belgijskiego prawa azyl,
czyli status uchodźcy politycznego,
przysługuje tym, którzy są w swoich
krajach prześladowani ze względu
na przekonania polityczne, religijne,
z powodu kwestii rasowych czy narodowościowych. W Belgii otrzymują prawo pobytu, możliwość podjęcia
legalnej pracy, przysługują im także
świadczenia socjalne.
deredactie.be
Legalny rewizjonizm
Belgijski filozof Etienne Vermeersch
wzywa do całkowitej wolności słowa
i do zezwolenia również na m.in. negowanie Holokaustu.
Vermeersch uważa, że wolność słowa powinna być ograniczana tylko
w odniesieniu do obrażania innych,
zniesławień oraz zachęcania do popełniania przestępstw. Jednocześnie
filozof twierdzi, że szerzenie rasizmu
oraz rewizjonizm nie powinny być
ograniczane przez prawo.
– Rewizjonizm, czyli mówienie, że
np. Holokaust się nie wydarzył, nie
powinien być nielegalny. Można
jednak bronić tego zakazu, póki żyją
najbliżsi krewni ofiar. Za 20 lat zakaz
ten powinien być jednak zniesiony
– powiedział p. Vermeersch.
deredactie.be
Belgowie najszczęśliwszymi pracownikami na świecie
Pracownicy w Belgii są najszczęśliwsi na świecie – wynika z badania
Global Workforce Happiness Index.
Badanie objęło 250 tys. pracowników w 55 krajach. W ankiecie poproszono pracujące osoby, aby oceniły
poziom swojego szczęścia, a także
to, jak długo zamierzają pozostać na
danym stanowisku. Ankietowani odpowiadali również na pytanie, czy
poleciliby komuś swoje miejsce
pracy.
Na pierwszym miejscu rankingu
znalazła się Belgia. To tu pracownicy są najszczęśliwsi i najbardziej
usatysfakcjonowani z zawodowego
życia. Na drugim miejscu uplasowała się Norwegia, gdzie kluczowy był
wysoki poziom zarobków i bezpieczeństwo zatrudnienia. Na podium
zmieściła się jeszcze Kostaryka,
gdzie gospodarka oparta jest na turystyce. Najwyraźniej praca i zarabianie na przyjezdnych jest bardzo
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przyjemne.
Na czwartym miejscu znalazła się
Dania z niskim bezrobociem i szeregiem programów pomocowych
dla pracowników. Pierwszą piątkę
zamyka Republika Południowej
Afryki, o czym zdecydował wysoki
poziom satysfakcji z zatrudnienia.
„De Standaard”
Najczęstsze przyczyny zgonów we
Flandrii
Według flamandzkiego rządu regionalnego, najczęstsze przyczyny
śmierci we Flandrii to nowotwory oraz choroby układu krążenia.
Choroby nowotworowe były w ubiegłym roku powodem prawie 17 tysięcy zgonów, natomiast na choroby serca i układu krążenia zmarło
ponad 18 tys. osób. 2015 rok był
pod względem śmiertelności na te
choroby najgorszy od 15 lat. To efekt
zimnej wczesnej wiosny i epidemii
grypy, która w przypadku osób
starszych była czynnikiem decydującym.
Kolejnym niepokojącym zjawiskiem
we Flandrii jest wyjątkowo duża liczba samobójstw, znacznie wyższa niż
średnia europejska. Najczęstszym
powodem targnięcia się na życie
mieszkańców północnej części
Belgii jest kryzys gospodarczy.
„Het Nieuwsblad”
18 miesięcy więzienia za zasłoniętą
twarz
Sąd w Brukseli skazał 27-letnią muzułmankę na 18 miesięcy więzienia
i ponad 18 tysięcy euro grzywny za
nieodsłonienie twarzy i agresywną
postawę wobec policjantów.

W połowie 2012 roku na przystanku
autobusowym w Brukseli policjanci
zainteresowali się kobietą z zasłoną na twarzy, co w Belgii zgodnie
z prawem jest zabronione. Zażądali
zdjęcia niedozwolonego nakrycia.
Kobieta odmówiła, funkcjonariusze
zdecydowali więc o przewiezieniu
jej na komisariat. W trakcie jazdy
radiowozem, a później i na komisariacie, kobieta była bardzo agresywna, szarpiąc się z policjantami.
W rezultacie trafiła do szpitala.
Po długotrwałym procesie sąd zdecydował, że winna całej sytuacji jest
27-latka w nikabie i skazał ją na 18
miesięcy pozbawienia wolności.
Kobieta musi także zapłacić 900
euro grzywny oraz po 2.500 euro
zadośćuczynienia każdemu z czterech funkcjonariuszy, których zaatakowała. Policjantce, którą uderzyła
głową, zapłacić musi 7.200 euro.
Oprócz tego nakazano jej zapłacić
607 euro jednemu z oddziałów policji w Brukseli. Oskarżona nie pojawiła się na rozprawie, w związku
z czym sąd wydał nakaz bezzwłocznego aresztowania 27-latki.
deredactie.be.
Opracowała:
Karolina Morawska
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Podatek dochodowy w Belgii
- czyli jak niektórzy starają się
„uciec” fiskusowi
W codziennej pracy naszej kancelarii spotykamy się z osobami,
które zostały opodatkowane w
Belgii, mimo że prowadzą polską
firmę i płacą podatki w Polsce, lub
są osobami, które w Belgii w ogóle
nie pracowały (niemniej jednak są
w Belgii zameldowane i zostały tu
opodatkowane).
Kryterium, które decyduje o tym,
gdzie się należy rozliczać, jest stałe
miejsce zamieszkania (nie jest to
miejsce zameldowania), rozumiane
jako położenie ośrodka interesów
życiowych. Fakt zameldowania stanowi bowiem jedynie o spełnieniu
wymogu prawno-administracyjnego. Możliwe jest więc posiadanie
miejsca zameldowania w Polsce i
jednocześnie centrum interesów
życiowych w Belgii.

ba jest zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze osób fizycznych, jego siedziba podatkowa również znajduje
się w Belgii (artykuł 2, § 1, 1 °, pkt
2 WIB 92).
Jednakże, jest to domniemanie
wzruszalne. Oznacza to, że dopuszcza się przedstawienie dowodów
przeciwnych. Osoby, które nie są w
Belgii zameldowane (lub które się
wymeldowały), nie są z zasady belgijskimi rezydentami, chyba że fiskus
udowodni, że ich położenie ośrodka
interesów życiowych znajduje się w
Belgii.

- Miejsce zamieszkania małżonków
Drugim domniemaniem prawnym
jest miejsce rezydencji podatkowej
małżonków. Siedziba podatkowa
małżonków znajduje się tam, gdzie
cała rodzina ma swoją siedzibę (arZ fiskusem w Belgii rozliczać się tykuł 2, § 1, 1 °, pkt 3 WIB 92).
będą musiały osoby, które wraz z
wyjazdem za granicę przenoszą tam To domniemanie jest niepodważalswoje centrum interesów życiowych. ne. Oznacza to, że podatnik posiada
Są to osoby, które posiadają większe swój ośrodek interesów życiowych w
powiązania osobiste (żona, mąż, dzie- Belgii, jeżeli jego rodzina mieszka w
ci) i gospodarcze (praca, mieszkanie, Belgii, niezależnie od czasu trwania
przedsiębiorstwo, spółka) z Belgią jego pobytu za granicą.
niż z krajem ojczystym. Dana osoba
nie musi jednak wymeldowywać się Aby móc udowodnić przed belgijw Polsce, chcąc zmienić obywatel- skim fiskusem, że centrum intestwo lub kupić dom za granicą. To, resów życiowych znajduje się w
czy urząd skarbowy w Belgii uzna, Polsce, warto zgromadzić jak najwięże dana osoba przeniosła swoją re- cej dokumentów potwierdzających
zydencję za granicę, zależeć będzie ścisłe powiązania osobiste, jak i ekood wielu inny czynników.
nomiczne z Polską.
Osoby, które nie posiadają w Polsce
swojej „drugiej połowy” lub dzieci,
lub nie prowadzą żadnych interesów
w kraju oraz nie osiągają dochodów
z akcji, wynajmu nieruchomości, itd.
mogą napotkać problemy chcąc
przekonać belgijskiego fiskusa o
tym, że podlegają one polskim władzom podatkowym.

W razie sporu z organem podatkowym pomocne będą: akt własności
nieruchomości lub umowa najmu,
umowa kredytowa zawarta z pol-

skim bankiem, dowód własności
samochodu, polska umowa o pracę, wypis z rejestru przedsiębiorców,
udokumentowanie faktu stałego
przebywania rodziny w Polsce, gromadzenie majątku w Polsce, łączenie swojej przyszłości z Polską (np.
ubezpieczenie emerytalne), dowód
uczęszczania dzieci do szkoły, faktury za telefon, prąd, itp.
Określając swoje obowiązki podatkowe warto się więc zastanowić
gdzie znajduje się ośrodek interesów
życiowych danej osoby, ponieważ
gdy fiskus naliczy podatek bazując
na rejestracji w krajowym rejestrze,
trudno będzie się od niego odwołać w przypadku, gdy nie będzie się
miało dowodów na to, że faktycznie
mieszka się w Polsce.
Jeśli spotkają się Państwo z podobną sytuacją i potrzebują Państwo
pomocy w zakresie podatków, prosimy skontaktować się z naszą kancelarią.
Dagmara Dubiel
Adwokat
– Tłumacz języka niderlandzkiego
Kancelaria A-Law Advocaten
w Antwerpii
Kontakt:
d.dubiel@a-law.eu
www.a-law.eu
Vlaamse Kaai 76 – B-2000 Antwerp
Tel. +32 3 232 68 88
Fax +32 3 232 69 43
A-Law International
Law Firm

Przesłanki prawne
Czy położenie ośrodka interesów
życiowych danej osoby mieści się w
Belgii oceniane jest na podstawie następujących przesłanek prawnych.
- Rejestracja w Krajowym Rejestrze
(rijksregister)
Pierwszym domniemaniem prawnym jest wpis danej osoby w
Krajowym Rejestrze osób fizycznych.
Ustawa zakłada, że jeżeli dana oso-

Źródło: www.cnbc.com
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Upadłość przedsiębiorstwa
pracodawcy
ność firmy nie będzie dalej prowadzona, dla pracowników oznacza to,
że umowy o pracę zostają zerwane.
Jeśli były pracodawca nie wypłacił
pracownikom wszystkich wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu
umowy o pracę, i w tym przypadku
pracownicy powinni jak najszybciej złożyć wniosek do FSO/FFE
o wypłatę zaległych wynagrodzeń.
Niektórym pracownikom należy się
również odszkodowanie za utratę
pracy, które również jest wypłacane
przez FSO/FFE.
Prawa pracowników
Gdy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne m.in. wobec ubezpieczenia społecznego, wobec urzędu
skarbowego, wobec pracowników,
wobec dostawców, często kończy
swoją działalność i zwraca się do
sądu gospodarczego (upadłościowego) o oficjalne ogłoszenie upadłości.
Gdy upadłość zostaje zatwierdzona
przez sąd gospodarczy, przedsiębiorstwo przejmuje kurator, który
na jakiś czas staje się oficjalnym
pracodawcą.
Sytuacja pracowników
Kurator może podjąć decyzję o
dalszym prowadzeniu działalności
firmy. Dla pracowników przedsiębiorstwa oznacza to, że ich umowy
o pracę, które zostały zawarte przed
ogłoszeniem upadłości, nadal trwają. Firma może zostać przejęta przez
inne przedsiębiorstwo. Wówczas zostają również przejęci pracownicy
na takich samych warunkach, na jakich byli zatrudnieni przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa.
Z czasem nowy właściciel może
zaproponować pracownikom inne
warunki pracy i płac. Nowe warunki
muszą pozostać zgodne z ogólnym
kodeksem pracy oraz branżowym
układem zbiorowym.
Jeśli przejęci pracownicy nie
otrzymali wynagrodzeń i innych
świadczeń wynikających z umów
o pracę zawartych przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa,
powinni złożyć wniosek o wypłatę
zaległych wynagrodzeń do FSO/FFE
(odpowiednik polskiego Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych). Wniosek do FSO/
FFE należy złożyć za pośrednictwem
związku zawodowego.
Jeśli kurator zdecyduje, że działal-

Pracownicy, którzy zostali zwolnieni (ale nie dyscyplinarnie) lub sami
wypowiedzieli umowę o pracę przed
zamknięciem lub w momencie zamknięcia przedsiębiorstwa, i którym przedsiębiorstwo nie wypłaciło
wszystkich płac i innych świadczeń,
również powinni złożyć wniosek o
wypłatę zaległych płac do FSO/FFE.
Niezbędne formalności po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa
oraz procedura związana z obliczaniem i wypłatą zaległych wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
•Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa pracodawcy pracownicy
powinni jak najszybciej zwrócić
się do swojego oddziału ACV/CSC
w celu złożenia wniosku o zasiłek
dla bezrobotnych, z wyjątkiem pracowników, którzy bezpośrednio po
ogłoszeniu upadłości firmy pracodawcy podjęli pracę w innym przedsiębiorstwie.
•Wniosek do FSO/FFE o wypłatę
zalgłych wynagrodzeń ze strony pracodawcy należy złożyć w oddziale
ACV/CSC odpowiednim dla miejsca
zamieszkania pracownika.
Uwaga: wniosek o wypłatę zaległych
wynagrodzeń i odszkodowania należy złożyć jak najszybciej. W zasadzie swoich praw można dochodzić
maksymalnie do roku czasu od daty
ogłoszenia upadłości przez pracodawcę. Jeśli jednak kurator wcześniej (przed upływem roku) zakończy
postępowanie likwidacyjne, pracownik nie ma już możliwości dochodzenia swoich praw.
Dokumenty, które należy złożyć
wraz z wnioskiem o wypłatę zaległych wynagrodzeń i odszkodowania:

• Umowa lub umowy (jeśli było ich
więcej) o pracę
• Paski wypłat (loonbrief/ fiche de
paie)
• Ewentualnie umowę dotyczącą bonów żywnościowych (jeśli taka była)
• Zbiorcze zestawienie zarobków z
roku poprzedzającego rok, w którym
pracodawca ogłosił upadłość
• Spis miejsc i godzin pracy oraz
informacje o dojazdach do pracy
(środek transportu, kierowca czy
pasażer)
• Dokumenty dotyczące ubezpieczenia grupowego
• Dokumenty dotyczące prywatnego ubezpieczenia szpitalnego (jeśli
pracodawca opłacał takie ubezpieczenie)
• Ewentualnie atest z kasy urlopowej (dotyczy pracowników fizycznych)
Przebieg procedury roszczeniowej
1/ W chwili składania wniosku w
ACV/CSC pracownik otrzymuje do
podpisu dokument z symboliczną
kwotą niewypłaconych wynagrodzeń, która później zostaje zastąpiona właściwą kwotą, wyliczoną przez
prawników ACV/CSC.
2/ Wniosek trafia do działu prawnego ACV/CSC. Prawnicy ACV/CSC podejmują następujące działania:
•Dla każdego pracownika, który
złożył wniosek, obliczana jest rzeczywista kwota zaległości ze strony
pracodawcy, tzn. ewentualne zaległe wynagrodzenie za pracę, premia
roczna (dotyczy sektorów, w których
premię wypłaca pracodawca a nie
fundusz branżowy), wynagrodzenie
za dojazdy do pracy, ekwiwalent
urlopowy (dotyczy pracowników
umysłowych). Kwoty roszczenia obliczane są na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych przez
pracownika i zgodnie z przepisami
zawartymi w branżowych układach
zbiorowych i ogólnym kodeksie pracy.
•Sprawdzane jest, czy pracownik
ma prawo do odszkodowania za
utratę pracy.
•Prawnicy ACV/CSC kontaktują
się z instytucją państwowego ubezpieczenia społecznego (RSZ/ONSS)
w celu kontroli, czy zostały odprowadzone skałdki na ubezpieczenie
społeczne za pracowników.
•Informacja dotycząca kwoty zale-
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głych wynagrodzeń i świadczeń jest
wysyłana do pracownika w celu jej
zatwierdzenia. Wraz z informacją o
wysokości zaległości ze strony pracodawcy pracownik otrzymuje informacje o maksymalnej kwocie lub
kwotach poszczególnych świadczeń,
jakie Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych może wypłacić pracownikowi oraz o przewidywanym (maksymalnym) terminie
wypłaty zaległości.
•Następnie informacja o wysokości
zaległości wobec pracownika zostaje wysłana do kuratora.
•Kurator sprawdza wyliczenie; jeśli
nie ma zastrzeżeń, podpisuje je i odsyła do ACV/CSC.
•Pracownik otrzymuje specjalny
formularz (F1) z wyliczonymi i zatwierdzonymi przez kuratora kwotami zaległości. Na formularzu F1 należy uzupełnić jeszcze niektóre dane
takie jak numer konta bankowego,
aktualny adres, podpis pracownika.
•Uzupełniony i podpisany przez
pracownika formularz F1, ACV/CSC
wysyła do FSO/FFE.
•Wypłata świadczeń następuje
do 12 miesięcy od daty ogłoszenia
upadłości przez firmę pracodawcy.
Odszkodowanie za utratę pracy w
wyniku upadłości
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W przypadku upadłości firmy pracodawcy niektórym pracownikom
należy się odszkodowanie za utratę
pracy. Wysokość odszkodowania zależy od wieku pracownika i od stażu
pracy w przedsiębiorstwie.
W przypadku przejęcia przedsiębiorstwa przez inną firmę, odszkodowanie należy się tylko tym pracownikom, którzy nie zostali przejęci i
którzy spełniają pozostałe warunki
związane z prawem do odszkodowania.
Zasiłek pomostowy
W sytuacji kiedy firma wraz z pracownikami zostaje przejęta przez
inne przedsiębiorstwo, ale przez pewien czas nie prowadzi działalności,
wówczas przejęci pracownicy mają
prawo do tzw. zasiłku pomostowego, jeśli spełnione są dodatkowe warunki (więcej informacji na stronie
www.rva.be).
Warunki korzystania z pomocy
ACV/CSC
Członkowie ACV/CSC nie ponoszą
żadnych dodatkowych kosztów związanych z procedurą roszczeniową, z
przygotowaniem dokumentacji dla

Źródło: www.polskieradio.pl

kuratora, oraz wniosków do FSO/
FFE (Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych).
Warunkiem jest regularne odprowadzanie składek członkowskich.
Tekst ma charakter informacyjny
i nie jest wykładnią prawa.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
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Poznajemy Flandrię
Miasta i miasteczka – Aalst
li i nazywając „ajuinen” (cebule).
Jednak dla większości mieszkańców ta ironia, powiązana z sukcesem gospodarczym, była powodem
do dumy.
Atrakcje turystyczne:

Źródło: www.traveldealscheap.com

Zabytkowe Aalst (fr. Alost), to
miasto położone w północno-zachodniej części Belgii, we Flandrii
Wschodniej nad rzeką Dender, dopływem Scheldy. Zamieszkuje je
ponad 83 tys. ludzi. Jest ważnym
ośrodkiem przemysłu włókienniczego, spożywczego, maszynowego, chemicznego i skórzano-obuwniczego. W okolicy znajdują się
wielkie plantacje chmielu i kwiatów. Patronem miast jest św.
Marcin.
Pierwsza historyczna wzmianka
o Aalst datowana jest na 870 rok,
kiedy gród został opisany jako
„willa Alost”, należąca do opactwa
Lobbes. Ufortyfikowane zostało już
w XI wieku, stając się ważnym strategicznie miejscem i siedzibą hrabiów Flandrii. Stanowiło też istotny
punkt na trasie szlaku handlowego
wiodącego z Brugii do Kolonii.
Miasto zostało niemal całkowicie
zniszczone przez pożar w roku
1360. Wkrótce potem odbudowane, ponownie przeżywało swój rozkwit dzięki rozwojowi przemysłu
tkackiego. XV wiek dla Aalst był
czasem dobrobytu – najwięcej pieniędzy do kasy miasta wnosiła gildia tkaczy. Pochodzący z Aalst Dirk
Martens był pierwszym drukarzem

w Południowych Niderlandach,
w 1473 roku otworzył on drukarnię, która opublikowała m.in.
dzieło Kolumba. Później Martens
został profesorem Katolickiego
Uniwersytetu w Leuven.
Aż do XVIII wieku Aalst, razem z całą południową Flandrią, okupowane
było przez Francję, ale gospodarka
opierająca się na włókiennictwie
kwitła. W XIX wieku nastąpił kryzys społeczny spowodowany rewolucją przemysłową. We wrześniu 1914
pod Aalst miała miejsce bitwa belgijsko-niemiecka w której Niemcy
ponieśli znaczne straty.
W 1927 miasto liczyło 36,8 tys.
mieszkańców i było ważnym ośrodkiem przemysłu tkackiego (wyrób
płótna bielonego, koronek) i garbarskiego. Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, liczba mieszkańców wyniosła 45 tys. Rozwijał się
przemysł oparty na wielkich okolinych plantacjach chmielu, nadal
prężnie działał sektor włókienniczy.
W historii miasta ważna była produkcja rolna, a zwłaszcza uprawa
cebuli. W XIX wieku, kiedy Aalst i
okolice było centrum uprawy cebuli, drwiono sobie z jej mieszkańców
przyrównując ich właśnie do cebu-

Belfort, Schepenhuis, Borse van
Amsterdam i Ratusz
Najbardziej interesującym zabytkiem miasta jest Belfort, XV-to wieczna dzwonnica, zbudowana w 1460
roku, ozdobiona balkonami, wznosząca się ponad głównym rynkiem.
Częściowo odbudowana, po pożarze
w 1380 roku, oraz po niefortunnym
pokazie sztucznych ogni w 1879.
Zdobi ją posąg rycerza i uzbrojonego
mieszczanina, symbole potęgi miasta i wolności oraz inskrypcja „Nec
spe nec metu” (Ani z nadziei, ani ze
strachu). W wieży znajduje się unikatowy, zabytkowy carillon składający
się z 52 dzwonów. Stara dzwonnica
z karylionem, która jest prawdziwą
dumą miasta i jego mieszkańców,
wpisana została na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
Dzwonnica przylega do Schepenhuis, najprawdopodobniej
najstarszej tego typu budowli we
Flandrii, będącej mieszaniną rozmaitych stylów architektonicznych,
nakładanych jeden na drugi. Jego
budowę rozpoczęto w II połowie XIII
wieku. Najpiękniejszą częścią jest
gotycka galeria wysunięta z głównej
części budynku w kierunku placu.
Na lewo od dzwonnicy widać zwieńczony ozdobnym szczytem Borse
van Amsterdam z arkadami, gdzie
dawniej odbywał się targ mięsny.
Warto zobaczyć także XIX-to wieczny ratusz z kolumnadą.
St. Martinuskerk – Kościół św.
Marcina
Budowę masywnego, późnogotyckiego kościoła, rozpoczęto w
1480 roku. Przerwała ją Wojna
Trzydziestoletnia. Ukończony został
dopiero w 1650 roku. Zbudowano
go z kamienia sprowadzonego z
Vilvoorde, w stylu późnogotyckiego
Brabant. Do 1868 roku był to jedyny
kościół parafialny w Aalst.
We wnętrzu rzuca się w oczy piękny sklepiony strop i okrągłe filary, oraz jedyne słynne malowidło
w Aalst – dzieło Rubensa „Święty
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Roch otrzymujący od Chrystusa dar
uzdrawiania zarazy”. Zamówiony w
1623 roku przez cech browarników
i hodowców chmielu, eksponowany
jest w oryginalnej, rzeźbionej drewnianej ramie. Obok ołtarza znajduje
się ozdobne, przypominające piętrowy tort, tabernakulum z 1604 roku.
Na tyłach kościoła mieści się stary
szpital zamieniony w muzeum, w
którym można obejrzeć różne cenne przedmioty o tematyce religijnej.
Posąg Dirka Martensa
Znany jako „Czarny Posąg”, jest
wyrazem hołdu mieszkańców miasta dla Dirka Martensa – prekursora drukarstwa w południowych
Niderlandach.

Dworzec kolejowy, źródło: www.traveldealscheap.com

Stacja kolejowa (Station Aalst)
Budynek dworca, zaprojektowany
przez belgijskiego architekta JeanPierre Cluysenaar w 1852 roku,
został oficjalnie otwarty w dniu 6
lipca 1856 przez księcia Leopolda,
późniejszego króla Leopolda II.
Architektura budynku stacji jest
mieszaniną średniowiecznego zamku z gotyckim ratuszem.

Karnawał w Aalst
Najbardziej znanym wydarzeniem
w Aalst jest karnawał, którego początki sięgają średniowiecza. Od
1923 roku pieczę nad organizacją
imprezy przejął specjalnie powołany w tym celu komitet. W 2010
roku karnawał został wpisany na
listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego ludzkości UNESCO.

‘t Gasthuys - Stedelijk Museum
Aalst
Muzeum składa się z kilku działów,
każdy stylowy i z ciekawą tematyką.
Jedną z najbardziej interesujących
części jest muzeum karnawału,
gdzie można zobaczyć sporo naprawdę ciekawych eksponatów
dotyczących tej słynnej imprezy.
Muzeum to także historia miasta,
ze starymi fotografiami, tekstami
źródłowymi i obrazami.

Każdego roku w styczniu, przed
rozpoczęciem imprezy, wybierany jest nowy „Książę karnawału”,
który zostaje symbolicznym burmistrzem Aalst, otrzymuje klucze do
jego bram i berło. Jest także ambasadorem miasta przez cały rok. Jeśli
książę zostanie wybrany trzy razy z
rzędu, staje się „cesarzem”. W historii karnawału zdarzyło się to tylko
jeden raz.
W niedzielę przez miasto przecho-

dzi uroczysty pochód. W paradzie
biorą udział figury olbrzymów i Ros
Balatum – gigantyczny, mitologiczny koń, który zajmuje honorowe
miejsce w procesji i niesie herb
miasta Aalst.
W poniedziałek, w powietrze wznosi
się ponad tysiąc balonów, a potem
pojawiają się Gilles d’Aalst. Na głowach mają białe kapelusze z dodatkiem złota, a ich stroje ozdobione są
symbolami Belgii w kolorach czerwonym, żółtym i czarnym. Gilles
d’Aalst przeganiają symbolicznie
duchy zimy, wykonując taniec z
miotłami na głównym placu miasta.
Następnie odbywa się Ajuinworp
(rzut cebulą), podczas którego
uczestnicy karnawału próbują złapać Złotą Cebulę. Zabawa trwa przez
całą noc.
We wtorek na ulice miasta wyruszają młodzi mężczyźni przebrani za kobiety tzw. Voil Jeanetten
(pol. Brudne Żanety). Tradycja Voil
Jeanetten została zapoczątkowana
w XIX wieku, kiedy to robotnicy, których nie było stać na kupno kostiumu karnawałowego, przebierali się
w ubrania żon. Voil Jeanetten niosą
druciane klatki dla kanarków z suszonym śledziem, abażury i zepsute
parasolki, pchając wózki dla dzieci. Wieczorem, na głównym placu
miasta, uczestnicy karnawału palą
figurę karnawałową na znak końca
karnawału.
Dzisiejsze Aalst to miejscowość,
która żyje swoim rytmem. Warto
tu przyjechać, można dobrze wypocząć, a pobyt pozostawi w pamięci
miłe wspomnienia.
Beata Jasińska

St. Martinuskerk, źródło: www.flickr.com

Źródła:
Pascal „Przewodnik po Belgii”.
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Belgia oddaje Holandii
część terytorium

Źródło: www.panoramio.com

Po 173 latach, Belgia i Holandia
zadecydowały o przyjaznym przekazaniu pomiędzy sobą terytorium
należącego do jednego z państw. W
kontekście krwawej europejskiej
historii walki o ziemię to dziwne
posunięcie. O co tak naprawdę
chodzi? Jaki jest powód tej wielkoduszności? – „Ponieważ taka decyzja ma kilka racjonalnych uzasadnień” – powiedział Marcel Neven,
burmistrz belgijskiego Vise.
Sprawa dotyczy niewielkiego terytorium znajdującego się nieopodal
miasta Eijsden i rzeki Meuse, które
dotąd należało do Belgii.
Chociaż Belgia utraci spore terytorium charakteryzujące się dużymi
walorami naturalnymi, jednocześnie pozbędzie się jurysdykcyjnego
koszmaru, który powstał z biegiem
czasu wraz z wytworzeniem przez
rzekę Meuse meandrów, które odcięły od półwyspu należącego do
Holandii niewielkie terytorium wielkości 15 piłkarskich boisk.
Pojawiły się pogłoski, że obszar
stał się oazą bezprawia, rajem dla
handlarzy narkotyków oraz seksualnych eskapad. Około trzech lat
temu znaleziono tam pozbawione
głowy ciało. Powiadomiono holenderskie władze, które jednak nie
zainteresowały się problemem, jako że terytorium, na którym doszło
do znaleziska, znajdowało się pod
belgijską jurysdykcją.

Źródło: www.snipview.com

Sytuacja stała się kuriozalna. Strona
holenderska nie może nadzorować
terytorium, ponieważ nie należy ono
do niej. Z kolei Belgowie mają poważne logistyczne problemy z transportem i dostaniem się na miejsce.
Nie mogą poruszać się po holenderskim terytorium bez specjalnego
pozwolenia, a półwysep nie ma odpowiedniej strefy do przyjmowania
łodzi i transportowanego sprzętu.
Przygotowania do operacji przekazania terytorium zostały już przeprowadzone. Parlamenty obu państw
powinny być zdolne do przeprowa-

dzenia przejęcia jeszcze w tym roku. Tym samym zostanie zażegnany
spór, który trwał nieprzerwanie od
1843 roku.
Pokojowe przekazanie części własnego terytorium jest możliwe, ponieważ dotyczy dwóch zaprzyjaźnionych państw. Obie strony znajdują
się od wieków w dobrych relacjach,
poza tym wspomniane terytorium
straciło swoje znaczenie po drugiej
wojnie światowej.
Opr. Marta Wawrocka
Na podst. businessinsider.com
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Co Polacy sądzą o muzułmanach?

cych obowiązujących praw. Istotne
w tym kontekście jest ich „luźne”
podejście do ubioru kobiet, które
na ogół nie praktykują zakrywania
twarzy.

Muzułmanie i muzułmanki widziane oczami Polaków
Osoby, które wzięły udział w badaniu, były negatywnie i nieprzyjaźnie
nastawione zarówno wobec kobiet,
jak i mężczyzn wyznających islam.
Jeżeli mówić w tym kontekście o jakichkolwiek przyjaznych uczuciach,
to z pewnością dotyczyły one muzułmańskich kobiet. Im starsze były
osoby badane, tym ich uczucia wobec muzułmanek były mniej wrogie.
Ankietowanym zadano trzy pytania dotyczące: 1.pracy w tej samej
firmie, 2.mieszkania w sąsiedztwie
i 3.małżenstwa. Zdaniem badanych
możliwa jest akceptacja muzułmanów w przypadku pracy i miejsca
zamieszkania. Jeżeli jednak chodzi
o zawarcie związku małżeńskiego
z osobą wyznającą islam, to takie
„mariaże” dla Polaków są nie do
zaakceptowania.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku pojawili się w Polsce
studenci z „zaprzyjaźnionych socjalistycznie” krajów, którzy masowo
studiowali na naszych uczelniach. Z
czasem dołączyli do nich imigranci
zarobkowi. Część z nich traktowała Polskę jako kraj „przejściowy”
w drodze do zachodniej Europy,
inni wybierali Polskę jako miejsce
docelowe. Byli to przede wszystkim
uchodźcy z Afganistanu, Iranu,
Bośni i Czeczenii. Ta grupa wyróżniała się na tle polskiego społeczeństwa wyglądem kobiet – nazywając
rzecz po imieniu – odmiennością, co
ze strony Polaków często powodowało niechęć i wrogie traktowanie.

Z sondażu Fundacji Przestrzeń
Wspólna z sierpnia 2015 roku wynika, że aż 55 proc. Polaków nie chce,
by muzułmanin został członkiem rodziny, a 65 proc. twierdzi, że czułoby
się nieswojo w otoczeniu osób wyznających islam. Zaledwie 15 proc.
ankietowanych jest zdania, że nie
odczuwałoby dyskomfortu przebywając w towarzystwie muzułmanów.
Najbardziej byliby w stanie zaakceptować ich jako kolegów z pracy oraz
sąsiadów.
Prawie 80 proc. badanych uważa, że
muzułmanie są ludźmi nietolerancyjnymi, nie chcą się integrować i
nie uznają wartości innych niż własne. Tyle samo osób jest zdania, że

Źródło: www.fronda.pl

Szturmowanie europejskich granic przez nielegalnych imigrantów
wymusza odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: Czy możliwa jest
wspólna egzystencja dwóch tak
różnych światów? Czy islam to
religia konfliktów? Czy jego wyznawcy stanowią rzeczywiste niebezpieczeństwo dla nas i naszych
rodzin?
Muzułmanie przybędą także do
Polski, od tego nie uciekniemy i
musimy przyjąć to jako fakt. W
tym kontekście interesujące są wyniki badań przeprowadzonych przez
Centrum Badania Opinii Społecznej
(CBOS), czy Pew Research Center
pokazujące jak Polacy postrzegają
muzułmanów i ich religię.
Kilka słów tytułem wprowadzenia
Wyznawcy islamu stanowią bardzo
nieliczny procent polskiego społeczeństwa. Oszacowania ich dokładnej liczby są różne, a rozbieżności
wahają się w granicach od 20 do
nawet 65 tysięcy. Powołując się na
opinię prezesa Ligi Muzułmańskiej
Samira Ismaila sprzed kilku lat
można przyjąć, że muzułmanów w
Polsce jest od 50 do 60 tysięcy, czyli
niewielu.
Dzielą się oni na dwie zasadnicze
grupy: Tatarzy i reszta. Tatarzy stanowią najliczniejszy odłam wyznawców islamu w Polsce. Od wieków są
zakorzenieni w naszym społeczeństwie i mają ugruntowaną pozycję.
Dla nikogo nie stanowią zagrożenia,
nie wywołują swoim zachowaniem
czy religią kontrowersji. Polacy postrzegają ich jako grupę mieszkającą na naszej ziemi od dawien dawna, jako ludzi szanujących naszą
kulturę i religię oraz przestrzegają-

Źródło: www.polskieradio.pl
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wyznawcy islamu, mieszkający w
krajach zachodniej Europy, nie
przyswajają praw, tradycji i wartości
charakterystycznych dla obywateli
tych krajów.
Wrogi islam
Uczestnikom badania zadano także
pytanie o cztery skojarzenia ze słowem „islam”. Najczęstszymi wymienianymi były: przemoc, terroryzm,
religia i Arabowie.
Działalność islamskich fundamentalistów i okropieństwa wyczyniane
przez Państwo Islamskie sprawiły,
że wielu ludziom islam zaczął się
kojarzyć przede wszystkim z terroryzmem, zagrożeniem życia, zamachami, brutalną przemocą i wojną.
Polacy uważają, że muzułmanie mają trudności w asymilacji, są nietolerancyjni, epatują przemocą i „prawie
wszyscy są terrorystami”. Ponad 70
proc. ankietowanych twierdzi, że islam, jako religia, wprost zachęca do
stosowania przemocy, a jej wyznawcy to akceptują.
Uczestnicy badania zostali zapytani również o to, na ile czują się
zagrożeni ze strony muzułmanów.
Pytania dotyczyły zagrożenia powiązanego z rywalizacją o miejsca pracy, zagrożenia dla polskiej tradycji
i kultury, oraz zagrożenia terroryzmem. Wszystkie powyższe rodzaje
zagrożenia były odczuwane z niemal
identycznym nasileniem. Ponad
75 proc. ankietowanych uważa, że
muzułmanie zagrażają ekonomicznemu dobrobytowi Polski i polskim
wartościom. Ponad połowa zgadzała się, ze stwierdzeniami: „islam jest
archaiczną religią, która nie może
się dostosować do nowych czasów”,
„muzułmanie są tak różni od nas, że
nie powinni mieć dostępu do wszystkich stanowisk w społeczeństwie”,
czy „w porównaniu z wyznawcami
innych religii muzułmanie są raczej
prymitywni”.

negatywny. Konsekwentnie uznają
Arabów (określając w ten sposób
wszystkich muzułmanów) za jedną
z najbardziej niesympatycznych i
antyspołecznych grup. Uważają, że
konflikt między islamem a światem
zachodnim jest nieunikniony, nie
da się pogodzić fundamentalnych
różnic kulturowych i religijnych.
Z badań Pew Research Center wynika, że niechęć Polaków do muzułmanów jest o wiele większa niż
w innych europejskich krajach.
Chociaż większość ankietowanych
przyznaje, że nie zna osobiście żadnego wyznawcy islamu, to prawie
60 proc. naszego społeczeństwa
ma do wyznawców Allaha stosunek bardzo negatywny, gorzej od
nas postrzegają muzułmanów tylko Włosi. Jak to wytłumaczyć?
Zdaniem dr hab. Katarzyny GórakSosnowskiej, ekspertki problemów
islamu i muzułmanów, „w Polsce
nie mamy przykładów pozytywnych
czy neutralnych: muzułmańskiego
sąsiada, nauczyciela, pielęgniarki,
nie ma przykładów wykraczających
poza stereotyp religijnego muzułmanina. Jest za to wiele informacji
negatywnych o muzułmańskich terrorystach, ciemiężycielach kobiet i
chrześcijan, uosobieniem których
jest Państwo Muzułmańskie”.
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Podsumowując
Nie brakuje nam tolerancji, jesteśmy narodem gościnnym i otwartym. Obawy i zastrzeżenia w stosunku do muzułmańskich imigrantów
wynikają przede wszystkim ze strachu. Przed zagrożeniami terrorystycznymi, przed ich wiarą, tradycją
i kulturą. „Oni” są przecież zupełnie
inni niż „My”. Nie mamy problemu
z zaakceptowaniem na przykład
Ukraińców, tak chętnie przyjeżdżających do Polski, wręcz cenimy ich
za pracowitość.
Muzułmanów nie znamy, nie wiemy, co mają w sercach i głowach.
Może chcą godnie żyć, a może planują zamachy. Tego nie wie nikt z
nas, za to wiedzą oni.
Wszystkie badania społeczne, które posłużyły mi jako źródła do napisania tego artykułu, zostały przeprowadzone przed listopadowymi
zamachami terrorystycznymi w
Paryżu w 2015 roku.
Anna Janicka
Źródła:
Na podstawie raportów:
„Postrzeganie muzułmanów w
Polsce”, CBOS – „Postawy wobec
islamu i muzułmanów”,
Pew Research Center, fronda.pl

Takie deklaracje padały przede
wszystkim z ust młodych ludzi i
to oni deklarowali wyższy poziom
uprzedzeń wobec muzułmanów i
muzułmanek. Ich odczucia wobec
tych osób były bardziej negatywne,
a poziom islamofobii i krytyki islamu bardzo wysoki. Im młodsze były
osoby badane, tym silniej odczuwały
też lęk i zagrożenie ze strony muzułmanów.
Przeprowadzone badania nie pozostawiają wątpliwości: – muzułmanie są najmniej lubiani spośród wyznawców różnych religii
w Polsce. Stosunek Polaków do
muzułmanów jest zdecydowanie

Źródło: www.wyborcza.pl

W OFERCIE:

CODZIENNIE SWIEŻE PIECZYWO,
SWIEŻE WĘDLINY,
NABIAŁ,
CIASTA, PONAD 150 RODZAJÓW (co tydz. coś innego),
TORTY OKOLICZNOŚCIOWE,
WARZYWA,
DUŻY WYBÓR ALKOHOLI,
PRASA ROWNIEŻ NA ZAMÓWIENIE
3 RAZY W TYGODNIU DOSTAWA TOWARU,
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UNIKAT polski sklep
Provinciestraat 207
2018 Antwerpen
tel. 03/689.45.44
e-mail: sklep.unikat@telenet.be
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Otwarte codziennie od 11:00 do 20:00
niedziela od 10:00 do 18:00
poniedziałek ZAMKNIETE
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Przegląd
prasy
polskiej
Wracają książeczki zdrowia
Od tego roku książeczki zdrowia
dziecka znowu mają być obowiązkowe. Walczył o to od 2012 r. rzecznik praw dziecka Marek Michalak.
Jego zdaniem, dzięki temu, łatwiej
będzie monitorować historię leczenia dziecka i znaleźć odpowiednie
informacje w nagłych sytuacjach.
W obowiązkowej książeczce będzie
musiało znaleźć się wszystko, co
lekarze wpisują do karty pacjenta.
Cała historia medyczna dziecka. Od
narodzin, do 18-go roku życia.
fakt.pl
Sześciolatki wracają do przedszkola
Sejm przyjął obowiązek szkolny dla
6-latków i przedszkolny dla 5-latków.
Posłowie zdecydowali, że dzieci będą obowiązkowo rozpoczynać naukę
dopiero w wieku 7 lat.
Przyjęta nowelizacja ustawy zakłada, że te dzieci, które we wrześniu
poszły do szkoły w wieku sześciu lat,
ale z różnych przyczyn nie radzą sobie z nauką, będą mogły na wniosek
rodziców powtarzać pierwszą klasę.
Rodzice będą mieli czas na złożenie
wniosku o powtarzanie pierwszej
klasy do 31 marca.
Ustawa znosi też obowiązek przedszkolny dla pięciolatków. Zamiast
tego dzieci 5-letnie tak jak 4-letnie
dostaną „prawo do wychowania
przedszkolnego”, co oznacza, że
samorząd musi zapewnić dla nich
miejsce w przedszkolu, jeśli takie
będą oczekiwania rodziców. Do „zerówki” obowiązkowo pójdą dopiero
sześciolatki.
Przyjęta ustawa zmienia również
przepisy dotyczące kompetencji kuratorów oświaty. Od teraz kurator będzie miał możliwość zablokowania
likwidacji lub przekształcenia szkoły
w placówkę niesamorządową oraz
będzie urzędnikiem podległym bezpośrednio ministrowi edukacji, a nie
wojewodzie, jak to było dotychczas.
dziennikpolski24.pl
Tata po „pięćdziesiątce”
Kobiety coraz później decydują
się na dziecko, wydłuża się życie
Polaków. To sprawia, że rośnie liczba mężczyzn, którzy stają się ojcami
w starszym wieku – pisze „Dziennik

Gazeta Prawna”.
W 2014 roku urodziło się 2647 dzieci, których ojcami byli mężczyźni
po pięćdziesiątce. To aż o 0,71 proc.
więcej niż przed zaledwie 12 laty.
Ponadto zwiększyła się liczba małżeństw, w których mąż jest starszy
od żony co najmniej o 20 lat i w wielu przypadkach jest po pięćdziesiątce. Według GUS w latach 2000-1014
takich związków zawarto ponad 20
tysięcy. A w części z nich także rodzą
się dzieci.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Przegrasz, więcej zapłacisz
Od 1 stycznia tego roku, przegrana
w sądzie kosztuje przynajmniej dwa
razy więcej. Zmieniła się bowiem
taksa adwokacka i radcowska. Od
początku roku wszystkie stawki we
wszystkich postępowaniach wzrosły
o co najmniej 100 proc.
Jeżeli wygramy proces, to przeciwnik zwróci nam poniesione koszty.
Trzeba pamiętać, że podstawowa
zasada orzekania o opłatach jest
taka: przegrywasz – płacisz obu
pełnomocnikom, swojemu i strony
przeciwnej.
Wzrosły też opłaty w sądzie pracy.
Podstawowa stawka wynosi 360 złotych, na przykład za proces o rozwiązanie umowy o pracę. Do tej pory
płaciliśmy 60 złotych.
„Gazeta Wyborcza”
Polscy naukowcy wynaleźli szczepionkę na cukrzycę
Pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed)
i Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego, wyprodukowali szczepionkę dla osób chorujących na cukrzycę, którą dzieli już tylko krok od
wejścia na rynek farmaceutyczny.
Ich produkt przeznaczony jest dla
pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Przy jego zastosowaniu
odwlekana jest terapia z użyciem
insuliny. Jak twierdzą twórcy szczepionki antycukrzycowej, gwarantuje
ona stuprocentowe bezpieczeństwo
i nie wywołuje żadnych skutków
ubocznych.
Szczepionka ma być produkowana
w Gdańsku, na początku na potrzeby szpitala klinicznego działające-

go przy Gdańskim Uniwersytecie
Medycznym. Wstępne plany zakładają produkcję na poziomie 100-250
szczepionek rocznie. Jednocześnie
trwają też rozmowy z Ministerstwem
Zdrowia, których tematem jest wdrożenie ogólnokrajowego programu
leczenia cukrzycy z użyciem pionierskiej metody, finansowanego w
ramach świadczeń refundowanych
przez NFZ. W przyszłości planowana jest również ekspansja produktu
polskich naukowców na rynek europejski i amerykański.
„Puls Biznesu”
Składka na ZUS od umów – zleceń
Od nowego roku wchodzą w życie
przepisy, które wprowadzają „ozusowanie” umów zleceń. Składka
emerytalna będzie płacona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych wprowadza
nie tylko składkę na ZUS w umowach-zleceniach. Uniemożliwia też
zawieranie podwójnych umów w
taki sposób, aby unikać „ozusowania”. Dotychczas unikanie płacenia
składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów – jednej na niską
kwotę, od której odprowadzana była niska składka, i drugiej, z wyższą
kwotą, która nie była oskładkowana.
Do tej pory pracownik, odchodząc z
pracy lub tracąc ją, nie mógł wziąć
zasiłku dla bezrobotnych, bo składka na ubezpieczenie powinna być
odprowadzona od minimalnego
wynagrodzenia. Nie miał też szans
na kredyt w banku. Umowy z tytułu zlecenia podlegały obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego, ale był
tzw. zbieg umów, przy którym możliwe było omijanie tego obowiązku.
Powiększona składka na ubezpieczenie społeczne oznacza dodatkowe koszty samej umowy.
W 2016 r. w życie wchodzi jeszcze
jedna zmiana dla pracodawców –
nowe rozwiązanie w umowach terminowych ograniczające możliwość
stosowania umów na czas określony.
tvp.info
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Sensacyjne odkrycie w Gnieźnie
W jednym z pomieszczeń gnieźnieńskiej katedry odkryte zostały setki
dokumentów z XV i początku XVI
wieku. Sensacyjnego okrycia dokonała grupa pracowników tamtejszego archiwum. Znalezione dokumenty stanowią prawdziwą rewolucję do
historyków. Utrwalone zostały na
nich unikatowe informacje, które
pozwolą wzbogacić naszą wiedzę
odnośnie realiów Polski sprzed pół
tysiąca lat.

obliczył również liczbę osób, które
wyemigrowały za granicę – jest to
2,7 mln Polaków.

Część dokumentów znajduje się w
bardzo dobrym stanie, z innych zachowały się tylko fragmenty. Prace
nad znaleziskiem mogą zająć nawet
około 10 lat. Konieczne jest skatalogowanie i odczytanie setek dokumentów powstałych
w kancelariach kościelnych. Nie
dotyczą jednak tylko Wielkopolski.
Znaczna ich część to dokumenty sądowe, które ze względu na specyfikę
ówczesnego sądownictwa, obejmują
sprawy z terenów całej ówczesnej
Korony.
tvp.info

Część urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w ciągu
sześciu lat
2 stycznia weszły w życie zmiany w
przepisach dotyczących uprawnień
pracujących rodziców. Urlop rodzicielski będzie można wykorzystać
do końca roku, w którym dziecko
skończy sześć lat.
Po zmianach będą tylko dwa rodzaje płatnych urlopów: macierzyński
(20 tygodni) oraz rodzicielski (32
tygodnie). Razem to 52 tygodnie,
czyli faktyczna długość urlopu się
nie zmieni, gdyż urlop dodatkowy
włączono do rodzicielskiego. W
przypadku narodzin wieloraczków
długość urlopów wydłuży się odpowiednio do 31-37 tygodni (urlop
macierzyński) oraz 34 tygodni (urlop
rodzicielski). Razem może to być od
65 do nawet 71 tygodni, w zależności
od liczby dzieci.

Dziecięce rajstopy z napisem „czy
cię podniecam”
Dziecięce rajstopy z rysunkiem
chłopca z opuszczonymi spodniami
i napisem „Do I make you horny?”
(„Czy ja cię podniecam?”) pojawiły
się w sklepie z odzieżą dziecięcą w
Koziegłowach (woj. śląskie) – informuje portal epoznan.pl.
Napisu nie da się przetłumaczyć inaczej. Słowo „horny” oznacza „pobudzony seksualnie”, a gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to rozwiewa je
rysunek na rajstopkach. „Nie wiem
za bardzo gdzie się z tym zwrócić i
czy w ogóle mogę cokolwiek zrobić
w tej sprawie, ale dostałam od znajomej rajstopki dla córci o co najmniej
niestosownej treści” – poinformowała portal epoznan.pl zaniepokojona
mama.
W Polsce nie ma przepisów określających, co może zostać nadrukowane na odzieży. Jedynie sąd mógłby
określić, czy sprzedaż tego typu dziecięcych rajstop jest propagowaniem
pedofilii czy też nie.
epoznan.pl
Kościelne statystyki
Z badań Instytutu Statystyki
Kościoła Katolickiego wynika, że
życie religijne polskich katolików
opiera się głównie na duszpasterstwie parafialnym – w ponad 10 tys.
katolickich parafii w Polsce mieszka
35,8 miliona osób, w tym 32,9 mln
katolików. Na postawie danych szacunkowych i od proboszczów ISKK

W Polsce jest 25 tys. księży diecezjalnych oraz prawie 6 tys. księży
zakonnych. Spośród nich zdecydowana większość (21 tys.) angażuje
się duszpastersko w parafiach. W
Kościele w Polsce posługuje także
ponad 20 tys. sióstr zakonnych oraz
ok. jednego tysiąca braci zakonnych.
PAP

Dodatkowo w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia świadczenia
rodzicielskiego – czyli zasiłku w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez
rok dla osób, które nie mogą skorzystać z urlopów dla rodziców (np.
bezrobotnych, studentek) – zagwarantowano minimalną miesięczną
wysokość zasiłku macierzyńskiego,
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aby nie był niższy niż 1 tys. zł.
Zmienią się także zasady korzystania z urlopu ojcowskiego. Ojcowie
będą mieli dwa lata na skorzystanie
z przysługujących tylko im dwóch
tygodni urlopu.
„Gazeta Wyborcza”
Polacy na święta znowu oddali bliskich do szpitali i zakładów
Przed świętami i wakacjami do szpitali trafia więcej starszych osób niż
w innych okresach. Są to osoby z
licznymi schorzeniami i czasami
trudno stwierdzić, kiedy rodzina
chce się pozbyć krewnego na czas
świąt, a kiedy on naprawdę wymaga
pomocy.
Bywa, że rodzina chce przedłużyć pobyt chorego w szpitalu i zwleka z jego odebraniem, a osoby tygodniami
nieodbierane mają świadomość, że
bliscy ich nie chcą. Rodziny unikają
kontaktu, nie odbierają telefonów,
nie ma ich w miejscu zamieszkania.
Pozostawienie chorych w szpitalu z
moralnego punktu widzenia jest karygodne. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Może rzeczywiście ich
opiekunowie potrzebują odpoczynku, a święta są jedynym momentem,
kiedy mogą sobie na to pozwolić.
Polska jest jednym z nielicznych
krajów w Europie, w którym opiekunowie osób niesamodzielnych
nie mają prawa do przerwy i odpoczynku. Na Zachodzie, np. w
krajach skandynawskich, istnieją
specjalne ośrodki, w których można osobę bliską umieścić np. na
tydzień i pojechać na urlop.
„Rzeczpospolita”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska

30

Antwerpia po polsku

luty 2016

Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Spotkanie wigilijne

12 grudnia 2015 roku w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie
RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii miało miejsce spotkanie wigilijne. Jego celem było przybliżenie zgromadzonym na tej uroczystości uczniom oraz ich rodzicom tradycji związanych z okresem Świąt Bożego
Narodzenia.
Uroczystość ta odbyła się w specjalnie przygotowanej i odświętnie udekorowanej auli, w której główne miejsce
zajęła tradycyjna choinka oraz przystrojona scena. Wszystkie piękne dekoracje zdobiące salę - ozdoby choinkowe,
łańcuchy, gwiazdy, aniołki, bombki - zostały własnoręcznie wykonane przez uczniów naszej szkoły w ramach
zajęć lekcyjnych lub pracy domowej.
Szkolną wigilię rozpoczęła inscenizacja teatralna pt. ,,Ostatni Anioł” zaprezentowana przez uczniów klasy VI
A oraz III gimnazjum. Doskonałą grą aktorską udowodnili oni zgromadzonym dzieciom oraz ich rodzicom, że
nie trzeba szukać bożonarodzeniowych cudów w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale wystarczy poprzestać na
małych, codziennych „cudach” możliwych do wykonania przez każdego z nas – na przyjaznych gestach, ciepłych
słowach skierowanych w stronę drugiego człowieka. Przecież: „Każdy może się stać dla drugiego człowieka
cudem, każdego dnia. Jeden uśmiech, lub klepnięcie w ramię może odwieść kogoś od krawędzi.”
Po występie uczniów, zgodnie z polską tradycją, wszyscy zebrani na spotkaniu wigilijnym wspólnie odśpiewali
kolędy oraz przełamali się opłatkiem, składając sobie świąteczne i noworoczne życzenia.
Uroczystość szkolną uatrakcyjnił także swoim tańcem i piosenką zespół dziecięco-młodzieżowy „Let’s Dance”.
Spotkanie wigilijne zakończyło się przepysznym poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców działającą
w naszej szkole. Dzięki nim zebrani w auli rodzice i uczniowie mogli spróbować bożonarodzeniowych potraw.
Smak pysznych, tradycyjnych pierogów i barszczu wprowadził wszystkich zgromadzonych w wyśmienity świąteczny nastrój.
Całemu spotkaniu towarzyszyła ciepła, rodzinna atmosfera.
W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować za ogromne wsparcie i pomoc w organizacji całego wydarzenia: Radzie Rodziców, naszemu sponsorowi firmie Ortel Mobile oraz Siostrze Małgorzacie i Bratu Marcinowi.
Oto fotorelacja z tego wydarzenia:
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Wyszperane z sieci

Kochany synu, powiem ci jak traktować kobiety
Kiedy Alex Kim odkrył, że jego
12-letni syn wymienia się SMS-ami
z dziewczyną, postanowił podzielić
się z nim swoimi doświadczeniami
z zakresu relacji damsko-męskich.
Napisał do niego list, który stał się
częścią serii publikowanej na portalu magazynu dla mężczyzn The
Good Men Project, przedstawiającej męski świat z męskiego punktu
widzenia.
Na stronie projektu można znaleźć
wiele emocjonujących opowieści,
wzruszających ludzkich historii
opowiedzianych przez mężczyzn.
Tematy są różnorodne, ale najczęściej opowiadają o roli mężczyzny
jako męża i ojca.
Jedną z najciekawszych publikacji
jest bez wątpienia list Alexa Kima
do syna.
Kochany synu,
kiedy byłeś malutki, powiedziałeś
mamie, że chciałbyś się z nią ożenić,
jak będziesz duży. Teraz już wiesz, że
to niemożliwe. Ale pragnąłeś tego jako dziecko, ponieważ mama posiada
wszystkie cechy, które przyciągają
cię w dziewczynach. Jeśli tak jest,
to powinieneś się poradzić mnie, bo
tylko mnie udało się poślubić Twoją
mamę. Można powiedzieć, że jestem
więc Ekspertem.
Wiem, że masz tylko 12 lat.
Prawdopodobnie będziesz miał kilka
dziewczyn, zanim poślubisz tę właściwą. Warto posłuchać Eksperta
od tych spraw, byś nie zmarnował
czasu, popełniając te błędy, które ja
popełniłem.
Nie radź się kolegów. Pamiętaj, „gdy
ślepy prowadzi ślepego, obaj wpadną do dziury”.
Niżej lista rzeczy, które mi pomogły,
gdy poznałem Twoją mamę.
Kogo szukać:
Szukaj kogoś, kto jest od Ciebie lepszy. To takie proste. Szukaj kogoś,
kogo będziesz podziwiał, nie tylko
za wygląd, ale również za jej intelekt,
jej postawę, za to, jak traktuje swoich
przyjaciół i rodzinę.
Kiedy znajdziesz kogoś takiego, też
zaczniesz dążyć do tego, by być lepszym w jej towarzystwie. A kiedy
będziesz się starał dla niej, jednocześnie rozwiniesz siebie.
Nic innego się nie liczy. Ani jej rasa, ani kraj pochodzenia, ani liczba
przyjaciół czy lajków na instagramie.

Nie liczy się jej status społeczny ani
religia. Zapytaj siebie: „Czy ona sprawia, że chcę stać się lepszym człowiekiem?”. Jeśli odpowiedź brzmi
TAK, to jesteś z właściwą osobą.
Jak się zachować:
To zabrzmi banalnie, ale jest prawdą, bo mówi to Ekspert. Zachowania
eleganckie, choć staroświeckie, nadal się liczą. Pamiętaj o tych łatwych
– przytrzymuj drzwi, pomóż jej nosić
rzeczy, wyciągnij dla niej krzesło,
podaj kurtkę. To wszystko się liczy.
Ale jest kilka spraw, o których twoje pokolenie chyba zapomniało. A
szkoda.
1. Pozwól, by zamówiła pierwsza i
poczekaj aż przyjdzie jej jedzenie,
zanim zaczniesz jeść.
2. Powiedz jej, że jest piękna.
3. Traktuj jej rodziców z szacunkiem.
4. Traktuj ich z szacunkiem, nawet
gdy nie ma ich w pobliżu. Nawet,
gdy ona się na nich złości.
5. Rób jej niespodzianki bez okazji.
Bardziej kwiaty niż snapchat.
6. Pilnuj, by dotarła bezpiecznie do
domu, zanim wrócisz do siebie.
7. Nie opowiadaj kumplom o waszych intymnych sprawach.
8. Rozśmieszaj ją.
No i najważniejsze sprawy:
9. Zachęcaj ją, by stawiała sobie ambitne cele.
10. Zachęcaj ją, by próbowała nowych rzeczy, wystawiaj na doświadczenia, które ją rozwiną.
11. Zawsze szanuj jej decyzje i opinie.
Jeśli opanujesz 80% tej listy, pokocha cię. Jeśli 100%, będzie cię kochała i szanowała.
Jak się NIE zachowywać:
Ta lista nie jest w kolejności ważności – po prostu nie rób tych rzeczy:
1. Nie rób jej przykrych
numerów dla jaj. Wiem,
że takie filmiki na youtubie są bardzo popularne. Ale to tylko dowód
na to, że ich fani niewiele wiedzą o kochających
relacjach. Nie chcesz
być jednym z nich.
2. Celowe reakcje cieles-

ne. Podobnie jak nie podchodzi się
do nauczycielki, by jej beknąć lub
puścić bąka w twarz, nie robi się tego swojej dziewczynie. To są żarty
dla kolegów.
3. Przekleństwa. Nie przeklinaj, gdy
mówisz o niej, o jej rodzinie czy przyjaciołach. Nawet, gdy jej nie ma.
Szacunek, pamiętaj.
4. Nie zawiedź jej. Jeśli powiesz jej,
że gdzieś będziesz lub coś zrobisz,
dopilnuj tego. Nigdy świadomie nie
spraw jej zawodu. Dziewczyny lubią
mężczyzn, nie małych chłopców. A
mężczyźni dotrzymują słowa.
5. Nie gap się w telefon, nie pisz sms-ów i nie rozmawiaj z nikim innym,
gdy jesteście razem. Patrz się na nią,
nie na urządzenia.
6. Nie kłam, nie ukrywaj. Jeśli popełnisz błąd, przyznaj się. Zmień się,
doskonal, idź dalej. Jeśli będziesz się
trzymał tych zasad, ona ci wybaczy.
7. Nie zawstydzaj ani nie umniejszaj
jej. Ona też może popełniać błędy,
przebaczaj z wyrozumiałością. Nie
trzymaj urazy, nie poniżaj.
8. Nie plotkuj. Nawet jeśli ona to
robi, nie przyłączaj się. Nie karć jej,
wysłuchaj ale nie podejmuj wątków.
To ją może na początku drażnić, ale
w dłuższej perspektywie, będzie cię
za to szanowała.
Twoja obecna dziewczyna być może nie będzie nigdy Twoją żoną. Ale
jeśli wysłuchasz rad tego Eksperta,
możecie zbudować przyjaźń na lata.
A być może kolejna dziewczyna w
twoim życiu okaże się podobna do
mamy.
Kocham Cię.
Oryginał: My Dear Son, This is
How to Treat a Woman
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Najmłodsi czytają...
Lala strojnisia...
Dostałam od babci
w kwiatki gałganek,
zaraz poproszę ukochaną mamę
aby dla lalki uszyła sukienkę,
zrobię z mojej lalki
śliczną panienkę.

Dziadzio uplecie
jej kapelusz duży,
ciocia doda wstążkę,
wujo kwiatek róży
i tak wystrojona
pójdzie ze mną na bal.
Bal dla moich lal.
Jolanta Maria Miklaszewska
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Jan Christian Andersen
Jest to opowieść o tym, jak spełniają się marzenia i jak chłopiec
z biednej duńskiej rodziny stał się
jednym z największych bajkopisarzy na świecie.

Jan Christian Andersen urodził
się w 1805 roku w Odense, zmarł
w Kopenhadze w 1875 roku. Jego
rodzina była tak biedna, że często
brakowało w niej pieniędzy nawet
na jedzenie. Matka, osoba bardzo religijna, pracowała jako służąca u bogatych kupców. Ojciec, ubogi szewc,
chociaż bardzo się starał i ciężko
pracował, nie był w stanie utrzymać
rodziny. Potrafił jednak czytać i pisać – do magicznego świata książek
często zabierał swojego syna.
Jan Christian był dzieckiem samotnym, zafascynowanym teatrem i
książkami. Nie chodził do szkoły, bo
nie potrafił się odnaleźć wśród kolegów, którzy brutalnie drwili z jego
postury. Andersen był bowiem bardzo wysoki, chudy, miał jasne włosy,
duży nos i wąskie jak szparki oczy.
Całymi dniami przesiadywał więc w
domu i czytał. Podczas lektury marzył o innym, lepszym życiu i wyobrażał sobie, że jest sławny i bardzo
znany.
Zapowiedź spełnienia tych marzeń przewiedziała wiejska wróżbitka, która raz powiedziała matce
Christiana: „Twój syn będzie miał
więcej szczęścia, niż na to zasługuje.
Będzie jak dziki ptak, który wysoko
lata i stanie się wielki i wytworny”.
Dodała jeszcze, że „kiedyś Odense
zabłyśnie światłem na jego cześć”.
Gdy chłopiec ukończył 14 lat, matka (ojciec zmarł trzy lata wcześniej)
zdecydowała, że musi on pójść
do pracy. Chciała, aby syn rozpoczął naukę konkretnego zawodu.

Jednak on marzył o sławie – chciał
zostać śpiewakiem albo aktorem.
A droga do sławy rozpoczynała się
w Kopenhadze. Tam znajdował się
Teatr Królewski, dający możliwości,
których chłopiec nie miał w Odense.
Długo przekonywał matkę, aby zgodziła się na jego wyjazd do stolicy.
Wreszcie uległa, pamiętając o przyrzeczeniu złożonym umierającemu
mężowi, że „nigdy nie będzie zmuszać syna do robienia tego, czego
on nie lubi”.
Z listami polecającymi i trzystoma
talarami w kieszeni młodzieniec wyruszył w drogę. W stolicy jego losy
układały się różnie, ale na ogół żył
biednie, nieraz nie dojadał i marzł.
Próbował być śpiewakiem, aktorem, ale niestety, jego uzdolnienia
w tym kierunku były mierne. Jednak
Andersen był uparty. Postanowił zostać dramaturgiem – niestety miał
poważne braki w wykształceniu.
Po pewnym czasie udało mu się
uzyskać stypendium z królewskiej
fundacji i w wieku 17 lat rozpoczął
naukę.
Był to chyba najtrudniejszy okres w
jego życiu. Bywał poniżany i upokarzany nie tylko przez uczniów, ale i
przez nauczycieli. Kilkakrotnie był
bliski załamania, myślał nawet o wyjeździe do Ameryki, ale przetrwał. Po
wielu trudnych latach i ogromnych
wyrzeczeniach, zdał egzamin maturalny i dostał się na wydział filozofii
uniwersytetu w Kopenhadze.
Dużo pisał, a jego twórczość zyskiwała coraz większe grono czytelników.
W 1835 roku ukazały się drukiem
baśnie Andersena, które w pierwszym wydaniu zatytułowano „Baśnie
opowiadane dzieciom”. Książka
zyskała rozgłos nie tylko w Danii,
ale również w Niemczech, Francji,
Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet
Stanach Zjednoczonych. Pisarz dużo
podróżował, odwiedził wiele europejskich krajów i Amerykę.
Bajkopisarz nigdy nie założył własnej rodziny, chociaż kilkukrotnie
był zakochany. Przez całe życie
miał kompleksy na punkcie swojego wyglądu z tego powodu nigdy nie
odważył się żadnej kobiety poprosić
o rękę. Pomimo rosnącej popularności jego sytuacja finansowa nie
była stabilna. Ludzie kupowali jego
książki, ale on nie zawsze otrzymywał za nie zapłatę z wydawnictwa.

Do końca życia mieszkał w wynajętym mieszkaniu i nigdy nie był
materialnie zabezpieczony.
Kilka razy z własnej woli odrzucił
propozycje, które mogłyby uczynić
go bogatym człowiekiem. Chciał,
aby czytelnicy zapamiętali go jako doskonałego pisarza, literata, a
dopiero potem jako twórcę bajek.
Dlatego też nigdy nie przyjął kontraktów mogących zagwarantować
mu dostatek.
Baśnie Andersena, z których większość została wymyślona przez samego autora, są wyjątkowe. Ukazują
świat takim, jaki jest: dobry i zarazem zły. Często pod postaciami zwierząt kryją się ludzie, ich postawy i
charaktery. W wielu baśniach, jako
główną postać autor przedstawiał
sam siebie. Tak jak w „Brzydkim
Kaczątku”. Inne jego najsłynniejsze baśnie to: „Księżniczka na
ziarnku grochu”, „Calineczka”,
„Dziewczynka z zapałkami”, „Nowe
szaty cesarza” i „Krzesiwo”.
Spełniła się przepowiednia wiejskiej
wróżbitki. Andersen rzeczywiście
stał się sławny. Niezbyt urodziwy,
chudy chłopiec z biednej duńskiej
rodziny, odniósł sukces. Zawdzięczał
go swojej wytrwałości, konsekwencji i ogromnej sile ducha oraz wierze
we własne zdolności.
Marta Kochanowska
fot.: klasykaliteraturypopularnej.
blogspot.be
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Rodzic wystarczająco dobry
Żeby być dobrym rodzicem, wystarczy być wystarczająco dobrym
rodzicem. Nie perfekcyjnym, nadmiernie opiekuńczym, przewrażliwionym, wyręczającym we wszystkim swoje dzieci i będącym na
każde ich zawołanie.
Zanim odpowiem na pytanie, jaki
powinien być rodzic wystarczająco
dobry, najpierw słów kilka o wystarczająco dobrych matkach. Zajmują
się swoim dzieckiem, reagują na
jego potrzeby, odbierają od niego
komunikaty. Często są zmęczone,
sfrustrowane, pełne złości i żalu.
Nie są idealne. Wychowują swoje
dziecko nie na podstawie książkowych wzorców, tylko tak, jak im
rozum i serce dyktuje. Popełniają
błędy, a jakże. Ale rozwijają się wraz
ze swoim dzieckiem i na własnych
błędach się uczą. Wspierają dziecko
w sytuacjach stresowych i razem z
nim wchodzą w okres dojrzewania.
Lepiej znają swoje dziecko niż niejeden poradnik.
Przewodnik po życiu rodzica wystarczająco dobrego:
Traktuje dziecko jak człowieka i
próbuje je zrozumieć
Dziecko jest człowiekiem z krwi i
kości. Rodzic wystarczająco dobry
szanuje jego uczucia. Nie traktuje
dziecka bezprzedmiotowo. Nie wychowuje go na zasadzie bezwzględnego posłuszeństwa i wykonywania
poleceń. Nie każe słuchać swoich
wywodów o tym, jak to mu się życie
nie udało. Nie jest nadopiekuńczy,
nie biega za dzieckiem z chusteczką
i nie wyciera mu rąk, kiedy dotknął
kamyczka. Nie prowadzi pociechy

w wybranym przez siebie kierunku.
Pozwala mu myśleć i oddychać po
swojemu, żyć swoim dziecięcym życiem.

rozwoju, pozwala mu odkrywać, dotykać, eksperymentować. Obdarza
dziecko zaufaniem i daje mu szczęśliwe dzieciństwo.

Rodzic wystarczająco dobry nie
wychowuje dziecka na swoje podobieństwo, nie przejmuje się obowiązującymi schematami. Zależy
mu na poznaniu własnego dziecka,
jego mocnych i słabych stron, aby
dać mu w przyszłości odpowiednie
wsparcie.

Wspiera dziecko w jego wysiłkach.
Nie stara się na siłę uczynić z niego
geniusza, prymusa, istoty idealnej
w każdym calu. Akceptuje je takim
jakie jest, co nie oznacza, że nie wymaga. Nie wpaja mu do głowy od
najmłodszych lat, że musi być najlepsze, nie porównuje, docenia jego
wysiłki, starania, dostrzega mocne i
słabe strony. Obojętnie jakie sytuacje przydarzą się dziecku w szkole,
czy w relacjach z rówieśnikami, zawsze je wspiera.

Nie jest kumplem dziecka, ale stawia granice
Nie wychodzi z roli rodzica. Potrafi
rozgraniczyć rodzicielstwo od kumplowania się z dzieckiem. Jest dla
niego przyjacielem, opiekunem i
wychowawcą, ale pewnych granic
nie przekracza. Nie sili się na bycie
dorosłym kolegą, wie gdzie jest jego
miejsce i jaką rolę w życiu swojego
dziecka powinien odegrać.
Nie wychowuje dziecka bezstresowo
pozwalając mu na wszystko. Stawia
mu granice starając się jednocześnie
nie ograniczać swobody. Granice dają dziecku poczucie bezpieczeństwa,
uczą rozróżniania tego co wolno, od
tego, co jest zabronione.
Darzy dziecko zaufaniem i wspiera
jego działania
W dorosłym życiu lepiej radzą sobie
te dzieci, których rodzice darzyli zaufaniem i wspierali ich działania, niż
te, będące pod stałym nadzorem
i kontrolą. Rodzic wystarczająco
dobry rozumie, że w przyszłości to
dzieci będą odpowiedzialne za swoje
życie, dlatego stara się zadbać o to,
żeby miały dzieciństwo bez kompleksów. Stwarza warunki do jego

Nie jest nadopiekuńczy
Wystarczająco dobry rodzic pozwala
dziecku uczyć się na własnych błędach, popełniać pomyłki i wyciągać
z tego wnioski. Wyraża zgodę na samodzielność dziecka, podejmowanie przez niego ryzyka i ewentualną porażkę. Wie, że aby zrozumieć
co jest dobre, co złe, dziecko musi
przeżyć wiele sytuacji. Wspiera je,
ale nie wyręcza. Czuwa, ale nie przeszkadza.
Nikomu niczego nie udowadnia
W postępowaniu z dzieckiem kieruje się własnym rozumem, nie podąża
bezkrytycznie za najnowszą modą w
dziedzinie wychowania dzieci, nie
czytuje godzinami porad różnych
ekspertów. Wie, że jako rodzic najlepiej zna swoje dziecko i nikomu
niczego nie musi udowadniać. Na
pewno nie tego, jakim to jest cudownym rodzicem. Nie jest zakompleksiony i nie przerzuca na dziecko
swoich niespełnionych ambicji.
Nie jest nieomylny i ma prawo do
błędów
Wie, że jest tylko człowiekiem, a
nie wyidealizowanym rodzicem.
Popełnia błędy wychowawcze, tak
jak kiedyś jego rodzice czy dziadkowie. Ze swoich błędów wyciąga
wnioski i uczy się przez całe życie.
Ma prawo zrobić coś nie tak. A że
błądzenie jest rzeczą ludzką, wie, że
„błędów nie popełnia jedynie ten, kto
nic nie robi”. Nie ma poczucia winy,
kiedy dziecku „coś nie wyjdzie”. Nie
jest ideałem i perfekcjonistą, nie
oczekuje tego od swojego dziecka.
Nie przerzuca odpowiedzialności na
drugą osobę.
Pozwala, żeby dziecko widziało go
bez zafałszowywania jego obrazu,
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bez wyidealizowania na wzór i podobieństwo ideału. Dziecko zrozumie wtedy, że w życiu liczą się takie
wartości jak dobroć, uczciwość, mądrość i umiejętność przyznania się
do błędu.
Nie stawia dziecka na piedestale
Rodzic wystarczająco dobry, w momencie stania się rodzicem, nie
przewartościowuje swojego dotychczasowego życia. Wie, że od teraz
dziecko jest najważniejsze, ale on
jest tak samo ważny. Jego życie,
plany, marzenia, potrzeby, nie mogą
nagle zniknąć dlatego, że na świat
przyszło dziecko.
Obie strony – dziecko i rodzic – są
tak samo ważne. Tak samo ważne
są ich cele i dążenie do nich. Nic
złego się nie stanie, jeśli rodzic od
czasu do czasu będzie egoistą i nie
zapomni, że niezależnie od swojego
dziecka ma prawo do swojego życia.
Rozwiązuje problem nie krzywdząc dziecka
Dziecko nieodrabiające prac domowych, czy zachowujące się nieodpowiednio w relacjach z rówieśnikami,
z pewnością ma problem. Rodzic wystarczająco dobry nie wstydzi się za
swoje dziecko, nie zasypuje go wyrzutami, nie krzyczy, nie wymierza
kar cielesnych. Nie udowadnia mu,
że na pewno „coś jest z nim nie tak”.
Widzi problem i stara się go rozwiązać, spojrzeć na zaistniałą sytuację
oczami dziecka i znaleźć jej przyczyny, nie umniejszając jednocześnie
poczucia własnej wartości dziecka.
Nie zawsze ma ochotę na czytanie
dziecku bajek
Każdy rodzic ma prawo być zmęczony, mieć gorszy dzień, albo zwyczajnego „lenia”. Może mu się po
prostu „nie chcieć”. Także czytać
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dziecku książkę. Wiem,
wiem: „czytaj dziecku
przez dwadzieścia minut
codziennie”, ale bywają
takie wieczory, że nawet
pięciominutowe spotkanie z bajką jawi się dorosłemu jako najgorszy
koszmar. I jak wyrodny
rodzic oznajmia dziecku,
że dzisiaj czytania nie
będzie, bo mamusia jest
zmęczona, tatuś przeziębiony – lista wymówek
jest nieograniczona.
Niepomny na protesty
własnego dziecka idzie
odpocząć, albo obejrzeć
dobry film. A co, nie wolno? Też ma prawo mieć
trochę czasu dla siebie.
Nie rywalizuje z innymi rodzicami
Rodzic wystarczająco dobry jest
odporny na panującą modę zapisywania dziecka na wszelkiego typu
zajęcia pozalekcyjne. Nie jest zainteresowany rywalizacją z innymi
rodzicami polegającą na tym, kto
da swojemu dziecku więcej obowiązków w postaci nauki języka włoskiego lub francuskiego, baletu, gry na
instrumencie, zajęć plastycznych,
czy sportowych. Dla niego najważniejsze są potrzeby własnego dziecka, rozwijanie jego pasji i zainteresowań. Dlatego, wbrew panującej
modzie, zapisze dziecko na zajęcia
z modelarstwa, bo właśnie tym się
pasjonuje. Szanuje zainteresowania
dziecka, pielęgnuje jego talenty i z
całej siły je wspiera.
Zamienia obiad na frytki lub pizzę
Rodzic wystarczająco dobry wie, że
odpowiednie odżywianie dziecka to
podstawa. Że pełnowartościowy posiłek powinien zawierać odpowied-

nią ilość witamin, błonnika, warzyw,
itd. Ale zdaje sobie także sprawę z tego, że naprawdę nic się dziecku nie
stanie, jeżeli czasami zamieni ten
pełnowartościowy posiłek na pizzę, którą nota bene uwielbia. Także
jedzenie niezdrowych frytek nie zachwieje bilansem energetycznym
młodego człowieka. Taki zamienny
obiad jest również doskonałą okazją
do wspólnej rozmowy i zacieśnienia
rodzicielskich więzi. I pokazuje, że
rodzic wcale nie jest taki „sztywny”
i że złamanie pewnych przyjętych
zasad nie grozi końcem świata.
Ubiera dziecko wygodnie, co nie
zawsze znaczy ładnie
Dziecko, tak samo jak dorosły,
ma swoje ubraniowe preferencje.
Pewne rzeczy chce zakładać, inne
nie. Nawet małe dzieci dokładnie
wiedzą co je uciska, jest niewygodne, a w czym dobrze się czują.
Rodzic wystarczająco dobry szanuje
jego decyzje i zgadza się, że nowe
buty są wprawdzie ładne, ale niekoniecznie wygodne. Wie, że dziecko
nie musi wyglądać jak manekin
na wystawie i wzbudzać zazdrości
otoczenia. Pozwala mu na decyzje
w kwestii strojów, tym samym unikając modowych sporów.
Najlepszy rodzic jest po prostu wystarczająco dobry. Nie idealny, perfekcyjny, nadmiernie opiekuńczy i
przewrażliwiony. Nie wszystko wychodzi mu tak jak by chciał, często
się potyka, popełnia błędy. Ale potrafi też pierwszy wyciągnąć rękę,
przeprosić i przytulić. Mając takiego
rodzica, dziecko da sobie w przyszłości radę. I o to właśnie chodzi.
Ewa Janik
fot.: dreamstime.com
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Jak stałam się matką nieidealną
W momencie, gdy na świecie pojawiła się moja druga córka, przestałam wierzyć, że istnieją Matki
Idealne.
Bo jak pogodzić ze sobą opiekę
nad noworodkiem (łącznie z nieprzespanymi nocami) i niezaniedbywanie dwulatki?
Starałam się, jak mogłam. Na początku nawet nie czułam zmęczenia!
W końcu niemowlę nie jest aż tak
bardzo wymagające ale… No właśnie! Ale Laura bardzo przyzwyczaiła
się do tego, że mama jest tylko jej,
że tata po pracy dużą część swojej
uwagi skupiał właśnie na niej. Kiedy
więc zdecydowaliśmy się na drugie
dziecko, nic już nie było takie jak
wcześniej. Pomimo tego że przez
pierwsze miesiące Nikola nie była
bardzo absorbująca, to Laura i tak
była o siostrę ogromnie zazdrosna.
Musieliśmy pilnować małej cały
czas, bo spuszczenie jej z oka choćby
na chwilę groziło na przykład tym,
że starsza siostra próbowała odgryźć
jej palec.

Kiedy ten najgorszy okres zazdrości
minął, musiałam wrócić do pracy i
o dziwo Nikolka (wówczas 4,5 miesięczna) bez problemów zostawała
w żłobku, a Laura w przedszkolu.
Ale ja czułam się wtedy jak najgorsza matka świata. No bo jak to?
Takie maleństwo w żłobku zostawić? Przecież ona potrzebuje matki
ZAWSZE! A tych momentów, które
stracisz, kiedy mała nie jest z tobą,
już nigdy nie odzyskasz! Tylko że ja
o tym wszystkim doskonale wiedziałam i naprawdę nie było mi łatwo.
Jednak praca daje pieniądze, a siedząc w domu nie dostawałam nic.
W Belgii, gdzie mieszkam, urlop
macierzyński nie trwa rok lecz 15
tygodni i pomimo tego że mój mąż
pracował i nieźle zarabiał, to przy
dwójce dzieci potrzeby są większe,
co oznacza większe wydatki.
I tak brnę w swej niedoskonałości
zupełnie nie przejmując się spojrzeniami ludzi z boku kiedy:
Siedzimy w lokalu, gdzie serwują
szybkie dania.
Nikomu nie
przechodzi przez
myśl, że nie bywamy tam codziennie, że są czasem
takie dni, kiedy
nie mam czasu
bądź zwyczajnie
mi się nie chce
czegoś ugotować,
że dziecku nic się
nie stanie od porcji frytek zjedzonych od czasu do
czasu.
Bo każda idealna mama dba o
wszystko, co trafi
do brzuszka jej
skarba i broń boże nie pozwoli sobie na to, by ktoś
inny przygotował
jej dziecku jedzenie. A co, jeśli
użył składników,
które są niezdrowe, pełne węglowodanów, a może
rakotwórcze?
Ja mówię stanowcze NIE dla przesadnego dbania o
dietę dziecka. Na
talerzach moich
córek znajduje się
wszystko, a mimo

to nie chorują, nie są otyłe i rozwijają
się tak jak należy.
Prowadzę wózek z rozkrzyczaną
córką zupełnie nie zwracając na
nią uwagi.
Ludzie patrzą na mnie jak na wyrodną matkę, która nie potrafi dobrze
zająć się swoimi dziećmi. Nikt nie
pomyśli wtedy, że może dziecko ma
zły dzień? Albo przechodzi akurat
bunt dwulatka i protestuje przy każdej czynności jaką powinno wykonać?
Matka idealna do takiej sytuacji nie
dopuszcza, bo to jej dziecko jest najważniejsze i będzie dzielnie znosiła
każdy jego humor. Będzie spełniała
każdą zachciankę, byleby tylko było ono usatysfakcjonowane, a co za
tym idzie – szczęśliwe!
W moim mniemaniu szczęście dziecka to nie nowa zabawka za każdym
razem kiedy tylko ją zechce, nie uleganie złym zachowaniom i nie całodobowa uwaga rodzicielki. Czego
maluch nauczy się o życiu, kiedy
od maleńkiego będzie miał podane wszystko pod nos? Skąd będzie
wiedział, jak należy zachować się w
miejscach publicznych, kiedy jego
mama pozwala mu na wszystko?
Jak rozpozna granice pomiędzy
tym, co jest akceptowane przez społeczeństwo, a co nie, jeśli każde jego
zachowanie będzie tolerowane?
Pozwalam dziewczynkom oglądać
bajki.
O zgrozo! Tak ogłupiać dzieci?!
Dwulatka ogląda telewizję przy
każdym śniadaniu a czterolatka ma
swoje Nintendo i tablet? Przecież
one potrzebują ruchu na świeżym
powietrzu, a nowinki techniczne
tylko je od tego odwodzą!
Nie, nie przejmuję się zupełnie komentarzami innych, bo skąd mogą
wiedzieć jak jest naprawdę? Nie wiedzą, że sprzęty ratują nas w podróży nielubianej przez dziewczyny – a
1500km 2-3 razy w roku to jednak
kawał drogi. Nie wiedzą, że gdyby
nie „Dora”, Nikola śniadania nie
zjadłaby wcale, a ja wolę mieć dziecko najedzone zanim zaprowadzę
je do żłobka. Nie wiedzą, że zabawy
na świeżym powietrzu to ulubione
zajęcie obu moich pociech!
Jak już pisałam, nie jestem idealna
i… dobrze mi z tym.
nieidealnamama.pl-blog
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Z bloga wesołej emigrantki
W Polsce przepracowałam 14 lat
za biurkiem. Organizowałam i prowadziłam różne imprezy i zajęcia
dla milusińskich. Uwielbiałam tę
pracę. Szkoda tylko, że za wypłatę
nie można było własnym dzieciom
nawet dobrego jedzenia kupić, o
odzieży nie mówiąc. Nie przypuszczałam, że kiedyś w życiu będę
robić coś innego, że kiedyś ucieknę ze wsi i zobaczę choć kawałek
świata, że będę się uczyć języków,
poznawać ciekawych ludzi i zarabiać normalne pieniądze.
Jednak los niespodziewanie podarował mi coś takiego. Dziś pracuję
jako pomoc domowa. Mimo że nigdy nie lubiłam sprzątać, przyznam,
że ten zawód nawet mi się spodobał. Jest interesujący choć bardzo
męczący. Mimo że pracuję zalewie
na pół etatu, „padam na pysk”.
Dojeżdżanie po 10 km na rowerze,
nauka niderlandzkiego w systemie
intensywnym, mąż, trójka dzieci i
ogarnianie własnego domu z ogrodem, mają w tym zmęczeniu pewnie
niemały udział. Łatwo nie jest, ale za
to przygód wiele.
Kiedyś się zastanawiałam, jak to
jest sprzątać u kogoś? Teraz okazuje się, że sprzątnie czyjejś chałupy
nie różni się zbytnio od ogarniania
swojej pod względem technicznym i
czasochłonnym. Trzeba poodkurzać
na szafach, pod szafami, przegonić
pająki zza obrazów, umyć podłogi,
zlewy, kibelki, wanny, piekarniki,
posprzątać garaż, umyć okna, zrobić porządek w szafach, nakryć do
stołu, przełożyć pranie z pralki do
suszarki a stamtąd wyjąć i poskładać, umyć naczynia, posprzątać w
aucie... Każdy klient ma inne zadania dla pomocy domowej, a nasza
w tym głowa, by je wykonać prawidłowo. Mamy na to przeważnie 3-5h,
więc dziennie możemy oblecieć 2
mieszkania.

Źródło: www.eredaktor.pl

Źródło: www.dreamstime.com

Oczywiście w ciągu tego czasu człowiek jest w stanie wykonać określoną ilość czynności. Nie możemy się
godzić na wykonywanie wszystkiego, co sobie ktoś zażyczy, a niektórzy klienci mają fantazję ułańską.
Zasadniczo pierwszego dnia ustala
się z klientem, co będzie należało
do naszych obowiązków i musimy
ocenić, czy to, czego klient wymaga, jesteśmy w stanie wykonać bez
szkody dla swojego zdrowia i zadowolenia klienta, i mamy prawo się
nie zgodzić na wszystko.
Ludzie są różni. Znam trochę historii z życia pomocy domowych – nie
zawsze jest kolorowo. Myślę, że jest
w tym trochę winy samych pań, które niejednokrotnie bez mrugnięcia
okiem godzą się na wszystko, co sobie ktoś wymyśli. Każdy, kto kiedyś
gdzieś pracował, powinien wiedzieć,
że wypracowywanie 200% normy nie
jest dobrym pomysłem. Kobietki
często pracują pomimo choroby,
wykonują prace, które nie leżą w

naszym obowiązku lub są niebezpieczne dla zdrowia. Potem ludzie
wymagają takich samych poświęceń od innych, a ciężko przerwać
ten ciąg. Z kursu pamiętam, że instruktorka przestrzegała nas przed
nieopatrznym godzeniem się na
dodatkowe zadania. Zawsze trzeba
zaznaczyć, że jeśli mamy danego
dnia wykonać coś dodatkowo np.
posprzątać samochód, to coś innego
zrobimy tylko po łebkach lub wcale – to nasze prawo. Oczywiście czasem łatwiej napisać niż wykonać, bo
klient taki miły, bo chcemy pokazać
się od najlepszej strony itd. Jednak
musimy pamiętać, że nie jesteśmy
robotami tylko ludźmi.
Pomoc domowa to ciężki zawód.
Rzadko która kobieta jest w stanie
pracować na cały etat przez dłuższy
okres czasu, zwłaszcza gdy ma rodzinę, na której jej zależy. Jest to też
praca odpowiedzialna i wymagająca
dyskrecji. Zaglądając w każdy zakamarek, możemy zobaczyć rzeczy,
o których nawet najbliżsi sąsiedzi
czy rodzina nie mają pojęcia, a w
naszym interesie i dla dobra ogólnego jest, by tak pozostało.
Sprzątamy często podczas obecności właścicieli domu i musimy się
dostosować do życia mieszkańców.
Niektórzy mają nieoczekiwane pomysły. Wpadają nagle do domu z
obłoconym psem, który maszeruje
po świeżo wymytych podłogach,
przyprowadzają kominiarza do
czyszczenia kominka, gdy właśnie
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skończyliśmy odkurzanie w salonie,
jeszcze inni przychodzą z gośćmi na
lunch, gdy właśnie mamy w planach
sprzątanie tego rejonu domu, a raczej nie wypada wtedy miziać ludzi
odkurzaczem po nogach. Trzeba
przeto być zawsze czujnym i umieć
się szybko dostosowywać do sytuacji. Naszym zadaniem jest posprzątać wszystko i wszędzie, i to w taki
sposób, by być jak najmniej uciążliwym dla właścicieli.
Podczas sprzątania, gdy wymachujemy miotłami na wszystkie strony
i przestawiamy rzeczy, nietrudno o
wypadek. Niektóre domy przypominają muzeum, a te różne wazy,
obrazy czy inne starocie mogą być
droższe niż nasza roczna pensja. Co
prawda przy legalnej pracy mamy
ubezpieczenie, jednak czasem żadne
pieniądze nie są w stanie wynagrodzić wartości sentymentalnej, jaką
mają pamiątki rodzinne, czy rzadkie
przedmioty, a które niechcący taka
sprzątaczka może rozwalić, co oczywiście zdarza się nawet najlepszym.
Ważne jest też, by z głową używać
różnych produktów i czytać etykiety,
bowiem w dzisiejszych czasach na
wyposażenie i budowę domu składają się najdziwniejsze materiały a
na półkach znajdziemy dziesiątki
specyfików. Czasem spotyka się podłogi, ściany, czy półki z dziwnych i
rzadkich materiałów, które człowiek
widzi pierwszy raz w życiu i wtedy lepiej zapytać, co to jest i czy można to
coś np. moczyć. Ja do niedawna nie
wiedziałam, że pewien gatunek naturalnego kamienia wymaga wyla-

Źródło: www.dreamstime.com

nia na niego wiadra wody z mydłem,
którą ten kamień musi wchłonąć.
Zdziwiłam się też, gdy instruktorka
powiedziała, że mimo całej gamy
produktów do mycia okien, te nadal
najlepiej myje się metodą naszych
babć, czyli zwykłą wodą z octem.
Faktycznie, po użyciu gumowej
ściągaczki, często nawet ściereczka
nie jest za bardzo potrzebna, a szyby
lśnią i nie ma smug. Pamiętać tylko
trzeba, że ocet szkodzi silikonowi i
kamieniowi, więc daleko z nim od
marmuru i silikonowych fug.
Mimo że praca ta mi się spodobała,
że zarobki całkiem niezłe, to jed-

nak mam nadzieję, że uda mi się
w przyszłości jeszcze w jakimś innym zawodzie popracować, jakimś
bliższym moim upodobaniom i doświadczeniu.
Ta myśl motywuje mnie do nauki
języka i dodaje sił w codziennej walce z losem.
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi
znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach „Antwerpii
po polsku”.
Magdalena B-P
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Obcasy do wymiany, czyli genialne
buty
Każda kobieta kocha szpilki.
Wydłużają nogi, wyszczuplają sylwetkę i są bardzo sexy. Pasują do
każdego stroju i na każdą okazję.
Ale po kilku godzinach chodzenia
w butach na obcasach marzymy
tylko o tym, aby zamienić je na
wygodniejsze obuwie. Do tej pory
jedynym rozwiązaniem było noszenie drugiej pary butów w torebce,
albo świadoma całodniowa męczarnia na niebotycznie wysokich
obcasach. Teraz, za pomocą jednego przycisku, możemy zmienić płaskie balerinki w szałowe szpilki.
Tanya Heath, kanadyjska projektantka pracująca w Paryżu, wpadła
na genialny pomysł. Zaprojektowała
buty z wymiennymi obcasami.
Zmiana trwa bardzo krótko. Należy
nacisnąć czarny guziczek we wnętrzu buta i wyciągnąć obcas.
Następnie wsunąć kolejny obcas w
odpowiednie miejsce, a kliknięcie
zatrzasku potwierdzi, że instalacja
przebiegła pomyślnie. Dzięki szynie
i zatrzaskowi, który dodatkowo trzyma obcasy, nie ma szans, że wypną
się one bez kontroli posiadaczki
obuwia.
Kolekcja Heath oferuje paniom 20
rodzajów butów – od czółenek, sandałków, jesiennych botków, aż po
kozaki. Można wybierać spośród
220 różnych pod względem wielkości, kształtu, grubości czy koloru
obcasów. Do każdej pary dołączone
są różne typy obcasów – masywne
słupki, cienkie szpileczki, klocki.
Można również stworzyć obcasy

Źródło: www.oqusar.com

Źródło: www.oqusar.com

według własnego projektu.
Prace nad butami z wymiennymi obcasami trwały trzy lata. Tanya Heath
swoją technologię rozwijała wraz z
zespołem 14 inżynierów. Pracowało
z nimi także trzech projektantów i
trzech szewców. Obecnie, równolegle z realizacją bieżących zamówień,
prowadzone są działania mające na
celu obniżenie kosztów produkcji.
Globalny rozwój marki Tanya Heath
Paris zależy od pozyskania inwestorów. Marzeniem projektantki jest,
aby każda kobieta mogła cieszyć się
z butów z wymiennymi obcasami.
Buty Heath wykonywane są ręcz-

nie we Francji i nie wszędzie są do
kupienia. Ich cena jak na razie jest
wysoka. Najtańsze buty tej marki
kosztują 360 euro, a para obcasów
30 euro. W chwili obecnej można
je kupić w jednym z kilkunastu butików w Europie (w Belgii niestety
jeszcze nie), albo online (http://www.
tanyaheath.com/).
Projektantka wykorzystała swoją
wiedzę z zakresu technologii i mody
tworząc buty idealne. Swój wynalazek zadedykowała kobietom aktywnym, które chcą dobrze wyglądać, a
jednocześnie czuć się komfortowo.
Barbara Kamińska

Źródło: tanyaheathcanada.com
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Akademia Dobrych Manier

Savoir-vivre - Jak cię widzą, tak cię piszą
Jeśli zależy ci na tym, aby być dobrze postrzeganym w pracy czy
szkole, zapoznaj się z zasadami autoprezentacji. Nauczysz się robić
znakomite wrażenie.
Umiejętność właściwego zaprezentowania się jest niezbędna w relacjach
biznesowych, podczas wystąpień
publicznych, ale też na co dzień.
„Osoby, które chcą uchodzić za profesjonalistów, powinny pamiętać o
kilku prostych zasadach dotyczących
stroju, mowy ciała czy dykcji”.
Nie zapominajmy, że przy powitaniu kobieta pierwsza podaje rękę
mężczyźnie, a osoba wyższa rangą
– tej znajdującej się w hierarchii
niżej. Aby dobrze wypadać w towarzystwie, warto opanować również
sztukę świadomego wykonywania
ruchów. Unikajmy nadmiernego gestykulowania i chowania dłoni za siebie, ponieważ może to budzić irytację
i nieufność u naszych rozmówców.
Dress code w pracy obowiązuje 64%
Polaków, dlatego strój jest kwestią
niezwykle ważną. Należy wybierać
Źródło: www.kochasz.pl
stonowane kolory. Panie powinny
postawić na buty na niewysokim
obcasie i unikać balerinek. Jak dobrać długość sukienki i spódnicy? Od połowy kolana trzeba odmierzyć po 6
cm w jedną i drugą stronę. Wyznaczy to minimalną i maksymalną długość tych części garderoby.
Panowie muszą nosić skarpetki nieodsłaniające podczas siedzenia gołych nóg. Zanim usiądą, powinni rozpiąć
marynarkę. Po wstaniu konieczne jest ponowne zapięcie guzików, z wyjątkiem ostatniego. Dobrze ozdabiać strój
krawatem, innym każdego dnia tygodnia.
Oprócz tego warto ćwiczyć dykcję. Pamiętajmy też, że „królową wypowiedzi” jest pauza. Eksponujmy za jej pomocą najważniejsze słowa. „Jeśli chodzi o gesty, uczmy się tych dodających splendoru i blasku, a eliminujmy
te, które działają przeciwko nam”.
Maria Bujas-Łukaszewska
Pomysłodawczyni i główny koordynator
Akademii Dobrych Manier
www.etykieta.org
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Nabiał – jeść czy nie jeść?
Walory mleka doceniali już nasi
przodkowie, miało ono znaczenie ceremonialne, składano je w
ofierze bogom i duchom. Z greki
wywodzi się nazwa „galaktyka”
(„galaktikos” znaczy „mleczny”).
Żaden dorosły ssak oprócz człowieka nie żywi się mlekiem. Czy
wobec tego działamy wbrew naturze? Czy mleko rzeczywiście daje
naszemu organizmowi tak wiele
dobrego?
Czy nabiał jest zdrowy?
Odpowiadając na to pytanie wkraczam na przysłowiowe pole minowe. Albowiem od lat słyszymy, że
mleko doskonale wpływa na zęby
i kości, czyli osteoporoza nam nie
grozi. Tymczasem kolejne badania
nad wpływem mleka i jego przetworów na organizm człowieka już takie
optymistyczne nie są. Coraz częściej
słychać głosy, że krowie mleko jest
owszem dobre, ale dla cieląt, a nie
dla człowieka. Jeżeli poczciwe krasule nafaszerowane są genetycznie
modyfikowaną paszą, hormonami i
antybiotykami, jak mleko może być
zdrowe?
Wartości odżywcze mleka nie są tak
bogate jak mogłoby się wydawać.
Wprawdzie produkty nabiałowe
zawierają wapń, jednak nie tylko
mleko nam go dostarcza. Dobrym

Źródło: www.dreamstime.com

źródłem wapnia są zielone warzywa liściaste (brokuły, kapusta włoska, zielony groszek, kapusta, nać
pietruszki), groch, fasola, suszone
owoce, orzechy, migdały oraz różne
nasiona, w tym sezam.
Osoby uczulone na białka zawarte
w mleku, uzupełniają swoja dietę
dostarczając organizmowi białko
pochodzące z roślin czy mięs. Także
ludzie uczuleni na laktozę obywają
się bez mleka. Produkty nabiałowe
tak wychwalane przez telewizyjne
reklamy nie zawierają zbyt dużo witamin i tłuszczu, za to mają cukier
i barwniki. A tłuszcz z nabiału jest
bardzo zdrowy i ta teoria poparta
jest wieloma badaniami.
Nieprawdą jest, że tłuste krowie
mleko zawiera mniej wapnia od
mleka chudego. Różnice pomiędzy
tymi rodzajami mleka zależą prawie
wyłącznie od zawartości tłuszczu.
Mleko odtłuszczone zawiera tyle
samo białka, wapnia i witamin B
co mleko pełne, natomiast różni się
zmniejszoną kalorycznością oraz zawartością witamin rozpuszczalnych
w tłuszczach.
Najlepsze dla naszego organizmu
(ale w ograniczonych ilościach)
jest niepasteryzowane, surowe
mleko, lepsze kozie niż krowie.

Najzdrowsze jest mleko roślinne,
na przykład migdałowe zawierające
dużo wapnia, magnezu i innych cennych dla zdrowych kości substancji.
Niestety większość jogurtów i serów
dostępnych na rynku pochodzi z pasteryzowanego mleka, albo co gorsza, z mleka w proszku.
O czym należy pamiętać:
•Mleko UHT ma mniej witamin niż
mleko pasteryzowane. Technologia
UHT wymaga podgrzania mleka do
temperatury 135 stopni Celsjusza,
co powoduje pozbycie się wszelkich
organizmów – w tym pożytecznych
bakterii mlekowych i wielu cennych
witamin.
Mleko pasteryzowane ogrzewa się
tylko do temperatury nieco powyżej
71°C. Bakterie giną, ale witamin pozostaje trochę więcej. Takie mleko
trzeba jednak przechowywać w lodówce i wypić w ciągu dwóch dni.
•Niepasteryzowane mleko, kefir,
jogurty i niektóre sery zawierają
bardzo korzystne dla nas probiotyki, chroniące przed wieloma schorzeniami albo łagodzące ich objawy.
•Dzieciom nie powinno się podawać mleka bez tłuszczu. Ma niewiele wapnia i wartości odżywczych.
•Mleko krowie zawiera cztery razy
więcej wapnia niż mleko kobiece.
Niemowlęta nie potrzebują aż tak
dużych ilości wapnia, wysoka zawartość tego minerału w
podawanym im mleku krowim powoduje
odkładanie się nadmiaru wapnia w nerkach. Dlatego dzieci
w pierwszym roku
życia nie powinny
pić mleka „prosto od
krowy”.
• Mleko nie jest dla
dzieci niezbędnym
źródłem wapnia.
Ostatnie badania
wskazują, że zwiększone spożycie produktów mlecznych
przez dzieci i młodzież ma bardzo
ograniczony wpływ
na ich kości. Zdrowe
odżywianie oznacza
przede wszystkim
dietę bogatą w świeże
warzywa i owoce.
• Chude mleko nie
jest zdrowsze od tłustego. W pełnotłustym mleku znajdziemy witaminy z grupy
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A, B, D oraz wapń. Chude mleko zawiera bardzo mało tych składników
lub wręcz jest ich pozbawione.
Twaróg bez tajemnic
Panuje opinia, że twaróg jest bardzo
zdrowy, bo zawiera dużo wapnia.
Niestety nie jest to opinia prawdziwa. Twaróg powstaje w wyniku
ukwaszenia mleka, podczas którego
odsączana jest serwatka. I to w niej,
w 80 procentach zostaje wapń, czyli
to, co w produktach mlecznych jest
najcenniejsze. Końcowa zawartość
wapnia w serach twarogowych to ok.
50-00 mg na 100 g, czyli pięciokrotnie mniej niż w serze pleśniowym
i nawet dziesięciokrotnie mniej niż
w żółtym.
Twarogu nie można jeść bez ograniczeń, zawiera on bowiem więcej
białka niż wapnia. Nasze zapotrzebowanie na białko jest ograniczone i uzależnione od wagi. Wynosi
dziennie mniej więcej 1 g na kilogram masy ciała i nie wolno tej dawki przekraczać. Tymczasem twaróg
dostarcza nam tego białka nawet 20
g na 100 g produktu.
Twaróg, który kupujemy w sklepie,
produkowany jest z mleka pasteryzowanego o ściśle określonej zawartości tłuszczu. W zależności od
jego ilości, biały ser klasyfikuje się
jako tłusty, półtłusty bądź chudy.
Mniej białka zawsze będzie tam,
gdzie zastępuje go tłuszcz, a więc w
tłustych twarogach i serkach. Brak
tłuszczu w produkcie powoduje, że
nie przyswajamy witamin, które w
tłuszczach są rozpuszczalne.
Zdrowe jajka
Nie ma innego surowca spożywczego, który byłby równie bogaty
w składniki odżywcze i witaminy.
Białko jajek powinno stanowić podstawę każdej diety, a jedno żółtko
zaspokaja dzienne zapotrzebowanie
dorosłego człowieka na cholesterol
i jest prawdziwą skarbnicą witamin
A, D, E, K, B1 i B2, oraz niacyny, kwasu foliowego, fosforu, siarki, cynku
i żelaza.
Jajka zawierają także bardzo ważną
dla zdrowia lecytynę, która zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zapobiegając odkładaniu
się tłuszczu i cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych. Każdy
człowiek, jeżeli nie ma ku temu przeciwwskazań, powinien spożywać
około 5 jajek tygodniowo, a osoby z
podwyższonym cholesterolem – 3.
Jajka są bardzo wartościowe i odżywcze, a jednocześnie niskokaloryczne, średniej wielkości jajo ma
zaledwie 69,5 kcal.

Sery od A do Z
Zacznijmy od tego, że nazwa „ser”
powinna odnosić się tylko i wyłącznie do produktów wytwarzanych z
tłuszczu mlecznego. Jeżeli do sera
doda się chociaż odrobinę tłuszczu
roślinnego, to staje się on produktem seropodobnym. Osoby dbające
o linię powinny uważać na produkty
serowe obniżonej zawartości cholesterolu. Znajduje się w nich z reguły
utwardzony olej roślinny, czyli ten
najbardziej niezdrowy. Wyroby seropodobne pakowane są prawie tak
samo jak ich autentyczne odpowiedniki i leżą na sklepowych półkach
obok nich, o pomyłkę więc nietrudno. Dlatego zawsze należy uważnie
czytać etykiety.
Ser żółty dostarcza nam pełnowartościowego białka, którego nasz
organizm nie potrafi sam wytwarzać. Kilka plasterków żółtego sera
pokrywa prawie połowę dziennego
zapotrzebowania na białko. Można
więc nim spokojnie zastąpić mięso.
Żółty ser ma kilka razy więcej wapnia niż twaróg. By zapewnić sobie
dzienną dawkę wapnia, trzeba zjeść
aż kilogram twarogu lub tylko pięć
plasterków sera z dziurami. Ser żółty, jak wszystkie produkty mleczne,
zawiera kazeinę i witaminę D, poza
tym fosfor, wapń, białko i niektóre
witaminy.
Nieprawdziwy jest pogląd, że sery wędzone są bardzo zdrowe.
Wytwarza się je na ogół metodą
przemysłową, zanurzając je w chemicznym aromacie wędzarniczym.
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Jogurty
Prawdziwy jogurt jest naprawdę
zdrowy, ma białko i żywe kultury
bakterii. Najlepsze są jogurty naturalne i greckie, te owocowe mają w
swoim składzie barwniki, poprawiacze i ulepszacze.
Wszystkie jogurty zawierają bakterie kwasu mlekowego. Niektóre z
nich także bakterie probiotyczne,
których korzystny wpływ na zdrowie został udowodniony badaniami.
Natomiast desery jogurtowe nie zawierają bakterii kwasu mlekowego,
a probiotyków jest więcej w kapuście kiszonej i kiszonych ogórkach.
Zajadanie się chudym serem, mlekiem i jogurtami typu light w celu
zrzucenia zbędnych kilogramów
niczego nie daje. Kilogramów nie
ubędzie, może ich za to przybyć.
Dietetycy twierdzą, że pełnotłuste
produkty mleczne wcale nie tuczą,
za to jedzenie chudego nabiału może przynieść więcej szkody niż pożytku. Kiedy jemy chudy nabiał, nasz
organizm zdecydowanie gorzej przyswaja rozpuszczalne w tłuszczach
witaminy A, D, E czy K oraz wapń.
Aby mieć dobre samopoczucie i
zgrabną sylwetkę, należy więc sięgnąć po pełnotłuste mleko, sery czy
twarogi.
Sylwia Jaworska
Źródła:
akademiawitalnosci.pl, paleosmak.pl, magicznykociolek.blox.pl,
racjonalnystylzycia.wordpress.com
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Było bombowo!
5 grudnia ubiegłego roku, w czasie
utrzymującego się na poziomie trzecim stanu zagrożenia w Brukseli, w
sali Teatru St. Michel raz po raz rozbrzmiewały salwy… śmiechu. Artyści
czwartej edycji Brukselskiej Nocy
Kabaretowej, wieści docierające do
Polski o sytuacji panującej w Belgii
skwitowali krótko: „Cokolwiek się
nie dzieje i tak przyjeżdżamy – przecież Teatry działały nawet w czasach
okupacji!”.
Jak wiadomo w mrocznych czasach
zapotrzebowanie na humor nie maleje, a wręcz przeciwnie. Zaostrzone
środki ostrożności podjęte przez
organizatorów nie wpłynęły w najmniejszym nawet stopniu na fantastyczną atmosferę panującą w
Teatrze. Śmiało można stwierdzić,
że tak dobrej zabawy jeszcze w
Brukseli nie było!
Całość wieczoru poprowadził Rober
Korólczyk wcielając się w rolę
Górala, ironicznego komentatora
rzeczywistości. Przezabawne monologi wygłaszane gwarą, skakanie z

tematu na temat i proste rekwizyty
w postaci naręcza zakupowych pakunków, bądź damskiej torebki –
rozbawiły publiczność do łez.
Kabaret Pod Wyrwigroszem zaprezentował szalone tempo, niezliczoną
liczbę przebieranek, komedię omyłek. Teatralno-kabaretowy styl zabawnych tekstów, skecze, piosenki
i parodie potwierdziły, że ich wykonawcy ciągle są w bardzo wysokiej
formie, a spotkanie z nimi to gwarancja super spędzonego wieczoru.
Kabaret Smile, którego nazwa (z
jęz. ang. uśmiech, uśmiechnij się)
do czegoś zobowiązuje, bez pudła
wywiązał się ze swojej misji. Trójka
chłopaków z Lublina żywiołowo i
doprawdy kapitalnie odegrała swoje opierające się na żarcie sytuacyjnym skecze. Do jednego z nich
zdołali nawet zaangażować całą rozentuzjazmowaną publiczność.
Kolejna edycja Brukselskiej Nocy
Kabaretowej odbędzie się w sobo-

tę, 21 maja br. Świetna okazja do
wspólnego świętowania bowiem to
już piąta Benka oraz 15-lecie działalności kabaretu Neo-Nówka, który
wraz z zespołem Żarówki wystąpi
ze specjalnie przygotowanym na tę
okazję wyjątkowym jubileuszowym
programem.
Bilety są już dostępne na: www.benka.be
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom:
Airport-Transport.be, Brzoska
Construction, Lodzkie House,
Diversa Print, Save-Insurance,
Niedziela.nl, Niedziela.be, Lunch
&More, KobusArt Photos.
Gorące podziękowania dla fantastycznych patronów medialnych:
TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP
2, Antwerpia po polsku, Gazetka,
Ipsa24, Wizytówka.be, wyrazy
uznania dla sklepów dystrybuujących bilety, dzielnej i wiernej
publiczności oraz wszystkich,
którzy przyczynili się do sukcesu
4.Brukselskiej Nocy Kabaretowej.
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Szlachetne zdrowie
Śpij kochanie, śpij
Sen jest stanem czynnościowym
ośrodkowego układu nerwowego,
w którym dochodzi do zniesienia
świadomości. Przeciwieństwem
jest stan czuwania.
Chociaż sen jest podstawą naszego
zdrowia i poprawnego funkcjonowania, współczesny świat zepchnął
jego znaczenie na margines. W
ciągu ostatniego stulecia ludzkość
skróciła czas snu o dwie godziny.
Na początku XX wieku człowiek spał
średnio około 9 godzin. Teraz ciągle
brakuje nam czasu na wszystko to,
co oferuje i czego żąda od nas nasze współczesne życie, a dzieje się
to często kosztem snu. Niemal 50%
pacjentów lekarzy pierwszego kontaktu cierpi na bezsenność, kłopoty z zaśnięciem lub złą jakość snu
(tzw. sen nieregenerujący). Do tego
śpimy krócej niż nam się wydaje.
Wykazano, że osoba spędzająca w
łóżku 7,5 godziny, faktycznie śpi tylko 6,1 godzin.
Organizm chory potrzebuje więcej
snu, niż zdrowy, który powinien
spać około 8 godzin.
Dlaczego śpimy?
Naukowcy nie mają jednoznacznej,
dokładnej odpowiedzi na to pytanie.
Słowo „wypoczynek” wydaje się być
najbardziej oczywiste, choć podczas
snu w organizmie człowieka dzieją
się procesy, które nie występują lub
występują w większym stopniu, niż
w okresie czuwania.
Co prawda Thomas Edison twierdził, że „sen to karygodna strata
czasu odziedziczona po przodkach,
którzy marnowali dzień, siedząc w
jaskini”, jednak sam uwielbiał ucinać sobie drzemki podczas dnia. Ale
naukowcy „nie śpią”.
Prof. Russel Foster, neurobiolog z
Uniwersytetu Oksfordzkiego przeprowadził analizy, które dowodzą,
że bez snu w fazie REM trzykrotnie
słabnie nasza zdolność do opanowywania nowych zadań i kreatywność.
Tracimy też umiejętność regeneracji. Na początku głębokiego snu do
krwi wydzielają się znaczne ilości
hormonu wzrostu, który odpowiedzialny jest też za regenerację tkanek.
Badacze z Uniwersytetu w Rochester
w Nowym Jorku ustalili, że sen
umożliwia mózgowi oczyszczenie
się z toksycznych odpadów procesu

metabolizmu. Są one usuwane przez
płyn mózgowo-rdzeniowy, który
przepływając przez mózg, zbiera pozostałości po zachodzących w nim
procesach odżywczych. Podczas
snu komórki się kurczą, dzięki temu powstają wolne przestrzenie,
przez które ów płyn może przepływać. Wniosek? – Zaśmiecony i nieoczyszczony mózg zaczyna działać
coraz gorzej.
Przypuszcza się też, że podczas snu,
w mózgu aktywne są synapsy, których nie wykorzystujemy podczas
czuwania. Zapewnia to podtrzymanie pełnionych przez nie funkcji i
nie pozwala zaniknąć nieużywanym
połączeniom. Podczas snu dochodzi
też do tzw. konsolidacji pamięci, czyli utrwalania nabytych informacji.
Sądzi się też, że najważniejszym
powodem dla którego śpimy, jest
konieczność zmniejszenia aktywności neuronów. Przywraca to ich
wyjściową zdolność reakcji na bodźce (pobudliwość), która rośnie w czasie czuwania. W ten sposób mózg
„odpoczywa”.
Istnieje hipoteza, wg której sen to
„sprzątanie” umysłu po całodziennej nauce, kiedy to powstają nowe
połączenia nerwowe. W czasie snu
umysł porządkuje dane i usuwa te,
które uważa za niepotrzebne.
Dla zdrowia i urody
W pierwszej fazie sen regeneruje,
jest kosmetykiem i balsamem dla
ciała.
Uwaga! Sen jest najbardziej regenerujący przed północą.
W tym czasie organizm odbudowuje się, naprawia, usprawnia i usuwa
mikrouszkodzenia powstałe w nim
w ciągu dnia. Tę godzinę potraktujmy jako godzinę nr „zero”, co w sumie z poniższymi da 8 godzin.
Sen po północy
1-sza godzina: w tym czasie najczęściej miewamy sny. Jeśli jesteśmy
chorzy, objawy mogą się nasilać i
spowodować wybudzenie.
2-ga godzina: wątroba zaczyna pracować intensywnie i usuwa szkodliwe
substancje nagromadzone w ciągu
dnia. Cały organizm spowalnia i
wszystkie inne narządy oszczędzają
dla niej energię.
3-cia godzina: organizm najbardziej
wypoczywa. Wątroba wykonała już
swoją pracę. Oddech i tętno spowal-

Źródło: www.na-pulpit.com

niają, spada też ciśnienie krwi.
4-ta godzina: organizm zaczyna powoli się wybudzać. W tym czasie do
mózgu napływa mniej krwi, organizm w tym okresie snu jest najsłabszy. Statystyki mówią, że jest to czas,
kiedy następuje najwięcej zgonów.
5-ta godzina: nerki zaczynają intensywnie pracować. Jeśli przed
pójściem spać wypiliśmy zbyt dużo
płynów, o tej porze często wybudzamy się, aby iść do toalety.
6-ta godzina: powoli zaczynamy się
wybudzać, podwyższa się poziom
hormonów.
7-ma godzina: trwa wybudzanie
się, układ odpornościowy pracuje
najsprawniej.
Powyższy podział na godzinne fazy
zależy od indywidualnych uwarunkowań. Ale czy zawsze zasypiamy
przed północą?
Bezsenność
Cierpi na nią 30 – 35% populacji
(częściej kobiety), u 7,5% ludzi zaburzenia snu trwają ponad rok. Wśród
ludzi 65+ problem dotyka ok. 42%.
Zaburzenia snu polegają na trudnościach w zasypianiu, utrzymaniu snu
nocnego lub zbyt wczesnym lub późnym budzeniu się.
Bezsenność dzielimy na:
Przygodną – która trwa do kilku dni,
krótkotrwałą – do trzech tygodni, tu
skutkami są senność i zmęczenie w
ciągu dnia.
Przewlekłą (chroniczną), kiedy problemy z zasypianiem występują co
najmniej trzy razy w tygodniu przez
przynajmniej miesiąc. – Skutki to
gorsza sprawność psychomotoryczna i obniżenie nastroju.
Przyczyny bezsenności
Zwykle jest ona zjawiskiem wtórnym do jakiejś pierwotnej choroby,
najczęściej depresji lub zaburzeń
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lękowych.
Przy bezsenności przygodnej lub
krótkotrwałej: najczęściej stres,
problemy i towarzyszące im emocje.
Także zbyt wysoka temperatura w
sypialni, picie znacznych ilości kawy
oraz herbaty i przyjmowane leki.
Bezsenność przewlekła może być
pierwotna, czyli spowodowana wewnętrznymi nieprawidłowościami
generowania snu, lub wtórna, w
wyniku zaburzeń depresyjnych lub
lękowych, schorzeń ciała, działania
lub odstawienia substancji psychoaktywnych. Co ciekawe: zaburzenia
depresyjne powodują wcześniejsze
budzenie się, zaburzenia lękowe
zwykle skutkują problemami z zasypianiem.
Jeśli chodzi o komfort miejsca do
spania, sugeruje się, aby obok oczywistych spraw pamiętać, iż poziom
odpowiedzialnej za sen melatoniny (wydzielanej przez szyszynkę)
zmniejsza się przy zapalonym świetle, tak jak w ciągu dnia.
W łóżku nie powinno się czytać,
oglądać TV, jeść. Lepiej jest wstać z
łóżka. Zmuszanie się do snu, który
nie nadchodzi, nie ma sensu. Lepiej
wstać i zaczekać na senność robiąc
coś sensownego, ale niepobudzającego. Książka – tak, horror – nie.
Brak snu – konsekwencje
Bezsenność powoduje choroby psychiczne oraz fizyczne, np.:
Co jest we wspomnianych wyżej
„śmieciach” zalegających mózg?
Najwięcej wśród nich jest amyloid-beta – białka, które jest ciągle produkowane przez mózg.
Powstawanie w mózgu osadu z
amyloidu-beta, który nie został usunięty podczas prawidłowego snu,
to kluczowy etap w wykluwaniu się
choroby Alzheimera.
Prof. Foster i jego zespół doszli do
jeszcze innych wniosków.
Według ich danych, schizofrenicy
zwykle nie spali w nocy, lecz w ciągu dnia. Kiedy podawano im środki
nasenne, aby wyregulować sen, objawy choroby zmniejszały się niemal
o połowę. U 20% ludzi z bezsennością powoduje też ona wystąpienie
zaburzeń lękowych lub depresji, aż
do myśli samobójczych włącznie.
Pacjenci cierpiący na bezsenność
dwa razy częściej spożywają alkohol
przed snem. Podobnie jak w przypadku depresji, bezsenność może
prowadzić do uzależnienia od alkoholu oraz nawrotu do istniejącego
wcześniej nałogu.
U pacjentów z bezsennością obserwuje się spadek funkcji poznawczych. Skutkuje to obniżeniem koncentracji, problemami z pamięcią,

uwagą, wnioskowaniem oraz rozwiązywaniem problemów i odpornością na stres.
Robotnicy zmianowi, pozbawieni regularnego rytmu dobowego, zapadają znacznie częściej od pozostałych
na nowotwory.
Połowa osób, sypiających pięć lub
mniej godzin na dobę, cierpi na
otyłość, bo utrata snu prowadzi do
uwolnienia greliny, czyli hormonu
głodu. Bezsenność powoduje zaburzenia gospodarki węglowodanowej
– upośledzoną tolerancję glukozy
oraz cukrzycę typu 2. Powoduje też
nadciśnienie tętnicze.
Brak snu jest znacznie bardziej
niebezpieczny niż alkohol czy narkotyki. – Co trzeci kierowca przynajmniej raz w życiu zapada w
mikrosen za kółkiem, co stanowi
duży procent powodów wypadków.
Generalnie, osoby z bezsennością są
bardziej podatne na różne choroby,
m. in. z powodu osłabienia układu
odpornościowego.
Środki nasenne
Ich przyjmowanie przynosi poprawę
jakości snu, łatwość zasypiania, czy
przespaną noc, ale daje też niekorzystne efekty: zawroty głowy, utratę
równowagi, dezorientację. Mimo korzyści, jaką jest poprawa snu, rośnie
ryzyko efektów ubocznych. Ponadto
starsze osoby są prawie dwukrotnie
bardziej narażone na niekorzystne
skutki działania leków nasennych.
U osób 60+ używanie leków nasennych może przynosić więcej negatywnych efektów ubocznych, niż
korzyści.
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Ciekawostki
Już jedna nieprzespana noc powoduje bardziej pozytywną ocenę
skutków naszego postępowania,
jednocześnie spada krytyczna ocena – myślimy mniej logicznie i racjonalnie.
Nauka zna przypadek mężczyzny,
który nie zmrużył oka przez 33 lata.
Naukowcy odkryli gen, którego mutacja pozwala żyć komfortowo przy
dwóch godzinach snu na dobę.
Napoleon sypiał bardzo mało i mawiał: „Tylko durnie i cherlaki potrzebują więcej snu”.
Albert Einstein spał po 10 godzin,
a potem się jeszcze wylegiwał – i w
łóżku sformułował najważniejsze
fragmenty teorii względności.
Najdłuższa odnotowana bezsenność
wynosiła 264 godziny i 12 minut, a
po niej sen wyrównawczy trwał 14
godzin i 40 minut.
Żyrafy śpią 2 godziny na dobę, nietoperze – 20 godzin.
Wszelkie decyzje tyczące leczenia,
należy konsultować z lekarzem.
Ten artykuł jest zbiorem niektórych
informacji zawartych w niżej wymienionych źródłach. Zagadnienia
snu ciągle są przedmiotem badań
naukowych i jest wiele teorii, w
których zapewne drzemie ziarno
prawdy.
Michał Nowacki
Źródła:
weekend.gazeta.pl, http://odkrywcy.pl, www.polskieradio.pl, nasen.
info.pl

Źródło: www.dreamstime.com
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Kącik absurdu
Teorie spiskowe
Wyznawcy spiskowych teorii mają stuprocentową pewność, że nic
nie dzieje się przez przypadek.
Nieważne, czy dotyczy to kolejnego trzęsienia ziemi, tsunami,
wybuchu wulkanu, powodzi czy
innej żywiołowej klęski. Dla nich
wszystko jest precyzyjnie zaplanowaną katastrofą, spiskiem tajnych
stowarzyszeń, służb specjalnych,
czy speców z branży informatycznej. I chociaż ta wiedza często jest
delikatnie mówiąc niedorzeczna,
za sprawą mediów i internetu, wyznawców teorii spiskowych z każdym dniem przybywa.
Lądowanie na Księżycu, którego
nie było
Pisarz Bill Kaysing w 1976 roku jako
pierwszy sformułował teorię według
której Amerykanie nigdy nie byli na
Księżycu. Twierdzi on wręcz, że 20
lipca 1969 roku pierwsze lądowanie
człowieka na Srebrnym Globie było jedną wielką mistyfikacją i oszustwem. Amerykanie zainscenizowali
kosmiczne przedstawienie, a Neil
Armstrong swoje słynne zdanie „To
jest mały krok człowieka, ale wielki
skok dla ludzkości” wypowiedział
nie na Księżycu, ale w studiu filmowym na Ziemi.
Zwolennicy powyższej tezy są przekonani, że cały program Apollo, to
jedna wielka „ściema”, a Agencja
Kosmiczna NASA sfabrykowała
zdjęcia, filmy, próbki skał księżycowych i inne dowody.

Źródło: www.losyziemi.pl

Globalne ocieplenie, czyli wielkie
oszustwo
Wyznawcy spiskowych teorii są
przekonani, że problem globalnego
ocieplenia został sztucznie wykreowany przez media, naukowców i
polityków, nie jest potwierdzony naukowo i można go nazwać wielkim
przekrętem. Twierdzą, że rosnące
globalne temperatury są zjawiskiem
jak najbardziej naturalnym i nie zostały wywołane przez ludzi.
Sceptycy uważają, że w tym temacie
kłamią wszyscy: eksperci, ekolodzy,
organizacje pozarządowe, media i
przywódcy wielkich mocarstw.
Chodzi tylko i wyłącznie o ogromne granty finansowe przeznaczone
na pseudo badania, które trafiają do
kieszeni nieuczciwych naukowców,
współpracujących z nimi polityków
i mediów.
Co naprawdę wydarzyło się 11
września 2001 roku?
Tego dnia zmienił się świat. Cztery
amerykańskie samoloty pasażerskie zostały uprowadzone i skierowane na ważne obiekty na terenie
USA. Tysiące ludzi straciło życie.
Dwa samoloty wbiły się w wieże
World Trade Center. Zwolennicy
spiskowych teorii są przekonani,
że był to kontrolowany wybuch za
którym stały amerykańskie służby
specjalne. Niektórzy twierdzą wręcz,
że to one zorganizowały ten zamach.
„Rząd USA o wszystkim wiedział, a

zamiast samolotów w budynki uderzyły rakiety” – taka opinia powtarzana jest coraz częściej.
Ciekawy jest także los budynku
WTC7, 47-piętrowego drapacza
chmur znajdującego się nieco na
północ od World Trade Center. Nie
uderzył w niego żaden samolot, a
mimo to budynek uległ całkowitej
destrukcji. Spiskowa teoria mówi,
że został zniszczony, ponieważ znajdowały się w nim dokumenty przedstawiające korporacyjne oszustwa
na wielką skalę.
Ostatni samolot, który roztrzaskał się w pobliżu Shanksville w
Pensylwanii, również był sterowany
przez amerykańskie służby – uważają wyznawcy spiskowych teorii.
Według nich rozbiła się podstawiona maszyna, a lot samolotu United
Airlines zakończył się szczęśliwie na
lotnisku w Cleveland. Jego pasażerowie przeżyli i zostali ukryci, a co
gorsza, nawet zamordowani przez
rządowych agentów.
„Spiskowcy” zwracają uwagę na
jeszcze jedną istotną sprawę. W
zamachach z 2001 roku nie zginął
żaden Żyd. Świadczy to o tym, że
naród żydowski wiedział o ataku
i odpowiednio wcześniej został o
nim ostrzeżony. Niektórzy twierdzą
nawet, że to nie Osama bin Laden
stał za tymi zamachami, ale właśnie
Żydzi.
Elvis żyje i ma się dobrze
16 sierpnia 1977 roku Elvis Presley
został znaleziony martwy na podłodze łazienki w swojej willi w
Graceland. Od tego czasu, każdego
roku, fani króla rock’n’rolla przyjeżdżają do Graceland, aby oddać mu
hołd.
Wątpliwości dotyczące śmierci
Elvisa pojawiły się od razu po ujawnieniu informacji o jego zgonie. Do
dzisiaj funkcjonuje w obiegu wiele
teorii spiskowych na temat jego rzekomej śmierci. Najpopularniejsza z
nich głosi, że Elvis nadal żyje, a pochowany został jego brat bliźniak,
sobowtór albo woskowa figura.
Skoro pogrzeb „Króla” odbył się zaledwie dzień po jego śmierci, w jaki
sposób udało się rodzinie w ciągu
jednego dnia przygotować ręcznie
rzeźbioną trumnę w której został pochowany? – pytają fani Elvisa.
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się kurczaki środkiem powodującym impotencję u czarnoskórych
mężczyzn. Powyższa teoria straciła
sens kiedy właścicielem firmy został Afroamerykanin, jednak sceptyków to nie przekonało. Być może
teraz „podtruwani” są na przykład
Chińczycy.

Źródło: www.testotraduzione.it

Inna z teorii mówi o tym, że kariera
Presleya była tylko przykrywką dla
jego działalności w CIA, a dom w
Graceland miał być siedzibą siatki
szpiegowskiej. Według innej, Elvis
upozorował swoją śmierć, by uniknąć długów, jakie miał u mafii po
nieudanych interesach.
Przez lata powtarzano, że Elvis
Presley nie umarł, a jedynie zniknął, zaszywając się w ukryciu przed
światem. Donoszono m.in. o groźnym wypadku motocyklowym, który miał się dla niego skończyć złamaniem nogi. „Faktyczna” śmierć
Króla miała nastąpić w 1990 roku.
Narzędzie szatana
Kod kreskowy jest to graficzna reprezentacja informacji, wyrażona
poprzez kombinacje ciemnych i
jasnych elementów, służąca do automatycznego odczytywania informacji. Jednak według wyznawców
teorii konspiracyjnych nie jest to
zwykły sposób na zapisanie informacji o produktach sklepowych
na całym świecie. Kody kreskowe
są narzędziem szatana. W każdym
z nich ukryta została Liczba Bestii –
666. Kto chce, niech wierzy.
KFC - wróg czarnoskórych mężczyzn
Pułkownik Colonel Sanders, założyciel KFC, jednej z największych
sieci restauracji typu fast food na
świecie, był ponoć zagorzałym zwolennikiem stowarzyszenia Ku Klux
Klan i jak wieść spiskowa niesie,
zapisał 10 proc. swoich dochodów
właśnie tej organizacji.
W Stanach Zjednoczonych
Kentucky Fried Chicken uważane
jest za ulubiony fast food czarnoskórej części mieszkańców tego
kraju. Zwolennicy spiskowych teorii twierdzą, że w KFC nasącza

Naziści na Księżycu
Wielu spiskowych teorii doczekał
się Hitler i jego poplecznicy. Jedna
z nich mówi o tym, że w 1942 roku
naziści wylądowali na Księżycu i
tam założyli swoją bazę wojskową.
Na dodatek nawiązali kontakt z pozaziemską cywilizacją.
Hitlerowcy znaleźli się na
Srebrnym Globie dzięki wysoko
rozwiniętej kosmicznej technologii. Wylądowali na Mare Imbrium
(Morze Deszczowe), drugim co do
wielkości księżycowym morzu. Do
lotu na Księżyc wykorzystali latające
spodki, lub rakietę Miethe.
Pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na Srebrnym Globie,
był oczywiście Niemiec, kapitan
Werner Theisenberg z Kriegsmarine
(Marynarka Wojenna III Rzeszy).
Podczas przechadzki po Księżycu
ubrany był w specjalny skafander
Draeger.
Dowodem na prawdziwość powyższych teorii są zdjęcia z 2009 roku,
rzekomo wykonane przez tajemniczą sondę kosmiczną Cassipeia,
pokazujące strukturę w formie
swastyki w kraterze Schrödingera
znajdującym się w pobliżu południowego bieguna Księżyca. Zwolennicy
teorii spiskowych uzyskali w ten
sposób dowód na to, że po drugiej
wojnie światowej Naziści po prostu
uciekli na Księżyc. I Hitler jakimś
sposobem też się tam znalazł.
Obcy są wśród nas
Strefa 51, zwana inaczej „Krainą
snów” lub „Krainą marzeń”, od dawna znana jest wszystkim poszukiwaczom sensacji oraz osobom zafascynowanym tematyką pozaziemskich
cywilizacji. Wybudowana została w
latach 50-tych ubiegłego wieku dla
amerykańskiej CIA. Przez wiele lat
rząd USA zaprzeczał jej istnieniu,
dopiero w 2013 roku ukazała się
oficjalna informacja potwierdzająca ten fakt.
Ponoć w Strefie 51 podejmowane
są decyzje niezwykle ważne dla
dziejów świata, i badania dotyczące
pozaziemskich cywilizacji, o których
wiedzą tylko nieliczne jednostki. Na
terenie bazy odbywają się eksperymenty testujące nowe rodzaje broni,

Źródło: www.dafont.com

oraz badania dotyczące podróży w
czasie. Mówi się też o tym, że powstają tu samoloty poruszające się
z prędkością niemożliwą do osiągnięcia dla współczesnej techniki, a
dodatkowo nie emitujące żadnego
dźwięku podczas lotu. Niektórzy
świadkowie podają, że w tych okolicach obserwowali niezwykłe obiekty latające, przypominające statki
kosmiczne.
Wtargnięcie na teren bazy może
się dla intruza zakończyć strzałem
bez wcześniejszego ostrzeżenia, a
specjalne czujniki są w stanie wykryć człowieka i odróżnić go od
żyjących na tym obszarze zwierząt.
Obiektu nie wolno fotografować,
jednak udało się tego dokonać rosyjskiemu satelicie. Stąd wiadomo,
że tworzy ją kompleks budynków
oraz pas startowy, jeden z najdłuższych na świecie, który przechodzi
przez jezioro Groom. Przy wejściu
na teren Strefy ustawiono tablice
ostrzegające przed konsekwencjami przekroczenia zakazanej granicy. Przestrzeń powietrzną nad bazą
uznano za najlepiej i najdokładniej
strzeżony obszar powietrzny w USA.
Ile prawdy kryje się w przedstawionych przeze mnie hipotezach,
nie wiadomo. Prawdopodobnie nigdy nie zostaną one wyjaśnione.
Jedyne, co wydaje się pewne to
fakt, że niektórzy ludzie naprawdę
takich spiskowych teorii potrzebują. Zwłaszcza ci, którzy zarabiają na
nich bardzo duże pieniądze.
Malwina Komysz
Źródła:
blogs.sundaymercury.net, joemonster.org, wiz.pl, onet.pl,
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Słowo o byle czym
Byli sobie on i ona. Nie ma tutaj
znaczenia, kto będzie stroną bardziej zranioną, gdyż wyrażanie
uczuć jest objęte absolutnym równouprawnieniem. Załóżmy jednak,
że cierpieć będzie on – nadajmy mu
imię Adam, a osobą powodującą
cierpienie będzie Ewa.
Pewnego zimowego dnia – a mróz
był srogi, bo aż minus jeden stopień
Celsjusza, co w Belgii jest ostatnio
normą – Adam, będąc na krawędzi
załamania nerwowego z powodu
chłodu zarówno w aurze jak i w sferze jej uczuć, podjął desperacki krok,
gdyż dłużej zdzierżyć już nie mógł.
Po mozolnej wielomiesięcznej emocjonalnej wspinaczce, Adam wczołgał się wreszcie na olbrzymią górę
swoich uczuć usypaną z samych
najczerwieńszych róż i najbielszych
lilii, po czym ostatkiem sił drżącym
szeptem wypowiedział „kocham
cię”. Przez twarz Ewy przemknął
powiew wiosny i echo najbardziej
słonecznego dnia ostatniego lata,
ale – co się dzieje! – Jej twarz spochmurniała. Adam zdecydowanym
ruchem został odepchnięty, Ewa bez
słowa zniknęła w tłumie.
Na nic zdały się jego próby umówienia się na kolejne spotkanie. Ewa
zamknęła się w najzimniejszej komnacie na szczycie swojej lodowej góry. Adam cierpiał długo, aż w końcu
żar jego uczuć zaczął wygasać. Jaki
był powód reakcji Ewy?
Lęk przed bliskością
Adam był pozytywnym człowiekiem
i doskonałym kandydatem na życiowego partnera Ewy. Niestety, ona
przestraszyła się jego uczucia, a także własnych uczuć. Bała się związku z drugim człowiekiem, dlatego
uciekła przed zacieśniającą się pętlą
bliskości.
Lęk przed bliskością jest jedną z wielu fobii. Bywają one uświadomione
lub nie, czasami można je pokonać,
czasami towarzyszą komuś przez całe życie. Najczęściej single tłumaczą
swoją samotność świadomym wyborem, komfortem, karierą itd., ale
rzadko przyznają się do lęku przed
bliskością. Takie osoby chętnie wybierają zawody albo zajęcia związane z koniecznością podróżowania:
stewardesa, przedstawiciel handlowy, marynarz, tłumacz itd.
Powody
Bardzo często lęk przed bliskością
ma swój początek w dzieciństwie,
zależy od relacji z rodzicami, a także pomiędzy nimi. Jeżeli w domu

rodzinnym była ciągła huśtawka
nastrojów, kłótnie przeplatane okresami względnego spokoju, albo stan
ustawicznego napięcia, bliskość
kojarzyła się dziecku negatywnie z
powodu braku poczucia bezpieczeństwa. Jeśli rodzice byli nadopiekuńczy, bliskość kojarzyła się z ograniczeniem wolności i możliwości
kontrolowania własnego życia. Lęk
ten może też być spowodowany odrzuceniem przez eks-partnera.
Adam poczuł się zraniony i nie wiadomo, czy kiedykolwiek odważy
się wyznać kobiecie swoje uczucia.
Chyba że uda mu się porozmawiać
z Ewą i dojść, jakie były prawdziwe
przyczyny jej reakcji, aby samemu
nie popaść w lęk przed bliskością.
Jak się objawia?
– Na wiele sposobów i nie wszystkie formy występują jednocześnie
– przede wszystkim trudnością w
nawiązaniu bliskiej relacji z drugim
człowiekiem, a także emocjonalną
huśtawką „bądź przy mnie – odejdź;
chcę się zaangażować – nie chcę się
z nikim wiązać”.
Nawet jeżeli dana osoba przez splot
życiowych okoliczności zwiąże się z
partnerem, występują u niej określone zachowania. Towarzyszy jej ciągły lęk przed porzuceniem. Związek
wymaga kompromisów, dlatego często ktoś taki każde ustępstwo traktuje jako utratę własnego ja. Może
wystąpić ciągłe obwinianie się o
wszelkie niepowodzenia poprzednich lub obecnego związku. Osoba
taka może obawiać się zdemaskowania i opuszczenia przez partnera,
gdyż może on uważać, że nie spełnia
jego/jej oczekiwań. Dlatego często
spełnia jego wszystkie zachcianki,
nawet te niewypowiedziane, aby zasłużyć sobie na miłość. Bywa też, że
taka osoba dąsa się, jest obrażona na
cały świat, gdyż uważa, iż partner powinien odgadywać jej oczekiwania
bez ich komunikowania. Sądzi też,
że dobry związek to taki, w którym
nie ma konfliktów i rozmów na trudne tematy.
Ktoś dotknięty
lękiem przed
bliskością może bez żadnej
bezpośredniej
przyczyny zniknąć na kilka
godzin, kilka
dni. Nie odbiera telefonu nawet od najbliższych, ani nie
odpowiada na

SMS-y. W ten sposób przejawia się
element odepchnięcia i stawianie
muru, co jest powrotem do świata
jego lęków i daje mu złudne poczucie, że znalazł się we własnym, bezpiecznym świecie.
Jak z tym walczyć?
Podstawą jest poznanie prawdy o
sobie, samoakceptacja i poczucie
własnej wartości. Bez tego trudno
jest zbudować prawdziwą relację z
drugim człowiekiem, raczej tworzy
się układ polegający na podporządkowaniu i spełnianiu czyichś żądań
i oczekiwań. Kto docenia sam siebie,
rzadziej doświadcza upokorzenia
lub zawstydzenia, w ten sposób nie
musi się bronić lub atakować, by
nie tracić godności. Osoba z lękiem
przed bliskością powinna zdobyć się
na szczerą rozmowę i poprosić o wyrozumiałość, jednocześnie zadeklarować chęć pracy nad sobą. Warto
wspomnieć np. o swoich lękach z
dzieciństwa. Takie słowa jak: „staram się zaufać ci, ale boję się”, „nie
oczekuj, że otworzę się z dnia na
dzień”, „nawet jeśli cię odpycham,
bądź ze mną”, dadzą partnerowi motywację do wyrozumiałości i współpracy. Będą też znakomitym testem
na jego intencje i trwałość uczucia.
Jeśli partner nie zna rozterek i prawdziwych powodów „budowania murów” przez osobę z lękiem, weźmie
to do siebie i uzna, że jest personą
non grata w jej życiu. Osiągnięcie
porozumienia w zakresie swobody
i wytyczania granic w związku jest
bardzo istotne. Wspólne życie nie
powinno być więzieniem dla żadnej
ze stron. „Oznacza natomiast potrzebę zrzucenia masek, odkrycia się,
pokazania wstydu, swojej ciemnej
strony”.
Warto pokazać siebie takimi, jakimi
jesteśmy naprawdę. Zamykanie się
w „bezpiecznej” zbroi nie chroni, raczej oddziela od innych ludzi.
Michał Nowacki
Źródła: kobieta.onet.pl, itc1.nazwa.
pl, mydwoje.pl.
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Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii

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

Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii

Rue des Francs 28. 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 21
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405
po godzinach pracy urzędu, wyłącznie w sprawach pilnych takich jak
nagłe zgony, wypadki, zagrożenia
życia
Fax +32 (0)12 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl
Szkolny Punkt Konsultacyjny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PADŁAŚ ?
POWSTAǸ !
Podnieś koronę i …
Zmień biuro.
03/345 00 00
Actoplus Home Services Dienstencheques, Mechelsesteenweg 151, 2018 Antwerpen

