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Co słychać w Antwerpii?
Antwerpia będzie miała swój „Central Park”
Rozstrzygnięty został konkurs na „Gedempte
Zuiderdokken”, czyli zagospodarowanie przestrzeni
Zuiderdokken. Konkurs wygrała szwajcarsko belgijska
pracownia architektoniczna, której projekt zyskał największe uznanie nie tylko jurorów, ale również mieszkańców miasta. Oto jak będzie wyglądał w przyszłości
antwerpski „Central Park”

Źródło: www.hln.be

Nowe Muzeum Diamentów
Już wiadomo jak będzie nazywać się Muzeum
Diamentów, którego otwarcie przewidziane jest w 2017
roku. DIVA. Tą nazwą miasto Antwerpia i rada prowincji chcą przyciągnąć nie tylko turystów, ale i mieszkańców, do nowopowstałego muzealnego kompleksu u
zbiegu Suikerrui i Gildekamersstraat.
Dawne Volkskundemuseum przy Gildekamerstraat i
Etnografische museum na Suikerrui zostaną odnowione i połączone. W ten sposób powstanie przestrzeń dla
jednego wielkiego muzeum, dumy Antwerpii – DIVA.
Nazwa nie jest przypadkowa. Określenie „diva” w języku włoskim znaczy „gwiazda”. DIVA to także skrót od
Diamant van Antwerpen. Jest to również hołd dla ponadczasowego hitu „Lucy In The Sky With Diamonds”
zespołu The Beatles. Największy diament świata „Lucy”
jest gwiazdą wśród diamentów, dla Antwerpii taką
gwiazdą są diamenty.
To będzie coś więcej niż muzeum. Będzie to centrum
wiedzy o diamentach, ich historii, sposobie obróbki,
biżuterii i złotnictwie.
W 2014 roku miasto i prowincja Antwerpia zakupiły na własność zabudowania Volkskundemuseum i
Etnografische museum za 6 milionów euro. Koszt remontu wyniesie około 5,5 mln euro. Prace ruszają w
drugiej połowie 2016 roku.

De Gedempte Zuikerdokken - obecny wygląd i zwycięski projekt.
Źródło: www.gva.be

Nowości w antwerpskim ZOO
Tegoroczny sezon turystyczny rozpocznie się w antwerpskim ZOO od wielkich niespodzianek. Największym
hitem stanie się bez wątpienia nowa sawanna – część kompleksu afrykańskiego przeznaczona dla bawołów
afrykańskich w towarzystwie wielu gatunków afrykańskich ptaków (ponad 150 osobników). Woliera będzie
miała do 15 metrów wysokości i ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, a zwierzęta będzie można
oglądać z trzech poziomów. A propos oglądania. Powstaje również nowa restauracja, całkowicie ze szkła, z której
będzie widać większość terenu ogrodu. W centrum znajdzie się plac zabaw dla najmłodszych, a tuż za nim dla
nieco starszych dzieci.
Na razie budowla rośnie w oczach, a dyrekcja ogrodu, w oczekiwaniu na oddanie do użytku nowych obiektów, zaprasza mieszkańców miasta na wirtualny spacer po ZOO. Przez
specjalne okulary Rift-bril można zobaczyć antwerpski ogród takim, jakim wkrótce się
stanie, obejrzeć szklaną restaurację, sawannę, nowy Welkomstplein, czy Marmeren Zaal.
Wystarczy przejść przez bramę ogrodu i skierować się do Kleinapengebouw.
Ciekawa strona:
www.zooantwerpen.be/fotolink
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Źródło: www.ogistyka.wnp.pl

Port w Antwerpii liderem Północnej Europy
Przeładowując w 2015 roku 9,7 mln TEU drobnicy –
o 7,9 proc. więcej niż rok wcześniej, port w Antwerpii
został pod tym względem wyraźnym zwycięzcą wśród
głównych portów Północnej Europy. Tym samym
zdystansował on pod względem obrotów drobnicy w
kontenerach dotychczasowy drugi największy port w
Europie – w Hamburgu.
Zdaniem ekspertów, port w Antwerpii osiągnął sukces
kosztem innego belgijskiego portu – w Zeebrugge. Jego
wolumen spadł w ub. roku aż o 24 proc., do 1,6 mln
TEU. Spowodowane jest to m. in. ucieczką armatorów
z sojuszu M2 do Antwerpii.
W ubiegłym roku prawie wszystkie porty Północnej
Europy odnotowały spadki w przewozie kontenerów.
Jednak w statystykach wyróżnia się, i to znacząco, port
w Antwerpii. W 2015 roku nie dość, że utrzymał się
na pozycji lidera, to jeszcze odnotował wzrost o 7,9%
co pozwoliło mu jeszcze bardziej zdystansować drugi
największy port w Europie – w Hamburgu.

marzec 2016

Kulinarny przewodnik dla cukrzyków
Codzienność osób chorujących na cukrzycę nie jest
łatwa. Dodatkowo, utrudniona jest przez znikomą ilość
restauracji dostosowanych do ich potrzeb. Brak możliwości zrobienia sobie zastrzyku, czy nieodpowiednie
potrawy serwowane w restauracjach, to bolączka diabetyków.
Z myślą o cukrzykach organizacja Zucsu stworzyła specjalny przewodnik gastronomiczny po antwerpskich
restauracjach.
Przewodnik zawiera wiele potrzebnych informacji:
adresy kawiarni i restauracji przyjaznych diabetykom,
wykaz miejsc, w których mogą zjeść specjalnie przygotowane dla nich posiłki i bez skrępowania zrobić sobie
zastrzyk. Korzystając z przewodnika, osoby chorujące
na cukrzycę mogą sprawdzić, w której z antwerpskich
restauracji znajdą odpowiednie dla siebie menu.
Pomysłodawcy podkreślają, że znalezienie się w przewodniku było dla wielu restauracji nie lada wyzwaniem.
Poczynając od jadłospisu, w którym każde danie musi
zawierać szczegółowe wyliczenie ilości zawartych w
nim węglowodanów, poprzez specjalne niskokaloryczne desery, aż do odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowego żywienia cukrzyków.
W Antwerpii miejscem najbardziej przyjaznym diabetykom jest według przewodnika restauracja De Kleine
Zavel, (Stoofstraat 2, 2000 Antwerpen). Polecana jest
zresztą wszystkim tym, którzy chcą smacznie, a przede
wszystkim zdrowo zjeść.
Przewodnik Zucsu można kupić poprzez stronę internetową: zucsu.com, w aptekach, lub zamówić w księgarniach.

Źródło: www.zucsu.com

Źródło: www.screenflanders.be

Antwerpia - najszczęśliwsze miasto w Belgii
Antwerpia jest nie tylko najszczęśliwszym miastem w
Belgii, ale także jednym z piętnastu najszczęśliwszych
miast w Europie.
Tak wynika z badań przeprowadzonych przez
Eurobarometr. W trakcie sondażu brano pod uwagę
między innymi jakość życia w danym mieście, obecność infrastruktury sportowej i jakość komunikacji
publicznej, ankietowanych poproszono o odpowiedź
na pytanie, na ile podoba im się życie w mieście, czy
zadowala ich jakość życia i czy jest ono dla nich miastem przyjaznym.
52 proc. mieszkańców Antwerpii twierdzi, że w swoim mieście czują się bardzo szczęśliwi i zadowoleni z
jakości życia, 45 proc. uważa się za ludzi spełnionych.
Antwerpia wypadła lepiej niż Amsterdam i Manchester.
Najszczęśliwsi Europejczycy żyją w Aalborg (Dania),
Kopenhadze (także Dania) i Reykjaviku w Islandii.

Antwerpia miastem rowerów
Rower jest transportem preferowanym przez mieszkańców Antwerpii. Ponad 36 proc. z nich używa tego środka
lokomocji na dojazdy do pracy, a 33 proc. korzysta z
niego systematycznie w wolnym czasie.
Z przeprowadzonego ostatnio sondażu na potrzeby nowej kampanii reklamującej rower jako najlepszy środek
transportu wynika, że w wolnym czasie ponad 40 proc.
Antwerpczykow jeździ rowerem każdego lub prawie
każdego dnia.

Źródło: www.fietsendegeus.be

Opracowała: Barbara Kamińska

6

Antwerpia po polsku

marzec 2016

Poznajemy Flandrię

Miasta i miasteczka - Kortrijk
Miasto w prowincji Flandria
Zachodnia nad rzeką Leie. Znane
z przemysłu włókienniczego i maszynowego, ośrodek obróbki kamieni szlachetnych. Port rzeczny
oraz ważny węzeł drogowy i kolejowy. Miasto słynie także z targów
autobusowych. Zamieszkuje je ponad 75 tysięcy ludności.
Historia tego jednego z najstarszych miast Belgii sięga czasów
rzymskich, kiedy nosiło nazwę
Cortoriacum i było kolonią usytuowaną na skrzyżowaniu ważnych
szlaków handlowych. Po upadku
cesarstwa rzymskiego panowanie
nad miastem przejęli Frankowie.
Położenie tuż przy granicy z Francją
powodowało ciągłe najazdy ze strony sąsiadów, dlatego w IX wieku
ówczesny hrabia Flandrii Baldwin
II Łysy otoczył miasto potężnymi fortyfikacjami, żeby jego mieszkańcy
mogli cieszyć się spokojem.
Miasto wciąż było wciągane w
wojny, które przetaczały się przez
Flandrię.
Prawa miejskie Kortrijk uzyskało
w 1190 roku od Filipa z Alzacji. W
okresie średniowiecza stało się głównym producentem lnu w Europie
Zachodniej, ośrodkiem handlu suknem i miastem zasobnym.
W 1302 roku w pobliżu miasta rozegrana została słynna bitwa pod
Courtrai znana w historii jako „bitwa
złotych ostróg”. Flamandowie uzbrojeni w widły, topory i piki przeciw-

stawili się rycerstwu francuskiego
króla Filipa, totalnie rozgramiając
doborową armię.
Pogardzając nisko urodzonymi
przeciwnikami, francuscy rycerze
wpadli w zastawioną przez przeciwnika pułapkę, zanurzając się w błoto. Zostali zmasakrowani stając się
ofiarami własnej pychy i arogancji.
O rozmiarach klęski najlepiej świadczy to, że na polu bitwy odnaleziono
700 złotych ostróg. Obecnie 11 lipca – dzień zwycięstwa Flamandów
nad Francuzami, obchodzony jest
we Flandrii jako święto narodowe.
W 1323 roku we Flandrii wybuchło kolejne powstanie, tym razem
przeciwko ich własnemu władcy
Ludwikowi I. Takiej okazji nie przepuścili Francuzi i ponownie zaatakowali Flandrię. Bitwa o Kassel rozegrana w 1328 roku była ostatnim
starciem przed pełnym przejęciem
kontroli przez Francję.
Wiek XVI upłynął pod znakiem
powstań i wojen. Ludwik XIV okupował Kortrijk pięć razy w ciągu 60
lat, w wyniku czego miejskie fortyfikacje zostały zrównane z ziemią. Na
mocy postanowień Unii Utrechckiej,
cały ten obszar przeszedł pod panowanie Austrii.
XIX wiek był dla Kortrijk okresem
prosperity. Fabryki tekstylne dawały pracę robotnikom i podatki władzom miasta.

Obie wojny światowe odcisnęły swoje piętno na Kortrijk. Latem 1917 roku miasto zostało zbombardowane,
jednak większe zniszczenia spowodowały naloty aliantów w 1944 roku.
Zniszczona została znaczna część
zabytkowej zabudowy wraz z Grote
Markt.
W XX wieku miasto zaczęło podupadać. Fabryki nie wytrzymały konkurencji, robotnicy stracili pracę,
a miejska kasa świeciła pustkami.
Mieszkańcy w poszukiwaniu lepszego życia zaczęli opuszczać Kortrijk.
Potrzebny był pomysł jak powstrzymać ten proces. Lokalne władze,
projektanci, studenci kierunków
technicznych i artystycznych oraz
biznesmeni stworzyli partnerstwo
Designregio Kortrijk. Ta współpraca trwa do dnia dzisiejszego. Przedstawiciele Designregio
Kortrijk podpowiadają przedsiębiorcom jak wykorzystywać własny
potencjał, uczą młodych ludzi kreatywnego podejścia do problemów i
organizują wiele przedsięwzięć promujących ciekawe pomysły.
W Kortrijk działa wielu wybitnych
belgijskich architektów, którzy odcisnęli swój ślad na pejzażu miasta
projektując nowoczesny gmach
sądu – Pałac Sprawiedliwości czy
rekultywując nadbrzeże rzeki Leie.
Dziś Kortrijk szczyci się mianem
„miasta architektury i designu”.
Idealnie połączyło nowoczesność z
tradycją.
Co warto zobaczyć
Grote Markt
Rynek stanowi architektoniczną
mieszankę kilku starych i nowych
budynków, które otaczają ozdobioną malowniczymi wieżyczkami
XIV-wieczną dzwonnicę (Beffroi), jedyną pozostałość średniowiecznych
sukiennic. Dawniej służyła ona do
ostrzegania mieszkańców o nadchodzącym niebezpieczeństwie, dzisiaj
jest jednym z najcenniejszych zabytków Kortrijk, który został wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. U stóp dzwonnicy wznosi
się imponujący pomnik ofiar wojny.
Na fasadzie ratusza widnieją współczesne posągi hrabiów Flandrii.
Wewnątrz budynku można zoba-
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czyć dwa wspaniale XVI-to wieczne
kominki.
Sint Maartenskerk
XIII-to wieczny, gotycki kościół,
skrywa w swoim wnętrzu pozłacane
kamienne tabernakulum ze smukłymi kolumnami, za którymi kryje się
kilka figurek, między innymi Jezusa
z krzyżem – dzieło Hendrika Maesa
z XVI wieku. Dwukrotnie odbudowywany po zniszczeniach wojennych (XIV i XIX wiek), z carillonem
składającym się z 48 dzwonów jest
jednym z miejsc najchętniej odwiedzanych przez turystów.
Onze Lieve Vrouwkerk
Budynek świątyni dominuje wśród
okolicznych zabudowań. Dawniej
był dwa razy większy i stanowił część
miejskich fortyfikacji. W 1302 roku
nawa kościoła została zasypana stosami ostróg z butów zabitych lub
umierających francuskich rycerzy
rozgromionych przez Flamandów w
bitwie pod Courtrai.
Większa część kościoła ozdobiona
jest dekoracjami w stylu barokowym. Wart obejrzenia jest obraz
„Podniesienie krzyża”, jedno z ostatnich dzieł van Dycka, namalowane
przed jego wyjazdem do Anglii.
Interesująca jest także Kaplica
Hrabiów wyróżniająca się pełnymi
surowej prostoty XI-X-wiecznymi
portretami w niszach ściennych.
Największą atrakcją kościoła jest
alabastrowy posąg św. Katarzyny
trzymającej w lewej ręce zakończone kolcami koło, którym łamali ją
oprawcy.
Begijnhof
Ufundowany w 1238 roku przez
Joannę Konstantynopolitańską.
Kilkakrotnie zniszczony, przebudo-

wany został w XVII wieku.
Oryginalną gotycką kaplicę powstałą w 1464 roku, przebudowano w XVIII wieku w stylu barokowym. W takim samym stylu są
domy beginek. Obecnie w Begijnhof
mieści się niewielkie muzeum
(Begijnhofmuseum), pokazujące
proste życie członkiń tego powstałego na terenie Flandrii stowarzyszenia religijnego.
Wieże Broeltorens
Dwie przysadziste, średniowieczne
bliźniacze wieże – jedyna pozostałość starych murów miejskich z
XIII-XV wieku. Wieża wysunięta bardziej na południe, to XIII-to wieczna
Speyetoren. Druga, Ingelburgtoren,
pochodzi z wieku XV. Pomiędzy
dwiema wieżami jest most kamienny Broel, ozdobiony w środku figurą świętego Nepomucena, patrona
topielców.

Stedelijk Museum
Warte jest obejrzenia z powodu interesującej kolekcji wytwarzanych
w mieście koronek i adamaszków
oraz kilku obrazów XVI-to wiecznego artysty flamandzkiego Roelandta
Savery’ego.
Baggaertshof
Mały, przyjemny ogród, oaza spokoju. Można zwiedzić niewielki kościołek oraz dom z zachowanymi starymi meblami i wyposażeniem.
Ciekawostki
• W 1812 roku w Kortrijk urodził
się słynny belgijski pisarz Hendrik
Conscience. Swoje dzieła pisał głównie w języku niderlandzkim, a jego
twórczość odegrała znaczącą rolę w
budzeniu flamandzkiej świadomości narodowej w XIX wieku.
• Co dwa lata miasto jest światową
stolicą autobusów. Od 1971 roku odbywają się tam Busworld Kortrijk.
Są to najstarsze i najbardziej znane
targi autobusów. Od 2001 Busworld
International organizuje imprezy siostrzane na 5 kontynentach.
Najbliższe targi będą miały miejsce
w terminie: 20-25.10.2017 – Kortrijk
Xpo.
Kortrijk to miasto o specyficznym
charakterze, odmienne od innych
flamandzkich miast, bardziej francuskie niż belgijskie. Turystów kusi
zabytkami i oferuje wiele atrakcji.
Bardzo duża ilość ścieżek rowerowych umożliwia połączenie sportu
z turystyką.
Beata Jasińska
Źródła: Pascal „Przewodnik po
Belgii”, www.belepok.com
Fot.: www.aniawinter.com
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Przypominamy
Pomoc lekarska w weekend lub święta
Kiedy w weekend lub dni świąteczne przydarzy się nam choroba, możemy udać się do jednego
z czterech dyżurujących punktów
opieki medycznej w Antwerpii.
Pilna pomoc lekarza nie zawsze
musi oznaczać wizyty w szpitalu.

Wykaz dyżurujących punktów pomocy medycznej:
• Huisartsenwachtpost Antwerpen
Noord: Lange Bremstraat 70, 2170
Merksem, Tel.: 0900 10 512
• Huisartsenwachtpost Deurne –
Borgerhout: Herentalsebaan 71-77,
2100 Deurne, Tel.: 0900 10 512
• Huisartsenwachtpost Antwerpen
Centrum: Lange Leemstraat 187,
2018 Antwerpen, Tel.: 0900 10 512
• Huisartsenwachtpost Antwerpen
Zuid: Goedetijdstraat 140, 2660
Hoboken, Tel.: 03 828 09 09

W jednym z czterech punktów
można zasięgnąć porady i uzyskać
pomoc w weekend od piątku od godziny 19 do poniedziałku do godziny
7 rano. W dzień świąteczny od godziny 19 do 7 rano dnia następnego.
Na spotkanie z lekarzem nie trzeba
się umawiać, wystarczy przyjść do
jednego z punktów medycznych.
Jeżeli ktoś jest zbyt chory, aby udać
się do lekarza, lekarz dyżurujący
przyjdzie do niego do domu.
Koszty:
• Piątek od 19:00 do 21:00 – konsultacja w punkcie medycznym 29
euro, wizyta domowa 49 euro,
• Wieczór przed dniem świątecznym od 19:00 do 21:00 – konsultacja w punkcie medycznym 29 euro,
wizyta domowa 49 euro
• Weekend pomiędzy 8:00 a 21:00 –
konsultacja w punkcie medycznym
37 euro, wizyta domowa 55,50 euro
• Dzień świąteczny pomiędzy 8:00 a

Wiecej informacji na stronie:
www.hwpantwerpen.be
21:00 – konsultacja w punkcie medycznym 37 euro, wizyta domowa
55,50 euro
• Weekend pomiędzy 21:00 a 8:00 –
konsultacja w punkcie medycznym
49 euro, wizyta domowa 85 euro
• Dzień świąteczny pomiędzy 21:00
a 8:00 – konsultacja w punkcie medycznym 49 euro, wizyta domowa
85 euro
Należy mieć przy sobie dokument
tożsamości, naklejkę mutualiteit,
oraz leki, które się w tym czasie zażywa. Można płacić gotówką lub kartą.

Ważne dla kierowców
Od 1 lutego 2017 roku, pojazdy najbardziej zanieczyszczające środowisko nie będą już mogły wjeżdżać do Śródmieścia i
Linkeroever, które to rejony zostaną strefami niskiej emisji
(Lage-emissiezone - LEZ). W ten sposób jakość powietrza
w mieście ma się poprawić.
Powyższy przepis dotyczyć będzie wszystkich typów pojazdów
oprócz motocykli i motorowerów. Za pomocą kilku kliknięć
myszką każdy kierowca będzie mógł sprawdzić, czy jego
samochód, od 1 lutego 2017 roku będzie mógł wjechać do
miejskich stref niskiej emisji. Wystarczy wejść na stronę:
emissiezones-checktool.antwerpen.be.
Od 1 marca do końca czerwca czynne będą 42 punkty informacyjne w centrach serwisowych Zorgbedrijf Antwerpen. Będzie
można udać się tam z dokumentami samochodu i uzyskać
informacje, czy dany pojazd spełnia odpowiednie wymogi
i czy będzie mógł wjeżdżać do Śródmieścia i Linkeroever.
Wykaz punktów informacyjnych i więcej informacji o LEZ
można znaleźć na stronie:
www.slimnaarantwerpen.be/lez

Mieszkańcy z rejonów:
2050 (Antwerpen-Linkeroever) oraz
2600 (Berchem), nie mogą korzystać
z pomocy w wyżej wymienionych
punktach medycznych.
W nagłym przypadku powinni skontaktować się z lekarzem, który pełni
dyżur pod numerem telefonu:
0900 10 215 (€ 0,50/minut).
www.antwerpen.be
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sieci do Polski i z Polski
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pamiątki Batszewa Dagan.
Opisując to wydarzenie dziennikarz
„Metra” określił obóz koncentracyjny w Oświęcimiu „polskim nazistowskim obozem zagłady”. Błąd szybko
wychwycili pracownicy Ambasady
Polski w Brukseli na Twitterze nawołując do pilnego sprostowania.
Wysłany został także oficjalny list
od ambasadora Artura Harazima.
fakt.pl

Przegląd
prasy
belgijskiej
Plan walki z islamskim ekstremizmem
Rząd Belgii przyjął plan zwalczania
islamskiego radykalizmu i zagrożenia przemocą zakładający zatrudnienie dodatkowo 1000 policjantów w
ciągu najbliższych czterech lat.
Minister bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych Jan Jambon powiedział,
że przewiduje się zwiększenie sił policyjnych o 300 funkcjonariuszy w
tym roku i o ponad 500 do 2017 roku. Policjanci mają zostać rozmieszczeni w rejonach, w których działają
radykalni islamiści. Przewidziano
też zainstalowanie 260 kamer, które będą monitorowały ruch na autostradach.
Listopadowe zamachy terrorystyczne w Paryżu, w których zginęło 130
osób, były przygotowane w Belgii.
Czterech z zamachowców z Paryża,
w tym domniemany przywódca
Abdelhamid Abaooud, mieszkało w
brukselskiej dzielnicy Molenbeek.
Dzielnica ta będzie jednym z ośmiu
rejonów objętych przyjętym w piątek
rządowym planem.
deredactie.be
Sciąganie niezapłaconych mandatów
Belgowie, z tytułu niezapłaconych
grzywien czy zaległych mandatów,
są winni urzędowi skarbowemu
miliony euro. W związku z trudnościami w ich odzyskaniu, od lutego
Urząd Skarbowy zmienił zasady
działania. Zamiast za każdym razem wysyłać ponaglające pisma
do zapłaty czy informować o tym
fakcie komornika, urząd będzie w
stałym kontakcie z pracodawcami
i bankami dłużników. To oni będą
teraz odbierali zaległe pieniądze z
tytułu niezapłaconych mandatów,
zaległości w stosunku do banków,
sądowych grzywien, czy niezapłaconych kwot za wynajem mieszkania
i przekazywali je państwu.
deredactie.be
Harry Potter w Belgii
Tego lata miłośników Harrego
Pottera w Belgii czeka nie lada gratka. Od 30 czerwca do 11 września,
w Brukseli będzie miała miejsce

wystawa dotycząca serii filmów o
Potterze. Już teraz bilety rozchodzą się jak przysłowiowe „ciepłe
bułeczki”, sprzedano ich już ponad
50 tysięcy. Miłośnicy Harrego mogą
jeszcze zakupić bilety w cenie 19,90
euro – osoba dorosła oraz 14,90 euro
dzieci w wieku 4-14 lat.
knack.be
Zaniepokojeni burmistrzowie
Włodarze Zeerbrugge, Brugii i
Ostendy zabrali głos w sprawie
nielegalnych imigrantów przybywających do Belgii. Wyrazili swoje zaniepokojenie faktem przyjmowania
kolejnych azylantów, których przyjmowanie narzuca im belgijski rząd.
W wywiadzie udzielonym knack.
be burmistrzowie stwierdzili, że
chociaż w pełni rozumieją sytuację
ludzi uciekających do Europy przed
wojną, to przyjmowanie kolejnych
imigrantów jest co najmniej nierozważne. Zakwaterowywanie ich na
terenach sąsiadujących z portem
i przystanią promową stwarza niebezpieczne precedensy. Imigranci,
którzy będą chcieli dostać się do
Wielkiej Brytanii, mogą nie tylko oblegać połączenia promowe, ale także
wpaść w ręce handlarzy ludźmi.
knack.be
Belgijska gazeta pisze o „polskich
obozach zagłady”
Dziennik „Metro” opisywał niedawno najnowszy eksponat, który trafił
do Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Były to malutkie skórzane trzewiki, wykonane przez więźniarkę z
Oświęcimia.
Zabawkę na rzecz muzeum przekazała Batszewa Dagan, która w
czasie II wojny światowej także
przebywała w Auschwitz. – Była ze
mną Żydówka z Niemiec o semickim wyglądzie. Miała śniadą skórę
i smutne oczy. Była żoną policjanta,
Niemca w Berlinie, i miała córeczkę.
Była smutna i opowiadała o swoim
dziecku, że tęskni. Zastanawiała się
czy wyjdzie stąd kiedyś. I zrobiła
mi niespodziankę, podarowała mi
te pantofelki. Powiedziała: „żeby
one ciebie na wolność zaniosły” –
opowiadała podczas przekazania

Kolarski skandal
Belgijska kolarka Femke Van den
Driessche jest podejrzana o doping
technologiczny. Międzynarodowa
Unia Kolarska (UCI) zatrzymała
do kontroli jej rower po wyścigu
przełajowych mistrzostw świata w
Heusden-Zolder.
Według państwowej telewizji belgijskiej w ramie roweru był ukryty mały silnik. Selekcjoner reprezentacji
gospodarzy Rudy De Bie przyznał,
że jest zszokowany tym odkryciem.
– Nigdy nie sądziłem, że takie rzeczy
są możliwe. To skandal, że otoczenie
Femke oszukiwało belgijską federację – oświadczył.
To pierwszy taki przypadek w historii kolarstwa. Do przepisów UCI
już wcześniej wprowadzono kary
za ewentualne oszustwo technologiczne: dyskwalifikację zawodnika,
zawieszenie na minimum pół roku
oraz grzywnę w wysokości do 200
euro.
ATV
Czarny humor w paradzie karnawałowej
Nietypowa parada karnawałowa
przeszła przez belgijskie miasto
Aalst. Kolejnej edycji imprezy jak
zawsze towarzyszyła świetna zabawa i czarny humor nawiązujący do
ostatnich, nierzadko tragicznych
wydarzeń na świecie.
Wśród maszerujących postaci nie zabrakło największych światowych polityków. Pojawili się m.in. Władimir
Putin, Angela Merkel, Francois
Hollande czy Barack Obama.
Pojawiła się także „firma przeprowadzkowa Abdeslam” – nawiązująca do nazwiska organizatora zamachów terrorystycznych w Paryżu.
Były też kpiny z belgijskiej kolarki
Femke Van Den Driessche, która
miała się ścigać na rowerze wyposażonym w silnik.
X –news
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Ziemia płaska jak naleśnik
Wydawać by się mogło, że w XXI
wieku nikt nie poddaje w wątpliwość faktu, że Ziemia jest okrągła.
Okazuje się, że część Belgów myśli
nieco inaczej.
Ekipa flamandzkiego programu
satyrycznego „De Ideale Wereld”
(„Świat Idealny”) przepytała mieszkańców Tienen na okoliczność,
czy nasza planeta jest okrągła, czy
płaska. Kiedy udzielali prawidłowej
odpowiedzi, dziennikarz przekonywał ich, że są w błędzie, powołując
się na wywody amerykańskiego
pseudonaukowca i ludowe wierzenia. Niektóre z odpytywanych osób,
pod wpływem argumentów dziennikarza, dały się przekonać obalając
w ten sposób powszechnie znany
fakt mówiący o tym, że Ziemia jest
okrągła. Niektóre z odpowiedzi przyprawić mogą o ból głowy. Na przykład: „Gdyby Ziemia była okrągła, to
byśmy z niej spadli”, „Skoro mapy
są płaskie, to i Ziemia jest plaska”,
„Gdyby ziemia była okrągła, to woda
z mórz i oceanów by z niej przecież
spłynęła”. Logiczne – prawda?
Dziennikarze wybrali Tienen nieprzypadkowo. Licząca około 33 tysięcy mieszkańców gmina uzyskała
w raporcie badającym poziom zadowolenia Belgów z gminy, w której
mieszkają, uzyskała najgorszą ocenę
w całej Flandrii. Zbulwersowane taką opinią lokalne władze rozpoczęły kampanię pod hasłem „We love
Tienen”. W ramach tej właśnie promocji program „De Ideale Wereld”
kręcony był w tym, a nie innym
miejscu.
gva.be
Flandria coraz mniej belgijska
Co roku zwiększa się we Flandrii
liczba obcokrajowców. Na początku
ubiegłego roku w tym rejonie Belgii
zamieszkiwało około 500 tysięcy
osób mających obce korzenie, czyli
prawie 8 proc. całkowitej populacji.
Dla porównania dziesięć lat wcześniej było to zaledwie 4,9 proc.
Biorąc pod uwagę osoby, które nabyły belgijskie obywatelstwo, oraz ich
dzieci, liczba osób – mieszkańców
Flandrii posiadających zagraniczne
korzenie wzrasta do 1,2 miliona czyli
18% populacji. Jedna czwarta przybyszów pochodzi z krajów sąsiednich,
a połowa z krajów Unii Europejskiej.
Nowi przybysze najchętniej osiedlają się w okolicach Brukseli, obszarze
graniczącym z Holandią oraz w trójkącie rozciągającym się pomiędzy
Brukselą, Gent i Antwerpią.
Wielu imigrantów, a zwłaszcza osoby z Europy Wschodniej i te pocho-

dzące spoza UE, wskazuje na duże
trudności w znalezieniu pracy. Stopa
zatrudnienia wśród przybyszów spoza UE sięga obecnie jedynie 50%. Te
osoby są również bardziej narażone
na dochody poniżej granicy ubóstwa
i większe trudności z płaceniem rachunków.
niedziela.be
Droższe papierosy?
Partia CD&V postuluje wprowadzenie w życie radykalnych zmian dotyczących papierosów. Według polityków tej partii ceny papierosów
powinny wzrosnąć o co najmniej
50%, a ceny tytoniu o 100%.
Oprócz tego CD&V domaga się
podniesienia minimalnego wieku
pozwalającego na zakup papierosów. Obecnie jest to 16 lat, a według CD&V powinno to być 18 lat.
Flamandzcy chadecy chcą również,
by wprowadzono w Belgii całkowity
zakaz sprzedaży papierosów smakowych (np. mentolowych) oraz zakazano jakiejkolwiek reklamy tych
produktów.
Z kolei współrządząca partia N-VA
zaprezentowała projekt ustawy podwyższającej minimalny wiek pozwalający na zakup papierosów z 16 do
18 lat.
„Het Nieuwsblad”
Mandaty za palenie w samochodzie
Flamandzcy liberałowie wysunęli
postulat, aby karać kierowców palących papierosy w samochodzie,
jeżeli podróżują wspólnie z dziećmi.
Nowa ustawa pozwoli karać kierowców palących papierosy w samocho-
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dzie, w którym znajdują się dzieci do
lat 16. Mandat za takie wykroczenie
miałby wynieść 120 euro. Kierowcy,
którzy nie zapłaciliby kary, trafialiby
do sądu, gdzie groziłaby im grzywna
w wysokości od 156 euro do nawet
6.000 euro.
Według Dirka Janssena z OV&D,
dzieci są szczególnie mocno narażone na tak zwane „bierne palenie”,
co bardzo niekorzystnie wpływa na
ich zdrowie.
Ustawa ma zostać uchwalona jeszcze
przed wakacjami. Projekt popiera zarówno minister zdrowia Maggie De
Block, jak również posłowie CD&V.
„Het Laatste Nieuws”.
Nowy tunel kolejowy
Na początku kwietnia zostanie otwarty tunel kolejowy będący częścią Regional Express Network.
Podróżni będą mogli podróżować
bezpośrednio z dworca BrusselsSchuman w Dzielnicy Europejskiej
do lotniska Zaventem.
Pierwotnie trasa miała być oddana
do użytku w grudniu 2015 roku,
jednak na skutek podniesionego zagrożenia terrorystycznego, otwarcie
zostało przesunięte w czasie.
Jednak zanim tunel zostanie otwarty, przeprowadzone zostaną testowe ćwiczenia awaryjne, w których
udział weźmie około 100 statystów.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z
planem, od 5 kwietnia pasażerowie
będą mogli cieszyć się z nowego połączenia.
deredeactie.be
Opracowała:
Karolina Morawska
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Ciąża i urlop macierzyński
ciąży. Na przykład jeśli pracownica
popełniła poważny błąd w pracy, jeśli przedsiębiorstwo jest w trakcie
reorganizacji, bądź z przyczyn ekonomcznych.
Jeśli kobieta w ciąży została zwolniona z pracy, ma prawo poprosić
pracodawcę o pisemne podanie
przyczyny zwolnienia.

O czym powinna wiedzieć kobieta
w ciąży zatrudniona na umowę o
pracę? O czym powinna wiedzieć
kobieta w ciąży pobierająca zasiłek dla bezrobotnych? Jak długo
trwa urlop macierzyński? Kiedy
przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego? Jakich formalności
należy dopełnić aby otrzymać zasiłek macierzyński?
Kiedy kobieta powinna powiadomić pracodawcę, że jest w ciąży?
Kobieta zatrudniona na umowę o pracę, która zaszła w ciążę, powinna jak
najszybciej zawiadomić o tym swojego pracadawcę. Powiadomienie
jest konieczne przede wszystkim
ze względu na bezpieczeństwo i
ochronę zdrowia zarówno kobiety
jak i jej nienarodzonego dziecka.
Powadomienie jest ważne również
ze względu na ochronę praw kobiety
w ciąży. Najlepiej jest poprosić swojego lekarza o wydanie zaświadczenia o ciąży. Zaświadczenie należy
dostarczyć pracodawcy za potwierdzeniem odbioru na kopii zaświadczenia (data i podpis pracodawcy)
lub listem poleconym.
Wszystkie te formalości nie są obowiązkowe, jednak jest to najlepszy
sposób na udowodnienie, w razie potrzeby, ze pracodawca został powiadomiony. Od chwili powiadomienia
pracodawcy zaczynają działać przepisy ochronne dla kobiet w ciąży.
Czy kobieta w ciąży może zostać
zwolniona z pracy?
Pracodawca nie może zwolnić z pracy kobiety z powodu ciąży. Ochrona
kobiet w ciąży przed zwolnieniem
działa od momentu powiadomienia
pracodawcy o ciąży aż do miesiąca
po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Należy jednak pamiętać,
że nie jest to jednak ochrona absolutna. Pracodawca może zwolnić
kobietę z przyczyn niemających
nic wspólnego z faktem, iż jest w

Jeśli pracodawca nie potrafi podać
powodu zwolnienia z pracy, a pracownica może udokumentować, że
powiadomiła pracodawcę o tym, że
jest w ciąży (potwierdzenie wysłania
listu poleconego lub potwierdzenie
przez pracodawcę odbioru atestu
medycznego), wówczas pracownica ma prawo do płacy za normalny
okres wypowiedzenia + dodatkowo
wynagrodzenie brutto za okres 6
miesięcy.
Kontrola lekarska jest możliwa
tylko w godzinach pracy. Czy pracownica w ciąży ma prawo do wynagrodzenia ?
Kobieta w ciąży ma prawo do nieobecności w pracy, z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia, z powodu
kontroli lekarskiej, jeśli kontrola nie
może się odbyć poza godzinami pracy.
Aby zachować prawo do wynagrodzenia, należy uprzednio powiadomić pracodawcę o nieobecności w
pracy z powodu kontroli lekarskiej.
Dodatkowo należy przedłożyć atest
od lekarza, który usprawiedliwi nieobecność.
Bezpieczenstwo pracy w czasie
ciąży
Wiekszosc kobiet w ciąży może normalnie kontynuować pracę, jeśli nie
jest ona wyjątkowo ciężka lub jeśli
miejsce czy środowisko pracy nie
ma szkodliwego wpływu na zdrowie
kobiety i dziecka.
Jeśli jednak rodzaj pracy lub środowisko pracy mogą być przyczyną
poronienia, przedwczesnego porodu
lub przyczyną choroby kobiety lub
dziecka, pracodawca jest zobowiązany zmienić na pewien czas warunki
lub czas pracy bądź na okres ciąży
dokonać tymczasowej zmiany stanowiska pracy. Jeśli takie zmiany są
niemożliwe, kobieta przechodzi na
zasiłek z funduszu chorob zawodowych lub na zasiłek z kasy chorych.
Chodzi tu m.in. o ciężką pracę fizyczną, narażenie na działanie promieniowania, na działanie produktów
chemicznych, czynników biologicz-

nych (bakterii, wirusów), czy o pracę
w temperaturze powyżej 30ºC.
Praca w godzinach nocnych
Pracodawca nie może zobowiązać
kobiety w ciąży do pracy w godzinach nocnych na 8 tygodni przed
przewidywaną datą porodu. Jeśli
lekarz wyraźnie zabrania pracy w godzinach nocnych w innym okresie
ciąży, pracodawca musi to respektować. W tym ostatnim przypadku
należy przedłożyć zaświadczenie od
lekarza.
Praca w godzinach nadliczbowych
Kobieta w ciąży nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych. Zasada ta nie dotyczy kobiet
sprawujących funkcje kierownicze.
Ciąża w okresie bezrobocia i poszukiwania pracy
Jeśli kobieta pobierająca zasiłek dla
bezrobotnych zaszła w ciążę, powinna jak najszybciej powiadomić o tym
VDAB/ACTRIS. Należy to zrobić w
celu uniknięcia oferty pracy, której,
kobieta w ciąży nie może wykonywać, ze względu na zdrowie własne
i dziecka.
Fakt, iż kobieta jest w ciąży nie zwalnia jej z obowiązku przyjęcia zaproponowanej pracy. Jednak oferowana
praca musi być bezpieczna dla kobiety i jej nienarodzonego dziecka.
Przepisy o zapobieganiu dyskryminacji w pracy zabraniają pracodawcom zadawania pytań podczas
rozmów kwalifikacyjnych m.in. o to
czy kobieta jest w ciąży. Pracodawca
może zadać takie pytanie tylko i
wyłącznie w przypadku, jesli proponowana praca mogłaby zagrażać
zdrowiu kobiety w ciąży lub zdrowiu
jej dziecka.
Zasiłek porodowy
Od 6.miesiąca ciąży kobieta może starać się o zasiłek porodowy.
Zasiłek porodowy jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym
przez fundusz świadczeń rodzinnych, do którego jest przyłączony
pracodawca. W przypadku kobiet
pobierających zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek porodowy wypłaca fundusz świadczeń rodzinnych
ostatniego pracodawcy. Zasiłek na
pierwsze dziecko wynosi 1223,11 euro a na drugie i kolejne dzieci 920,25
euro. W przypadku ciąży mnogiej
zasiłek porodowy na każde dziecko
wynosi 1223,11 euro. Wypłata następuje najwcześniej 2 miesiące przed
przypuszczalną datą porodu.
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O zasiłek porodowy można ubiegać
się do pięciu lat po urodzeniu dziecka.
W przypadku śmierci dziecka po
6.miesiącu ciąży lub w przypadku
urodzenia martwego dziecka również przysługuje zasiłek porodowy.
Taki zasiłek nie przysługuje kobietom, które poroniły lub urodziły
martwe dziecko przed zakończeniem 6.miesiąca ciąży.
Podróże koleją
Od 6.miesiąca ciąży kobieta ma prawo do podróży koleją w pierwszej
klasie z biletem lub abonamentem
na przejazd drugą klasą. Aby móc
skorzystać z tego prawa należy mieć
przy sobie zaświadczenie od lekarza
o ciąży i przypuszczalnej dacie porodu.
Urlop macierzyński
Urlop macierzyński trwa 15 tygodni
a w przypadku ciąży mnogiej 17 tygodni.
Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, kobieta może pracować aż do
tygodnia przed przypuszczalną datą porodu. Urlop macierzyński musi się rozpocząć najpóźniej tydzień
przed porodem, wówczas po porodzie pozostaje 14 tygodni (lub 16 w
przypadku ciąży mnogiej) urlopu
macierzyńskiego do wykorzystania. Kobieta, która nie przejdzie na
urlop macierzyński tydzień przed
porodem, nie będzie mogła go już
wykorzystać po urodzeniu dziecka.
Urlop macierzyński można rozpocząć najwcześniej 6 tygodni przed
przypuszczalną datą produ, a w
przypadku ciąży mnogiej, 8 tygodni.
Wówczas po porodzie do wykorzystania pozostanie jeszcze 9 (11 przy
ciąży mnogiej) tygodni. Ten okres
należy obowiązkowo wykorzystać.
Dwa ostatnie tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą zostać zamienione
na dni urlopu, które trzeba wykorzystać w ciagu ośmiu tygodni po urlopie macierzyńskim. W takiej sytuacji
kobieta ma możliwość częściowego
podjęcia pracy dwa tygodnie przed
zakończeniem urlopu macierzyńskiego. Pracownica sama decyduje
kiedy chce skorzystać z tego urlopu.
Najpóźniej cztery tygodnie przed zakończeniem obowiązkowego urlopu
macierzyńskiego należy powiadomić pracodawcę o chęci skorzystania z takiej możliwości.
Okres urlopu macierzyńskiego
może zostać przedłużony jeśli
po 7 dniach od chwili urodzenia
dziecko musi pozostać w szpitalu.
Urlop można przedłużyć o okres
pobytu dziecka w szpitalu jednak o

maksymalnie 24 tygodnie. Kobieta
musi powiadomić pracodawcę o
konieczności przedłużenia urlopu
macierzyńskiego. W tym celu powinna przedłożyć zaświadczenie ze
szpitala z przewidywanym okresem
hospitalizacji dziecka. Jeśli okres hospitalizacji się przedłuża, należy na
nowo powiadomić pracodawcę.
Kobieta pobierająca zasiłek dla bezrobotnych może przejść na urlop
macierzyński najwcześniej 6 tygodni, najpóźniej tydzień przed przypuszczalną datą porodu. W okresie
urlopu macierzyńskiego kobieta nie
może otrzymywać zasiłku dla bezrobotnych. O dacie rozpoczęcia urlopu
macierzyńskiego należy powiadomić kasę chorych i złożyć wniosek o
zasiłek macierzyński. Kobieta, która
po zakończeniu urlopu macierzyńskiego znowu przechodzi na zasiłek
dla bezrobotnych, jeśli nadal nie znalazła pracy.
Jeśli w trakcie urlopu macierzyńskiego matka dziecka musi być
hospitalizowana lub umiera, pozostałą niewykorzystaną część urlopu
macierzyńskiego może, pod pewnymi warunkami, wykorzystać ojciec
dziecka.
Zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński wypłaca kasa
chorych. Należy odpowiednio wcześnie powiadomić zarówno pracodawcę jak i kasę chorych o planowanym
terminie rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego.
Po porodzie należy dostarczyć do
kasy chorych akt urodzenia dziecka.
Zasiłek macierzyński wynosi 82%
płacy brutto przez pierwsze 30 dni
urlopu. Od 31. dnia wynosi on 75%
płacy brutto.
Osoby bezrobotne przez pierwsze
30 dni urlopu otrzymują 60% kwoty
na podstawie której obliczony był
zasiłek dla bezrobotych (na podstawie ostatniej płacy brutto). Jednak
wysokość zasiłku macierzyńskiego
nie może przekroczyć kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo
wypłacany jest suplement w wysokości 19,5% ostatniej płacy brutto.
Od 31.dnia urlopu macierzyńskiego
zasiłek macierzyński wynosi 60%
ostatniej płacy brutto, ale nie może
przekroczyć kwoty zasiłku dla bezrobotych. Kasa chorych wypłaca
również suplement w wysokości
15% ostatniej płacy brutto.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego
regulują przepisy o ubezpieczeniu
zdrowotnym. Problemem obcokracjowców w Belgii jest to, iż nie zawsze od momentu podjęcia pracy
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przysługują im wszystkie prawa socjalne. Tak jest w przypadku zasiłku macierzyńskiego (oraz zdrowotnego). Aby uzyskać prawo do tego
rodzaju świadczeń trzeba wykazać
120 przepracowanych lub równoznacznych z przepracowanymi dni
w pełnym wymiarze czasu pracy w
ciagu dwóch ostatnich kwartałów
(minmum 6 miesięcy) bezpośrednio
poprzedzających kwartał, w którym
rozpoczął się urlop macierzyński.
Osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, mogą wykazać 400
godzin w ciągu ostatnich 18 mięsiecy poprzedzajacych kwartał, w
którym rozpoczął się urlop macierzyński.
Osoby, które nie przepracowały jeszcze 400 godzin w Belgii mogą przedłożyć w kasie chorych formularz
E104 z innego kraju europejskiego,
jeśli bezpośrednio przed podjęciem
pracy w Belgii miały ubezpieczenie
zdrowotne w innym kraju europejskim, np. w Polsce.
Poza tym, bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego
trzeba pozostawać w stosunku pracy
lub ewentualnie przebywać już na
płatnym zwolnieniu lekarskim bądź
na zasiłku dla bezrobotnych.
Jeśli choć jeden z wyżej wymienionych warunków nie jest spełniony,
prawo do zasiłku macierzyńskiego
nie przysługuje.
Choroba w czasie ciąży
Jeśli w czasie ciąży kobieta zachoruje, obowiązują takie same zasady
wynagrodzenia jak w przypadku
normalnego zwolnienia lekarskiego.
Jeśli z powodu choroby lub wypadku
kobieta jest niezdolna do pracy na 6
(8 przy ciąży mnogiej) tygodni przed
datą rozwiązania i już nie wraca do
pracy przed porodem, automatycznie rozpoczyna się jej urlop macierzyński. Oznacza to, że po porodzie
zostanie do wykorzystania 9 (11 przy
ciąży mnogiej) tygodni urlopu.
Więcej informacji można otrzymać
w najbliższym oddziale ACV/CSC
oraz w kasie chorych.
Adresy i godziny otwarcia lokalnych
oddziałów ACV/CSC można znaleźć na stronach: www.acv-online.
be, www.csc-en-ligne.be lub http://
adressen.acv-online.be, http://adresses.csc-en-ligne.be, wystarczy wpisać
swój kod pocztowy.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
ACV Antwerpen
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Nowa ustawa „inwigilacyjna”
Na początku lutego weszły w Polsce
w życie nowe przepisy dotyczące
pobierania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych,
internetowych i pocztowych oraz
prowadzenia kontroli operacyjnej.
Wiele zapisów nowelizacji budzi
kontrowersje. Rządzący przekonują jednak, że zwykli obywatele
nie mają powodów do niepokoju.
Ustawa znana jest jako „ustawa
inwigilacyjna”. Według zapisów w
niej zawartych, służby będą mogły
sprawdzać, gdzie i na jak długo loguje się mieszkaniec naszego kraju.
Udostępnione dane telekomunikacyjne pozwolą służbom dowiedzieć
się bardzo wiele o każdym z obywateli: z kim się kontaktuje, gdzie,
kiedy, z kim i jak długo przebywa.
Według ekspertów, wykorzystywanie tego rodzaju informacji jest
poważną ingerencją w prawo do
prywatności obywateli, które jest jednym z praw podstawowych zagwarantowanych w Konstytucji i Karcie
Praw Podstawowych. Przestrzegają
oni także, że takie dane można wykorzystać w bardzo nieprzyjemny
dla obserwowanego sposób.
Według nowego prawa:
1. Zgodnie z uchwaloną nowelą,
kontrola operacyjna – po uprzedniej
zgodzie sądu – ma polegać na: podsłuchu; podglądzie osób „w pomieszczeniach, środkach transportu lub
miejscach innych niż publiczne”;
kontroli korespondencji (w tym
elektronicznej); kontroli przesyłek;
uzyskiwaniu danych „z informatycznych nośników danych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
systemów informatycznych i teleinformatycznych”. Łączny okres kontroli nie może przekroczyć 18 miesięcy (nie dotyczy to kontrwywiadu).
2. Nowela wprowadza dostęp do danych online – przez tzw. bezpieczne
połączenie internetowe (największe
firmy utworzą je na swój koszt).
Oznacza to, że dostępne będą informacje o rozpoczęciu i zakończeniu
transmisji internetowej, a także o zakresie każdorazowego korzystania
z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Służby będą widziały, gdzie
się logujemy i ile czasu tam spędzimy. Nowela daje możliwość sięgania
po dane internetowe nie tylko na potrzeby konkretnych postępowań, ale
także dla „zapobiegania przestępstwom” i bezpośrednio od operatorów (a nie na pisemny wniosek, jak
dotychczas). Oznacza to, że służby

będą mogły obserwować obywateli
„prewencyjnie” – sprawdzać co robią i dopiero potem decydować czy
doszło do popełnienia przestępstwa.

gangsterskich. Dane, które w ocenie
prokuratora nie mają znaczenia dla
postępowania karnego, będą podlegać niezwłocznemu zniszczeniu.

3. W nowelizacji znalazł się także
zapis mówiący, że jeśli służby w
toku kontroli operacyjnej uzyskają
informacje będące tajemnicą obrończą lub spowiedzi, to będą one natychmiast przez nie niszczone. W
przypadku innych tajemnic zawodowych (np. dziennikarskiej, zwykłej
adwokackiej czy lekarskiej) to sąd
ma decydować, czy będą mogły być
one wykorzystane w postępowaniu,
czy też zniszczone. Wystąpi o to prokurator, który uzyska od służb takie
materiały. Od zgody sądu na wykorzystanie w postępowaniu tajemnicy adwokackiej, dziennikarskiej czy
lekarskiej osoba, której tajemnica
dotyczy, nie będzie się mogła odwołać (nowela daje to prawo tylko
prokuraturze).

Opozycja grzmi, że procedura, która jest przewidziana ustawą, to jest
stworzenie tak naprawdę stałego łącza, za pomocą którego policja oraz
służby będą miały dostęp do bieżącego sprawdzania i pozyskiwania
danych tzw. internetowych. A dane
internetowe to są chociażby takie
rzeczy, jak zakres każdorazowego
korzystania z internetu. Czyli każdy
log systemowy, każde sprawdzenie
strony internetowej, wysłanie hasła,
wysłanie „ciasteczka” czy zgody na
„ciasteczka”. To wszystko służby będą mogły sprawdzać.

4. Właściwy sąd okręgowy będzie
miał prawo do kontroli po fakcie
pozyskiwania przez służby danych
telekomunikacyjnych, pocztowych i
internetowych. Uprawnione organy
raz na pół roku będą przekazywały
do sądu odpowiednie sprawozdania.
Sąd mógłby zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie danych. Minister sprawiedliwości ma przedstawiać co roku
Sejmowi i Senatowi informację o
przetwarzaniu danych oraz wynikach prowadzonych kontroli.
5. Utrzymano okres 12 miesięcy przechowywania billingów.
Uzasadnieniem tej decyzji jest
potrzeba pracy analitycznej przy
poważnych przestępstwach szpiegowskich, terrorystycznych czy

Według organizacji pozarządowych
nowelizacja pozwala na śledzenie
przez służby danej osoby za pomocą nadajnika GPS (bo obserwacja
w miejscach publicznych nie wymaga zgody sądu). Według nich
służby mogłyby też posługiwać się
oprogramowaniem szpiegowskim w
celu dostępu do „nośnika danych i
telekomunikacyjnego urządzenia
końcowego”.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
podkreśla, że nie stworzono systemu
niezależnej kontroli nad służbami.
Według niej osoba, której komputer
przeszukano, najprawdopodobniej
może się o tym nigdy nie dowiedzieć.
Zdaniem Fundacji Panoptykon przepisy są niezgodne zarówno z konstytucją, jak i prawem UE.
Opracowała: Hanna Korcz
Źródła: rmf24.pl/fakty/news,
tvn24.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne wysyłając e-mail
na adres: antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości proszę wpisać „ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0489.823.803
• Szukam osoby doświadczonej w akwarystyce, rybki akwariowe.
Prosze o kontakt. Tel.: 0483.317.105.
• Szukam współlokatorki na mieszkanie w centrum. Tel.: 0484.088.046
• Poszukuję nauczyciela do nauki języka niderlandzkiego w Antwerpii
prywatnie. Tel.: 0497212281
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Przegląd
prasy
polskiej
Program Rodzina 500 Plus
Przyjęty przez rząd program zakłada wprowadzenie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne
dziecko w wysokości 500 złotych
miesięcznie. Mniej zamożnym rodzinom świadczenie będzie przyznawane już na pierwsze.
Pomoc będzie przysługiwała tym rodzinom, w których dochód na jedną
osobę nie przekroczy 800 złotych i
1200 w przypadku dzieci niepełnosprawnych.
Przy pierwszym dziecku będzie
konieczne zaświadczenie o dochodach, przy kolejnych – już nie. Ze
świadczenia ma skorzystać 2,7 miliona polskich rodzin. Pieniądze mają
być wypłacane od 1. kwietnia.
tvp.info

Uchodźcy w Słubicach zaczepiają
mieszkańców
Lubuskie, jako pierwszy region w
Polsce zaczęło odczuwać niemiecki kryzys imigracyjny. Doszło
już do pierwszych incydentów.
Uchodźcy z obozu dla imigrantów
we Frankfurcie nad Odrą nagminnie przekraczają granicę i pojawiają
się w Słubicach. Chodzą grupami po
5-8 osób i zaczepiają mieszkańców.
Szczególnie hałaśliwi są wieczorami.
Do Polski przyciąga ich nuda panująca w obozach w Niemczech oraz
atrakcyjne ceny i kurs euro, który
pozwala im sporo zaoszczędzić z
pieniędzy otrzymywanych od władz
niemieckich.
Chociaż część imigrantów ma dokumenty pozwalające im na przekraczanie granicy, to zdarzyło się
już kilkanaście przypadków nielegalnego przekraczania przy pomocy

minałach są już w obiegu gotówkowym i stanowią 1/3 wszystkich banknotów w obiegu. Teraz NBP pracuje
nad modernizacją ostatniego banknotu – tego o nominale 500 złotych
– który trafi do obiegu najwcześniej
w 2017 roku.
rmf24.pl/fakty

opłacanych obywateli Niemiec.
W Słubicach wzmocnione zostały
policyjne patrole wokół granicznego mostu. Dodatkowo ściągnięto
funkcjonariuszy z innych części
kraju. Okoliczni mieszkańcy są coraz bardziej zaniepokojeni panującą
sytuacją.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Policja kupuje nowoczesną broń
Komenda Główna Policji ogłosiła przetargi na zakup karabinków
HK416 i HK417, pistoletów maszynowych MP5A5 oraz karabinów wyborowych kalibru 7,62mm.
Wymienione typy uzbrojenia są
używane między innymi przez pododdziały antyterrorystyczne: Biuro
Operacji Antyterrorystycznych
Komendy Głównej Policji oraz
Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Sekcje
Antyterrorystyczne w komendach
wojewódzkich i Centralne Biuro
Śledcze Policji.
Terminy dostaw zbiegają się z planowanymi na lipiec dużymi imprezami,
stanowiącymi wyzwanie w zakresie
zabezpieczenia, zwłaszcza antyterrorystycznego. Na 8 i 9 lipca zaplanowano szczyt NATO w Warszawie, a
w dniach 26-31 lipca 2016 roku odbędą się XXXI Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie.
polsatnews.pl
Zmodernizowane banknoty 200
złotych wchodzą do obiegu
Od lutego do obiegu gotówkowego wprowadzono zmodernizowane
banknoty o nominale 200 złotych.
Nowe banknoty nie bardzo różnią
się od swojego poprzednika graficznie, ale z pewnością będą trudniejsze do sfałszowania.
Nowy banknot jest nieco jaśniejszy
od swojego poprzednika i to prawdopodobnie jedyna różnica widoczna
na pierwszy rzut oka. Przy bliższym
przyglądnięciu się można dojrzeć nowe hologramy i elementy widoczne
pod światło. Na nowym banknocie
200 złotych dalej widnieje wizerunek
króla Zygmunta I Starego.
Modernizacja polskich banknotów
trwa od kwietnia 2014 roku. Do tej
pory wszystkie te o mniejszych no-

Pracownicy Sejmu muszą dostać
pieniądze za nadgodziny
Polacy zapłacą za nocne obrady
Sejmu. Za kilka styczniowych nocnych posiedzeń parlamentu pracownikom kancelarii państwo może zapłacić nawet 76 tysięcy złotych
więcej – i to tylko za nadgodziny.
Podobnie jak za dnia, w nocy w
Sejmie muszą pracować pracownicy
kancelarii, których w obsługę ostatniego posiedzenia było zaangażowanych około trzystu. Każdy z nich
musi dostać dodatkową wypłatę za
pracę w nocy.
Kilkadziesiąt tysięcy to koszt tylko
jednego posiedzenia, a jest ich więcej. Nocne posiedzenia i głosowania nie odbywają się przypadkowo.
Wielu posłów pracuje w ciągu dnia
w ministerstwach, a głosować w
Sejmie może tylko wieczorami lub
nocą.
superstacja.tv
Niemal połowa firm w Polsce ma
problem z obsadzeniem wakatów
Dotyczy to przede wszystkim wykwalifikowanych robotników.
„Aż 41 proc. badanych firm deklaruje, że w 2015 roku miało problem ze
skompletowaniem załogi. To wzrost
o 8 proc. w porównaniu z 2014 rokiem – wynika z raportu „Niedobór
talentów 2015”, który przygotowała
ManpowerGroup.
Lista najbardziej poszukiwanych
specjalistów nie zmienia się u nas
od lat. Najbardziej poszukiwani są
wykwalifikowani pracownicy fizyczni, przedstawiciele handlowi, inżynierowie, technicy, kierowcy, kadra
najwyższego szczebla, pracownicy
księgowości, pracownicy IT.
Przyczyną powiększającej się przepaści między kompetencjami wyuczonymi a pożądanymi przez rynek
pracy jest niedostosowanie systemu
edukacyjnego do rynku. Polska edukacja nie nadąża za obecnym tempem rozwoju technologicznego.
Inne przyczyny to wyjazdy licznych
przedstawicieli danej grupy zawodowej za granicę (np. kucharzy,
których w Polsce została garstka)
czy stosunkowo niska mobilność na
rynku pracy w wypadku pracowników o rzadkich kwalifikacjach.
„Gazeta Wyborcza”
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Już 39 proc. Polaków przyznaje się
do niewierności małżeńskiej
O skoku w bok mówi coraz więcej
osób pozostających w związkach
małżeńskich. Co trzeci młody małżonek szukał kontaktów seksualnych
w sieci – wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Profilaktyki
Społecznej (CPS) wśród 708 osób w
wieku od 18 do 50 lat.
Wolne zawody: prawnicze, lekarskie, oraz praca w korporacjach
związana z częstymi wyjazdami to
ważne czynniki zwiększające ryzyko
zdrad małżeńskich. Najczęściej do
zdrady przyznają się osoby z dużych
i średnich miast, dobrze sytuowane,
z wyższym wykształceniem. Częściej
– pracujący w korporacjach i w tzw.
wolnych zawodach. Z tej grupy 39
proc. potwierdziło, że w ostatnim roku miało kontakty pozamałżeńskie.
Najwięcej niewiernych – ponad połowa – jest wśród 41-50-latków i w tej
grupie wzrost jest znaczący. Jeszcze
w 2014 r. było ich 37 proc. Wśród
najmłodszych (18-25-latki) do zdrady
przyznał się co trzeci badany, wcześniej – co czwarty. Najmłodszy mężczyzna złamał obietnicę po miesiącu
małżeństwa, najmłodsza kobieta –
po siedmiu miesiącach.
Aż ok. 90 proc. badanych miało ślub
kościelny, co oznacza, że małżeństwo nie chroni trwale przed zdradą. Ale jego zawarcie i krótki staż
są nadal barierą ochronną – wynika
z badań.
„Rzeczpospolita”
Dwóch Polaków na liście najbardziej poszukiwanych przestępców
w Europie
Europejski Urząd Policji opublikował listę najbardziej poszukiwanych
przestępców w Europie. Wśród nich
znaleźli się m.in terrorysta odpowiedzialny za zamachy w Paryżu.
Ponieważ każde z państw członkowskich Unii Europejskiej mogło zgłosić na listę Europolu maksymalnie
dwie osoby, na liście znalazło się
dwóch Polaków. Rafał Czerwoniec
poszukiwany jest przez stołeczną
policję od 2014 roku za handel narkotykami oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Bogumił
Kaczmarczyk, drugi ze wskazanych,
jest podejrzewany o spowodowanie
śmierci oraz brutalny gwałt.
wprost.pl
Polacy opowiedzą światu swoją
prawdziwą historię
W Internecie będą dostępne zeznania świadków dotyczące zbrodni,
obozów koncentracyjnych i wywózek z okresu II wojny. Ofiary złożyły
je kilkadziesiąt lat temu, ale dotąd

dokumenty były zamknięte na klucz.
W lutym podpisana została umowa
między Ministerstwem Kultury i IPNem powołująca do życia Ośrodek
Badania Totalitaryzmów im. Witolda
Pileckiego. Jako pierwsze będą
ujawnione zeznania świadków rzezi
na Woli w 1944 r. Później na specjalnej platformie internetowej pojawią
się świadectwa z poszczególnych
regionów Polski, powiatów, miast
i miasteczek. Jednocześnie źródła
będą tłumaczone na język angielski.
Historycy, którzy zajmują się II wojną, narzekają, że „historia jest napisana z ogromną dominacją źródeł
niemieckich”. Tymczasem Polacy
mają u siebie kilkanaście tysięcy
śledztw, setki tysięcy stron dokumentów. Przetłumaczenie tego na
angielski będzie zupełnie nową fazą
opisu II wojny światowej.
wprost.pl
Fałszywe e-maile od komornika
Ministerstwo Sprawiedliwości
ostrzega przed osobą podającą się za
komornika. Fałszywy komornik wysyła wiadomości e-mail informujące
o wszczęciu egzekucji, powołując się
na orzeczenie sądu. MS przypomina,
że komornicy mogą przesyłać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji jedynie w formie pisemnej.
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że na terenie Polski nie
funkcjonuje Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lublinie
Roman Kaczorowski. Wiadomość
zawiera link, który po kliknięciu
powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie, do
którego prowadzi link podany w
wiadomości e-mail może wyrządzić
utratę bądź kradzież danych.
Dodatkowo Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że komorni-
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cy sądowi zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o wszczęciu
egzekucji w formie pisemnej i nie
jest dopuszczalne kierowanie takich
zawiadomień e-mailem.
wiadomości.radiozet.pl
Ruszyła rejestracja do Festiwalu
Młodych
W dniach 26-31 lipca odbędą się w
Krakowie Światowe Dni Młodzieży.
Festiwal będzie składał się z wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli, pokazów tańca oraz z wydarzeń duszpasterskich.
Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej ŚDM.
Powinni go wypełnić ci, którzy
chcą zaprezentować swoje talenty
artystyczne i sportowe oraz ci, którzy chcą współtworzyć Centrum
Powołaniowe. Będzie to miejsce,
gdzie wspólnoty, zakony, zgromadzenia i organizacje katolickie
przedstawią swoją działalność.
W formularzu rejestracyjnym należy
podać informacje o artyście i projekcie, który zostanie zaproponowany
na Festiwal Młodych, a opiekun
projektu powinien postarać się o
uzyskanie listu rekomendacyjnego, gdyż jego nazwisko będzie wizytówką całego zespołu i gwarantem
zaangażowania zgodnie z ideą ŚDM.
Niezarejestrowanie się w systemie
dla pielgrzymów nie wyklucza
uczestnictwa w Festiwalu Młodych,
jednak wszystkie zespoły oraz artyści, którzy chcą wystąpić podczas
ŚDM, powinni wypełnić formularz
zgłoszeniowy do Festiwalu Młodych.
PAP
Opracowała:
Katarzyna Frankowska

Antwerpia po polsku

marzec 2016

19

Podatek VAT podczas remontu
mieszkania - nowe przepisy
W Belgii stosuje się obniżoną
stawkę VAT w wysokości 6% do
remontu budynków bądź lokali
mieszkalnych.
Od 12 lutego 2016 roku, stosuje się
tę stawkę jedynie podczas remontu
prywatnych mieszkań, które mają
co najmniej 10 lat. Niemniej jednak
istnieją przepisy przejściowe dla
prac realizowanych w okresie od
12 lutego 2016 roku dla mieszkań,
które mają mniej niż 10 lat, lecz więcej niż 5 lat.
Od niedawna można więc wyremontować swój dom według niższej stawki VAT, jeżeli spełnia on następujące
warunki:
• dom ma ponad 10 lat (przed 12
lutym nieruchomość musiała mieć
co najmniej 5 lat)
• przepisy przejściowe brzmią następująco: kto do 11 lutego 2016
roku podpisał umowę z kontrahentem, mógł ją dostarczyć do Urzędu
Skarbowego i nadal korzystać z
obniżonej stawki nawet jeżeli lokal
mieszkalny miał od 5 do 10 lat na
prace remontowe prowadzone aż do
31 grudnia 2017 roku
• dom służy jedynie na prywatne
cele mieszkalne lub w którym jedynie ‘dodatkowa’ część używana jest
w celach zawodowych

Źródło: www.wiadomosci.gazeta.pl

• prace rozliczane są bezpośrednio
z użytkownikiem końcowym (właścicielem lub najemcą)
Należy przy tym pamiętać iż, dostawa i umieszczanie materiałów musi
być wykonane przez tego samego
wykonawcę, oraz, iż majsterkowicze, którzy sami remontują swoje
lokale mieszkalne nie mogą uzyskać
obniżonej stawki VAT na zakup ich
materiałów i wyposażenia.
Więcej informacji mogą Państwo
uzyskać na stronie belgijskiego
Federalnego Urzędu ds. Finansów:
www.financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen.
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy
w zakresie przepisów podatkowych

lub budowlanych 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
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Bezdomne sieroty w wielkiej Europie
ONZ opublikowało dane, z których
wynika, że w Europie rośnie bezdomne pokolenie dzieci imigrantów. Bez dokumentów, bez przynależności do jakiegoś kraju, bez
rodziców i bez rodziny. Wkrótce
bezpaństwowe dzieci staną się
kolejnym wielkim problemem
Europy.
Uciekają, uciekają…
Z Syrii, Somalii, Erytrei, Iraku,
Afganistanu. Docierają do Europy
przez Morze Śródziemne, przez
unijną granicę na Wschodzie, przez
Bałkany.
W wyniku trwającej ponad cztery
lata wojny, z Syrii uciekło ponad 10
mln ludzi, z tego setki tysięcy z nich
przedostało się do Europy. Są wśród
nich dzieci bez żadnych dokumentów i bez jakichkolwiek szans na ich
otrzymanie. Są także kobiety, które
urodziły lub urodzą swoje dzieci w
Europie.
Według obowiązującego praktycznie w całej Unii prawa, kraje członkowskie nie przyznają automatycznie obywatelstwa dziecku, które
urodzi się na ich terenie.
Z kolei według syryjskiego prawa,
obywatelstwo, a co za tym idzie dokumenty, może wyrobić dziecku ojciec. A biorąc pod uwagę ilu ojców
zginęło w czasie wojny (według ONZ
prawie 25 proc. dzieci nie ma ojców),
można się tylko domyślać, jaka jest
faktyczna skala tego zjawiska.
Brakuje szczegółowych danych na

Źródło: www.polskieradio.pl

temat dzieci przybywających do
Europy – zwłaszcza wtedy, kiedy
znikają, zanim zostaną zarejestrowane i objęte przez dane państwo
systemem opieki. Zdaniem szefa
Europolu Briana Donalda około
27 proc. wszystkich imigrantów
w państwach Unii Europejskiej to
niepełnoletni. „Czy są oni zarejestrowani, czy nie, mówimy o 270 tysiącach dzieci. Nie wszystkie przybyły
do Unii Europejskiej same, ale jest
powód, aby uważać, że wiele z nich
przyjechało bez opieki” – powiedział
Donald.
Przepisy kontra rzeczywistość
Według unijnych przepisów niepełnoletni azylanci bez opieki mają
prawo do przedstawiciela prawnego,
który dba o ich interesy. Prawo stanowi dalej, że małoletni imigranci
bez opieki powinni być umieszczani
u krewnych, o ile takowi się znajda,
poza tym w rodzinach zastępczych,
domach dziecka lub podobnych
ośrodkach. Tylko wyjątkowo mogą
trafić do zakładu zamkniętego. Tak
mówi prawo, a jaka jest rzeczywistość?
Organizacje monitorujące prawa
dzieci alarmują, że te prawa są nagminnie łamane. Na przykład we
Francji praktyką jest przetrzymywanie małoletnich imigrantów w
strefach tranzytowych lotnisk czy
portów nawet przez 20 dni. W całym kraju takich stref jest 50, można
więc sobie tylko wyobrazić, ilu dzieci
to zjawisko dotyczy.

W Grecji małoletni imigranci są
przetrzymywani w zamkniętych
ośrodkach, nierzadko w przeludnionych pomieszczeniach. We
Włoszech, lokalne władze nie radzą sobie z opieką na nieletnimi
imigrantami, którzy uciekają z półotwartych ośrodków i rozpływają się
we mgle.
Prawa dzieci przybyłych do Europy,
nie są na Starym Kontynencie respektowane, a sytuacja prawna
tych nieletnich uchodźców jest tragiczna. Dostęp do nauki, przyzwoite
warunki mieszkaniowe, powszechna opieka medyczna, nie mówiąc
o dostępie do kultury to mrzonki,
często teoretyczne zapiski na kolejnym dokumencie. Rzeczywistość
jest zupełnie inna. Konwencje o
ochronie praw dziecka są przez europejskie kraje nagminnie łamane.
Kiedy realne problemy ubóstwa i
bezpaństwowości dzieci przestały
być doniesieniami z trzeciego świata
i stały się elementem codzienności
w środku Europy, wiele krajów straciło nad tym problemem kontrolę. I
to nie dlatego, że brakuje pieniędzy,
ale przede wszystkim dlatego, że rzeczywisty wymiar problemu przerósł
wszystkich.
Ogromne wątpliwości budzi także odsyłanie dzieci z powrotem.
Deportacja może leżeć w interesie
dziecka, jeśli wraca do bezpiecznego
kraju i może liczyć tam na opiekę.
A co z krajami, w których nie przestrzega się praw człowieka?
Problem Europy
Jeszcze nie tak dawno bezpaństwowe dzieci błąkały się po ulicach
azjatyckich i afrykańskich miast.
Teraz przywędrowały do Europy.
Często pod presją dorosłych: przemytników, członków lokalnej społeczności, a czasem własnej rodziny
czekającej na pieniądze.
Bezpaństwowe dzieci Europy mieszkają na ławkach w parku, a ich majątek mieści się w niewielkim plecaku, który zawsze noszą przy sobie.
Śpią na dworcach, w nocnych autobusach, pod mostami. Są głodne,
więc muszą kraść i w konsekwencji lądują w więzieniu. A tam dostają prawdziwą szkołę przetrwania.
Dziewczynki „pracują” na ulicach
wykonując najstarszy zawód świata, prostytuując się za kilka euro.
Chłopcy trafiają do ulicznych gangów, albo co gorsze – pod wpływy
islamskich dżihadystów. Materiał
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Dziewczynka na granicy Macedonii z Grecją. Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

na terrorystów jest z nich doskonały. Sfrustrowani młodzi ludzie, bez
pieniędzy, bez dachu nad głową i
żadnych perspektyw na przyszłość,
łatwo dają się omamić islamistom,
zagrzewających ich do walki z niewiernymi.
Dzieci bez obywatelstwa, bez przynależności jest w Europie coraz więcej.
Nie mają aktu urodzenia, metryki,
nie mają więc szans na naukę, pracę
czy zawarcie związku małżeńskiego.
Po prostu nie istnieją. Ich zderzenie
z rzeczywistością jest bardzo brutalne. A najgorsze jest jeszcze przed
nimi i przed nami. Kiedy konflikty
na Bliskim Wschodzie się zakończą,
dorosłe już dzieci będą chciały wrócić do domu do Syrii czy Iraku. Bez
dokumentów nie przekroczą żadnej
granicy. Jeżeli nawet część z nich,
będzie miała dokumenty wydane w
krajach UE stwierdzające na przykład ich syryjskie pochodzenie, w
Syrii te dokumenty nie będą miały
żadnego znaczenia wobec braku
aktów urodzenia potwierdzonych
kiedyś przez ich ojców.
Jak kamień w wodę
Część dzieci przybywa z Bliskiego
Wschodu i Afryki do Europy i znika.
Jedni uciekają, albo po prostu wychodzą z półotwartego ośrodka dla
nieletnich i nie wracają. Inni, czekając na uregulowanie ich statusu,
są wykorzystywani przez dorosłych
do sprzedawania na ulicach narkotyków, dokonywania kradzieży i
rabunków.
Dotykają ich także inne zagrożenia takie jak: prostytucja, dziecięca
pornografia, niewolnicza praca na
budowach czy w rolnictwie, wycinanie organów. Nieletni bywają
porywani przez handlarzy ludźmi,

a małoletnie dziewczynki zawierają przymusowe małżeństwa często
z islamskimi bojownikami.
Według raportów sporządzonych
między innymi przez organizację
Save the Children i Europol, w 2015
roku do Europy przybyło aż 270 tys.
nieletnich imigrantów, z tego 26 tys.
dzieci nie było pod opieką żadnego
rodzica czy dorosłego opiekuna.
Część z nich być może trafiła do
krewnych, którzy z różnych powodów „zapomnieli” o zgłoszeniu tego
faktu odpowiednim władzom. Co się
stało z resztą, nie wiadomo.
Według wspomnianego wyżej szefa Europolu – Briana Donalda,
przy przekraczaniu granicy Unii
Europejskiej przepadło bez wieści
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10 tysięcy dzieci-uchodźców.
„Mówić, że wszystkie 10 tysięcy
dzieci przepadło bez wieści byłoby
niezbyt mądre. Nie wszystkie z nich
zostały niewolnikami, czy zostały
sprzedane – powiedział Donald.
Po prostu nie wiemy, gdzie one są
i co się z nimi dzieje. Oczywiście,
mamy dowody eksploatacji seksualnej nieletnich uchodźców, szczególnie na Węgrzech i w Niemczech.
Podziemny przemysł w ciągu tych
18 miesięcy rozwija się aktywnie. W
tych państwach są więzienia, gdzie
większość aresztowanych tak czy
inaczej zajmowała się przestępczością związaną z migrantami”. Gangi,
jeszcze do niedawna zajmujące się
przemytem i zmuszaniem ludzi do
pracy, „przebranżowiły się”, skupiając się na obecnie na uchodźcach.
Bezpaństwowe dzieci nie podejmują decyzji o imigracji i życiu w
ukryciu. Te decyzje podejmują za
nie rodzice lub opiekunowie. Losem
małoletnich imigrantów nikt się nie
przejmuje. Nie figurują w żadnych
rejestrach, chociaż żyją pośród nas.
Mali uchodźcy bardzo często nie mają odpowiednich ubrań, nie mają też
takiej odporności na choroby jak dorośli. Stres, zmęczenie, głód, strach,
to dla nich codzienność. Skala tego
zjawiska jest coraz większa i tak naprawdę nikt nie wie, jak poradzić
sobie z tysiącami bezpaństwowych
dzieci.
Anna Janicka
Źródła: wyborcza.pl, tvn24.pl,
tvp.info, sputniknews.com
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Co powinniśmy wiedzieć o uchodźcach?
Tematem uchodźców przybywających do Europy żyje cały świat. Od
miesięcy ten problem nie schodzi
z pierwszych stron gazet i portali,
otwiera wszystkie serwisy informacyjne w programach radiowych i
telewizyjnych. Dyskusja na forach
internetowych pokazuje, jak ważna jest to sprawa dla Polaków, ale
też ile lęków wywołuje, jak brakuje
rzetelnej i praktycznej informacji.
Ponad czterdzieści polskich redakcji
w Polsce uznało, że warto zorganizować wspólną akcję informacyjną,
która dotrze do milionów Polaków.
W ten sposób powstał praktyczny informator na temat uchodźców. Oto
niektóre jego fragmenty.
Większość uchodźców (nie mówimy o imigrantach zarobkowych),
to Syryjczycy, którzy uciekają przed
krwawą wojną domową, Afgańczycy
oraz mieszkańcy Erytrei ratujący się
przed prześladowaniami brutalnej
dyktatury. By sfinansować podróż,
wielu z nich zapożycza się u krewnych lub znajomych, których potem
trzeba spłacić. Do Europy nie podróżują najbiedniejsi, np. mieszkańcy
trapionego wojną domową Sudanu
Południowego, gdzie głód zagląda w
oczy 4,6 mln z ponad 11 mln osób.
Tacy ludzie nie mają pieniędzy nawet na jedzenie, a za podróż płaci
się przemytnikom tysiące euro. Ci
najbiedniejsi wegetują w obozach
przejściowych w Turcji, Libanie i
Jordanii.
Syryjczycy, którzy dotarli do Europy,
to często ludzie z wykształceniem i
specjaliści w konkretnych dziedzinach. Chociaż wyznają islam i ta religia ma decydujący wpływ na ich
życie, Syria nigdy nie była krajem
wyznaniowym. Kobiety miały tam
znacznie więcej praw niż w sąsiednich krajach arabskich, a Damaszek
przez lata czerpał z zachodnich wzorców (kluby, kina, restauracje).
Uchodźcy nie chcą pozostawać ani
w Grecji, ani we Włoszech, które są
dla nich pierwszym przystankiem
na europejskiej ziemi.
Kierują się do krajów, które zapewnia im rzetelną opiekę i dadzą
lepsze szanse na znalezienie pracy
oraz życie na przyzwoitym poziomie.
Dlatego wybierają Niemcy, Francję,
Wielką Brytanię, czy kraje skandynawskie. W większości przypadków
Polska nie jest dla nich krajem docelowym.

Ośrodek w Podkowie Leśnej. Źródło: www.arturtusinski-podkowa.pl

Ilu uchodźców trafi do Polski i czy
musimy ich przyjmować
Polska zobowiązała się w ciągu
dwóch lat przyjąć ok. 7 tys. uchodźców, z czego maksymalnie 400 w
tym roku. Pierwsze relokowane
osoby mają trafić do naszego kraju
z Grecji i Włoch już w marcu. Na początek przybędzie około 100 osób. Są
wśród nich uchodźcy z Syrii, Iraku,
Erytrei i Jemenu. Przede wszystkim
rodziny, ale jest też grupa samotnych mężczyzn. Za ich transport będzie odpowiadać Międzynarodowa
Organizacja do Spraw Migracji
(IOM) we współpracy z władzami
Grecji oraz Włoch. Po wylądowaniu
będą na nich czekali przedstawiciele
Straży Granicznej, którzy będą przyjmować od nich wnioski o objęcie
ochroną międzynarodową.
Nie możemy odmówić przyjęcia
uchodźców. Jako kraj zobowiązaliśmy się do tego przyjmując
Konwencję Genewską z 1951 r. w
sprawie statusu uchodźców. Nie
musimy też przyjmować uchodźców na stałe. W przypadku dużych
fal imigrantów możemy przyjąć ich
na czas określony – do momentu,
gdy poprawi się sytuacja w ich kraju.
Do tej pory nie było to w Polsce stosowane. W praktyce zdecydowana
większość osób, jeszcze przed rozpoznaniem ich wniosku o status, wraca do siebie lub wyjeżdża do innych
państw UE.

Status uchodźcy i weryfikacja danych
W trakcie rozpatrywania wniosku
o status uchodźcy nasze służby
sprawdzają z kim mamy do czynienia. Złożenie wniosku uruchamia
procedurę weryfikacji przeszłości
cudzoziemca. Status mogą dostać
tylko osoby uciekające przed wojną,
które w swoim kraju są narażone
na zagrożenie życia, lub z krajów,
w których grozi im prześladowanie
z powodu rasy, religii, narodowości,
przekonań politycznych czy przynależności do grupy społecznej.
Pierwsze dane o uchodźcy zbiera
Straż Graniczna zaraz po jego zatrzymaniu lub przejęciu na przejściu
granicznym. Straż, w celu jego rejestracji oraz weryfikacji podanych danych osobowych, pobiera ślady linii
papilarnych, zwłaszcza gdy uchodźca nie ma dokumentów. Dane wprowadza się do systemu Eurodac, żeby
sprawdzić, czy już gdzieś w UE go nie
zarejestrowano i czy nie jest w Unii
poszukiwany. Jeśli uchodźca nie ma
dokumentów, Straż Graniczna ustala tożsamość w ambasadzie kraju, z
którego pochodzi.
Po wydaniu przez Urząd ds.
Cudzoziemców (UDSC) opinii, że
uchodźca spełnia kryteria przyznania statusu, do akcji wkracza Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(ABW). Sprawdza, czy uchodźca
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nie jest poszukiwanym zbrodniarzem wojennym, terrorystą, albo
przestępcą.
Agencja ma dostęp do rejestrów różnych światowych służb, w których są
osoby poszukiwane lub podejrzane
o terroryzm. ABW może też porównywać profile uchodźców ze zdjęciami w internecie. Jeśli w danym
kraju jest polska ambasada, może
też się do niej zwrócić o weryfikację.
Nie zawsze jest to jednak możliwe,
bo na przykład działalność polskiej
placówki w Syrii została zawieszona
w 2012 roku. Polski wywiad ma też
za granicą swoich szpiegów i informatorów, którzy mogą być również
wśród grup uchodźców.
Jeżeli prowadzone przez Urząd do
Spraw Cudzoziemców postępowanie zakończy się decyzją negatywną,
to taka osoba będzie zobowiązana
do opuszczenia terytorium naszego
kraju w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie
uczyni, wówczas Straż Graniczna będzie wszczynała postępowanie zobowiązujące taką osobę do powrotu do
kraju pochodzenia.
Gdzie będą mieszkać
Pierwsi uchodźcy trafią do otwartego ośrodka dla cudzoziemców
w Podkowie Leśnej-Dębaku koło
Warszawy, w którym przebywały
osoby pochodzące z różnych kręgów
kulturowych. Społeczność lokalna
jest świadoma i przyzwyczajona do
obecności cudzoziemców na tym
terenie.
W ośrodku uchodźcy przejdą wywiad medyczny i badania lekarskie.
W przypadku stwierdzenia choroby,
zostaną umieszczeni w szpitalu. W
trakcie pobytu w ośrodku prowa-

Źródło: www.arturtusinski-podkowa.pl

dzone będą kursy języka polskiego,
warsztaty z orientacji kulturowej, a
dzieci będą objęte obowiązkiem
szkolnym.
W Polsce jest 11 ośrodków dla cudzoziemców, głównie we wschodniej części kraju. Obecnie przebywa
w nich 1549 osób. Jest jeszcze 431
wolnych miejsc i w każdej chwili
można zwiększyć tę liczbę. UDSC
może podpisać dodatkowe umowy
oraz wyznaczyć tzw. miejsca rezerwowe (łącznie do 2000). Rząd może
wygospodarować miejsca awaryjne, w minionym roku powstał plan
na wypadek masowych ucieczek
Ukraińców przed wojną w Donbasie
(przygotowano do 30 tys. miejsc).
Czy osoba starająca się o status
uchodźcy może pracować
– Nie. Ale jeśli postępowanie o udzielenie statusu trwa ponad pół roku
nie z winy cudzoziemca, szef UDSC
może wystawić zaświadczenie umożliwiające podjęcie legalnej pracy.
Ile będzie nas to kosztować
Za przyjęcie osoby relokowanej z
Unii Polska dostanie 6 tys. euro,
za osobę z obozu spoza Unii – 10
tys. euro. Oprócz tego do 2020 r. na
imigrantów (m.in. ich integrację) dostaniemy z funduszy unijnych 63,4
mln euro.
W tym roku wydatki na osoby, które
starają się o status uchodźcy, zaplanowano na 52 mln zł. Z tego opłacane jest też utrzymanie 11 ośrodków
dla uchodźców wraz z ich kadrą. Dla
porównania – ok. 50 mln zł kosztowało wybudowanie kilkuset metrów
bulwarów nad Wisłą w Warszawie.
Uchodźca, który przebywa w ośrodku, ma zapewnioną opiekę
medyczną, wyżywienie, 50 zł
kieszonkowego miesięcznie,
20 zł miesięcznie na środki
higieny, refundację biletów
na komunikację i 140 zł jednorazowej pomocy na zakup
odzieży. Dzieci mają zapewnioną edukację. Uchodźca
może też wynająć sobie
mieszkanie poza ośrodkiem.
Wtedy trzyosobowa rodzina
musi sama się utrzymać za
1350 zł miesięcznie. W tym
roku utrzymanie jednej osoby w ośrodku kosztuje 1380
zł miesięcznie.
Uchodźca, który dostanie status, musi opuścić ośrodek.
Jeśli zgodzi się na trwający
rok indywidualny program
integracyjny, może dostać
dofinansowanie do 1260 zł
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miesięcznie. Po roku musi liczyć
sam na siebie, ale ma takie same
prawa ekonomiczno-socjalne jak
Polak. Jeśli chce otrzymać mieszkanie socjalne, musi się o nie starać
tak jak Polak.
Badania lekarskie
Każda osoba ubiegająca się o status
uchodźcy w Polsce ma zagwarantowaną bezpłatną opiekę medyczną
na czas postępowania administracyjnego w jego sprawie, czyli zazwyczaj 6 miesięcy. Poza podstawowymi
świadczeniami zdrowotnymi przysługuje mu w tym czasie leczenie
specjalistyczne, długoterminowe,
hospitalizacja i usługi stomatologiczne.
W ośrodkach dla cudzoziemców
są przychodnie, w których osoby
ubiegające się o status uchodźcy
mogą przejść kompleksowe badania lekarskie. Chodzi o ewentualne
wykrycie żółtaczki, gruźlicy, HIV,
chorób wenerycznych, a także pasożytniczych. Dodatkowo w dwóch
szpitalach uchodźcy będą poddawani rentgenowi klatki piersiowej.
Badania finansuje Urząd do Spraw
Cudzoziemców.
Wiadomo również, że koszt wstępnych badań i opieki medycznej
nad uchodźcami z Syrii i Erytrei,
których Polska ma przyjmować od
przyszłego roku, wyniesie minimum
12 milionów złotych. Z ogólnej kwoty prawie milion złotych zostanie
przeznaczony na wstępne badania
900 imigrantów przebywających w
Libanie, którzy mają trafić do Polski.
Czy status uchodźcy jest bezterminowy
– Tak. Ale uchodźca traci go, jeśli
uzyska polskie obywatelstwo, ustaną okoliczności, z powodu których
dostał ochronę (np. ustanie wojna, a
nie zdążył zapuścić u nas korzeni),
popełnił zbrodnię wojenną lub przeciw ludzkości, czy podał nieprawdziwe informacje, składając wniosek.
Musi wtedy wyjechać z Polski. W
Polsce bardzo mało osób straciło
status uchodźcy. W latach 2000-2015
zaledwie 51 osób. Uchodźca po pięciu latach może dostać zezwolenie
na pobyt stały, a po kolejnych trzech
latach – polskie obywatelstwo.
Czy uchodźcy będą mogli ściągnąć
rodziny
Co do zasady – tak. Łączenie rodzin
gwarantuje ustawa o cudzoziemcach. Uchodźca może ściągnąć
małżonka i dzieci, jeśli ma zapewnione źródło utrzymania i warunki
mieszkaniowe.
Opracowała: Hanna Korcz
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Rewolucja w dietetyce!

Górą aktywność fizyczna, owoce i warzywa!
Instytut Żywności i Żywienia opracował nową oficjalną Piramidę
Zdrowego Żywienia i Aktywności
Fizycznej. Wytyczne naukowców
nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Najważniejsze są owoce i
warzywa. Nasza codzienna dieta
powinna zawierać mniej mięsa,
cukru, soli i tłuszczu, a więcej
błonnika i ziół. Oraz kawy, która
zdaniem specjalistów przedłuża
życie. U podstawy nowej piramidy znajdują się także różne formy
aktywności fizycznej. Im bliżej
podstawy piramidy znajduje się
składnik, tym częściej powinniśmy
po niego sięgać.
Ale po kolei.
Owoce i warzywa podstawą diety
Spośród wszystkich produktów
spożywczych warzywa i owoce są
najważniejsze. Zdeklasowały zajmujące dotąd pierwsze miejsce zboża.
Eksperci z Instytutu przekonują, że
jest to jedyna grupa produktów, którą można jeść bez ograniczeń, w dowolnych ilościach i bez stresu, a ich
wpływ na nasze zdrowie jest wyjątkowo korzystny. Dlatego to właśnie
owoce i warzywa, powinny stanowić
podstawę naszego żywienia.

przeciwutleniaczy wykazujących
dobroczynne działanie na ludzki
organizm. Trudno powiedzieć, których warzyw powinno się spożywać
najwięcej. Wszystkie są dobre, bo
zawierają różne proporcje witamin
i składników odżywczych.
Codziennie powinno się spożywać
co najmniej 400 gramów warzyw i
owoców, które można zastąpić sokiem (najlepiej wielowarzywnym).
Warzywa i owoce zmniejszają zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia, cukrzycę czy
nowotwory. U osób, które każdego
dnia zjadają powyżej pół kilograma
warzyw i owoców, ryzyko zgonu z
powodu zawału, udaru czy raka jest
mniejsze o 42 proc. w porównaniu
z osobami niespożywającymi wyżej
wymienionych produktów.

Aktywność fizyczna
Według nowych wytycznych dietetyków, prawidłowe odżywianie się
jest ściśle związane z aktywnością
fizyczną, która oprócz warzyw i
owoców stała się podstawą nowej
piramidy. Codzienna aktywność fizyczna, to co najmniej 30-45 minut.
Zbawienny wpływ na nasze zdrowie
ma każdy rodzaj ruchu: bieganie,
spacery, jazda na rowerze, nawet
zamiana windy na wchodzenie po
schodach. Łącznie z dobrze zbilansowaną dietą aktywność fizyczna
pozwala zapobiec między innymi
rozwojowi bardzo niebezpiecznej dla
naszego zdrowia nadwagi i otyłości,
oraz wydłuża życie.
Zioła
Kolejną istotną zmianą w piramidzie
jest umieszczenie w niej ziół i doce-

Odpowiednie proporcje w naszej codziennej diecie to: trzy czwarte warzyw i jedna czwarta owoców. Nie
jest to zestaw przypadkowy. Owoce
zawierają fruktozę, czyli cukier,
który nasz organizm bardzo łatwo
wchłania, dlatego nie powinno się
go nadużywać. Jedzenie bez ograniczeń poczciwych jabłek czy gruszek
sprawia, że przybędzie nam dodatkowych centymetrów w talii.
Natomiast warzywa zawierają skrobię i błonnik, dzięki czemu opóźniają wchłanianie prostych węglowodanów i są niskokaloryczne. Poza
tym mają w sobie witaminy A, C i E
(związki opóźniające utlenianie substancji i zapobiegające starzeniu się
komórek), potas, magnez, fosfor, żelazo i błonnik, który zwalnia wchłanianie cukru i cholesterolu, działa
antynowotworowo oraz przyspiesza
pracę jelit.
Zarówno warzywa jak i owoce zawierają i dostarczają nam wielu
składników mineralnych, witamin
oraz polifenole. Te ostatnie stanowią największą grupę naturalnych

Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Źródło: www.mamawbiegu.pl
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nienie ich wartości nie tylko smakowych, ale także zdrowotnych. Ich
stosowanie jest dobrym sposobem
na ograniczenie spożycia soli nazywanej przez lekarzy „cichym zabójcą”, współodpowiedzialnym m.in. za
sporą część zawałów serca, udarów
mózgu i raka żołądka. Sól można
zastępować właśnie ziołami, takimi
jak rozmaryn, oregano, tymianek,
kurkuma, imbir i cynamon, które
nie tylko poprawiają smak potraw,
ale zawierają także wiele cennych
składników.
Zboża i mleko
Nie należy ograniczać spożywania
zbóż, które trzecie miejsce w nowej
piramidzie nie zajęły przypadkowo.
Nieprzetworzone zboża zawierają witaminy z grupy B odpowiedzialne za
funkcjonowanie układu nerwowego,
prawidłowy metabolizm, poza tym
łagodzą stres i poprawiają koncentrację. Najcenniejsze są produkty
zbożowe pełnoziarniste, z tak zwanego pełnego przemiału. Powinny
być spożywane podczas większości
posiłków.
Kolejne miejsce na żywieniowym
podium zajmuje mleko. Należy wypijać dziennie co najmniej dwie duże
szklanki tego napoju, który można
zastąpić jogurtem i kefirem lub częściowo – serem.
Mięso
Zbliżamy się do końca piramidy.
Przedostatnie, piąte miejsce zajęło
mięso, które oczywiście spożywać
można, ale produkty mięsne powinny być dodatkiem do warzyw, w tym
roślin strączkowych, oraz produktów zbożowych. Najbardziej zalecane są ryby i jaja, a najmniej czerwone mięso i wędliny. Tygodniowo
powinno się zjadać nie więcej niż 0,5
kg wołowiny, wieprzowiny i drobiu
oraz wędlin.
Spożywanie czerwonego mięsa, które z jednej strony dostarcza żelazo i
białko, z drugiej zaś podnosi poziom
złego cholesterolu i działa rakotwórczo, co potwierdzają ostatnie badania Światowej Organizacji Zdrowia,
powinno być ograniczone. Na jego
miejsce powinno się wstawić do jadłospisu ryby i jaja.
Tłuszcz
Znajduje się na niechlubnym,
ostatnim miejscu nowej piramidy
żywieniowej. Według naukowców
spożycie tłuszczów powinno być
ograniczane. Niestety w jadłospisie
przeciętnego Polaka ciągle jest ich
zbyt dużo. Zwłaszcza tłuszczów zwierzęcych, czyli masła i smalcu, które

Źródło: www.mamawbiegu.pl

zawierają tak zwane tłuszcze nasycone sprzyjające rozwojowi miażdżycy
i nowotworom. Lepiej posiłkować
się dobrej jakości margaryną.
Podsumowując
Nowa Piramida Zdrowego Żywienia
została opracowana na podstawie
zaleceń Światowej Organizacji
Zdrowia. Najważniejszym jej przesłaniem jest: mniej cukru, soli i
tłuszczu, więcej warzyw, owoców,
błonnika i ruchu. Po raz pierwszy
uwzględniono w piramidzie zioła oraz bogate w magnez orzechy.
Jednak ze względu na ich kaloryczność i zawarte w nich tłuszcze
nienasycone, trzeba spożywać je w
ograniczonych ilościach.
Z piramidy całkowicie „wypadł”
cukier i słodycze. Te produkty trzeba z jadłospisu wykreślić i zastąpić
je owocami i orzechami. Należy
oszczędnie gospodarować solą, a
spośród gotowych produktów spożywczych wybierać te z niską jej zawartością. Doskonale można zastą-

pić ją wspomnianymi wyżej ziołami.
Nie wolno zapominać o płynach.
Dziennie trzeba dostarczyć organizmowi co najmniej 1,5 litra płynów.
Co ciekawe, oprócz wody i soków,
specjaliści zalecają picie herbaty i
kawy. Tej ostatniej (także bezkofeinowej) nawet do 5 filiżanek dziennie. Kawa ponoć zmniejsza ryzyko wielu chorób, takich jak udary
mózgu i cukrzyca, a nawet choroby
Alzheimera i choroby Parkinsona.
Według ekspertów w zasadzie można jeść niemal wszystko, trzeba
jednak zachować odpowiednie proporcje. Spożywanie zalecanych w piramidzie różnorodnych produktów
spożywczych, w odpowiednich ilościach i proporcjach, oraz codzienna
aktywność fizyczna, są kluczem do
zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.
Sylwia Jaworska
Źródła: izz.waw.pl,
zachowajrownowage.pl.
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Z bloga wesołej emigrantki

Ja to się kiedyś zabiję albo utopię
Dziś pragnę przedstawić wam jak
bardzo niebezpieczną mam pracę.
Nie, wróć! Nie pracę. Drogę do pracy. Dojeżdżając rowerem, człowiek
ryzykuje życie.
Parę dni temu skończyłam pracę,
wsiadłam na rower, zasuwam do
domciu, a tu nagle skończyły się
zabudowania i pojawił się wiatr. No.
Wylądowałam w porach. Wiecie - takie warzywo na polu. Pomyślałam
tylko, że to mógł być ten głęboki
rów wyłożony kamieniami, który
jest parę metrów dalej. Wiało wtedy bez opamiętania. Potem jeszcze
kilka razy musiałam zeskakiwać z
roweru i pchać, bo jechać się nie
dało. Masakra jakaś z tym wiatrem
belgijskim.
Dziś było jeszcze lepiej. Ferie są,
więc mam dużo czasu. Ha! Ha! Nie
budzę Młodego. Pozwalam mu się
wyspać ile wlezie, bo tyle spokoju
ma człowiek, a potem na szybciora
robię te kromki z czekoladą, szynką, margarynką, z kakao, te herbatki
malinowe, kakao bananowe z „lózową lulką” czy co tam sobie król zażyczy. Czym prędzej przebieram go
z piżamy. Wybiegam z domu łapiąc
jakąś czapkę, rękawiczki i zasuwam
do roboty.
Dziś rano była piękna pogoda - słońce, zero wiatru. Miód malina sztuczne pszczoły. Taka byłam uchachana,
że pierwszy raz od 2 tygodni nie zaja-

dę do pracy mokra, że zasuwałam na
tym bike’u prawie 30 na godzinę. Z
tej radości nie skojarzyłam prostych
faktów:
przymrozek + 2 tygodnie deszczu
+ las = ślizgawka
Jeszcze mi się zachciało pokazywać, w którą stronę będę skręcać
na skrzyżowaniu.... To był piękny
drift i ziuum na asfalt. Szlag, odblaskową kurtkę przeciwdeszczową
sobie podarłam, gdy przejechałam
łokietkiem po asfalcie, łokietka też
jakby trochę. Ważne że rowerowi nic
się nie stało. Czym prędzej się pozbierałam, bo ludzie chcieli jechać
dalej. Jakiś facet w aucie się tylko zapytał, czy wszystko w porządku. Taa

luzik spoko majonez po prostu. No
dobra, jadę dalej, nauczona rozumu
ostrożniej na zakrętach. Jadę, jadę
kilometr, dwa, sześć, nagle widzę z
daleka ten oto napis:
WATERSNOOD (powódź).
Fajnie, teraz się jeszcze mogę utopić.
No ale widzę jakiś szkut z przeciwnej
strony na góralu zaiwania to co, ja
nie przejadę? JA?! Przeco nie będę
szukać objazdu rowerem, bo tam
większość dróg rowerowych będzie
zalanych, a jak nie zalanych to bagnistych. Jednak wolę przeleźć przez
wodę w adidasach niż wpieprzyć się
w jakieś. błoto. Nie mam całego dnia
i tak już późno jest. Przejechałam.
Buty i portki do kolan wyprane, ale
fajnie było :-)
Poniższe zdjęcia zrobiłam po południu wracając, wtedy już woda
spłynęła trochę i auta przejeżdżały.
Dlatego trzeba było wyłapać moment, by nie zaliczyć prysznica jadąc
chodnikiem, bo to dopiero musiało
myć mega doświadczenie :-)
Robiąc zdjęcia zauważyłam, że jakieś cykory w obcisłych, sztuk 7,
zawróciły przed zaporą. Faceci.
Pomyślał by kto.
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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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Zapisy uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
Informujemy, że zapisy uczniów do szkoły polskiej w Antwerpii na rok szkolny 2016/2017
rozpoczynają się 15 marca. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie
internetowej szkoły, pod adresem: www.szkolapolska.be w zakładce „Zapisy uczniów”.

Karnawał szkolny
W sobotę 30 stycznia oraz w środę 3 lutego odbyły się w naszej szkole Dni Karnawałowe. Zgodnie z tradycją
Karnawału nasi wychowankowie przyszli na zajęcia w przeróżnych przebraniach. Korytarze szkolne wypełniły
się zatem fantastycznymi postaciami, zwierzętami, klaunami, żołnierzami, itp. Atrakcyjne stroje naszych uczniów
uwieczniono na zdjęciach klasowych, które z pewnością staną się niezapomnianą pamiątką dla każdego z nich.
Zwyczajowe lekcje języka polskiego i wiedzy o Polsce zostały w tych dniach urozmaicone przez nauczycieli ciekawymi konkursami, zabawami oraz grami, podczas których uczniowie mogli nie tylko zintegrować się ze sobą
oraz przyjemnie spędzić czas, ale również zapoznać się z informacjami na temat najbardziej znanych karnawałów
na świecie oraz polskich tradycji karnawałowych.
Dodatkową atrakcją i miłą niespodzianką sponsorowaną oraz przygotowaną przez Radę Rodziców działającą
w naszej szkole był pyszny, słodki poczęstunek. Lukrowany pączek i kakao dodało naszym uczniom energii
podczas karnawałowych szaleństw i zapału do nauki po ich zakończeniu.
Serdecznie za to dziękujemy Radzie Rodziców!!!

Lekcja muzealna
W środę 17 lutego wraz z innymi uczniami klasy II gimnazjum uczestniczyłyśmy w wycieczce szkolnej do MHKA
(Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen).
W muzeum tym znajduje się wiele interesujących i oryginalnych dzieł sztuki nowoczesnej, które, jak się wydawać
może na pierwszy rzut oka, nie przedstawiają wiele treści. Pamiętać jednak trzeba, że sztuka współczesna jest
najczęściej abstrakcyjna - nie skupia się na rzeczywistych kolorach, kształtach, czy zjawiskach, przez co staje się
bardzo intrygująca, pobudzająca wyobraźnię i skłaniająca do przemyśleń czy refleksji. Z tego powodu niektóre
dzieła zgromadzone w MHKA skupiały naszą uwagę na dłużej,
zaś inne nie robiły na nas większego wrażenia.
Po zwiedzeniu muzeum zatrzymaliśmy się w muzealnej kafejce,
żeby swobodnie podyskutować na temat poszczególnych eksponatów obejrzanych w muzeum. W czasie dyskusji wyrażaliśmy
swoje opinie na temat aktualnej ekspozycji. Nasze oceny bardzo
się różniły, ponieważ każdy z nas postrzegał i interpretował poszczególne dzieła w inny, właściwy sobie sposób.
Wizyta w MHKA była to bardzo interesującą i pouczającą lekcją,
pozwalającą nam spojrzeć inaczej na muzeum, które pozornie
wydaje się trudne i niezbyt interesujące. Zachęcamy do jego odwiedzenia odwiedzenia i przekonania się o wartości znajdujących
się tam eksponatów.
Julia Worona, Aleksandra Lubińska
klasa II Gimnazjum
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Moje dziecko mnie nie słucha
Rozmowy z dziećmi przypominają
często zaklęty krąg. Dzieci nie słuchają nas, a my nie słuchamy ich.
Mówimy do dziecka, a ono sprawia
wrażenie, że nie słucha, nie słyszy,
nie reaguje i nasze słowa trafiają
w próżnię. Może zamiast bezsensownego proszenia, tłumaczenia i
krzyku zastanówmy się, gdzie popełniamy błąd.
Słuchać, to nie znaczy słyszeć.
Rozmowa z dzieckiem nie jest prostą sprawą. Mały człowiek patrzy ci
prosto w oczy, ale to nie znaczy że
słucha. Jego uwaga koncentruje się
zupełnie na czymś innym. Dlaczego
nie słucha? Może odbiera nasze słowa jako kolejne polecenia i nakazy?
A może rozmawiając z nim operujemy zbyt trudnym słownictwem?
Najczęściej popełnianym przez dorosłych błędem jest przerywanie dzieciom ich wypowiedzi i nieustanne
komentowanie tego, co nam przekazują. Nieważne, czy te opowieści dotyczą niesprawiedliwej ich zdaniem
oceny w szkole, czy też kłótni z koleżanką. Dla młodego człowieka są to
bardzo ważne sprawy, a rodzice na
ogół je bagatelizują. Obowiązkiem
dorosłych jest wysłuchanie w całości często zbyt długiego monologu
pociechy, a nie wtrącanie swoich
„trzech groszy”.
Należy tak poprowadzić rozmowę, aby dziecko samo wyciągnęło
wnioski z zaistniałej sytuacji i prawidłowo ją oceniło. Pomocne są tu
wyrażenia: „interesuje mnie to, co
ty o tym myślisz”, „to bardzo cieka-

Źródło: www.mamazone.pl

we - jak myślisz, jak się ta sprawa
zakończy” i tym podobne. Nie wolno dawać dziecku rad w stylu: „jak
mogłeś tak postąpić”, „mówiłam,
żebyś nauczyła się na klasówkę”,
„ja na twoim miejscu”, „nic się nie
stało, nie dramatyzuj, pogodzisz się
z koleżanką”.
Tylko nie krzycz
Nerwy, krzyk i mamrotane pod nosem przekleństwa nie są sposobem
na rozwiązanie problemu. Krzyk to
agresja i brak szacunku dla rozmówcy. Podniesiony głos rodzica
dziecko odbiera jako atak na siebie
i rozmowa przeradza się w kłótnię.
W sytuacjach problematycznych rodzice muszą być opanowani, mówić
do dziecka spokojnie, konkretnie i
wyrażać się jasno.
Dlaczego rodzice krzyczą?
Najczęściej dlatego, że dana sytuacja ich przerasta, nie potrafią w
inny sposób sobie z nią poradzić i
skłonić dziecka do takiego, a nie
innego zachowania. Dorośli czują
się w takich momentach bezradni
i sfrustrowani. Ich krzyk powoduje,
że dziecko zaczyna zachowywać się
jeszcze gorzej, na przykład płacze,
rzuca się na podłogę, kopie, gryzie,
czy trzaska drzwiami.
Jeśli krzyk wejdzie dorosłym w
nawyk, nie będą potrafili komunikować się z dziećmi w żaden inny
sposób. Dzieci stracą motywację
do rozważnego i odpowiedzialnego
zachowywania się, a ich poczucie
własnej wartości zostanie mocno
zachwiane. Dla
młodego człowieka akceptacja i zrozumienie rodziców są
bardzo ważne.
Chce być przez
nich chwalony
i doceniany. Nie
będzie potrafił
odnaleźć się
w sytuacjach,
kiedy z jednej
strony rodzice
zapewniają go o
swojej miłości, z
drugiej zaś bez
przerwy na niego krzyczą.
Dlaczego dzieci krzyczą?
Zacznijmy od
tego, że dzieci w

każdym starciu z rodzicami są na
przegranej pozycji. Rodzice są dorośli, więksi, wszystko im wolno, są
silniejsi i zawsze mają rację (albo tak
im się tylko wydaje). Niektóre dzieci podporządkowują się rodzicom
z racji prawa silniejszego, jednak
emocje w nich pozostają. Inne, znając słabe punkty rodziców, zaczynają
z nimi walczyć, jeszcze inne będą tak
długo krzyczeć tupać, rzucać czym
popadnie, aż postawią na swoim.
Powodów dla których dzieci krzyczą
może być kilka. Krzyk jest dla dziecka testem, gdzie przebiega granica
jego zachowania. Bywa reakcją na
stres, kiedy dziecko w żaden inny
sposób nie potrafi poradzić sobie
ze swoimi emocjami. Może też być
wyrazem buntu, upokorzenia, lub
chęci podniesienia swojej własnej
samooceny. Kiedy dojdzie do sytuacji, w której dzieci na krzyk rodziców
nie będą już reagować, co wtedy pozostanie dorosłym?
Krótko, na temat, zwięźle i na tym
samym poziomie
Żeby dzieci słuchały, muszą otrzymać krótki i zwięzły komunikat. Źle
odbierają długie i skomplikowane
zdania, zwłaszcza małe dzieci szybko tracą cierpliwość. Jeżeli skazane
będą na tyrady rodziców, zniecierpliwią się, rozproszą i przestaną dorosłych słuchać.
Rodzice mają tendencję do mówienia do dzieci za dużo i za długo.
Często ich przemowy przypominają „rodzicielskie kazania”, których
oni sami w czasach swojego dzieciństwa nie byli w stanie znieść. Młody
człowiek, słuchając „przemówienia”
dorosłych, po prostu się wyłącza i
całą gadaninę puszcza mimo uszu,
co wbrew pozorom jest całkowicie
naturalne. Dlatego najlepiej dawać
dziecku krótkie i jasne komunikaty.
Zamiast mówić: „ tyle razy ci mówiłam, żebyś wreszcie posprzątał swój
pokój, jak ty możesz żyć w takim bałaganie, nie wiesz gdzie co leży, nie
możesz nic znaleźć i może pozbierałbyś te brudne rzeczy i wrzucił do
pralni, nie dość że piorę twoje skarpetki”… lepiej po prostu powiedzieć:
„proszę, posprzątaj swój pokój”.
Dorośli, nie dość że mówią za dużo,
za długo, to jeszcze mało konkretnie. Zadają dziecku pytania w taki
sposób, że nie potrafi ono na nie
odpowiedzieć, co powoduje, że zamyka się na przekazy pochodzące
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od rodzica i nie próbuje wejść z nim
w dialog.
Dziecko jest mniejsze niż rodzic.
Trudno prowadzić rozmowę, kiedy
mały człowiek zadziera wciąż głowę
do góry. Rozmawiając trzeba patrzeć
rozmówcy w oczy, bo rozmowa na
tym samym poziomie jest o wiele
bardziej komunikatywna. Jeżeli
dziecko siedzi, należy usiąść koło
niego. Jeżeli leży – położyć się obok
i poświęcić małemu człowiekowi
maksimum swojej uwagi.
Dopiero dzieci w wieku gimnazjalnym potrafią skoncentrować się na
dwóch czynnościach jednocześnie.
Mniejsze po prostu tego nie potrafią. Żeby słuchały, trzeba skupić na
sobie ich uwagę. Nie powinno robić
się tego krzykiem i w sposób agresywny. Najlepiej podejść do dziecka,
dotknąć je, nawiązać kontakt wzrokowy i powiedzieć spokojnie to, co
ma się do powiedzenia.
Akceptacja i czułość
W wielu rodzinach nie ma ani
rozmowy, ani porozumienia. Jest
wszechobecna krytyka. Negatywne
opinie, negatywne uwagi i brak akceptacji. Rodzice nawet nie zdają
sobie sprawy z tego, ile złego wyrządzają dziecku bez przerwy je krytykując. Dochodzi ono do wniosku,
że najlepszym dla niego rozwiązaniem jest zachowanie swoich myśli
i odczuć tylko dla siebie. Wybiera
milczenie, chociaż i wtedy nie jest
wolne od krytyki rodziców.
Według psychologów, każdy negatywny komentarz ma tak niszczące
działanie na dziecięce poczucie własnej wartości, że potrzeba aż czterech
pozytywnych uwag, by odwrócić jego skutki. Dzieci akceptowane, czują
się kochane i doceniane, rozwijają
się o wiele lepiej pod względem fizycznym i psychicznym.
Nie wystarczy, że rodzic akceptuje dziecko. Musi przekazać to
uczucie w taki sposób, by dziecko mogło je wyraźnie zrozumieć.
Nieprzeszkadzanie jest dobrą metodą okazywania dziecku akceptacji. Wystarczy pozwolić mu na
uczestniczenie w zajęciach i zabawach bez wtrącania się i pouczania.
Niewtrącanie się zawiera pozytywny
przekaz: „Wierzę, że sobie z tym poradzisz”.
Razem
Dobrym sposobem na rozmowę
z dzieckiem jest wspólna zabawa,
podczas której można nawiązać do
zaistniałej problematycznej sytuacji i spokojnie o tym porozmawiać.
Dzieci przejawiają chęć rozmowy
podczas wspólnie wykonywanych
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Kilka dobrych rad:
• Aby dziecko słuchało, mów do niego, patrząc mu w oczy. Kontakt
wzrokowy z dzieckiem jest ważny, ponieważ skupia uwagę dziecka.
• Mów krótko i prostymi słowami. Rozwlekłe tyrady są niezrozumiałe
dla kilkulatka. Nie zadawaj też pytań, na które dziecko nie umie odpowiedzieć, np. zamiast „Dlaczego biłeś kolegę?” powiedz „Nie chcę,
żebyś bił kolegę”.
• Nie nadużywaj słowa „nie”, zakazy zamieniaj w pozytywne komunikaty, np. zamiast „Nie krzycz” – „Mów ciszej”.
• Rozkazy zamień na prośby, np. nie mów „Idź spać”, tylko „Chciałabym,
żebyś poszedł już spać”.
• Spraw, żeby wykonanie polecenia było dla dziecka korzystne i atrakcyjne, np. „Załóż buty, to pójdziemy na plac zabaw”.
• Daj dziecku wybór: „Czy chcesz najpierw uczesać włosy czy umyć
zęby?”. Dzięki temu dziecko będzie czuło, że ma wpływ na to, co robi.
• Ustal zasady i się ich trzymaj, jeśli coś zapowiadasz – zrób to. Dziecko
dzięki temu będzie mieć poczucie bezpieczeństwa i stałości.
• Pamiętaj, że dziecko uczy się przede wszystkim przez naśladowanie
rodziców. Dużo mniejszą skuteczność ma więc mówienie dziecku, jak
się zachowywać, niż po prostu postępowanie tak, jakbyśmy sobie życzyli,
aby dziecko postępowało. Na przykład trudno będzie ci przekonać dziecko do zapinania pasów, jeśli ty lub ktoś z pasażerów ich nie zapina.
(mjakmama24.pl).
czynności. Jak wykazały badania
psychologów, regularne posiłki spożywane w gronie rodziny mają dla
dzieci niemalże terapeutyczną moc.
Poprawiają zdrowie, uczą odpowiedniego odżywiania, dziecko staje się
pewniejsze siebie, jego emocje stabilniejsze, a wyniki w nauce – lepsze.

wiązanie z nim kontaktu, poznanie
jego uczuć i potrzeb, a nie rzucanie
w biegu różnych uwag i myślenie
o tym, że trzeba pójść do pracy, posprzątać, zrobić zakupy. Słuchanie,
to nie to samo, co słyszenie. Jeśli
dzieci będą słyszały rodziców, będą
ich też słuchały.

Dziecka trzeba słuchać także sercem, aby zrozumieć, kiedy jego głos
będzie pełen radości, a kiedy pełen
rozpaczy, wołania o pomoc i niepewności. Rozmowa z dzieckiem, to na-

Aleksandra Dobiecka
Źródła: dobryrodzic.fdn.pl, dziecisawazne.pl, babyonline.pl, mamadu.pl, matkapolka.com.pl, mjakmama24.pl

Źródło: www.tapeciarnia.pl
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Nieidealna mama
Nie chowaj go przed światem
większą łatwością nawiązywał kontakty. Nie bójmy się zatem zabierać
niemowlaka na wizytę do przyjaciół,
na wycieczki, do restauracji czy na
zatłoczoną plażę! Takie wypady nie
tylko wspomagają rozwój społeczny
u dzieci ale również wzmacniają jego
odporność! Bo jak wiadomo, gdzie
więcej ludzi tam otoczenie mniej
sterylne a częsty kontakt malucha
z zarazkami uodparnia go na nie.

Nie bierz go na ręce bo będzie go
bolało pod paszkami - powiedziała
świeżo upieczona mama, po czym
wzięła swojego pierworodnego w
ramiona.
Jak myślisz? Ile matek zaraz po tym
jak pojawiło się ich pierwsze dziecko
chciało się gdzieś z nim schować po
to, by było tylko dla niej? Ja myślę,
że znaczna większość! No bo przecież tyle czasu na to dziecię czekały.
Najpierw pragnęły, żeby zagościło w
jej brzuchu, później przez dziewięć
miesięcy nosiły pod sercem, w końcu urodziły je w męczarniach i nagle
mają się nim z kimś dzielić?!
Otóż drogie mamy... Najważniejsze
to uświadomić sobie dla kogo tak
naprawdę rodzimy te dzieciaki.
Rodzimy je dla siebie - to oczywiste,
bo przecież prawie każda kobieta
pragnie mieć dziecko. Tulić je w ramionach, karmić, czuwać nad nim
w chorobie. To normalne ale trzeba
też pamiętać, że
Rodzimy je dla reszty rodziny - tatuś w końcu też miał jakiś wkład w
powstanie naszego maleństwa! A i
babcia nie omieszka obdarzyć go
bezgraniczną miłością.
Rodzimy je też dla świata - Bo gdy
dorośnie, odetnie przysłowiową
pępowinę i pójdzie własną ścieżką,
tam gdzie zechce i mama niestety
zbyt dużego wpływu na to mieć nie
będzie.
To bardzo trudne uświadomić sobie

na początku macierzyństwa, że taka
bezbronna kropeczka będzie kiedyś
zdobywać szczyty świata, ale mimo
wszystko warto o tym myśleć przede wszystkim dla dobra tej właśnie
kropeczki.
Mimo że miłość matki może góry
przenosić i to ona swoim potomkiem zajmie się najlepiej, to jednak
rozwój społeczny dziecka w dużej
mierze zależny jest od tego, czy
tym dzieckiem zechce się ona „podzielić”. Pozwalając innym ludziom
na kontakty ze swoim szkrabem w
znacznym stopniu przyczyniamy
się do tego, że później będzie on z

To nie koniec pozytywnych aspektów! Ogromnym plusem tego, że
nasze dziecko ma kontakt z innymi
ludźmi jest fakt, że nie będzie uzależnione od Ciebie. Nie sprawi mu
różnicy, czy pieluchę zmienia mama, babcia, czy ciocia. Obojętne mu
będzie, kto go wykąpie. Nieważne
czy butelkę w nocy poda rodzicielka czy ktoś inny! A uwierzcie mi, że
babcie pierwsze pospieszą z pomocą
w takich sytuacjach a my zyskamy
chwilę dla siebie!
Zatem nie chowajmy przed światem
naszych ukochanych dzieci! Bez
względu na to, czy będziemy przy
nich 24 godziny na dobę, czy czasem
pozwolimy się komuś wyręczyć i tak
będziemy dla nich najważniejsze.
Nasza miłość do nich wcale się nie
zmniejsza w momencie, gdy ktoś
inny się nimi zajmie przez chwilę i
nie sprawi to przypięcia nam łatki
„złej matki”.
nieidealnamama.pl-blog
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Drugi etat,
czyli dom na głowie kobiety
Kobiety nadal wykonują zdecydowanie więcej domowych obowiązków niż mężczyźni i ponoszą za nie
znacznie większą niż mężczyźni
odpowiedzialność. Prowadzi to do
stresu, zaniżania własnej wartości
i sprawia, iż kobiety mają poczucie,
że ich pozycja społeczna jest o wiele niższa niż ich partnera.
Codzienność
Na początku wspólnego życia wszystko jest wspaniale. Kolacja przy świecach, wspólne pobudki, wspólne
posiłki, zakupy etc. Bałaganiarstwo
partnera nie przeszkadza, pedantyczność partnerki jest nieszkodliwa.
Ale potem przychodzi codzienność i
bałaganiarstwo drażni, a pedanteria
niezmiernie irytuje. Podziały w pracach domowych, jakie powstały na
początku związku, są coraz głębsze.
Nieprawdziwe są stwierdzenia części panów, że ich partnerka w domu nic nie robi. Kobieta – drodzy
panowie – po ośmiu godzinach
pracy robi zakupy, odbiera dziecko
z przedszkola albo ze żłobka i wraca
do domu. A tam jak zwykle czeka na
nią: gotowanie, sprzątanie, pranie,
prasowanie, odrabianie z dzieckiem
(lub z dziećmi) lekcji.
Pogodzenie pracy zawodowej z pracą domowa i z obowiązkami matki
jest niezwykle trudne. Po całym dniu
pracy zawodowej kobietę czeka praca w domu. Na etacie żony, matki,
gospodyni, pogotowia medycznego
i mediatora. Mąż, narzeczony, chłopak, czy partner, często jej w tych
obowiązkach nie pomaga. Albo pracuje dłużej i do domu wraca bardzo
późno, albo żona tak go nauczyła,
albo takie wyobrażenie o podziale
prac domowych wyniósł z domu
rodzinnego.

dowej, czytaj: kobieta zawsze gorzej
pracuje niż mężczyzna – stwierdzenie z gruntu nieprawdziwe, ale jakże popularne. Do tego wymagania
stawiane przez pracodawcę, za które
kobieta otrzymuje niższe (na ogół)
niż mężczyzna wynagrodzenie. Do
tego szybkie tempo życia, stres, niska samoocena i wieczna obawa, że
znowu nie zdąży czegoś zrobić.
Tak wygląda codzienność przeciętnej kobiety. Nic dodać nic ująć.
Trochę statystyki
Pewien Amerykanin postanowił policzyć, jaką wartość rynkową ma domowa praca jego żony. Jako punkt
wyjścia przyjął realne zarobki ludzi
pracujących w branży sprzątającej,
gastronomicznej, w pralni, prasowalni, dodał także usługi stylisty.
Wyszło mu, że jego żona, wykonując swoją codzienną domową pracę,
powinna zarabiać rocznie ponad 70
tys. amerykańskich dolarów.
Z rynkowych badań przeprowadzonych na polskim rynku przez GUS
i SGH wynika, że praca kobiet podczas wykonywania domowych obowiązków została wyceniona, przeliczając różne czynności po stawkach
rynkowych, na 2113,24 zł miesięcznie. Praca mężczyzn jest warta tylko
1218,01 zł.
Sondaż firmy Musnet pokazuje,
że zaledwie 5 proc. mężczyzn dobrowolnie podejmuje się sprzątania w domu, czy zajęcia się dzie-

Jak kobieta ma jednocześnie odnosić zawodowe sukcesy, prowadzić
dom, wychowywać dzieci, dbać o
siebie, wyglądać modnie i coraz
młodziej? Jakim cudem ma smażyć
naleśniki z konfiturami, biegać ze
ściereczką wycierając kurze, kłaść
dzieci spać, podtykać domownikom
jedzenie pod nos i nie padać ze zmęczenia?
Ale to nie wszystko. Trzeba jeszcze
wziąć pod uwagę niesprawiedliwe
traktowanie kobiety w pracy zawo-

Źródło: www.bi.gazeta.pl

ckiem. Jeszcze gorzej jest w święta.
Zaledwie 19 proc. kobiet może liczyć
na męską pomoc, za to aż 81 proc.
pań jest samodzielnie obarczonych
świątecznymi przygotowaniami.
Według raportu GUS „Kobiety w
Polsce” praca domowa zajmuje paniom średnio 4 godziny 54 minuty
dziennie, podczas gdy ich partnerom o połowę mniej: 2 godziny
33 minuty. Z kolei z badań OECD
„Better Life Index” wynika, że statystyczna mieszkanka naszego kraju
na sprzątaniu, gotowaniu i opiece
nad dzieckiem, spędza aż 296 minut każdego dnia. Polski mężczyzna
sprząta przez 157 minut dziennie, co
daje 18,5 godziny tygodniowo, czyli
o 16,5 godziny mniej niż kobieta. Ta
różnica wynika z braku równego podziału obowiązków.
Zaledwie 28 proc. ankietowanych
mężczyzn ma w domu partnerski
podział obowiązków. Co piąty badany deklaruje, że w jego rodzinie
panuje tradycyjny podział ról: mąż
pracuje, a kobieta zajmuje się domem. Odwrotny układ, w którym zarabia partnerka, a partner opiekuje
się domem i dziećmi, obowiązuje w
3 proc. rodzin.
Podsumowując: mężczyźni znacznie mniej od kobiet angażują się w
prace domowe nie ze złej woli, lecz
z braku odpowiedniego przygotowania wyniesionego z rodzinnego
domu, gdzie tradycyjne matki Polki
wyręczały ich we wszystkim.
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wienie sprawy w rozmowie z partnerem naprawdę nie zaszkodzi.
Poskarżenie się na nadmiar obowiązków, poproszenie o pomoc w
domowych czynnościach, nie jest
niczym nagannym.

Źródło: www.zdrowie.gazeta.pl

Nieodpłatnie i niesprawiedliwie
Druga zmiana w domu to praca
nieodpłatna i polegająca na niesprawiedliwym podziale obowiązków. To zjawisko cały czas jest
społecznie akceptowane i pomimo
równouprawnienia w wielu domach
nadal ma miejsce. Taki podział domowych obowiązków funkcjonował w naszym społeczeństwie od
wieków. Kobiety się z nim pogodziły, mężczyznom był on na rękę.
Jednak współczesne „matki, żony i
kochanki”, pracujące na pełen etat,
nie chcą same być obarczane drugim etatem w domu. Uważają taki
podział niepłatnej pracy za wysoce
niesprawiedliwy.
Mężczyźni zapewniają kobiety o
swojej miłości i szacunku, tymczasem to one zmęczone jak diabli
szorują kuchnię i łazienkę. Panowie
tłumaczą się, że paniom wszystko lepiej wychodzi, że w wielu pracach są
po prostu niezastąpione. Zgoda, nikt
nie każe im piec sernika, ale zmierzenie się z odkurzaczem, chyba nie
przerasta ich możliwości.
Oczywiście, są związki typowo partnerskie, z prawie równym podziałem obowiązków, ale nie są one w
większości. Generalnie dalej w przeciętnej polskiej rodzinie obowiązuje
niesprawiedliwy podział prac domowych.
Ta nierówność w podchodzeniu do
domowych obowiązków jest zdecydowanie mniejsza z związkach, w
których kobiety zarabiają więcej
niż ich mężowie, ale zdecydowanie
wzrasta na niekorzyść kobiet po pojawieniu się dzieci.

Bardzo często przyczyną nadmiernej ilości obowiązków pań domu jest
ich dążenie do perfekcjonizmu, do
jak najlepszego spełnienia oczekiwań ze strony rodziny, oczekiwań,
które są przez nie same narzucone.
Zdaniem kobiety, nikt nie posprząta tak mieszkania jak ona, dziecko
nie odrobi samodzielnie lekcji, jeżeli
ona tego nie dopilnuje, obiad musi
mieć dwa dania i deser, zakupy musi zrobić ona, bo mąż albo dzieci znowu wszystko pomylą. W ten sposób
uczy pozostałych członków rodziny
tego, że tylko ona jest w stanie dobrze wykonać domowe obowiązki i
w ten sposób zdejmuje z nich ciężar
odpowiedzialności.
Kiedy kobieta nie jest w stanie
wywiązać się z prac jakie sama na
siebie nałożyła, odczuwa ogromne
wyrzuty sumienia. Uważa się za wyrodną matkę, złą żonę, ma poczucie
winy i jest rozgoryczona, co przenosi się na sytuację w domu. Powstają
konflikty, nieporozumienia, niedomowienia…
Na wszystko jest rada
Może zabrzmi to niesprawiedliwie,
ale sporo winy spoczywa na kobietach. To one przez lata utrwalały
powyższe stereotypy i dla świętego
spokoju, nic z tym nie robią.
Panie przede wszystkim powinny
zacząć od szacunku dla samych siebie. Zacząć mądrzej gospodarować
swoim czasem, bo w każdej pracy,
nawet tej domowej, jest miejsce na
odpoczynek.
Kolejnym ważnym krokiem w naprawie stosunków rodzinnych jest
rozmowa. Szczere i uczciwe posta-

Nie zrzędź i doceniaj
Jak efektywnie podzielić się pracą
domową i się nie pokłócić
1. Jasno powiedz, czego od partnera
oczekujesz. Nie licz, że sam się tego
domyśli.
2. Oddaj trochę kontroli nad domem
– jak w każdej pracy, tak i w tej domowej współpracownikowi trzeba
dać pole na własną inwencję i odpowiedzialność.
3. Nie wydawaj poleceń – twój partner nie jest maszyną do ich wykonywania. Ma prawo pewne rzeczy
robić w swoim tempie, byle je robił.
4. Nie stój nad nim i nie zrzędź, że
nie zrobił tego, co obiecał.
5. Doceniaj to, że twój partner jest
współodpowiedzialny za rodzinę i
dom. Chwal go i ciesz się tym.
6. Nie poprawiaj po partnerze; jeśli
ustawicznie to robisz, pokazujesz,
że jego wysiłek poszedł na marne i
nigdy nie będzie tak dobry w sprzątaniu jak ty. To pewna droga, żeby
przestał się angażować.
7. Zrezygnuj z perfekcyjności w niektórych obszarach domowego życia;
przemyśl, co jest naprawdę sprawą
niecierpiącą zwłoki, priorytetem, a
co drobiazgiem, bez którego można
żyć.
8. Rozmawiaj – wyjaśnij, co dla ciebie znaczy, gdy partner nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, jak to
odbierasz, jak się z tym czujesz, co
ci w jego zachowaniu nie odpowiada
i jak będziesz się czuć, gdy zacznie
być współodpowiedzialny za prace
domowe.
9. Posłuchaj, jak on to odbiera, jak
się czuje.
10. Nie przeceniaj się. Badania psychologiczne wykazały, że każdemu
z małżonków wydaje się, iż robi więcej, niż robi naprawdę (Tygodnik
Polityka).
Na ogół kobiety i mężczyźni są
zgodni co do tego, że obowiązki
domowe powinny być w równym
stopniu rozdzielone pomiędzy partnerów, ale w rzeczywistości tak nie
jest. Przynajmniej w polskim społeczeństwie. Dlatego warto zadbać
o prawidłowy podział domowych
obowiązków już na samym początku związku.
Ewa Janik
Źródła: zwierciadlo.pl, Public
Library of Science.
wysokieobcasy.pl
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Wyszperane z sieci

Ojciec przeprasza wszystkie matki za to,
że nie doceniamy ich pracy!
Każda matka, która po urodzeniu
dziecka (dzieci) przerwała zawodową karierę i została z dzieckiem w
domu, często czuje się niedoceniona. Słyszy zarzuty że nic nie robi,
że cały dzień siedzi w domu i nie
wiadomo z jakich powodów czuje
się zmęczona. Tylko ten, kto ma za
sobą 24-godzinny maraton z dzieckiem wie, że opieka nad pociechą,
pociechami to praca więcej niż na
cały etat. Najczęściej roli matki,
opiekunki, kucharki, sprzątaczki
i tak dalej nie doceniają mężczyźni.
Dopiero w sytuacji w której przejmą na siebie obowiązki kobiet,
zdają sobie sprawę z tego, co to
naprawdę znaczy.
W sieci ukazał się list ojca trójki
dzieci, których mama podjęła pracę
zawodową, a ich opiekunem na pełen etat został tata. Na swoim blogu
Daddy Fishkins Mike napisał wyjątkowy list, skierowany do wszystkich
kobiet.
„Jestem winny przeprosiny dla
wszystkich kobiet, a szczególnie
dla tych, które jako matki zdecydowały się pozostać w domu. Wielu
mężczyzn myśli, że ciężko pracują i
utrzymują finansowo rodzinę, a matki zostają w domu z dziećmi i przez
cały dzień… w pewnym sensie… po
prostu siedzą i nic nie robią. Jestem
też trochę winny. W przeszłości sam
często pytałem moją żonę, dlaczego
pewnych rzeczy w domu nie zrobiła
na czas. Myślałem sobie, że to musi

być miłe tak siedzieć w domu i oglądać telewizję cały dzień.
Jak bardzo się myliłem? Nie można
bardziej. Teraz to moja żona wychodzi codziennie do biura, a ja zostaję
w domu z dziećmi.
Na początku myślałem sobie, że
wprowadzę jakiś sprytny system,
żeby szybko zrobić to, co jest do zrobienia. Byłem pewien, że dam radę
utrzymać dom w czystości, robić pranie, a na koniec powitać żonę z kolacją na stole, gdy ona skończy pracę.
Cóż, teraz, patrząc wstecz, sam nie
wiem jak mi się udało to osiągnąć.
Oto jak wygląda mój powszedni
dzień:
6:00 Wstałem, przyniosłem żonie
kawę, wysłałem syna pod prysznic,
spakowałem go, sprawdziłem czy
ma odrobione lekcje i czy umył zęby.
6:45 Zabrałem syna na przystanek
autobusowy.
7:01 Ledwie przekroczyłem próg domu, usłyszałem jak trzylatka płacze,
bo chce dostać naleśniki i sok. Lubi
jeść śniadanie w łóżku oglądając telewizję.
7:02 Córka dostała naleśniki i
sok. Czasami za to dostaję od niej
uśmiech, ale nie zawsze.
7:15 MYŚLĘ o tym żeby wziąć prysznic. Ale nie mogę.

7:30 Żona wyszła do pracy.
7:30-9:00 W tych godzinach robię
różne rzeczy. Czasami wracam na
chwilę do łóżka z dziewczynami.
Codziennie pracuję do północy więc
ten dodatkowy sen jest bardzo przydatny. Chociaż nie zawsze jestem
w stanie odpocząć, gdy co 15 minut jestem kopany, dziewczyny po
mnie skaczą, albo proszą o smoczek.
Córki wstają już o 7: 30 ale – zupełnie
szczerze – nie jestem w stanie poradzić sobie z dwiema dziewczynami
i ich dramatami, zwłaszcza wtedy,
kiedy są niewyspane i marudne, ponieważ wstały za wcześnie.
9:00 Dostaję zamówienie (myślą że
jestem kelnerem z ich ulubionej
restauracji „U tatusia”) od trzylatki,
że chce „kawałki kurczaka i sok”.
Zaraz po tym jak odpowiadam, że to
za wcześnie na kurczaka i sok, ona
natychmiast rzuca się na 5 minut
na podłogę, dopóki… uwaga, nie
dostanie kurczaka i soku. Niestety
nie dostaję napiwku.
9:05 Próbuję zasiąść z laptopem na
kanapie i popracować.
9:06 Młodsza córeczka je kawałki
kurczaka i sok siedząc mi na głowie.
9:15 Strzepnąłem kawałki panierki
z włosów i kanapy.
9:17 Zmiana pieluchy.
9:20 Znowu siedzę na kanapie.
9:21 Poproszono mnie bym włączył
Sponge Bob Square Pants (odcinek
z drzazgą, uwielbiam jak proszą o
konkretne odcinki).
10:30 Młodsza śpi, podczas gdy starsza ogląda telewizję, bawi się zabawkami i co 20 sekund zadaje mi jakieś
pytanie.
10:35 W końcu biorę prysznic.
10:45 Zmiana pieluchy (śmierdzący
typ).
11:00-12:00 Daję radę popracować.
Uwaga: jest już południe a ja wciąż
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nie wykonałem żadnej pracy w domu.
12:00-12:30 Dzieci jedzą obiad, niespodzianka: nie kurczak!, podczas
gdy ja próbuję zrobić wszystko by
kuchnia pozostała w miarę czysta.
12:30-14:00 W końcu sprzątam
kuchnię i robię pranie. Jeśli mam
szczęście to mogę jeszcze podnieść
część z 19 000 zabawek i klocków
walających się po podłodze w salonie. Jeśli mam wyjątkowe szczęście
to udaje mi się przejść przez salon
bez stanięcia na jedną z tych wyjątkowo ostrych zabawek, które według producentów są bezpieczne
dla dzieci. To jak chodzenie przez
pole minowe.
14:00-14:30 Ubieram dziewczyny i
idziemy na przystanek. Tak, ONE
WCIĄŻ BYŁY W PIŻAMACH.
14:30-15:00 Dziewczyny bawią się na
przystanku czekając aż przyjedzie
ich brat.
15:00-16:00 Córki zaliczają drzemkę, a syn idzie do swojego pokoju.
Kuchnia z powodu przygotowania
przekąsek i przeszukiwania szafek
znowu jest w tragicznym stanie.
Czasami udaje mi się podczas tej
godziny chwilę popracować. Ale
nie zawsze.
16:00-17:00 Rozdzielam dziewczynki
i mojego syna, bo znów kłócą się o
całkowicie bezsensowną rzecz np. o
to która część domu jest czyja.
Syn: „Tato zabierz Syd z mojego
pokoju, dotyka moich ważnych rzeczy!”.
Córka: „Nieprawda”.
Syn: „Tak, dotykasz Syd, dotykasz
moich rzeczy, mojego komputera i
jeszcze wydajesz z siebie dźwięki”.
Ja: „Sydney, czy wydajesz z siebie
dźwięki?”.
Córka kręci głową.
Ja: „Czy chcesz go zdenerwować?”.
Córka chichocząc: „tak”.
17:00-18:00 Pomagam synowi z pracą domową, sprzątam dom, przecieram podłogi i przygotowuję kolację.
18:00 Moja żona wraca do domu i
jemy kolację. Niekiedy jestem zbyt
wykończony by wypytywać jak jej
minął dzień. A czasem jestem tak
sfrustrowany, że idę samotnie zjeść
kolację na tarasie.
Uwaga: Tak wygląda DOBRY
dzień. Każdy dzień jest inny.

Nie wspomniałem o dniach z chorobą, godzinnych kłótniach, różnorodnych bałaganach, zamkach które
muszę zbudować z klocków, szamponie który muszę ścierać z podłogi, płynie do zmywania który muszę
czyścić z miski dla psa, składaniu
ubrań, które dzieci rozkładają po
całym domu, kałużach moczu które
powstają gdy dziecko rozrywa pieluszkę i sika na podłogę, kąpielach
które robię dzieciom w środku dnia
ponieważ jedno z nich uznało że jest
to zabawne wbiec w kałużę błota, ponownym zawieszaniu zerwanych zasłon, wkładaniu wyjętych szuflad z
szafek z powrotem po tym jak dzieci
uznały, że można je wyjąć i jeździć
w nich po domu i tak dalej.
Ktokolwiek wraca z pracy do domu,
czy to jest mąż czy żona, nie ma bladego pojęcia co ich druga połowa
musiała przez cały dzień wykonać.
Pewnego dnia, kiedy moja żona
przyjechała z pracy, siedziałem
przed domem na podjeździe i patrzyłem jak dziewczyny bawią się na
zewnątrz. Żona wysiadając z samochodu zapytała „co jest na kolację?”.
Odpowiedziałem jej, że czekałem na
nią, bo chciałem żeby dziewczyny
pobawiły się na zewnątrz. Ona popatrzyła się na mnie i powiedziała,
cytuję: „Co jest ostatnio z tobą nie
tak”?
Serio!?!? Właśnie spędziłem 12 godzin z trzema potworami przez cały
dzień i potrzebuję kilku minut dla
siebie, żeby zaczerpnąć świeżego
powietrza. A kiedy moja żona wróciła do domu, co jest pierwszą rzeczą
którą mi mówi??
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Podsumowując: chcę szczerze przeprosić wszystkie kobiety, którym
powiedziałem coś negatywnego
na temat zostawania w domu. To
nie jest łatwe. Właściwie to jest to
najcięższa praca jaką kiedykolwiek
wykonywałem. Oczywiście, są wspaniałe chwile, ale są też ogromne wyzwania i dużo stresu.
Z poważaniem,
Tata który został w domu,
„Daddy Fishkins”
Opr. Malwina Komysz
Fot.: www.daddyfishkins.com
Źródło: wysokieobcasy.pl, Daddy
Fishkins / Podaj To, mamadu.pl
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Savoir-vivre

Komórkowe ABC
Dawniej posiadanie telefonu komórkowego było przedmiotem dumy i
nosiło się go zawieszonego na smyczy zamiast rodzinnego medalionu.
Teraz komórkę ma prawie każdy
cywilizowany człowiek. Posiadaczy
smartfonów z dostępem do internetu przybywa. Nie da się podważyć
przydatności tych zdobyczy techniki, ale…
Używając telefonu komórkowego
zastanówmy się, czy komuś nie
przeszkadzamy albo nie sprawiamy przykrości.
W zasadzie powyższe zdanie wyczerpuje temat komórkowego savoir-vivre. Wspomnijmy jednak o kilku
sprawach, ponieważ w ferworze codziennego życia czasem odczuwamy
komórkowy dyskomfort.
W miejscach publicznych
Telefoniczni terroryści – to głośni
użytkownicy telefonów komórkowych, którzy rozmawiają długo i
gdzie popadnie. Atakują w pociągach, tramwajach, sklepowych kolejkach, aptekach, poczekalniach,
restauracjach itd. Są też tacy, którzy
przy tym szeroko gestykulują.
Czasem są to rozmowy intymne,
czasem zwykłe pogaduszki o sprawach codziennych, czasem wulgarne pogaduchy i złośliwe ploty. On
nie zawaha się odebrać telefonu w
kościele, teatrze czy kinie. Wtedy
zaczyna szeptać, co jest jeszcze bardziej irytujące.
Dr Janusz Sibora, specjalista protokołu dyplomatycznego i savoir vivre
powiedział, że „z telefonem powinno
być, jak z perfumami – musimy mieć
na uwadze, że komuś mogą przeszkadzać, nie możemy więc przesadzać i się w ten sposób narzucać”.
Jak go uciszyć?
Mało kto na to się decyduje ryzykując zlekceważenie lub przykrości.
Jeśli jednak, to prof. Małgorzata
Marcjanik – językoznawca, badaczka grzeczności z Instytutu
Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego, radzi:
Jedyną dopuszczalną formą jest
wówczas mówienie w pierwszej osobie – JA. – „Przepraszam, bardzo mi
to przeszkadza, nie słyszę, co mówi
do mnie koleżanka”. Przestrzegam
przed użyciem formy typu TY: „Źle
się pani zachowuje!”, „Nie zna pan

dobrych manier!” – takie formy są
niedopuszczalne, nie świadczą o dobrym wychowaniu osoby zwracającej uwagę, nie rokują też nawiązania
dobrego kontaktu .
Ta sama badaczka zauważa, że „za
niekulturalnymi rozmowami telefonicznymi w miejscach publicznych
wcale nie muszą stać złe intencje
czy brak wychowania. Dziś mało
uwagi zwracamy na drugiego człowieka. Jesteśmy skupieni na sobie,
na pracy, wszystko robimy w dużym
tempie, nie zauważamy ludzi dookoła. Dotyczy to również rozmów przez
telefon w miejscu publicznym”. „Nie
musi to świadczyć o złym wychowaniu – może to być nieświadome (…)
może to być przejawem braku refleksji, że inny człowiek też ma prawo
do swobodnego korzystania z przestrzeni publicznej. – Ma też prawo
na przykład do ciszy”.
Nowe złe maniery
Za pomocą smartfona możemy
sprawdzić pogodę, skrzynkę mailową, nowości na Facebooku, pograć
w mini strzelaninę, obejrzeć film.
„Niektórzy wręcz żyją w swoich
smartfonach”. Osoba idąca przez ulicę ze wzrokiem wlepionym w mały
ekran, naraża się na niebezpieczeństwo kolizji co najmniej z wózkiem
dziecięcym. Są też rowerzyści, którzy
jadą wgapiając się w smartfon trzymany jedną ręką.
Dzwonki nie tylko dzwonią
Niektórzy używają urywka ulubionej
piosenki (który raczej rzęzi niż gra),
miauczenia kota, płaczu dziecka,
czy innych, dziwacznych dźwięków.
Tutaj pomysłowość jest nieograniczona. Ograniczona jest natomiast
tolerancja przypadkowych słuchaczy na dźwięki, które nadeptują na
odciski czyjegoś poczucia estetyki.
Granica pomiędzy oryginalnością a
kompromitacją bywa cienka. Osoba
poważna powinna mieć najlepiej
dzwonek klasyczny lub delikatny,
ale rozpoznawalny przez właściciela
telefonu. Najlepiej, kiedy ten dźwięk
powoli narasta. Przydatny jest też
sygnał wibracyjny, jeśli telefon jest
blisko ciała.
Towarzyski priorytet
Jeśli z kimś się spotkaliśmy a u tego
kogoś zadzwoni telefon i ta osoba będzie długo rozmawiać, czujemy się

niezręcznie, jest nam przykro, że jesteśmy mniej ważni niż „tamten”. A
wystarczy powiedzieć: „teraz nie mogę rozmawiać, oddzwonię później”.
Jeśli sprawa jest ważna i pilna, wypada przeprosić i powiedzieć kilka
słów usprawiedliwienia.
Można mieć dodatkowy telefon,
który będzie priorytetowy – np. do
stałego kontaktu z osobą chorą. Nie
będzie nietaktem, jeśli o tym wspomnimy zaznaczając, że nasz „główny” telefon wyłączyliśmy.
Nie należy umieszczać komórki na
stole podczas spotkania. Jeśli czekamy na ważny telefon, uprzedźmy o
tym innych.
Halo!
Dzwoni mój telefon, na wyświetlaczu widzę „abonent nieznany”.
Odbieram, mówię – słucham?
Dzwoniący: z kim rozmawiam? Ja:
a z kim chce pan rozmawiać?
Osoba dzwoniąca powinna się
przedstawić, nawet jeśli uważa, że
jest rozpoznawalna po głosie lub na
wyświetlaczu. Jeśli mamy telefon
służbowy, odbierając powinniśmy
się przedstawić.
Nie jest w dobrym tonie odbieranie
telefonu słowem halo. Służy ono
do potwierdzenia połączenia przy
ewentualnych zakłóceniach.
Poczta głosowa powinna być włączona i należy ją sprawdzać co minimum dwa dni. Jeśli zostawiamy
wiadomość, powinna być ona krótka oraz zawierać nasze imię (ew.
nazwisko) i nr telefonu, gdyż może
się zdarzyć, że znajoma osoba go
utraciła.
Michał Nowacki
Źródło: natemat.pl
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Zielarskie abc
Żurawina
Żurawina w Polsce nie jest bardzo
popularna i być może dlatego wielu
z nas nie zdaje sobie sprawy z jej
wyjątkowych właściwości. Owoce
żurawiny nazywane dawniej „cytryną dla ubogich”, uznawane są za
jedne z najzdrowszych na świecie i
zaliczają się do grupy naturalnych
antybiotyków.
Żurawina jest niską krzewinką o
niewielkich czerwonych owocach,
przypominających z wyglądu jagody lub borówki. Jej naturalnym
środowiskiem są tereny wilgotne o
kwaśnym torfowym podłożu, można ją też z powodzeniem uprawiać
w ogrodzie. Swoją nazwę zawdzięcza
białoróżowym kwiatom (pojawiającym się pod koniec czerwca), które
swym kształtem przypominają żurawia. Owoce żurawiny pojawiają się
na początku września, zbiera się je
jednak dopiero późną jesienią. Kwas
benzoesowy sprawia, że żurawina
długo zachowuje świeżość.
Co zawiera żurawina
Owoce żurawiny zawierają spore
ilości witamin, przede wszystkim
witaminy C (14 mg w 100 g świeżych
owoców), oraz witamin B1, B2, B6, C,
E, witaminę K oraz dużo błonnika a
także minerałów: sodu, potasu, fosforu, wapnia, magnezu, jodu i żelaza
oraz flawonoidy pełniące funkcję
silnych przeciwutleniaczy, a także
kwasów organicznych (w tym kwasy
cytrynowy i jabłkowy), nadających
owocom żurawiny charakterystyczny cierpki smak. Zawiera też cukry
– glukozę i fruktozę, mangan i wiele
fitonutrientów – substancji chemicznych pochodzenia roślinnego, które
pomagają uchronić organizm przed
szkodliwymi wolnymi rodnikami
oraz posiadają właściwości przeciwzapalne i przeciwrakowe.

Źródło: www.eredaktor.pl

Źródło: www.urodaizdrowie.pl

Właściwości lecznicze żurawiny
Ze względu na wysoką zawartość
substancji odżywczych i przeciwutleniaczy, żurawina jest bardzo
zdrowa dla ludzkiego organizmu.
Stosowana jest w profilaktyce
chorób serca, układu krążenia i
miażdżycy. Pomaga też utrzymać
odpowiedni poziom „dobrego” cholesterolu (HDL). Jej owoce doskonale oczyszczają organizm z toksyn i są
dobre na odchudzanie.
• Żurawina jest najlepiej znana ze
swojej zdolności zapobiegania wszelkim infekcjom dróg moczowych.
Zmniejsza ilość bakterii E. coli, które
wywołują stany zapalne tych miejsc,
a co ważniejsze, osłania drogi moczowe, by E. cola na nich się nie
osadzała. Wysoki poziom zawartej
w niej proantocyjanidyny pomaga
ograniczyć przyleganie bakterii do
ścian przewodu pokarmowego, co
z kolei ułatwia zwalczanie infekcji.

Dezynfekujący wpływ żurawiny na
drogi moczowe to najbardziej znana i najlepiej udokumentowana
prozdrowotna właściwość tej rośliny. Zalecana jest osobom po udarze
lub cierpiącym na zaburzenia neurologiczne. Pomaga także tym, którzy mają problemy ze zbyt częstym
oddawaniem moczu i niewypróżnianiem pęcherza do końca.
• Żurawina przyczynia się także do
zdrowia jamy ustnej, zapobiega gromadzeniu się bakterii na powierzchni zębów i przeciwdziała chorobom
dziąseł. Udokumentowany jest
wpływ na drobnoustroje wywołujące
próchnicę, choroby dziąseł i przyzębia. Substancje zawarte w żurawinie
działają na zęby jak teflon, tworząc
powłokę utrudniającą przyleganie
bakterii do szkliwa i infekowanie
dziąseł.
• Sok z żurawiny zmniejsza ryzyko
zawału. Picie szklanki soku dziennie podnosi poziom „dobrego” cholesterolu i zapobiega zatykaniu się
naczyń krwionośnych. Żurawina
przyczynia się do normalizacji ciśnienia tętniczego krwi, co ma istotne
znaczenie dla sprawnego funkcjonowania serca. Zmniejsza ryzyko
chorób serca i rozszerza naczynia
krwionośne.
• Żurawina chroni przed wrzodami
żołądka. Podobnie jak w przypadku
dróg moczowych, substancje zawarte w żurawinie stanowią barierę
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przed osiadaniem na ścianach narządów wewnętrznych bakterii.
• Zmniejsza także ryzyko wielu poważnych chorób, przede wszystkim
nowotworów. Wyniki najnowszych
badań potwierdzają, że proantocyjaniny zawarte w żurawinie hamują
rozwój komórek nowotworowych i
zabezpieczają organizm przed rakiem prostaty, wątroby, piersi, jajnika i okrężnicy. Nadzieje wiąże się z
hamującym postępy choroby działaniem żurawiny w przypadku zaćmy,
choroby Parkinsona, Alzheimera
oraz reumatyzmu.
• Regularne picie dużej ilości soku
żurawinowego pozwala zapobiegać
powstawaniu kamieni nerkowych,
ale także je rozpuszczać.
• Żurawina chroni mózg, wpływa na
spowolnienie procesu starzenia się
szarych komórek i zapobiega przedwczesnemu upośledzeniu funkcji
motorycznych oraz poznawczych.
• Skutecznie pomaga w leczeniu
cukrzycy, ułatwia trawienie, pobudza pracę trzustki i korzystnie wpływa na jelita, przeciwdziała otyłości,
oraz wspomaga utratę wagi u osób
otyłych.
• Wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cholesterolu,
poprawia wrażliwość na insulinę.
• Przynosi ulgę w okresie menopauzy.
• Owoce żurawiny posiadają stosunkowo niski poziom cukru, dlatego
też pozwalają zaspokoić dzienne zapotrzebowanie organizmu na owoce, nie przewyższając limitu kalorii.
Żurawina w kuchni
Żurawinę w kuchni możemy wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Stosuje się ją do mięs, ryb,
surówek i deserów, czy jako dodatek
do pasztetów i serów. W sklepach
dostępne są m.in. konfitury, syropy,
herbatki, żurawinowe nalewki, soki i
nektary, żurawina suszona, mrożona
i świeże owoce.
Szklanka soczystych jagód żurawiny dostarcza 3,2 g błonnika (tyle,
ile duże jabłko), ma nawet 30 mg
witaminy C, witaminę B1 i B2, sole
mineralne, wapń, fosfor, miedź i jod,
garbniki, taniny oraz kwas cytrynowy i jabłkowy. Żurawina zawiera też
sporo kwasu benzoesowego – naturalnego konserwantu. Dzięki niemu
zachowuje świeżość na długo po
zerwaniu owoców. W lodówce prze-

chowuje się ją do sześciu tygodni, a
w zamrażalniku nawet do roku.
W kuchni polskiej żurawina jest
znana od dawna. Po wojnie straciła jednak na znaczeniu, dopiero od
niedawna wraca do łask. Używana
jest zarówno do deserów, serów, sałatek jak i mięs. Żurawinę w Polsce
najczęściej jada się z białym mięsem
drobiowym, cielęciną, pieczonym
schabem lub dziczyzną, ale pasuje
ona także do czerwonych mięs.
Można przyrządzać z niej sok, który jest bardzo zdrowy oraz smaczny.
Uznaniem cieszą się żurawinowe
nalewki według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Znakomicie pasuje do słodkich potraw. Można ją dodawać do ciast i
deserów.
Największą popularność żurawina
zyskała jednak pod postacią konfitury. Konfitura żurawinowa jest znakomitym dodatkiem do drobiu (pieczonej kaczki, indyka, kurczaka), serów
pleśniowych. Pieczone jabłka czy
gruszki dobrze jest wypełnić konfiturą z żurawiny, aby wyostrzyć ich
smak. Sos żurawinowo jabłkowy
idealnie nadaje się do wieprzowiny.
Kisiel żurawinowy
Prosty w przygotowaniu, smakuje
dzieciom i dorosłym. Idealny na zimne dni. Jest nie tylko zdrowy, ale też
ogrzewa i syci.
Składniki:
• 200 g żurawin (świeże lub mrożone)
• 200 g cukru
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• 4 łyżki mąki ziemniaczanej
• 1 szklanka zimnej wody
• 1 l gorącej wody
Żurawiny zmiksować z cukrem.
Mąkę ziemniaczaną rozpuścić dobrze w zimnej wodzie. Dodać do żurawin, powoli dolewać wrzątek, ciągle mieszając. Zagotować na małym
ogniu i gotować przez chwilę, ciągle
mieszać.
O tym, że żurawina jest niezastąpiona w leczeniu zapaleń pęcherza
i zapobieganiu nawrotom, wiedziały
już nasze prababcie. Współczesna
medycyna udowodniła, że tak jest w
istocie. Żurawina to jedna z tych tajemniczych roślin, której właściwości ciągle odkrywamy. Jej owoce są
jednymi z najzdrowszych na świecie!
Coraz częściej pojawia się w dietach, a to z powodu jej niesamowitych właściwości. Antyoksydanty w
niej zawarte są źródłem młodości i
witalności. Ich optymalną dobową
dawkę zapewni szklanka soku z żurawin, a także 1/3 szklanki owoców
suszonych lub taka objętość sosu
(do mięsa), konfitury, bądź dżemu.
Jej zalety można by wymieniać bez
końca. Jeśli dbamy o swoje zdrowie,
powinniśmy włączyć ją do swojej
diety.
Marta Wawrocka
Źródła:
kobieta.onet.pl/zdrowie, polki.pl/
dieta, portal.abczdrowie.pl/, natemat.pl, kuchnia-polska.wieszjak.
polki.pl

Consult Center
Oferuje:
•
•
•
•
•
•

asystowanie w urzędach i bankach
pisanie odwołań, listów i podań
otwieranie działalności gospodarczej
administracja dla firm
wypełnianie dokumentów
występowanie o pozwolenia,....

Polskojęzyczne, profesjonalne usługi.
Po dodatkowe informacje zapraszamy na
naszą stronę internetową:
www.consultcenter.be
W celu umówienia prosimy o kontakt pod numerem
0488/514.507
Email: info@consultcenter.be
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Kącik absurdu
Najgłupsze wpadki w CV, które
kompromitują ich autorów i odbierają im
szansę na znalezienie pracy
Popularny amerykański serwis
rekrutacyjny opublikował listę
najbardziej żenujących wpadek
Amerykanów. Są tam referencje
pochodzące wprost od pana Boga,
czy zdjęcie psa zamiast własnej
fotografii.

chanym, z pieskiem, kotkiem lub
papużką, oraz te bardzo osobiste fotki, często roznegliżowane i podrasowane w Photoshopie. Zamieszczanie
takich zdjęć świadczy o absolutnym
braku profesjonalizmu ze strony
kandydata.

Z kolei na portalu money.pl można
znaleźć listę najbardziej żenujących
wpadek w CV z polskiego podwórka. Na przykład hobby – opalanie
w solarium, stosunek do powszechnego obowiązku obrony – stosunek
odbyty i określenie umiejętności
językowych: angielski – znajomość
martwa, znam i lubię. Jeden z kandydatów w rubryce „doświadczenie”
napisał: mam doświadczenie w życiu w innym kraju.

Do często popełnianych błędów
można także zaliczyć umieszczanie
zdjęć legitymacyjnych lub dowodowych, na których nikt nie wygląda
dobrze, co świadczy o niepoważnym
podejściu do tematu przez aplikującego o pracę kandydata.

Oto najczęstsze i najgłupsze wpadki w CV
Nie ten adres
Zdarza się i to wcale nierzadko, że
ludzie poszukujący pracy wysyłają
listy motywacyjne z adresem zupełnie innej firmy niż ta, do której starają się dostać. Albo podają adresy,
z których korzystają szukając znajomości na portalu matrymonialnym,
czy randkowym.

Umiejętności, doświadczenie i profesjonalizm pod znakiem zapytania
Do klasyki należy wpisywanie do CV
biegłej znajomości języków obcych,
gdy w rzeczywistości kandydat na
pracownika nie posługuje się żadnym z nich nawet w stopniu podstawowym.
Spora liczba CV zawiera błędy ortograficzne, bo – nie do wiary – dla
wielu osób starających się o pracę,
sporym wyzwaniem jest również język ojczysty.

Wpadki zaliczają też kandydaci, którzy kreują się na profesjonalistów,
choć w rzeczywistości wcale nimi
nie są. Piszą w CV, że potrafią biegle
posługiwać się jakimś programem
komputerowym, a potem okazuje
się, że do biegłej znajomości im daleko. Wspomnieć należy także o takim „drobiazgu” jak wpisywanie do
swojego CV niezliczonej ilości odbytych szkoleń, kursów i posiadanych
umiejętności, których tak naprawdę
się nie posiada.
Niechlujność i niestaranność
Różne wielkości czcionki, nierówne ułożenie tekstu, literówki, błędy
interpunkcyjne, niewłaściwe użycie
małych i wielkich liter. Niekiedy CV
dorosłego człowieka wygląda jak zeszyt pierwszoklasisty, a często nawet
gorzej. Niechlujne i niestarannie
napisane CV ukazuje kandydata
do pracy w nieciekawym świetle i
już na wstępie zniechęca do niego
potencjalnego szefa. Zwłaszcza jeżeli w swoim życiorysie nieszczęśnik
napisał, że cechuje go dokładność i
skrupulatność.

Pozornie błahym (choć okazuje
się, że równie ważnym) błędem jest
kopiowanie klauzuli o przetwarzaniu danych, która obowiązkowo
musi się znaleźć na dole życiorysu.
Przeklejenie jej z innego ogłoszenia
kompromituje kandydata do pracy.
Nie to zdjęcie
Zdjęcia w CV, to osobna kategoria
wpadek. Niepoważne traktowanie
tematu objawia się w zamieszczaniu
na CV fotek z wakacji, rodzinnych
uroczystości, wyprawy na ryby, czy
spotkań z przyjaciółmi.
Coraz popularniejsze stają się „selfie”, na których aplikujący o pracę
kandydat jawi się w słonecznych
okularach, krótkich spodenkach i
białych skarpetkach założonych do
sandałów. W CV zamieszczane są
także zdjęcia z egzotycznymi palmami w tle, fotki z ukochaną lub uko-

Źródło: www.wiocha.pl
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na trzech etatach w trzech różnych
firmach (w każdej na ważnym stanowisku), co oczywiście nie miało
miejsca. Tego typu informacje są
niestety do zweryfikowania.

Źródło: www.innpoland.pl

Zbyt długie CV
Zmora rekruterów. Kandydat do
pracy, chcąc pokazać siebie w jak
najlepszym świetle, opisuje w CV
swoje życie zawodowe i prywatne
tworząc prawdziwe elaboraty zapisane na dodatek drobnym maczkiem.
Osoba czytająca te „wypociny” rzadko kiedy dotrwa do końca opowieści. CV powinno przede wszystkim
sprzedać kandydata. Na opowieści
przyjdzie pora podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.
Kopiuj – wklej
CV sklejone z gotowych szablonów
dostępnych w internecie, od razu
stawia przyszłego pracownika na
straconej pozycji. Nie można przecież poważnie traktować osoby, która nie zada sobie trudu napisania
własnego życiorysu, tylko wybiera
z internetu pasujące mu jak puzzle
kawałki i układa je w nową całość.
Szablony krążące po rynku rekruterzy rozpoznają bez mrugnięcia
okiem. Podobnie jak standardowe
frazy o kreatywności, motywacji i
umiejętności pracy w zespole. CV
sklejone z różnych gotowców na
pewno nie wyróżni się wśród innych.
Cierpliwość ma swoje granice, a
kłamstwo krótkie nogi
Nie wysyła się przyszłemu pracodawcy specjalnie dla niego przygotowanego nagrania video, chcąc w
ten sposób przekonać go, że właśnie
to my, a nie ktoś inny, powinniśmy
otrzymać tę pracę. Nie wpisuje się
do CV informacji dotyczących życia rodzinnego, ilości posiadanych
dzieci, psów i kotów. Nie katuje się
ewentualnego pracodawcy wiado-

mościami o tym, jakie kandydat na
pracownika ma wspaniałe dzieci,
jak dobrze się one uczą i do jakich
szkół uczęszczają. To samo dotyczy
innych prywatnych informacji, które pasują raczej do statystyk, a nie
profesjonalnie przygotowanego CV.
Miłość do zwierząt z pewnością jest
cennym upodobaniem, ale nie można żądać od przyszłego pracodawcy, żeby z zachwytem wczytywał się
w opowieści o ilości posiadanych
przez kandydata psów, kotów, papużek, czy świnek morskich. Żeby z
wypiekami na twarzy czytał historie
o psie, który mieszka z kotem, albo
o papużce i jej przyjacielu chomiku.
Cierpliwość naprawdę ma swoje
granice, a zabieranie szefowi jego
cennego czasu nie popłaca.
Błędem popełnianym przez kandydatów starających się o pracę jest nagminne wpisywanie do CV nieprawdziwych informacji, jednym słowem
mijanie się z prawdą. Kłamstwo rzeczywiście ma krótkie nogi i prędzej
czy później, życie zweryfikuje wszystkie niezgodne z prawdą informacje
zawarte w życiorysie.
Nie podaje się w CV nazwy ukończonej uczelni, która nie istnieje.
Nie wpisuje się certyfikatów, o których nie ma się żadnego pojęcia.
Nie chwali się tekstami typu: „w
poprzedniej firmie piastowałem
stanowisko prezesa”, kiedy było
się pracownikiem biurowym. Nie
wpisuje się określeń w stylu „pracownik konserwacji pomieszczeń”
w sytuacji, kiedy po prostu sprzątało się biura. Nie opowiada się o
tym, że pracowało się jednocześnie

Przykładowe wpadki z CV
Kandydat, w miejscu na referencje
wskazał Boga (nie podał jednak bezpośredniego numeru telefonu)
• Jako hobby, kandydat wpisał pilnowanie aligatorów
• Kandydat uważa się za potomka
wikingów (w linii prostej)
• Jako część kompetencji, kandydat
wpisał „władca czasu i przestrzeni”
• Kandydat w aplikacji zapytał o to,
czy rekruter chciałby mieć tygrysa
• Kandydat w aplikacji podkreślił,
że nie ma cygańskich korzeni (to
akurat jest mniej śmieszne – świadczy bowiem o tym, że kandydat mógł
być dyskryminowany przy wcześniejszych rekrutacjach)
• W ramach oczekiwań wobec stanowiska kandydat podkreślił, że
musi móc przychodzić do pracy ze
swoją pluszową małpką
• Kandydat, by opisać swoje 5 lat doświadczenia zawodowego, wysłał 24
stronicowe CV
• Kandydat, zamiast swojego zdjęcia, umieścił zdjęcie swojego kota
• Kandydat wysłał video CV w którym starał się (poprzez obraz) zahipnotyzować rekrutera i przekonać go
do zatrudnienia (careerbuilder.com)
To zaskakujące, jak wiele osób
niszczy swoje szanse na otrzymanie pracy już na etapie wstępnym.
Jeśli i ty szukasz pracy, pamiętaj, by
zawsze dokładnie sprawdzić plik z
życiorysem przed wysłaniem go w
świat. Być może od tego zależy twoja przyszłość. CV to pierwszy krok.
W pierwszym kroku też można się
potknąć.
Malwina Komysz
Źródła: innpoland.pl, happyhr.pl,
papilot.pl, wpadki-w-cv.manifo.com

Źródło: www.natemat.pl
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Ciekawostki
Nowa fala Potteromanii
31 lipca w wersji książkowej pojawi się sztuka „Harry Potter and the
Cursed Child”, której premiera zaplanowana jest również na koniec
lipca w londyńskim The Palace
Theatre.
W nowej opowieści akcja toczy
się kilkanaście lat po zakończeniu
przez Harrego Pottera czarodziejskiej edukacji. Jest on pracownikiem Ministerstwa Magii i ojcem
trójki dzieci, i wciąż ciągnie się za
nim skomplikowana przeszłość.
Głównym spadkobiercą rodzinnych
uwikłań okazuje się jednak jego
najmłodszy syn Albus.
Pierwotnie „Harry Potter and the
Cursed Child” miało pozostać jedynie sztuką teatralną, ale twórcy VIII
części przygód uwielbianego na całym świecie czarodzieja uznali, że
dostęp do tej historii powinni mieć
także ci fani, którzy nie mają szansy
pojawić się na przedstawieniach w
Londynie.
Zupełnie nowa będzie nie tylko fabuła, ale i odtwórcy głównych ról.
Szczególnie duże kontrowersje wzbudziło powierzenie roli Hermiony
Granger 45-letniej, czarnoskórej
aktorce Nomie Dumezweni.

Źródło: www.natemat.pl

„Ręka Boga” na niebie
25 stycznia, na niebie nad portugalską Maderą, pojawiło się niezwykłe
zjawisko. Rogerio Pacheco, portugalski bloger pogodowy, uchwycił
na zdjęciu niesamowitą formację
chmur, która do złudzenia przypomina kulę ognia. W mediach
zjawisko nazwano „Ręką Boga”.
Formacja chmur zawdzięcza swój
niezwykły wygląd zjawisku, jakim
jest rozpraszanie światła.

Smażenie na olejach roślinnych
może być rakotwórcze
Naukowcy ostrzegają, że smażenie
na oleju słonecznikowym lub kukurydzianym może być niebezpieczne
dla zdrowia, ponieważ podczas podgrzewania uwalniają się szkodliwe
dla mózgu i rakotwórcze substancje.
Zgodnie z zaleceniami naukowców
do smażenia należy wybierać oliwę
z oliwek, olej kokosowy lub masło,
a nawet smalec, w których obserwuje się dużo niższe stężenie szkodliwych substancji. Jednak najlepiej
do smażenia sprawdza się zdaniem
naukowców olej kokosowy.
Trzy krótkie rady, jak utrzymać
młodość
• Po pierwsze:
Stosować antyoksydanty, które hamują starzenie się organizmu: awokado, oliwki i szpinak. Poza tym
beta-karoten (nie marchewka, ale
żółte, pomarańczowe i czerwone
owoce oraz warzywa). Także witaminę C obecną w większości owoców i warzyw. Ważne, by jeść je na
surowo, ponieważ podczas obróbki
termicznej tracą większość wartości
odżywczych.
• Po drugie:
W górnych częściach garderoby i
makijażach wystrzegać się kolorów,
które podkreślają oznaki zmęczenia:
fioletu, bo uwydatnia cienie pod
oczami; czerwieni, bordo i łososiowego, które podkreślają zaczerwienienie oczu. Czerń dobrze wygląda
na osobach o południowym typie
urody, natomiast w śnieżnej bieli
skóra wygląda sino. Lepiej założyć
coś w kolorze kości słoniowej lub
mlecznej bieli.
• Po trzecie:
Zadbać o swoją skórę. Polecane są
zabiegi z witaminą C, poprawiające elastyczność i napięcie skóry.
Pomogą też zabiegi z retinolem
– podstawową formą witaminy A,
które rozjaśnią przebarwienia i poprawią koloryt skóry.
Poza tym należy odpowiednio nawilżać skórę i złuszczać martwy
naskórek.
Samosznurujące się buty
Odzieżowy koncern Nike poinformował, że słynne samosznurujące
się buty z filmu „Powrót do przyszłości 2” stały się faktem.
Prawie 30 lat temu Nike zostało zaproszone do współpracy przy filmie
„Powrót do przyszłości 2”. Firma
dostała od producentów zadanie

stworzenia sportowych butów na
miarę przyszłej epoki. W ten sposób powstały Nike Mag, buty o futurystycznym wyglądzie, które same
się sznurują i dopasowują do stopy
użytkownika.
Buty Nike Mag nie trafią na razie
do sprzedaży. Limitowana kolekcja
zostanie jedynie sprzedana na aukcji, która wesprze założoną przez
Michaela J. Fox’a fundację do badań
nad chorobą Parkinsona.
Pierwszy egzemplarz Nike Mag
otrzymał właśnie Michael J. Fox,
odtwórca roli Marty’ego McFly’a w
kultowej trylogii.
Matcha wychodzi z cienia
Matcha to japońska sproszkowana
zielona herbata. Produkowana jest
z liści krzewów specjalnie osłanianych przed słońcem, co ma spowolnić ich wzrost. Liście nabierają
wówczas bladego odcienia zieleni
i wytwarzają aminokwasy, dzięki
którym herbata jest słodsza i bardziej aromatyczna. Zebrane liście
są suszone i następnie ścierane na
proszek.
Jedna filiżanka herbaty matcha ma
równowartość odżywczą 10 filiżanek
zwykłej zielonej herbaty i jest od niej
137 razy bogatsza w antyoksydanty.
Liczne przeciwutleniacze zawarte w
zielonym napoju z Japonii chronią
przed chorobami serca i nowotworami. Przyśpieszają też metabolizm
i wzmacniają koncentrację. Matcha
jest bardzo bogata w witaminę C i
L-teaninę, która pomaga się wyciszyć, zmniejszyć niepokój oraz stres.
Japońska zielona herbata jest coraz
popularniejsza w kawiarniach w
Stanach Zjednoczonych i wypierając kawę, staje się dla Amerykanów
ulubionym porannym napojem.
Opracowała: Karolina Tomczak
Źródła: tvn24.pl, onet.pl,
newsweek.pl, fakty.interia.pl,
natemat.pl

Źródło: www.kobieta.wp.pl

Wszystkim naszym Klientom
życzymy zdrowych, spokojnych, pogodnych
i udanych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym i prywatnym.

W ofercie świątecznej polecamy :
białą kiełbasę, żurek,
mazurki, babki wielkanocne,
baranki, koszyczki.
Każdy znajdzie coś dla siebie.

ZAPRASZAMY !!!

Provinciestraat 207
2018 Antwerpia
tel; 03/689.45.44
e-mail: sklep.unikat@telenet.be
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Słowo o byle czym
Pamiętam, jak będąc kilkulatkiem,
bawiłem się w chowanego z moimi
rówieśnikami. Kiedy „szukacz” zaczął odliczać, wszyscy, z wyjątkiem
Jasia, rozpierzchli się w poszukiwaniu kryjówek. Ja zostałem z
nim, aby zobaczyć, dlaczego został
na miejscu.
Jaś zacisnął mocno powieki i spytał: widzisz mnie? Kiedy okazało
się, że go widzę, był tym bardzo
rozczarowany.
Jak to się ma do świata dorosłych?
– Ano, się ma. Zdarza się bowiem,
że człowiek zamyka oczy własnego
sumienia i sądzi, że jego czynów ani
ich skutków nie widać. Ale to zupełnie inna para znoszonych butów.
Światło ma podwójną naturę (doświadczenie z dwiema szczelinami)
i fotony kiedy są obserwowane, zachowują się jak materia, a kiedy nie
są obserwowane zachowują się jak
fala. Może w świetle tego faktu naiwność Jasia nie była aż tak absurdalna? Przecież fotony, kiedy nie są
obserwowane, są falą. – Czyli jako
materii, ich po prostu nie ma. Jaś
wyłączył się z roli obserwatora w nadziei, że stanie się niewidzialny. A
gdyby wszyscy zamknęli oczy? Skąd
u Jasia taki pomysł?
Z punktu widzenia pojedynczej osoby, jej mózg jest najważniejszy i tak
zresztą jest, gdyż całe ciało w zasadzie służy mózgowi. Karmi go, przenosi z miejsca na miejsce, dostarcza
informacji za pomocą zmysłów.
Kognitywistyka
Od cognitio – poznawać. Inaczej
zbiór nauk o poznawaniu lub nauki
kognitywne. – To dziedzina zajmująca się obserwacją i analizą działania
zmysłów, mózgu i umysłu. Jako samodzielna dyscyplina wyodrębniła
się w roku 1975. Funkcjonuje na
pograniczu wielu dziedzin: filozofia,
psychologia, sztuczna inteligencja,
neurobiologia, antropologia, językoznawstwo. Główne obszary badawcze to: reprezentacja wiedzy, uczenie się, język, myślenie, percepcja,
świadomość, logika, podejmowanie
decyzji, inteligencja. Cele: zrozumienie sposobu działania umysłu,
sposobu postrzegania bodźców i
oddziaływania umysłu ze światem
i innymi umysłami, modelowanie
inteligencji, jej symulacja komputerowa, rozwój „sztucznej inteligencji”
i jej współpraca z człowiekiem.
Zajmują się tym uczeni na całym
świecie, w Polsce jednym ze specjalistów jest Włodzisław Duch który
uważa, że kognitywistyka stanie się

najważniejszą z nauk w niedalekiej
przyszłości. Warto więc poświęcić
jej kilka słów.
„Próba zrozumienia umysłu to najbardziej interdyscyplinarne i trudne
przedsięwzięcie, jakie można sobie
wyobrazić. (…) Jest to największe
wyzwanie przed którym obecnie stoi
nauka i że jest to najbardziej fascynująca, w pewnym sensie być może
już ostatnia, intelektualna przygoda
ludzkości”. – Włodzisław Duch
Człowiek nie ma bezpośredniej
wiedzy o świecie. Wiedza dotyczy
jedynie form poznania uwarunkowanych strukturą naszego umysłu.
Można powiedzieć, że wiedza po
prostu jest, a człowiek dowiaduje się
tyle, na ile pozwala mu jego system
poznawania z mózgiem w roli głównej. A może poznawanie polega na
zdzieraniu zasłon, które nam wiedzę
przysłaniają?
Główka pracuje
Człowiek ma ponad miliard komórek nerwowych. W jednej komórce,
w ciągu sekundy, zachodzi ponad
100 tysięcy biochemicznych reakcji. Zjawiska umysłowe dzieją się na
poziomie pojedynczych molekuł jak
i całego układu nerwowego. Nasze
wyobrażenia o świecie, poglądy,
wszystko w co wierzymy i co dla nas
istnieje, w zasadzie jest wynikiem
działania mózgu, a raczej umysłu,
który – jak się uważa – mieści się
w mózgu.
Można powiedzieć, że mózg to świetnie funkcjonujący organ. A umysł?
Istnieje szereg określeń: Umysł to są
wszystkie procesy, które zachodzą
w mózgu. Umysł jest tym, co robi
mózg. Umysł jest złożony z elektrycznych sygnałów w mózgu. Myśl jest
wynikiem funkcjonowania mózgu.
„Dopóki nie potrafimy zbudować
prawdziwie inteligentnego systemu,
nie zrozumiemy do końca natury
umysłu”.
„W mózgu nie udało się znaleźć
określonego miejsca, które można
uznać za siedlisko umysłu”.
„Dobra teoria działania umysłu może być przydatna nie tylko do rozwiązywania problemów związanych z
edukacją, projektowania technicznych urządzeń (…), może być również potencjalnie niebezpieczna,
ukazując specjalistom od reklamy
lub demagogom nowe sposoby manipulacji ludźmi”.
„Jeden człowiek nie może opanować
wszystkich dziedzin nauki przyczyniających się do zrozumienia natury
umysłu” – W. Duch.

Znany fizyk, prof. Łukasz Turski, w
1996 roku napisał o zrozumieniu
umysłu: “…bardzo chcę, by się to
nam nigdy nie udało”.
Czym skorupka za młodu nasiąknie…
Zrozumienie świata zasadza się na
ukształtowanym jego modelu. Jeśli
ktoś wierzy w magię, dla niego choroba jest skutkiem rzucenia uroku,
więc leczenie będzie polegać na wypędzaniu demonów. Jeśli ktoś opiera
się na wiedzy medycznej, dla niego
przyczyną będzie rodzaj zakażenia,
lub niedobór mikroelementów, witamin czy nadmiar toksyn. Nauka też
nie jest wolna od utartych modeli,
choć wiele zależy od przygotowania
i wyobraźni naukowca.
„Człowiek myśli w oparciu o kategorie, które przyswaja sobie w dzieciństwie i w latach szkolnych. Pojęcia
całkiem nowe trudno sobie w dojrzałym wieku przyswoić.” – W. Duch
Max Planck, odkrywca kwantów,
sam nie mógł do swojego odkrycia
się przekonać. Kiedyś zauważył: „nowe idee zostają zaakceptowane nie
dzięki temu, że starsi uczeni się do
nich przekonują, tylko dzięki temu,
że wymierają”.
Czym jest świadomość?
Nie należy utożsamiać mózgu z
umysłem, a tym, bardziej ze świadomością.
„Jednym z ważnych, a nierozwiązanych jeszcze wystarczająco problemów kognitywistyki jest definicja
świadomości, czyli zdolności syntezy i myślenia o własnym myśleniu”.
– W. Duch
„Świadomość to coś, co łączy materialne z niematerialnym” – prof.
Leon Drobnik z Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu.
Eskimosi mają około 20 określeń
dla pojęcia „śnieg”. Pojęcie świadomości też jest wieloznaczne, dlatego
nikomu nie udało się jej jednoznacznie zdefiniować w sposób naukowy.
Cóż, czas leci, a my mamy umysły zaprzątnięte innymi sprawami.
Czasem tylko mierzi nas falowa
natura zawartości naszych portfeli
objawiająca się przypływami i odpływami gotówki.
A wiedza? To nie tylko to, co „JA”
wiem. Pomimo „braku dowodów
na”, cały ogrom istniejącego stanu
rzeczy po prostu jest.
Michał Nowacki
Źródła: www.is.umk.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

