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Co słychać w Antwerpii
Miasto nie ma pomysłu na zagospodarowanie zamku
Steen
Forteca Het Steen to najstarszy zachowany budynek w
Antwerpii. Zbudowany na przełomie XII i XIII wieku,
służył jako forteca, więzienie, mieszkania, magazyn,
a w końcu jako muzeum. Od czasu przenosin muzeum do innego budynku władze nie wiedzą, co począć
z Het Steen. Od czasu do czasu odbywają się w zamku
warsztaty dla dzieci, ale nie jest to projekt długofalowy.
Rok temu władze miasta zdecydowały, że dawna forteca znów ma być „bramą do miasta”. Ogłoszony został
konkurs na projekt nowego wykorzystania gmachu,
ale żadna z zaledwie dwóch zgłoszonych propozycji nie
przypadła antwerpskim rajcom do gustu – pisze „Gazet
van Antwerpen”.
Pierwszy z projektów przewidywał zatrudnienie aktorów, którzy mieliby odtwarzać średniowieczne sceny.
Według władz miasta, aby zrealizować ten pomysł,
potrzebne jest więcej przestrzeni niż 300 metrów kwadratowych, które są do dyspozycji. Poza tym pomysł
zbyt mocno skupiał się na przeszłości i dlatego go odrzucono.
Także druga propozycja – stworzenie w zamku interaktywnej wystawy pokazującej historię miasta i budynku
– została odrzucona ze względu na to, że autorzy nie
liczyli się z ograniczeniem dostępnej przestrzeni do 300
metrów kwadratowych.

Bezrobocie maleje, ale nie w Antwerpii
Antwerpia zajęła niechlubne pierwsze miejsce wśród
belgijskich miast pod względem bezrobocia wśród ludzi młodych. Do tej pory prym w tym sektorze wiodła Bruksela, jednak w ciągu ostatniego roku liczba
bezrobotnych młodych ludzi spadla o 10 proc. w porównaniu do roku poprzedniego i wynosi 26,1 proc.
Natomiast w Antwerpii wskaźnik podniósł się do 27,2
proc. Trzecie miejsce zajęło Gent (25.2,), kolejne: Genk
– 25.1, Mechelen – 22.8.i Hasselt – 20.9.
Sportowe lato w mieście
W czasie letnich wakacji miasto Antwerpia proponuje
bogatą i zróżnicowaną ofertę zajęć sportowych połączonych z zabawą. W pożyteczny i przyjemny sposób dzieci mogą spędzić letnie miesiące w mieście rozwijając
swoje sportowe zainteresowania.
Chociaż na niektóre turnusy miejsca od dawna są zarezerwowane, jest jeszcze sporo wolnych ofert. Propozycje
i ceny są bardzo zróżnicowane.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.
antwerpen.be/sportweken
Rejestracja: www.sportstad.be
Info:
Tel: 03 338 97 44
e-mail: sportweken.sportstad@stad.antwerpen.be

Na razie pewne jest, że w Het Steen znajdzie się m.in.
centrum informacji turystycznej oraz kasy z biletami
do miejskich atrakcji.
– Teraz sami zajmiemy się przygotowaniem właściwego
pomysłu. Być może na późniejszym etapie znajdziemy
jeszcze partnera z sektora prywatnego, który zajmie
się eksploatacją – skomentował na łamach „Gazet van
Antwerpen” odrzucenie obu projektów Koen Kennis,
odpowiadający we władzach miasta za turystykę.
Źródło: www.antwerpen.be

Wyrabiasz belgijski dowód osobisty?
– Zaoszczędzisz czas!
Od marca wyrobienie dowodu osobistego w Antwerpii
jest o wiele prostsze. Wystarczy wypełnić i wysłać
wniosek przez Internet. Po krótkim czasie oczekiwania urząd prześle list z załączonym dokumentem do
wypełnienia, który należy podpisać. Używając koperty
zwrotnej (otrzymanej z listem) podpisany dokument
wraz z aktualnym zdjęciem trzeba wrzucić do skrzynki
odpowiedniego urzędu. Urząd zweryfikuje dane petenta
i mniej więcej po dwóch tygodniach prześle informację
o terminie zgłoszenia się do urzędu i odebrania dowodu. Na miejscu będzie można od razu uiścić opłatę i
aktywować kod do swojej karty ID.
Antwerpia jest pierwszym miastem w Belgii, w którym
procedury meldunkowe zostały uproszczone i ograniczone tylko do jednej wizyty w urzędzie.

Źródło: www.antwerp-dreams.be

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.antwerpen.be/nl/info/56dd63b1b2a8a70dd58b4706/uw-identiteitskaart-aanvragen-gaat-vanaf-nu-eenvoudiger
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Deliveroo, czyli jedzenie z dostawą do domu
Od niedawna po Antwerpii krąży kilkuosobowa flota
rowerzystów Deliveroo, których zadaniem jest dowiezienie ciepłego dania pod wskazany adres. Deliveroo, to
firma oferująca dostawę jedzenia bezpośrednio do biur
i prywatnych domów. Właściciele restauracji są bardzo
zadowoleni z tej usługi, ponieważ jak sami wskazują, nie
było ich stać na uruchomienie zmotoryzowanego dostawcy. Usługi Deliveroo są tanie, ponieważ odchodzą
wszelkie koszty związane z eksploatacją samochodów
oraz zakupem benzyny.
Jak to działa? Poprzez stronę internetową deliveroo.
be, lub poprzez iOS-app należy podać swoje miejsce
zamieszkania, a otrzyma się wykaz restauracji współpracujących z Deliveroo. Można wybrać danie z menu
konkretnej restauracji i zapłacić tyle samo co spożywając posiłek w lokalu. Koszt dostawy do domu, to
zaledwie 2,50 euro. Czas oczekiwania na dostarczenie
do domu – 32 minuty. Dostawcy z Deliveroo przemieszczają się na obszarze 17 km² w rejonie: od Scheldy do
Ringu, poprzez centrum Antwerpii, Zuid, Zurenborg,
Seefhoek i Eilandje. Klient może na bieżąco sprawdzać
w jakim miejscu dostawca się znajduje.
Szczegóły:
www.deliveroo.be/nl-be/
facebook.com/deliveroobe
Instagram: @Deliveroo_Be
Twitter: @Deliveroo_Be
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Jak wjechać do Antwerpii omijając roboty drogowe
i korki?
Wystarczy wejść na stronę internetową uruchomioną
przez miasto. Dzięki niej kierowca bezstresowo wjedzie
do miasta z każdej strony i nie utknie w korku z powodu robót drogowych. Na stronie znajdują się poza tym
aktualne informacje drogowe, wykaz parkingów i stref
parkingowych, punkty postoju taksówek, informacje
o transporcie miejskim (De Lijn), wykaz stacji rowerowych Velo, a także info na temat strefy niskiej emisji.
Szczegóły na stronie:
www.slimnaarantwerpen.be
https://www.youtube.com/watch?v=6lD5iIwePKs
„Żywe” pomniki w Antwerpii
Radny Dirk Rochtus z N-VA chce przywrócić antwerpskie pomniki z powrotem do życia. No, może nie tak
całkiem dosłownie. Proponuje mianowicie, aby turyści
mogli nawiązywać kontakt z historycznymi postaciami. W praktyce wyglądałoby to następująco. Turysta
przechodzi obok pomnika Rubensa na Groenplaats i
chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o życiu artysty i
jego twórczości. Wystarczy, że zeskanuje telefonem kod,
a za chwilę oddzwoni do niego ktoś wcielający się w
postać Rubensa i zaspokoi jego ciekawość w wybranym
przez turystę języku.
Autor pomysłu twierdzi, że powyższy system już od
lat z powodzeniem funkcjonuje w takich miastach jak
Londyn, Manchester czy Chicago. Uważa też, że jest to
wyjątkowo atrakcyjna propozycja dla turystów, którą
można osiągnąć przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. W ten oto sposób „żywe i gadające”
pomniki stałyby się kolejną wizytówką miasta.

Źródło: www.flair.be

Sprawdź, gdzie można zrobić najtańsze zakupy.
Dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć gdzie i jakie
produkty można w Antwerpii kupić najtaniej, mamy
dobrą wiadomość. Działa specjalna strona internetowa
www.eindevandemaand.be gdzie można porównywać
ceny i dowiedzieć się, w którym sklepie te ceny są najniższe.
Hassan Seddik, założyciel strony, zrobił wstępne rozeznanie i porównał ceny produktów w sześciu supermarketach: Aldi, Delhaize Albert Heijn, Lidl, Carrefour
i Colruyt używając do tego produktów bazowych takich
jak jajka, sery, mleko. Z testu wyszło, że najdroższym
sklepem jest Delhaize, najtańszym Colruyt. Aktualizacja
strony następuje w każdą środę.
Pochodzący z Antwerpii Hasan Seddik tak uzasadnia
powstanie strony: „Osobiście znam wielu ludzi, którzy
mają trudności aby związać koniec z końcem. Coraz
więcej ludzi w Antwerpii jest zagrożonych ubóstwem.
Wielu emerytom i matkom samotnym zostaje na koniec
miesiąca 50 euro, a trudno za te pieniądze zrobić zakupy. Dlatego założyłem stronę, aby na bieżąco można
było się dowiedzieć, gdzie można kupić najtańszy towar.

Źródło: www.pyrawniderlandach.files.wordpress.com

Trzy tony kokainy z Kolumbii w kontenerze z bananami
W porcie w Antwerpii przechwycono transport około
trzech ton kokainy, która znajdowała się w kontenerze
z bananami pochodzącymi z Kolumbii – poinformowały
belgijskie służby celne. Wartość narkotyku oszacowano
na 150 mln euro.
Latem 2015 roku w Antwerpii podczas trzech oddzielnych operacji policyjnych znaleziono ponad półtorej
tony kokainy.
Opracowała: Barbara Kamińska
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Poznajemy Flandrię

Miasta i miasteczka - Veurne
Veurne (fr. Furnes) – zabytkowe
miasteczko w prowincji Flandria
Zachodnia, położone w odległości
około 6 km od francuskiej granicy. Jest stolicą nizinnego regionu
rolniczego Veurne – Ambacht, w
jego pobliżu leży największa na
terenie Belgii depresja sięgająca
4 m p.p.m. Liczy około 12 tys. mieszkańców.
Trochę historii
Początki Veurne sięgają połowy IX
wieku, kiedy to wzniesiony został
gród obronny, który wraz z okolicznym łańcuchem podobnych twierdz
miał chronić wybrzeża Flandrii
przed najazdami Wikingów. Z biegiem czasu mała osada rozrosła się
w niewielki ośrodek handlowy.
W XI wieku wracający z wyprawy
krzyżowej Robert II Flandryjski złożył w miejscowym kościele relikwie
Świętego Krzyża. Dlaczego wybrał
właśnie kościół w Veurne? Legenda
głosi, że kiedy ogromny sztorm zaskoczył na morzu książęcy statek,
Robert II Flandryjski złożył przysięgę, że jeśli ocaleje, ofiaruje relikwie
pierwszemu napotkanemu kościołowi. Tym kościołem była świątynia
w Veurne.
Od tego czasu każdego roku organizowana jest w mieście procesja upamiętniająca dar, który na przeszło
300 lat (do czasu pierwszej Procesji
Pokutników), uczynił z Veurne
jedno z ważniejszych miejsc kultu, do którego przybywali tłumnie
pielgrzymi z całego świata. Wraz z
napływem pielgrzymów i rozwojem
przemysłu sukienniczego, a zwłaszcza handlem ze znajdującym się po

Źródło: www.hln.be

drugiej stronie morza
Londynem, Veurne
stało się jednym z bogatszych miejsc we
Flandrii.
Procesja Pokutników
(Boetprocessie)
„W 1650 roku młody żołnierz imieniem
Mannaert, który w
garnizonie w Veurne
odbywał służbę wojskową, został namówiony
przez przyjaciela do
popełnienia śmiertelnego grzechu. Po otrzymaniu komunii wyjął
hostię z ust, zawinął w
szmatkę, a po powrocie
na kwaterę smażył na ogniu przekonany, że przez zamianę
opłatka w proch uczyni siebie odpornym na zranienia. Kiedy sprawa się
wydała, żołnierz został aresztowany,
osadzony w więzieniu a następnie
stracony. Kilka dni później ten sam
los spotkał przyjaciela Mannaerta,
który namówił go do popełnienia
tego haniebnego czynu.
Przerażeni karą Bożą mieszkańcy
Veurne postanowili zorganizować
procesję ku czci Męki Chrystusa,
która przetrwała do dnia dzisiejszego jako Procesja Pokutników
i odbywa się w ostatnią niedzielę
lipca. Jest to niezwykła przesycona
swoistą makabrą pozostałość dawnych wieków”. (Pascal – Praktyczny
przewodnik po Belgii).
Istnieje i druga wersja przedstawiająca genezę tego wydarzenia. Mówi

Boetprocessie, źródło: www.veurne.be

ona, że w 1644 roku ojcowie kapucyni zorganizowali w Veurne procesję,
w trakcie której błagali Najwyższego
o ochronę miasta i jego mieszkańców przed niebezpieczeństwami,
wojnami i plagami. Bractwo kapucynów wzięło w niej udział, niosąc
krzyże.
Procesja Pokutników jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem we
Flandrii. Organizuje je od 1646 r.
Bractwo Zbawiciela Ukrzyżowanego
(Sodaliteit van de Gekruisigde
Zaligmaker), założone w 1637 r.
Przez te wszystkie lata procesja zachowała swój pierwotny charakter.
Recytowane teksty wykonywane są
w języku staro-flamandzkim, a sceny
biblijne odgrywane są z takim rozmachem, że przypominają uliczny
teatr. Jest chór aniołów, który śpiewem ogłasza narodziny Zbawiciela,
jest stado owieczek prowadzone
przez pasterza, jest straż pretoriańska na potężnych koniach. Procesję
można oglądać z trybun lub zwykłych miejsc siedzących ustawionych wzdłuż trasy.
Co roku tysiące ludzi, przede wszystkim turystów, oglądają setki przechodzących powoli ulicami miasta pokutników. Ci idą boso lub w
obuwiu, w zgrzebnych brązowych
habitach kapucynów, na głowach
mają kaptury z otworami wyciętymi
tylko na oczy i usta. Wszyscy niosą
drewniane krzyże ważące nawet 50
kg. Przed pokutnikami, na 28 „stacjach”, setki ludzi przebranych w
stroje z epoki przedstawiają historię
sprzed i po narodzeniu Chrystusa,
aż do ukrzyżowania i zmartwychwstania.
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Atrakcje turystyczne
Większość zabytków Veurne rozmieszczona jest w okolicach rynku
(Grote Markt). W jego północno-zachodnim rogu wznosi się wybudowany w latach 1596-1612 imponujący gotycko-renesansowy budynek
ratusza miejskiego (Stadhuis). Jego
główną ozdobą są kamienne loggie,
wyróżniające się na tle oryginalnej
ceglanej fasady, o złotych i błękitnych zdobieniach. We wnętrzu ratusza mieści się miejskie muzeum.
Ratusz łączy się z klasycystycznym
budynkiem sądu o symetrycznych
kolumnach i długich prostokątnych
oknach, który to budynek w przeszłości był siedzibą Inkwizycji.
Innym cennym zabytkiem jest
wzniesiona w pierwszej połowie
XVII wieku okazała gotycka dzwonnica (Belfort) z filigranową barokową wieżą, z której do dziś rozbrzmiewają kuranty.
Kościół św. Walpurgii, znajdujący
się obok dzwonnicy, od średniowiecza był celem pielgrzymek. To
właśnie w tej świątyni złożone zostały relikwie Świętego Krzyża. Jest
to olbrzymia wzmocniona przyporami budowla z XIII wieku, drugi
kościół wybudowany w tym miejscu.
Oryginalna pogańska świątynia ku
czci Wotana została zrównana z ziemią przez Wikingów.
W północno-wschodniej części
rynku wznosi się Spaans Paviljoen
(Pawilon Hiszpański). Zbudowano
go w połowie XV wieku, a swą nazwę
zawdzięcza późniejszej adaptacji
na kwatery oficerów habsburskich.
Budynek z ceglaną wieżą ozdobiony jest długimi, smukłymi oknami i flamandzkimi okiennicami.
Naprzeciwko mieści się stara Hala
Targowa (Oude Vleeshalle).

Źródło: www.wikimedia.org

Po drugiej stronie placu stoi dawna siedziba straży miejskiej, XVIIwieczny Hoge Wacht. Jest mieszaniną wielu stylów, a na spadzistym
dachu znajduje się mała galeria z
łukami oraz wieża.
Warto także zwiedzić kościół św.
Mikołaja (Sint Niklaaskerk) i wejść
na wieżę, z której roztacza się przepiękny widok na miasto i okolice.
Zamek Beauvoorde
Odwiedzając Veurne koniecznie
należy wybrać się do Wulveringem,
niewielkiej miejscowości położonej
około 10 kilometrów na południe od
centrum Veurne.
Położony w otoczeniu malowniczych lasów niewielki renesansowy
zamek Beauvoorde przyciąga wielu
turystów. Jego początki sięgają XII
wieku, kiedy wzniesiona została tu
pierwsza warownia, zniszczona w
czasie wojny osiemdziesięcioletniej

(1568-1648). Na początku XVII wieku
zrujnowany zamek przejęła rodzina
Bryarde i odbudowała go w stylu renesansowym. W XIX wieku posiadłość kupił Artur Merghelynck, który
zamieszkiwał tu aż do swojej śmierci
w 1905 roku. Gruntowna renowacja
wnętrz posiadłości zlecona przez
właściciela, przywróciła jej dawną
świetność. Szczyty dachu i ceglane
mury wznoszą się malowniczo nad
wąską fosą. Całość zaś otoczona została malowniczym parkiem krajobrazowym.
Obecnie odrestaurowany zamek
udostępniony jest dla zwiedzających. Wewnątrz wyeksponowana
jest porcelana oraz wyroby ze szkła
i srebra.
12 km na południowy wschód od
Veurne położona jest miejscowość
zwana Lo, uważana za najbardziej
atrakcyjne miejsce regionu. Jej
nazwa wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza „gaj na
wzgórzu piasku”. Podobno właśnie
w Lo, przy Westpoort, Juliusz Cezar
zarządził przerwę na odpoczynek w
czasie podróży przez Galię i przywiązał konia do pewnego drzewa.
Wydarzenie to upamiętnia tablica
oraz stare zniszczone drzewo, które
stoi obok ruin średniowiecznego
zamku. Lo – czarujące, nietknięte
wojnami miasteczko, nazywane
jest również „wiejską Flandrią w
najpiękniejszym wydaniu”.
Beata Jasińska

Źródło: www.wikimedia.org

Źródła:
Pascal – Praktyczny przewodnik
po Belgii,
navtur.pl, turystyka.interia.pl
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Uchodźcy czy terroryści?
Belgijski wywiad ma poważne
podejrzenia, że wśród ostatnich
uchodźców są terroryści z Państwa
Islamskiego. Aktualnie służby prowadzą śledztwo względem co najmniej 37 imigrantów.
Grupa Sudpresse wskazuje, że od
grudnia 2015 r. belgijskie władze
sprawdziły pod kątem terroryzmu
ponad 12 tys. osób.
sputniknews.com
Podatki w Belgii należą do najwyższych w Europie
Osoby zatrudnione w Belgii statystycznie aż 55,3% swych zarobków
oddają na podatki i składki na ubezpieczenia społeczne! To najwięcej
pośród wszystkich państw należących do Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzesza 34 demokratyczne i wysoko
rozwinięte państwa z całego świata. Eksperci porównali łączne obciążenia podatkowe w tych krajach
i okazało się, że średnia dla całej
organizacji wyniosła w ubiegłym
roku 35,9%.
Najgorzej, z punktu widzenia pracownika, sytuacja wygląda w Belgii.
Tutaj podatki i składki na ubezpieczenia społeczne pochłaniają aż
55,3% całości dochodów. Również w
Austrii, Niemczech, na Węgrzech,
we Włoszech i we Francji obciążenia są wysokie i wynoszą od 48,5 do
49,5%.
Polskę z obciążeniami podatkowymi
na poziomie 34,7% sklasyfikowano
na 21. miejscu wśród 34 państw.
Na samym dole listy znalazły się

Chile, Nowa Zelandia i Meksyk – we
wszystkich tych krajach obciążenia
te są mniejsze niż 20% (a w Chile to
nawet jedynie siedem procent!).
W przypadku Holandii potrącenia
od dochodów są na poziomie zbliżonym do średniej OECD i wyniosły
w ubiegłym roku 36,2%.
niedziela.be
Drogie godziny pracy
Koszty pracy w Belgii należą do
najdroższych w Unii Europejskiej –
wynika z danych zaprezentowanych
na początku kwietnia przez unijne
biuro statystyczne Eurostat.
Ze stawką 39,1 euro na godzinę
Belgia plasuje się na drugim miejscu. Wyprzedza ją jedynie Dania ze
stawką 41,3 euro. Wśród pięciu najdroższych krajów znajdują się poza
tym Szwecja, Luksemburg i Francja.
Średnia dla całej Unii wyniosła 25
euro na godzinę. Praca w Belgii jest
droższa niż na przykład w Holandii
(34,1 euro na godzinę), Niemczech
(32,2 euro) czy Wielkiej Brytanii
(25,7 euro).
„Najtańsza” okazała się Bułgaria,
gdzie godzina pracy kosztuje łącznie zaledwie 4,1 euro. Bardzo niskie
koszty pracy są też w Rumunii (5 euro) oraz na Litwie (6,8 euro). Polska
znalazła się w końcówce listy, godzina pracy w naszym kraju wynosi 8,6
euro.
Do kosztów pracy wlicza się zarobki
pracowników, podatki i składki na
ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez pracodawcę za osoby,
które zatrudnia. Powyższe dane dotyczą 2015 roku.
„De Standaard”
Zasiłek dla obcokrajowców
Zgodnie z nowymi środkami
oszczędności w ramach kontroli budżetu obcokrajowcy nie będą kwalifikowani do zasiłku dla bezrobotnych na takich samych warunkach
jak Belgowie. Zdaniem rządu decyzja ta jest także podjęciem walki z
oszustwami i wykorzystywaniem
belgijskiego systemu ubezpieczeń
społecznych.
Od teraz, żeby ubiegać się o zasiłek,
obcokrajowcy będą musieli mieć

przepracowane w Belgii przynajmniej 3 miesiące, a nie jak było to
dotychczas – 1 dzień.
Okres zatrudnienia za granicą będzie brany pod uwagę jedynie w
przypadku obywateli krajów należących do Unii Europejskiej oraz innych państw, z którymi Belgia podpisała w tej sprawie porozumienie.
Wszystkie środki oszczędnościowe
związane z zatrudnieniem umożliwią rządowi zaoszczędzić w 2016
roku ok. 70 milionów euro. Jak informuje minister Kris Peeters, podjęte decyzje nie zagrażają belgijskim
prawom socjalnym.
niedziela.be
Wyjątkowo droga energia
Biuro Deloitte opublikowało wyniki
przeprowadzonej analizy dotyczącej
kosztów energii. Okazuje się, że belgijskie firmy na energię elektryczną wydają od 16 do 40% więcej niż
konkurencyjne firmy z innych krajów tej części Europy. Na przykład
we Flandrii za megawatogodzinę
(MWh) przedsiębiorstwa płacą od
6 do 11 euro więcej niż w Holandii,
Francji, czy Niemczech. W Walonii
jest to od 7 do nawet 18 euro więcej. Z tego tytułu belgijski przemysł
ponosi rocznie około 400 mln euro
dodatkowych kosztów.
Podatki nakładane w Belgii na
elektryczność są bardzo wysokie,
dlatego energia elektryczna jest tak
droga, co uderza w rodzime przedsiębiorstwa i powoduje, że na europejskim rynku stają się coraz mniej
konkurencyjne.
„De Standaard”

Dodatkowe kamery na dworcach
W tym roku na belgijskich dworcach zostanie zainstalowanych
około 1 tysiąca kamer. Koszt tego
przedsięwzięcia wyniesie 17 milionów euro – powiedział minister
transportu. Dodatkowe kamery
mają zwiększyć bezpieczeństwo na
belgijskich dworcach. W tej kwocie
przewidziana jest także rozbudowa
infrastruktury ochrony na dworcach
obsługujących koleje międzynarodowe takich jak: Antwerpia, Liege i
Bruxelles-Midi.
gva.be

Antwerpia po polsku

maj 2016

W Europie dojdzie do nowych zamachów
Premier Belgii Charles Michel jest
przekonany, że w Europie, także
w Belgii, dojdzie do nowych zamachów. Dlatego nie można mówić o
„zerowym ryzyku”.
Szef belgijskiego rządu potwierdził,
że w Belgii z powodu zagrożenia
zamachami terrorystycznymi utrzymano trzeci, „niepokojący”, jak powiedział, stopień alertu (w czterostopniowej skali).
Michel dodał też, że konieczne jest
dalsze usprawnienie koordynacji
działania służb wywiadowczych.
Premier Belgii zaznaczył, że nie jest
zwolennikiem nowych reform w tej
dziedzinie. Jego zdaniem należy „doskonalić działalność istniejących instytucji” powołanych do czuwania
nad bezpieczeństwem państwa.
„La Libre Belgique”
Zapytanie
Filip Dewinter z Vlaams Belang
zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych Jana Jambona z zapytaniem, czy w Belgii przestrzegany
jest zakaz zakrywania twarzy przez
muzułmańskie kobiety. Okazuje się,
że od 1 czerwca 2011 roku, kiedy po-

wyższy zakaz został wprowadzony
w życie, zarejestrowanych zostało
ponad 70 przestępstw. Prawo złamały muzułmanki w Walonii (39),
we Flandrii (20), i w regionie stołecznym Brukseli (13).
Według prawa za pokazanie się
publicznie z zasłoniętą twarzą grozi
grzywna od 15 do 25 euro, lub areszt
od 1 do 7 dni.
deredactie.be
Belgijskie społeczeństwo jest coraz
bardziej podzielone
Zamachy terrorystyczne w Brukseli
oraz groźba kolejnych ataków ze
strony Państwa Islamskiego spowodowały, że belgijskie społeczeństwo
coraz mocniej się dzieli. Oliwy do
ognia dolały kwietniowe zamieszki,
w trakcie których policja rozgoniła
narodowców za pomocą pałek i armatek wodnych.
Wśród Belgów rośnie poziom agresji, frustracji i wzajemnej nieufności.
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Manifestują zarówno przeciwnicy,
jak i zwolennicy przyjmowania do
Belgii uchodźców. Między nimi coraz częściej dochodzi do spięć, już
nie tylko słownych. Telewizja CBC
News nagrała aktywistę ruchu antyfaszystów, który próbował odebrać
narodowcom baner. „Faszyzm nie
przejdzie!” – mówił. Skończyło się to
tak, że dostał pięścią w twarz.
wirtualnapolonia.com
Wśród pracowników lotniska w
Zaventem są zwolennicy IS
Tak twierdzi belgijska policja, która uważa, że na lotnisku w Brukseli
pracuje nawet 50 osób, które popierają działalność terrorystów z tzw.
Państwa Islamskiego.
Zwolennicy IS mają pracować jako
bagażowi, sprzątacze lub kucharze.
Niektóre z tych osób mają nawet
dostęp do samolotów.
Jednocześnie policjanci pracujący
na lotnisku grożą strajkiem właśnie
ze względu na luki bezpieczeństwa
oraz poważne ryzyko kolejnego zamachu terrorystycznego.
dailymail.co.uk
Opracowała:
Karolina Morawska
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Belgia, to już zupełnie inny kraj
niż kiedyś
Z czym przeciętnemu człowiekowi
kojarzy się Belgia? – Z niewielkim
krajem w środku Europy, z Unią,
Brukselą, urzędnikami w garniturach, frytkami, piwem i czekoladą.
Z monotonią, dobrobytem, flegmatycznością Belgów, uroczymi miasteczkami i królem. Sami Belgowie
niejednokrotnie stwierdzali, że w
ich kraju jest po prostu nudno.
I bezpiecznie. Bo Belgia to kraj
przyjazny, niekonfliktowy pomimo różnic pomiędzy Flamandami i
Walonami, kilku rządów i wielu absurdów. To kraj otwarty na różne
kultury, religie, tradycje i obyczaje.
Dziś już wiadomo, że belgijska polityka imigracyjna poniosła całkowitą
klęskę. Muzułmanie mieszkający w
Brukseli, Antwerpii i w innych miejscowościach, nie zasymilowali się,
nie zintegrowali, żyją tak jak chcą.
Stworzyli w państwie belgijskim
swoje własne państwo oparte na
prawach islamu.
Od czasu marcowych zamachów
Belgia znalazła się w centrum zainteresowania. Europejskie gazety
nie zostawiły na tym niewielkim
kraju suchej nitki. Nagłówki w stylu: „Belgia kaput”, „Belgistan” były
na porządku dziennym. Jeden z
francuskich dziennikarzy zaproponował nawet, żeby zamiast Ar-Rakki
– samozwańczej stolicy Państwa
Islamskiego – zbombardować
brukselską dzielnicę Molenbeek,
uważaną za ostoję europejskiego
terroryzmu.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Belgia
była krajem katolickim. Dziś trudno powiedzieć czy dalej nim jest.
Kościoły pustoszeją, a meczetów
przybywa. Muzułmanie stanowią już
jedną czwartą mieszkańców stolicy,
a władze robią wszystko, by ich nie
urazić. Ot, taka polityczna poprawność, w imię której kilka lat temu
w Brukseli zrezygnowano ze świątecznej choinki. W Walonii zmieniono nazwy Bożego Narodzenia,
Wielkanocy, Wszystkich Świętych
żeby nie obrażać uczuć religijnych
wyznawców islamu. Zamiast ferii
świątecznych są zimowe, zamiast
wielkanocnych – wiosenne.
Badanie opublikowane dwa lata
temu przez „Gazet van Antwerpen”
pokazuje, że 60% młodych muzułmańskich mężczyzn uważa, że nigdy
nie zostaną włączeni do społeczeństwa belgijskiego. Jeden na trzech
twierdzi, że jest dyskryminowany
w szkole, a jeden na pięciu, że jest
dyskryminowany w pracy. Więcej
niż 50% jest zdania, że są ofiarami
rasizmu. Mimo że 93% badanych
posiada obywatelstwo belgijskie,
42% z nich twierdzi, że uważają się
za obcokrajowców.
W 11-milionowej Belgii żyje ponad
650 tysięcy muzułmanów. Liczba
tych „nawróconych” rośnie w zastraszającym tempie. Bruksela jest obecnie jednym z najbardziej islamskich
miast w Europie. „Prawdziwych
Belgów” jest w Belgii coraz mniej.

Wielki Meczet w Brukseli, źródło: www.centryfuga.files.wordpress.com

Źródło: www.ndie.pl

Błędy
O tym, że dojdzie do zamachów, wiadomo było od dawna. Politycy z lewa
i prawa zdawali sobie sprawę z tego,
że integracja się nie udała, a lont już
się tli. Władza te sygnały przespała,
zlekceważyła, odsunęła w niebyt, a
problem pozostał.
Błędy popełnili politycy, którzy odpowiadają za obecny kryzys i przez
lata narastające problemy zamiatali
pod dywan. To oni przymykali oczy
na działalność radykalnych imamów, powstawanie gett, bezrobocie
i frustracje młodych ludzi, którzy w
konsekwencji przyłączyli się do radykalnego islamu.
Odpowiedzi rządu na przejawy coraz
bardziej radykalnego zachowywania
się imigrantów były nieudolne. Nie
walczy się z potencjalnym wrogiem
poprzez wydawanie broszur mających w zamyśle uświadamiać imigrantów, że życie w Belgii jest inne
niż w krajach arabskich. Że tradycje,
kulturę i religię kraju do którego się
przybyło trzeba szanować. Tak samo
jak akceptować prawo.
Władze i służby bezpieczeństwa
bez odpowiedniego zaangażowania
podchodziły do tego, co działo się
w muzułmańskich meczetach i gettach, dlatego ugrupowania islamistów przez bardzo długi czas mogły
w Belgii działać praktycznie bezkarnie. Prawie rok zajęło władzom
wydanie zakazu działalności radykalnej Sharia4Belgium. Do tej pory
jej przywódcy, odsiadujący obecnie
karę pozbawienia wolności, zza krat
kierują zdelegalizowaną organizacją, która rekrutuje coraz więcej bojowników wyjeżdzających do Syrii.
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Zawiniły także służby, których niedbałość i niewydolność wyszły na
jaw po brukselskich zamachach.
Okazało się także, że belgijskie służby są niedofinansowane, w wydziale
do walki z terroryzmem pracuje za
mało osób i nie ma odpowiednich
pieniędzy, aby zatrudnić więcej specjalistów. W tym kraju każda służba
działa sama sobie. Tylko w Brukseli
jest sześć niezależnych od siebie
oddziałów lokalnej policji, każda w
innej części miasta. Pomiędzy służbami federalnymi a lokalnymi nie
ma praktycznie żadnego współdziałania.
Od dawna też było wiadomo, że właśnie w Belgii znajduje się jedno z największych skupisk muzułmańskich
w Europie. Integracja muzułmanów
władzy nie interesowała. Zostawili
ich własnemu losowi. Tymczasem
już ponad 20 lat temu, podczas akcji
belgijskiej policji przeciwko radykalnemu islamskiemu ugrupowaniu
Groupe Islamique Armé (GIA), znaleziono arabski dokument uważany
za pierwszy podręcznik dżihadu.
Integracja muzułmańskich migrantów i ich dzieci, które już urodziły się
w tym kraju, nie udała się. Widać to
szczególnie wyraźnie w takich dzielnicach jak brukselskie Molenbeek,
zamieszkałej w przeważającej części przez muzułmanów. Tam przez
kilka miesięcy ukrywał się Salah
Abdeslam, mimo że był najbardziej
poszukiwanym terrorystą w Europie.
W pomoc w jego ukrywaniu zaangażowała się rodzina, przyjaciele i
drobni przestępcy. Abdeslam unikał
belgijskich służb aż cztery miesiące,
pomimo że był praktycznie pod ich
nosem. Molenbeek, to dla radykalnych muzułmanów miejsce zapewniające anonimowość. Tam nie rzucają się w oczy policji, która raczej
nie odwiedza takich miejsc.
Chociaż od lat Belgia uważana była
za siedlisko islamskich terrorystów,
do pewnego momentu panował w
niej spokój. Wróble ćwierkają, że
był to niepisany pakt o nieagresji
pomiędzy belgijskimi służbami a
islamistami. Obie strony się nie wychylały, policja nie „gnębiła” potencjalnych terrorystów, a ci w zamian
nie przeprowadzali zamachów. Do
pewnego momentu było w miarę
spokojnie. Do pewnego momentu…
Coraz częściej komentatorzy polityczni przypominają, że Belgia
jest państwem całkowicie sztucznym. Terenem, na którym od wieków mieszkali Flamandowie i
Walonowie, których nic ze sobą

nie łączyło. Przez lata próbowano
scalić ich w jedność i z pozoru nie
było większych problemów. Ale jednocześnie coraz więcej władzy oddawano Flamandom i Walonom,
co doprowadziło do sytuacji, że
jest premier Flandrii, premier
Walonii i premier rządu federalnego. Oddzielne parlamenty dla
Flamandów i Walonów. W sumie w
tym niewielkim kraju, który można
przejechać samochodem w niecałe
trzy godziny, funkcjonuje 6 rządów,
6 parlamentów i kilkudziesięciu ministrów. Jak się to mówi w Belgii:
„Belgia już dawno by się podzieliła
na Flamandów i Walonów, ale żadna
ze stron nie chce oddać Brukseli”.
Wieść niesie, że Salah Abdeslam
wielokrotnie przechwalał się, że
planuje kolejny zamach w Brukseli.
Pytanie tylko, kto z jego współtowarzyszy, czy współwyznawców, miał
donieść o tym fakcie policji skoro
mieszkańcy Molenbeek nie czują
żadnej więzi z Belgią i są muzułmanami a nie Belgami? Jeden z belgijskich polityków trafnie to podsumował: „W USA imigrant drugiego
pokolenia jest prezydentem, u nas
imigranci czwartego pokolenia zostają terrorystami”.
Teraźniejszość
To już nie jest ta sama Belgia. Na
ulicach miast pozornie nic się nie
zmieniło. Może bardziej widoczni
są policjanci i żołnierze, częściej
widziani w kominiarkach. I policyjne radiowozy, przemykające ulicami
Brukseli, czy Antwerpii.
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Belgijska gospodarka liczy straty a
mieszkańcy boją się, czy ktokolwiek
zechce do Belgii przyjeżdżać. Ludzie
mają żal do polityków za obietnice
pod adresem imigrantów rzucane w
kampaniach tylko po to, aby uzyskać
ich głosy. Mają pretensje za niespełnione obietnice, rozdawanie muzułmanom zasiłków, podczas gdy inni
ciężko pracują i płacą podatki. I za
hojnie przyznawane belgijskie obywatelstwo.
Politycy doprowadzili do tego, że
imigranci muzułmańscy czują się w
Belgii jak u siebie, są agresywni i z
politowaniem patrzą na Belgów, którzy we własnym kraju stali się mniejszością i odczuwają coraz większy
strach. Skąd mogą wiedzieć, czy
Mohamed – ich sąsiad od wielu lat
– nie jest związany z radykalnym islamem i któregoś dnia nie zechce
zginąć w imię wiary wysadzając się
powietrze i zabijając przy okazji wielu niewinnych ludzi.
Anna Janicka
Źródła:
natemat.pl, wpolityce.pl, rmf24.pl
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Podatek dochodowy w Belgii
Emerytury, czyli świadczenia emerytalne.

Każdy, kto osiąga dochody w Belgii,
jest zobowiązany do corocznego
składania zeznań podatkowych
i do odprowadzania w tym kraju
podatku dochodowego. Na wysokość podatku ma wpływ wysokość
dochodów, sytuacja rodzinna oraz
niektóre wydatki podatnika.
Rodzaje dochodów
Dochody z nieruchomości, czyli
z wynajmu budynków, mieszkań,
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza
Belgią) również mają obowiązek
wykazania ich w zeznaniu podatkowym.
Dochody z majątku ruchomego – to
zyski pochodzące z inwestycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji
itd.), kont/książeczek oszczędnościowych oraz z wynajmu np. umeblowanego mieszkania lub lokalu przeznaczonego do celów handlowych
(majątkiem ruchomym jest wyposażenie nieruchomości – meble itp.).
Dochody ze stosunku pracy – są to
płace, ale również wszelkiego rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja,
premia uznaniowa itp., niezależnie
od tego, czy wypłaca je pracodawca
czy fundusz branżowy), samochód
służbowy, odszkodowania z powodu
zerwania umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów
za dojazdy do pracy (kwota min. 380
euro za 2015 jest zwolniona od podatku), bezpłatne zakwaterowanie.
Dochody zastępcze i świadczenia
z ubezpieczenia społecznego, czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki
dla bezrobotnych z dodatkiem od
pracodawcy (nowa nazwa emerytury pomostowej), zasiłki chorobowe,
macierzyńskie, inwalidzkie, zasiłki i
odszkodowania z tytułu wypadków
przy pracy, zasiłki wychowawcze
(ouderschapsverlof/congé parental)
i z tytułu zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).

Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej osoby lub
od (byłego) współmałżonka. Są one
traktowane jako dochód i podlegają
opodatkowaniu, przeważnie do 80%
otrzymanej kwoty. Jeśli przesyłane
są bezpośrednio dziecku, wówczas
nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opiekuna, który
je wychowuje. Dziecko, niezależnie
od wieku, samo musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3120 euro
środków na utrzymanie/alimentów
na dzieci jest zwolnione z opodatkowania. Środki na utrzymanie/
alimenty wypłacane (przez rezydentów) osobom przebywającym w
innym kraju podlegają opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa
ich odbiorca.
Inne dochody, np. niektóre nagrody.
Dochody zwolnione z podatku
dochodowego – należą do nich
świadczenia rodzinne i porodowe,
otrzymane środki na utrzymanie
dzieci lub alimenty do wysokości
3120 euro, dochody dzieci z pracy
studenckiej (max. 2600 euro) zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia, zasiłki strajkowe.

Opodatkowanie dochodów (progi
podatkowe)
Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2015 wynosi 7090 euro.
Może ona zostać podwyższona w
zależności od sytuacji rodzinnej i
dochodowej podatnika. (Tab. 1)
Każde niepełnosprawne dziecko
na utrzymaniu jest traktowane jak
dwoje dzieci, zatem kwota wolna od
podatku zostaje podwojona
Jeśli w 2015 podatnik osiągnął roczny dochód brutto niższy niż podstawowa kwota wolna od podatku, czyli
7090 euro, jest zwolniony z płacenia
podatku lub (w niektórych przypadkach) może nawet otrzymać tzw. kredyt podatkowy.
Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy
próg podatkowy – to tzw. podatek
progresywny. W Belgii istnieje pięć
progów podatkowych.
Progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za 2015 zostały
przedstawioen w tabeli nr 2.
Iloraz małżeński (dochody 2015)
- Współmałżonek lub partner nie
może być osobą na utrzymaniu.
Jest to możliwe jedynie w roku, w

Tab. 1: Kwota wolna od podatku ze względu na dzieci na utrzymaniu:
Liczba dzieci

Kwota wolna od podatku w EURO

Jedno dziecko

1510

Dwoje dzieci

3880

Troje dzieci

8700

Czworo dzieci

14060

Na każde kolejne dziecko

+ 5370

Tab. 2: Progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za 2015:
Kwota dochodu (podstawy opodatkowania)
w 2015

Stopa
podatkowa

Od 0 do 8 710 euro

25%

Od 8 710 do 12 400 euro

30%

Od 12 400 do 20 660 euro

40%

Od 20 660 do 37 870 euro

45%

Powyżej 37 870 euro

50%
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którym zawarto związek małżeński.
Współmałżonkowie, którzy wzięli
ślub przed 2015, lub partnerzy mieszkający razem na podstawie umowy
o wspólnym zamieszkaniu (podpisanej przed 2015) rozliczają się razem.
Jeśli jeden ze współmałżonków/
partnerów w 2015 nie osiągnął dochodów lub jego dochód jest bardzo
niski, to przy obliczaniu podatku
administracja podatkowa stosuje
tzw. iloraz małżeński, co prowadzi
do obniżenia progu podatkowego.

Uwaga! Dziecko,
które przez pewien
czas nie mieszka z
rodzicami/opiekunami ze względu
na studia w innym
mieście lub np. z
przyczyn zdrowotnych (dłuższa hospitalizacja itp.),
wciąż jest traktowane jako dziecko na
utrzymaniu.

Sytuacja rodzinna
Jako rodzina traktowane są osoby,
które 1 stycznia 2016 r. oficjalnie
mieszkały z podatnikiem pod tym
samym adresem. Oznacza to, że
wszystkie te osoby 1 stycznia 2016
r. musiały nie tylko przebywać, ale
również być zameldowane pod tym
samym adresem.

Ponadto za dzieci
mieszkające z rodzicami pod tym samym adresem uważa się: dzieci, które
zmarły w 2015, pod
warunkiem że w
2014 były na utrzymaniu rodziców/
opiekunów; te, które urodziły się
i zmarły w 2015, te, które w 2015
urodziły się martwe lub jeżeli poronienie nastąpiło po minimum 180
dniach ciąży; dzieci zaginione lub
porwane (jeśli spełnione są dodatkowe warunki zawarte w belgijskiej
ordynacji podatkowej).

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się wspólnie. Jeśli
mają dzieci, razem otrzymują ulgi i
razem odliczają ewentualne wydatki
na żłobek, przedszkole czy szkołę.
Osoby pozostające w nieformalnym
związku rozliczają się osobno. Jeśli
mają dzieci, tylko jedno z rodziców
może rozliczać się z dziećmi i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli ta, która osiąga
wyższe dochody. Jednak rodzice
mogą uzgodnić między sobą, które z
nich będzie rozliczało się z dziećmi.
Należy pamiętać, że atesty fiskalne
za żłobek, przedszkole czy szkołę
muszą być wystawione na nazwisko
rodzica, który rozlicza się z dziećmi.
Osoby, które nie mieszkają razem,
ale mają wspólne dzieci mieszkające
z nimi w systemie co-ouderschap /
garde partagée (np. tydzień z matką
i tydzień z ojcem), mogą otrzymać po
połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu. Jeśli
dzieci mieszkają tylko z jednym z
rodziców, to tylko on ma prawo do
ulgi podatkowej na nie. Drugi rodzic
może odliczyć alimenty płacone na
swoje dzieci, z którymi nie mieszka.
Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z
belgijską ordynacją podatkową rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na dzieci, jeśli
spełnione są następujące warunki
(dotyczy rozliczeń za 2015):
1. Na dzień 1 stycznia 2016 dziecko
musi być zameldowane pod tym
samym adresem z rodzicami/opiekunami.

2. Dochody dziecka w 2015 nie mogą przekroczyć: 3120 euro netto,
4500 euro netto w przypadku osób
samotnie wychowujących dziecko/
dzieci i 5720 euro w przypadku osób
samotnie wychowujących niepełnosprawne dziecko/dzieci.
3. Dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest kosztem
rodzica/opiekuna, np. rodzic prowadzi działalność gospodarczą i na
czas wakacji zatrudnia swoje dziecko do pomocy w firmie, a płacę mu
wypłacaną odlicza od podatku jako
koszt. W takiej sytuacji rodzic nie
może korzystać z ulg na to dziecko.
Inne osoby na utrzymaniu – oprócz
ulg na dzieci podatnik może ubiegać
się o ulgi na inne osoby mieszkające z nim pod jednym adresem, np.
na rodziców, którzy mają bardzo niskie dochody (lub w ogóle ich nie
mają), ewentualnie na inne osoby
(jeśli spełnione są warunki zawarte
w belgijskiej ordynacji podatkowej).
Odliczenia od podatku i od dochodu
Od podatku można odliczyć m.in.
następujące wydatki:
• składki na prywatne ubezpieczenie na życie,
• kredyty hipoteczne (kapitał i odsetki),
• składki na prywatny fundusz emerytalny,
• czeki PWA i czeki usługowe,
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Źródło: www.experto24.pl

• wydatki na izolacje dachów w domach starszych niż 5 lat,
• koszty poniesione na żłobek,
przedszkole, szkołę dzieci,
• darowizny,
Odliczenia od dochodu
• część spłaconych w 2015r. kwot
kapitału i odsetek kredytów hipotecznych zawartych na zakup jedynego własnego domu/mieszkania.
• środki/alimenty płacone na utrzymanie innych bliskich osób (Uwaga:
Osoby wysyłające środki na utrzymanie/alimenty osobom mieszkającym poza Belgią mają obowiązek
zgłaszania tego do urzędu skarbowego w Belgii za pomocą formularza
281.30. Z kolei odbiorcy środków na
utrzymanie/alimentów, mieszkający
w Polsce, mają obowiązek zgłaszania otrzymanych darowizn do urzędu skarbowego w Polsce).
Zeznanie podatkowe
Każdy, kto w 2015 r. osiągnął dochody, ma obowiązek złożenia zeznania
podatkowego przed końcem czerwca 2016 r. W Belgii urząd skarbowy
sam wysyła do podatników druki
zeznań podatkowych z dokładną
ostateczną datą ich złożenia. Osoby,
które ich nie otrzymały, same powinny je pobrać z urzędu skarbowego
lub rozliczyć się online.
Osoby, które w 2015 roku osiągnęły
dochody na terenie Belgii, ale nie
były zameldowane, powinny zgłosić
się do działu dla nierezydentów podatkowych. Nierezydenci podatkowi
składaja zeznania jesienią.
Aldona Kuczyńska-Naskręt ACV
Źródło:
Sophie Hugelier „Praktisch personenbelasting”,
DE BOECK 2014
http://financien.belgium.be/nl
opracowanie własne
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Belgia - ubezpieczenie zdrowotne
i służba zdrowia
Każdy mieszkaniec Belgii, zarejestrowany w urzędzie gminy i zatrudniony na umowę o pracę, prowadzący działalność gospodarczą
lub będący członkiem rodziny, podlega obowiązkowemu systemowi
ubezpieczenia zdrowotnego.
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne to ziektekostenverzekering.
Środkami uzyskanymi z tego ubezpieczenia zarządzają „ziekenfonds”,
czyli kasy chorych (mutualiteiten).
Z ziektekostenverzekering korzystają osoby mające co najmniej 25 lat,
osoby mające mniej niż 25 lat, pracujące, lub otrzymujące zasiłek dla
bezrobotnych. Dzieci i młodzież do
lat 25 automatycznie zapisywane są
do kasy chorych jednego z rodziców
lub prawnych opiekunów.
Ubezpieczenie zdrowotne w Belgii
obejmuje: koszty opieki medycznej,
zasiłki macierzyńskie, chorobowe i
inwalidzkie, niezdolność do pracy,
inwalidztwo powstałe na skutek choroby lub wypadku poza miejscem
pracy, adopcję, urlop macierzyński
lub tacierzyński, pogrzeb. Podstawą
uprawniającą do otrzymania ubezpieczenia jest zatrudnienie.
Główne źródła utrzymania ubezpieczenia zdrowotnego są składki
na powszechne ubezpieczenie, podatki, subsydia rządowe, federalne
i regionalne, oraz podatek VAT.
Funkcjonują dwa podstawowe
schematy ubezpieczenia: ogólny i
dla samozatrudnionych. Składki
zdrowotne płacą pracownicy i pracodawcy. Wysokość składki dla samozatrudnionych uzależniona jest
od jego rocznych dochodów.
Wybór kasy chorych i wybór lekarza
Każda z kas chorych działa na podobnych zasadach, a jej członkowie
mają możliwość wyboru zarówno

Źródło: www.interdenta.nl

kasy chorych, jak i placówki medycznej w której podejmą leczenie
(dotyczy to także leczenia szpitalnego). Jednym słowem każdy sam
może zdecydować o tym, do jakiej
kasy chorych będzie należał. Zdarza
się jednak, i to wcale nierzadko, że
to pracodawca automatycznie proponuje pracownikom zapisanie się
do jednej z nich.
Osoby ubezpieczone mogą same wybierać swoich lekarzy rodzinnych i
specjalistów. Istotne jest to, czy wybrany lekarz ma podpisaną umowę
z kasą chorych. Teoretycznie, do
specjalisty można pójść również bez
skierowania od lekarza rodzinnego,
ale zazwyczaj lepiej takie skierowanie posiadać, gdyż dzięki temu wizyta u specjalisty może okazać się
tańsza.
Kasy chorych, czyli Mutualiteiten
W Belgii działa pięć głównych kas
chorych tak zwanych federacji zrzeszających regionalne kasy chorych.
Największa i najbardziej popularna jest Christelijke Mutualiteiten
(Chrześcijańska Kasa Chorych), w
której ubezpieczyło się ponad 4,5
mln mieszkańców Belgii. CM posiada 19 regionalnych kas chorych, z
czego aż 11 we Flandrii.
Poza tym w Belgii działają:
- Socialistische Mutualiteiten
(Socjalistyczne Kasy Chorych)
- Liberale Mutualiteiten (Liberalne
Kasy Chorych)
- Onafhankelijke Ziekenfondsen
(Niezależne Kasy Chorych)
- Neutrale Ziekenfondsen (Neutralne
Kasy Chorych)
- HZIV („Hulpkas voor Ziekte – en
Invaliditeitsverzekering)
Za co i ile płacimy
Ubezpieczenie pokrywa około 67
proc. wszystkich wydatków zdrowotnych, 23 proc. pochodzi ze

Źródło: www.nieuwsblad.be

współpłacenia pacjentów, reszta z
ubezpieczenia dobrowolnego ofiarowanego przez różne kasy i ze środków lokalnych. Kasy refundują na
ogół około 70 proc. leczenia, jednak
osoby o bardzo małych zarobkach
mogą ubiegać się o większe zwroty
sięgające nawet 90 proc.
Ubezpieczony musi być członkiem
jednej z federacji zrzeszającej kasy
chorych.
Wszystkim zarządza RIZIV –
Rządowy Instytut Ubezpieczeń
Chorobowych i Inwalidzkich, który
nie tylko kontroluje, ale również
odpowiada za przepływy finansowe
pomiędzy ubezpieczonymi a kasami
chorych.
Usługi medyczne są często płatne z
góry. Ubezpieczeni pacjenci mogą
otrzymać zwrot części lub całości
kosztów od swojej kasy chorych.
Wysokość tego zwrotu jest uzależniona od wielu czynników, w tym
osobistej sytuacji pacjenta. Aby
otrzymać zwrot, pacjent musi dostać
od lekarza, z przychodni, czy ze szpitala dokument potwierdzający daną
wizytę oraz potwierdzenie zapłacenia za nią (tzw. „getuigschrift voor
verstrekte hulp”). Po przekazaniu tego dokumentu kasie chorych ubezpieczony otrzyma od kasy częściowy
zwrot kosztów.
Wielu lekarzy pracuje zarówno dla
publicznej służby zdrowia jak i prywatnie. W przypadku dentystów
zdecydowana większość działa na
własny rachunek. Dlatego warto dowiedzieć się w swojej ziekenfonds,
jakie usługi i w jakim stopniu pokrywa nasze ubezpieczenie.
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ści od miejsca porady (w szpitalu,
w poradni, w domu pacjenta) i od
rodzaju schorzenia; czy czasu konsultacji (w dzień, w nocy).
Lekarz, który podpisał porozumienie z kasą chorych, nie może swobodnie określać swojej taryfy, gdyż
w porozumieniu ustanowione są
kwoty opłat podstawowych za zwrot
z ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: www.hln.be

Wysokość opłat
W Belgii wysokość opłat za usługi
lekarskie w przychodniach czy gabinetach lekarskich można podzielić
na:
* lekarzy, którzy podpisali umowy z
kasami chorych i w całości zaakceptowali oficjalne wysokości opłat za
poszczególne usług („geconventioneerde zorgverleners”)
* lekarzy, którzy podpisali umowy z
kasami chorych, ale oficjalne wysokości opłat za poszczególne usługi
stosują jedynie w wybranych miejscach i określonym czasie („gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners”)
* lekarzy, którzy nie mają umów z kasami chorych i sami ustalają wysokość opłat („niet-geconventioneerde
zorgverleners”)
Zanim pacjent uda się na wizytę
u lekarza, powinien sprawdzić do
której z powyższych trzech grup
należy dany lekarz czy przychodnia. Można to sprawdzić na stronie
www.cm.be. Taka informacja powinna także widnieć w poczekalni.
Jeżeli nie sprawdzimy tej informacji może się zdarzyć, że opłata za
wizytę czy zabieg będzie wyższa niż
założyliśmy. Wydane pieniądze lub
ich część będzie można odzyskać w
swojej kasie chorych najkorzystniej,
jeżeli skorzysta się z usług lekarzy
czy przychodni z pierwszej grupy
(ewentualnie drugiej, ale jedynie w
wybranych miejscach i określonym
czasie).
Wszystkie kasy oferują podstawowe
ubezpieczenie zdrowotne. Składki
na ubezpieczenie pracodawca automatycznie potrąca z zarobków pracownika. Poziom refundacji zależy
od rodzaju usług, dochodów i statusu socjalnego pacjenta, ale także
od rocznej sumy uiszczonych przez

niego dopłat.
Usługi refundowane są opisane i
wycenione w krajowym wykazie
obejmującym ponad 8.000 pozycji.
Wykaz leków, które są refundowane w pełni lub częściowo, obejmuje
około 2.500 pozycji. O tym, w jakim
stopniu dany lek jest refundowany,
decyduje jego medyczne i społeczne
znaczenie.
I tak:
• Kategoria A, to 100 proc. refundacji, obejmuje leki na choroby poważne i przewlekłe
• Kategoria B i C, to leki ważne ze
względów medycznych i społecznych, które refundowane są w wysokości 75, 50, 40 lub 20 proc.
• Kategoria D, to leki pełnopłatne
Pacjenci dopłacają:
W opiece otwartej (np. przychodnie):
• 25 proc. za konsultację lekarza
ogólnego (niezamożni 10 proc.)
• 35 proc. za wizytę domową (niezamożni 15 proc.)
• 40 proc. za konsultację specjalisty
(niezamożni 20 proc.)
W opiece zamkniętej (np. szpitale):
• Za dobę pobytu w szpitalu: jednoosobowy pokój, dodatkowa opieka
lekarska, leki – 0,62 euro za dzień.
Badania laboratoryjne – 7,44 euro za
dzień. Procedury techniczne – 16,40
euro za dzień.
W przypadku pobytu w szpitalu
opłaty za zabiegi i koszty medyczne uiszczane są bezpośrednio przez
kasę chorych, zaś dzienne koszty
pobytu, pokrywające np. koszty zakwaterowania czy wyżywienia, opłaca pacjent. Można jednak zawrzeć
dodatkowe ubezpieczenie, które
pokryje również koszty pobytu w
szpitalu.
Stawki za leczenie prywatne są różne, ich cena zmienia się w zależno-

Osoba przebywająca w Belgii od
niedawna i płacąca składki na ubezpieczenie zdrowotne przez krótki
okres czasu, przez pierwszych sześć
miesięcy nie będzie miała prawa do
zwrotu kosztów leczenia – chyba że
udowodni, iż zanim ubezpieczyła się
w Belgii, opłacała przez co najmniej
pół roku składki na podobne ubezpieczenie w swoim kraju ojczystym.
Trzeba pamiętać o tym, że podstawowe ubezpieczenie zdrowotne wiele
świadczeń pokrywa tylko częściowo.
Dlatego, aby w przyszłości uniknąć
wysokich kosztów leczenia, warto
zainwestować w dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Taką usługę oferują prawie wszystkie kasy chorych
(oprócz kas HZIV). Ubezpieczenia
dodatkowe poszczególnych kas różnią się od siebie i dotyczą między
innymi kosztów leczenia u stomatologa, zakupu okularów czy aparatów słuchowych, szczepionek, lub
wyższej refundacji kosztów pobytu
w szpitalu.
Ziektenkostenverzekering
a Vlaamse zorgverzekering
Ziektekostenverzekering to podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.
Natomiast Vlaamse zorgverzekering
(zorgverzekering) to inny rodzaj obowiązkowego ubezpieczenia działajacego we Flandrii (opłacają je mieszkańcy tego regionu w wieku 26 lat
i więcej). Składki na Vlaamse zorgverzekering przeznaczane są na pokrywanie niemedycznych kosztów
opieki nad osobami np. przewlekle
chorymi, w podeszłym wieku czy
chorymi psychicznie. Dotyczy ono
swego rodzaju rent i zasiłków dla
osób, które ze względu na niepełnosprawność, przewlekłą chorobę czy
podeszły wiek, nie mogą już same o
siebie zadbać i trafiły do domu spokojnej starości czy zakładu psychiatrycznego, albo mieszkają nadal w
domu, ale potrzebują opieki pielęgniarki czy innego rodzaju pomocy.
Ewa Janik
Źródła:
ec.europa.eu, niedziela.be, zus.pl
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Jednolite prawo dotyczące spraw
majątkowych par
Chodzi o to, by tysiące europejskich
par – czy to żyjących w małżeństwach, czy to w zarejestrowanych
związkach partnerskich, miały pewność, co stanie się z nimi i z ich rodzinami, gdy ich marzenie o wspólnym życiu się rozwieje.
Nowe zasady przyniosą prawną jasność i usprawnią skomplikowany
proces podziału składników majątkowych niezależnie od tego, gdzie
się znajdują. Ułatwi to życie wielu
parom i pomoże zaoszczędzić wielu
dodatkowych kosztów.

17 krajów UE przyjęło propozycje
ujednolicenia zasad stosowania
prawa dotyczącego spraw majątkowych małżeństw i związków partnerskich pomiędzy obywatelami
różnych państw. Polski wśród tych
krajów nie ma.
Propozycje te ustalają jasne zasady
na wypadek rozwodu lub śmierci oraz położą kres prowadzeniu
równoległych i potencjalnie konfliktowych postępowań w różnych
państwach członkowskich UE, dotyczących na przykład majątku lub
kont bankowych.
Do ujednolicenia przystąpi tylko
17 państw unijnych, nie udało się
bowiem osiągnąć kompromisu pomiędzy wszystkimi 28 krajami Unii.
Nowe zasady będą dotyczyć: Belgii,
Szwecji, Grecji, Chorwacji, Słowenii,
Hiszpanii, Francji, Portugalii, Włoch,
Malty, Luksemburga, Niemiec,
Czech, Holandii, Austrii, Bułgarii i
Finlandii. Nie będą obowiązywały
między innymi w: Polsce, Wielkiej
Brytanii, na Węgrzech i w Słowacji.

Źródło: www.sugarmag.nazwa.pl

W razie rozwodu lub śmierci partnera życie kilkunastu milionów ludzi, będących w międzynarodowych
związkach, bardzo często staje się
trudne z racji uciążliwych procedur
administracyjnych i niejasnych sytuacji prawnych. „Co się stanie z moim domem, jeśli się rozwiodę, a mój
partner jest innej narodowości? Do
jakiego sądu mam się udać?

Propozycje precyzują:
– sądy jakiego państwa są właściwe
do rozpatrywania spraw majątkowych takich par w przypadku rozwodu, separacji lub zgonu,
– prawo jakiego państwa należy wybrać w przypadku zbiegu potencjalnego obowiązywania kilku państw
oraz ułatwiają uznawanie i wykonywanie w danym państwie orzeczeń
w sprawach majątkowych wydanych przez sąd innego państwa.
PAP
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Przegląd
prasy
polskiej
Najazd Litwinów na sklepy w
Polsce
Suwalszczyzna, która jest położona
najbliżej granicy z Litwą, przeżywa
prawdziwe oblężenie naszych sąsiadów ze wschodu. To dlatego, że ceny
u nas są o połowę niższe. Na Litwie,
odkąd jest w strefie euro, ceny wielu
artykułów poszybowały w górę. W
niektórych sklepach w Suwałkach
częściej słychać język litewski niż
polski. Na parkingach aż roi się od
samochodów z rejestracją LT. Wiele
produktów jest opisanych i po polsku, i po litewsku. Litwini chętnie
kupują artykuły spożywcze, odzież
i paliwo. Z kolei Polacy, odkąd na
Litwie jest euro, przestali robić tam
zakupy.
radiozet.
Polska będzie się coraz szybciej
wyludniać
Najnowsze dostępne prognozy
wskazują, iż w perspektywie najbliższych 30 lat liczba ludności Polski
zmniejszy się przynajmniej o 1/9, a w
niektórych regionach czy powiatach
ten spadek sięgnie aż 30 proc.
Zmniejszenie się liczby ludności w
niektórych jej segmentach oznacza,
iż część przedsiębiorców będzie napotykać poważne problemy ze sprzedażą swoich produktów. Zmniejszy
się liczba potencjalnych uczniów
szkół wszystkich szczebli, co będzie wielkim problemem dla rynku
pracy. Konieczne będzie zamykanie
placówek kształcących uczniów w
niszowych zawodach.
Na obszarach, które charakteryzować się będą szybkim wyludnianiem, nadal trzeba będzie utrzymać
dotychczasową infrastrukturę m.in.
drogi, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, szkoły, biblioteki. To wszystko
doprowadzi do zmniejszenia wpływów podatkowych dla samorządów.
onet.pl
Polski wynalazek może zmienić
rynek elektroniki
Polscy fizycy opracowali technologię, która umożliwi produkcję
elastycznych wyświetlaczy LCD i
cienkowarstwowych ogniw słonecznych oraz ekranów dotykowych.
Najpóźniej za dwa lata firma XTPL
chce trafić z nową technologią do

światowych producentów.
Projekt krajowych naukowców zakłada stworzenie nowej, przezroczystej warstwy przewodzącej prąd,
która może być stosowana w elektronice, zwłaszcza przy produkcji
ciekłokrystalicznych wyświetlaczy
LCD, cienkowarstwowych ogniw
słonecznych oraz ekranów dotykowych.
Konsumenci na całym świecie oczekują coraz większych wyświetlaczy,
a technologia polskich naukowców
będzie umożliwiała produkcję ekranów o bardzo dużych przekątnych.
Nowe urządzenia przy tym mają
być wydajne, energooszczędne, co
powinno sprawić, że spadnie ich
cena. Także wykorzystujące rozwiązania polskich fizyków ogniwa słoneczne powinny być znacznie tańsze
niż produkowane obecnie.
europejczycy.info
Polscy naukowcy opracowali nowy
typ tabletek
Zwykła tabletka spędza w żołądku zaledwie kilkanaście minut. To
zbyt krótko, żeby leczyć. Naukowcy
z Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu opracowali nowy rodzaj
pigułki, która dłużej unosi się na powierzchni płynu żołądkowego.
Wykorzystanie tzw. właściwości flotacyjnych i stopniowe uwalnianie
substancji leczniczych z tabletek
pozwala skuteczniej leczyć takie
schorzenia jak wrzody żołądka.
Wrocławscy naukowcy starali się
opracować taką formułę pastylek,
dzięki której tabletka pozostaje w
żołądku jak najdłużej, a przez to dłużej uwalnia tam składniki lecznicze.
Dotychczasowe rezultaty badań są
nader zachęcające i jeśli wynalazek
zostanie skomercjalizowany, będzie
to z pewnością kolejne ulepszenie
tabletki będącej jedną z najbardziej niedocenianych innowacji na
świecie, a znanej ludzkości dzięki
Grekom już od 1,5 tys. lat.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Niebezpieczne party
„Ospa party” to spotkanie, podczas
którego rodzice prowadzą zdrowe
dzieci do domu chorych, by nie
przechodziły ospy jako nastolatki
lub dorośli.

Profesor Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii
powiedziała, że tego typu sprawy powinny być traktowane jak przestroga dla wszystkich, którzy wybierają
taka formę „budowania” odporności u swoich dzieci – niedawno w
Warszawie zmarło półtoraroczne
dziecko. Na izbę przyjęć trafiło w
stanie agonalnym. Rodzice wybrali
„ospa-party” zamiast szczepienia –
powiedziała Jackowska. Jak dodała,
podobny przypadek miał miejsce we
Wrocławiu, kiedy dwulatek również
zmarł po udziale w „ospa-party”.
fakty.interia.pl
5 mln Polaków w 2015 r. nie miało
w ręce żadnej książki
Aż 4,7 mln Polaków nie przeczytało
w 2015 r. żadnego dłuższego tekstu – wynika z najnowszego raportu
Biblioteki Narodowej. To najgorszy
wynik od 1992 r. Z raportu wynika,
że tylko 37 proc. Polaków przeczytało w 2015 r. przynajmniej jedną
książkę. Rok wcześniej było to prawie 42 proc.
Generalnie więcej czytają osoby
lepiej wykształcone, chętniej po
książkę sięgają też kobiety. W porównaniu do roku 2000 czytelnictwo
zmalało wśród mężczyzn i osób młodych. Autorzy badania podkreślają,
że spadek czytelnictwa nastąpił dekadę temu – obecnie książki czyta
ok. 2/5 populacji, w latach 1994-2004
było to 3/5.
Polacy od lat czytają głównie powieści, zwłaszcza romanse, sensację i
fantastykę. Co ciekawe najczęściej
wymienianym autorem był Henryk
Sienkiewicz.
Jak zwracają uwagę autorzy badania, zarówno czytanie dużej ilości
książek, jak i codzienne przebywanie wśród czytelników, statystycznie wiążą się z wyższą pozycją w
hierarchii wykształcenia, większym
zadowoleniem z własnej sytuacji
zawodowej i większą stabilnością
zatrudnienia.
Większość krajów Europy regularnie przekracza 50 proc. czytelnictwa,
ale są i takie – jak np. Czechy – gdzie
wynosi on ponad 80 proc.
tvp.info

Źródło: wachamksiazki.blox.pl
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Czy łatwo zostać uchodźcą w
Polsce?
Polska administracja prawidłowo
przyjmowała wnioski o nadanie
statusu uchodźcy; były jednak braki w nadzorze i przygotowaniu organów państwa do realizacji zadań
– ocenia NIK. Kontrolerzy zwracają
uwagę m.in. na przedłużające się
postępowania dot. nadania statusu
uchodźcy.
Kontrola NIK objęła okres od 2012 r.
do czerwca 2014 r. W tym czasie, jak
zaznaczono w raporcie, o nadanie
statusu uchodźcy aplikowało 32 tys.
374 cudzoziemców, wśród których
najliczniejszą grupą byli obywatele Federacji Rosyjskiej, następnie
Gruzji, Ukrainy, Armenii i Syrii.
W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych status
uchodźcy nadano 549 osobom, 441
osobom udzielono ochrony uzupełniającej, w 984 przypadkach udzielono zgody na pobyt tolerowany. W
przypadku 6 tys. 96 osób wydano
rozstrzygnięcie negatywne, a w przypadku 30 tys. 275 osób postępowania umorzono.
Kontrolerzy zwrócili uwagę m.in. na
fakt, że nie sporządzano dokumentów, potwierdzających realizację
działań, które powinny być wykonywane przez Straż Graniczną w trak-

cie przyjmowania wniosków; nie
prowadzono też ich ewidencji ani
nie dokumentowano czynności realizowanych przy ich przyjmowaniu.
Zastrzeżenia NIK budzi też fakt, że 34
proc. postępowań dot. nadania statusu uchodźcy kończono z przekroczeniem podstawowego sześciomiesięcznego terminu, a postanowienia
o nowym terminie zakończenia postępowania w 41 proc. przypadków
nie miały uzasadnienia faktycznego.
Zdaniem kontrolerów to sankcjonowało bezczynność organu Urzędu do
Spraw Cudzoziemców.
PAP
Nowa twarz stalkingu
Sprawcy uporczywego nękania zmieniają taktykę. Przybywa tych, którzy
kradną tożsamość swoich ofiar lub
wykorzystują w sieci ich wizerunek
– zwraca uwagę „Rzeczpospolita”.
Na 3,4 tys. stwierdzonych w ubiegłym roku przestępstw stalkingu
już prawie jedna trzecia dotyczyła
wykorzystywania wizerunku lub
innych danych osobowych ofiary,
głównie za pośrednictwem sieci –
informuje Iwona Kuc z Komendy
Głównej Policji.
Rok wcześniej była to jedna piąta.
Oznacza to, że stalking zmienia
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twarz – choć nadal większość sprawców uporczywego nękania stanowią
ci, którzy po staremu bombardują
ofiary telefonami, e-mailami, esemesami, robią im zdjęcia, ślą prezenty.
„Rzeczpospolita”
Ministerstwo zdrowia refunduje
leki z medyczną marihuaną
W Polsce już są refundowane leki,
w których składzie znalazła się tzw.
lecznicza marihuana. Oznacza to, że
pacjenci, którzy za całą terapię z wykorzystaniem tego typu specyfików
uśmierzających ból płacili po kilka,
a nawet kilkanaście tysięcy złotych,
zapłacą dużo mniej.
Refundacji podlegają preparaty
wskazane przez lekarza prowadzącego zgodnie z tym, co będzie najlepsze dla pacjentów. Oznacza to, że
państwowe dofinansowanie będzie
dotyczyć nie tylko leków już dopuszczonych do użytku, ale także niezarejestrowanych w Polsce czy w UE
w ramach tzw. procedury centralnej.
Refundacja obejmie zarówno cenę
leku, jak i koszt importu, który pokryje ustawowa marża.
„Rzeczpospolita”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Matki terrorystów
je dwie córki, które także znalazły
się pod wpływem radykalnych
islamistów w Norwegii. Jedna z
córek – Sara poślubiła bojownika.
Ceremonia odbyła się przez Skype’a,
bo norweski rząd deportował mężczyznę z kraju.
Mama Briana
Opowiada, że jej syn był typowym
belgijskim nastolatkiem wychowanym w katolickiej rodzinie brazylijskich imigrantów, fanem Barcelony
i zapalonym piłkarzem.

Źródło: www.fpiec.pl

Żyją z wyrzutami sumienia, w poczuciu winy i z żałobą w sercu.
Stały się mimowolnymi ofiarami wojny. Znają świat dżihadu z
YouTube – oglądając nakręcone
przez ISIS materiały propagandowe lub filmy z krwawych egzekucji. O losach swoich dzieci – synach
z kałasznikowem w ręku i córkach
– żonach bojowników dowiadują
się z internetu, od policji, albo od
dziennikarzy.
Mama Damiana
Jej syn w wieku 17 lat przeszedł na
islam. Zginął w Syrii w wyniku egzekucji mając zaledwie 22 lata.
Kobieta rozstała się z mężem, gdy
Damian miał 10 lat. Chłopak odwrócił się od świata, by spędzać
całe dnie przed komputerem. Jako
17-latek próbował popełnić samobójstwo, a gdy lekarze wypuścili go ze
szpitala, powiedział matce, że odkrył
Koran. Od tego momentu rozpoczęła się jego przemiana. Damian godzinami opowiadał matce o islamie, o
tym, że dobrze jest mieć więcej niż
jedną żonę, mówił o usprawiedliwionych morderstwach. Aż pewnego
dnia zdecydował, że jedzie do Egiptu
studiować język arabski aby zostać
imamem.
Do Egiptu nigdy nie dotarł. O tym,
że walczy u boku ISIS w Syrii, kobieta dowiedziała się od agentów
kanadyjskiego wywiadu. Chłopak
dzwonił do matki co kilka dni, ale
ona nie potrafiła go przekonać do
powrotu do domu. O tym, że syn nie
żyje, poinformowali ją dziennikarze.

Mama Lucasa
Już jako nastolatek chłopiec stwarzał problemy wychowawcze, miał
na koncie kilka kradzieży, lekarze zdiagnozowali u niego zespół
Aspergera. Matka próbowała syna
ratować, kilkakrotnie umieszczała
go w ośrodkach dla trudnej młodzieży. Lucas przeszedł na islam w
wieku 15 lat. Kiedy skończył 18 lat
dołączył do bojówki działającej na
terenie Syrii.
Matka, szukając wieści o synie w
internecie, znalazła na Facebooku
grupę, której członkowie wymieniali
się nawzajem zdjęciami z syryjskiego frontu. Tam zobaczyła swojego
„małego Lucasa”, miał na sobie
mundur, w ręku trzymał AK-47.
Któregoś dnia na portalu przeczytała post, z którego wynikało, że jej
syn nie żyje. Do tej pory nie wie, jak
zginął Lucas. Przypuszcza, że został
stracony.
Mama Toma Alexandra
Chłopak wychowywał się bez ojca,
w wieku 14-tu lat zdiagnozowano u
niego ADHD. Nastolatek buntował
się przeciwko matce i światu biorąc
narkotyki i dokonując kradzieży. W
wieku 20 lat Tom przeszedł na islam
i wyjechał do Syrii. Przez pewien
czas wysyłał matce nagrania obrazujące jego obecne życie. Przesłał jej
nawet zdjęcia zakrwawionych ciał
dzieci, które zginęły od wybuchu
bomby. Dowiedziała się później, że
jej syn zginął w Kobani w północnej
części Syrii.
Teraz kobieta toczy walkę o swo-

W pewnym momencie w życiu
Briana dokonała się radykalna
zmiana. Po wyrzuceniu z amatorskiej drużyny zaprzyjaźnił się z marokańskimi chłopakami z sąsiedztwa. Zaczął czytać Koran, modlić się
i rozprawiać o religii, ale jego bliscy
byli przekonani, że to niegroźny
objaw nastoletniego buntu, który z
pewnością minie po jakimś czasie.
Niestety, Brian dostał się pod wpływ
radykalnego duchownego muzułmańskiego związanego z podziemną organizacją, która rekrutuje bojowników gotowych w imię Allaha
walczyć w Syrii.
Pewnej nocy w połowie stycznia
Brian zniknął na dobre. „Kocham
was, ale już nigdy mnie nie zobaczycie”, powiedział swojej młodszej
siostrze. W lutym starsza siostra
Briana na YouTube natrafiła na film,
w którym rebelianci odkładają broń
by się pomodlić. Rozpoznała wśród
nich brata.
Mama Thomasa
Jej syn to islamski terrorysta, dżihadysta i morderca zwany „Białą
Bestią”. Thomas przyjął imię Abdul
Hakim. Został zastrzelony przez kenijskich żołnierzy. Miał 25 lat.
Kiedy 19-letni wówczas Thomas rozstał się ze swoją dziewczyną, całkowicie się załamał. Był w kiepskiej
kondycji psychicznej i szukał czegoś czym mógłby się zająć. Zaczął
chodzić na muzułmańskie sesje w
siłowni. Dorastający nastolatek z
dnia na dzień stał się wyznawcą islamu. Regularnie się modlił. Wracał
z pracy, przebierał się i szedł na siłownię oraz do meczetu. Przestał
oglądać telewizję, słuchać muzyki
i nie jadł potraw przygotowanych
przez matkę.
Któregoś dnia zniknął, a po jakimś
czasie zadzwonił do matki z Somalii,
gdzie dołączył do dżihadystów. Przez
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kolejne lata kontakt Thomasa z rodziną był sporadyczny. Często nie
odzywał się on przez wiele miesięcy.
Teraz matka zna już prawdę. Jej syn
mordował chrześcijan i palił kościoły w Kenii.
Matka Nicolasa
Gdy jej syn z dnia na dzień przestał
palić i zaczął się często modlić w
domu, jego matka zawiadomiła policję. Francuscy policjanci nie podjęli
żadnych działań, bo Nicolas nie był
podejrzany o popełnienie przestępstwa.
Pewnego dnia zniknął. Później okazało się, że trzydziestolatek został
męczennikiem, prowadząc wyładowaną materiałami wybuchowymi
ciężarówkę w syryjskim mieście
Homs.
Nicolas, syn ateistów, dorastał na
przedmieściu zamieszkałym przez
klasę średnią. Podobnie jak jego
młodszy przyrodni brat, który zginął w Syrii kilka miesięcy wcześniej,
przeszedł na islam i przyłączył się do
odłamu Al-Kaidy.
Matka była z nim w kontakcie telefonicznym lub przez Skype. Widziała
syna z Koranem w jednej ręce i
kałasznikowem w drugiej, kiedy w
czerwcu 2013 na YouTube nawoływał prezydenta Hollande, żeby
nawrócił się na islam i zachęcał innych, by dołączyli do walki. Po opublikowaniu tego nagrania Nicolas został twarzą dżihadu we Francji. Jak
powiedziała jego matka, wyglądał na
tym nagraniu jak inna osoba, „jak
ktoś opętany”, podczas gdy przedtem był raczej lękliwy.
Mama Aksy
Nie przypuszczała, że jej córka tak
się zmieni. Przyznaje, że nie spostrzegła momentu kiedy coś złego
zaczęło się dziać. Aksa Mahmud,
niczym niewyróżniająca się brytyjska nastolatka, uczyła się radiografii w prywatnej szkole w rodzinnym
Glasgow. Nagle postanowiła wyjechać do Syrii, by przyłączyć się do
ekstremistów z ISIS. Rodzina bezskutecznie poszukiwała jakichkolwiek śladów po dziewczynie.
Teraz media obiegły doniesienia, że
Aksa Mahmud jest ważną postacią
w żeńskim oddziale policji obyczajowej ISIS w Rakce – syryjskim mieście, nieoficjalnej stolicy organizacji.
Mama Umm
Nie może zrozumieć, dlaczego jej
córka związała się z dżihadyzmem.
Umm Haritha, 20-letnia Kanadyjka,

wyjechała do Syrii. Poślubiła tam
mieszkającego wcześniej w Szwecji
26-letniego Palestyńczyka – bojownika Państwa Islamskiego, który później zginął. Dwa dni po śmierci męża
Umm zamieściła na Twitterze wpis,
w którym prosi Allaha o wskrzeszenie męża „światłem z każdej części
jego ciała”.
Mama Hasny
Jej 26-letnia córka zginęła wysadzając się w powietrze. Miało to miejsce
w trakcie operacji antyterrorystów
w zeszłym roku w Paryżu. W wyniku zamachów zginęło wówczas 130
osób.
Matka opowiada, że jeszcze pół
roku przed zamachami Hasna nie
miała wiele wspólnego z dżihadem.
Prowadziła imprezowy tryb życia, piła alkohol, miała wielu partnerów.
Znajomi nazywali ją „kowbojką”,
gdyż lubiła nosić szerokie kapelusze.
Hasna żyła w rodzinie zastępczej.
Brat wspomina ją jako szczęśliwą
dziewczynkę, jednak jako nastolatka zaczęła sprawiać problemy,
wymykać się z domu. Z dnia na
dzień się zmieniła, stała się niestabilna, zamknęła się w swojej bańce.
Wcześniej nie była zainteresowana
religią. Poddano ją praniu mózgu –
mówi matka.
Mama Nory
Pewnego dnia jej ukochana córka
Nora wyjechała do Syrii. W pożegnalnym liście napisała: „Kocham
Cię do szaleństwa mamo, ale Allaha
kocham bardziej”.
Cztery dni później matka umówiła
się z córką na rozmowę wideo w kawiarence internetowej. Na ekranie
ujrzała kobietę i mężczyznę, których nie
rozpoznała. Kobieta
miała na sobie burkę.
Kiedy podniosła zasłonę okazało się, że to
Nora. Była w Syrii już
jako żona islamskiego
bojownika.
Dwa tygodnie później
córka ponownie skontaktowała się z matką.
Opowiedziała, że jej
mąż umarł jako męczennik, i że nie trzeba
rozpaczać. Trzeba być
dumnym.
Od pewnego czasu
matka nie ma żadnego kontaktu z córką.
Jest przekonana, że
Nora jest uwięziona,
albo już nie żyje.
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Mamy Samry i Sabiny
Dwie nastolatki 17-letnia Samra i
16-letnia Sabina uciekły z domu,
żeby przyłączyć się do ISIS. Matki
oglądały je w sieci, kiedy ich córki,
jako żony radykalnych islamistów,
pozowały z karabinami, otoczone
przez bojowników. Starsza z dziewczyn chciała wrócić do domu, ale została zabita podczas próby ucieczki.
Młodsza miała zginąć w niewyjaśnionych okolicznościach.
Takich historii jest więcej. Matki,
którym dzieci zabrał ISIS, zostały z
żałobą, ostracyzmem, poczuciem winy i wstydem. Te kobiety, pochodzące z różnych stron świata, próbują
teraz ratować inne dzieci i pomagać
innym matkom, których synowie
lub córki związali się z dżihadem.
Na koniec o matce, która za miłość
do swojego syna poniosła najwyższą karę. Kobieta żyła w syryjskiej
Rakce, stolicy Państwa Islamskiego.
Dżihadyści oskarżyli ją o odstąpienie od wiary. Jej winą było to, że
usiłowała nakłonić swojego syna,
20-letniego Alego, by wystąpił z szeregów ISIS i razem z nią wyjechał z
Syrii. Ali doniósł na matkę do swoich dowódców, a ci skazali ją na karę
śmierci. Na kata wyznaczyli właśnie
Alego. Mężczyzna karnie wykonał
wyrok na placu w Rakce, wymierzając matce strzał w głowę. Egzekucję
obserwowało kilkaset osób.
Anna Janicka
Źródła:
kobieta.wp.pl, fakt.pl, fpiec.pl,
anglia.today, fronda.pl, gazeta.pl,
natemat.pl

Źródło: www.fpiec.pl
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Bezpieczne i udane wakacje
Terroryści odstraszają turystów.
Coraz częściej za cel ataków wybierają znane kurorty, uderzając tym
samym w gospodarkę danego kraju. Sytuacja na turystycznej mapie
świata coraz bardziej się komplikuje, a miejsca jeszcze do niedawna oblegane przez wczasowiczów
świecą pustkami. Dlatego przed
wyjazdem na wakacje należy wziąć
pod uwagę ostrzeżenia dla podróżujących, które od lat regularnie
publikuje polskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych.
MSZ opisuje kraje i ich regiony według czterostopniowej skali:
Kolor zielony – zachowaj zwykłą
ostrożność.
Kolor żółty – ostrzegamy przed podróżą.
Kolor pomarańczowy – nie podróżuj.
Kolor czerwony – opuść natychmiast.
W Afryce Północnej, w Maroku,
obowiązuje drugi stopień zagrożenia. MSZ sugeruje natychmiastowe
opuszczenie Libii oraz zaleca, by nie
podróżować do Tunezji. Podobnie jeśli chodzi o Egipt, dotychczas bardzo
popularny wśród Polaków kierunek.
Polskie władze sugerują, aby zachować ostrożność na terenie całej
Turcji, a na południe kraju wcale się
nie wybierać. Izrael nie jest uznawany za niebezpieczny, ale MSZ odradza podróżowanie w okolice pogranicza z Libanem i Syrią, oraz do
pobliskiej Strefy Gazy. Zagrożenie
terrorystyczne nie dotyczy tylko
Basenu Morza Śródziemnego. MSZ
przestrzega także przed podróżowaniem w niektóre rejony Indonezji i
Filipin.

Na liście ostrzeżeń MSZ znajdują
się obecnie następujące kraje:
Afganistan, Algieria, Arabia
Saudyjska, Armenia, Belgia (żółty – ostrzegamy przed podróżą),
Burundi, Burkina Faso, Etiopia,
Filipiny (zielony – zachowaj zwykłą
ostrożność), Francja (żółty – ostrzegamy przed podróżą), Gwinea,
Indonezja (zielony – zachowaj zwykłą ostrożność), Jemen, Jordania,
Kamerun, Kolumbia, Liban, Liberia,
Malezja (zielony – zachowaj zwykłą ostrożność), Mali, Mauretania,
Nigeria, Oman, Pakistan, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, Sudan,
Syria, Tajlandia (zielony – zachowaj
zwykłą ostrożność), Turcja (żółty –
ostrzegamy przed podróżą), Tunezja
(pomarańczowy – nie podróżuj),
Wenezuela (żółty – ostrzegamy
przed podróżą).
Według brytyjskiego MSZ bezpiecznie jest tam, gdzie nie ma
multi-kulti. Im więcej w danym
kraju muzułmanów, tym zagrożenie zamachem terrorystycznym
jest większe. Najwyższe ryzyko zamachu, zdaniem brytyjskiego MSZ,
występuje obecnie w takich krajach
jak: Francja, Belgia, Hiszpania,
Turcja, Rosja czy Wlk. Brytania. Z
wysokim ryzykiem należy się liczyć
także w: Szwecji, Holandii, Danii,
Niemczech, Grecji, we Włoszech,
czy na Ukrainie. Bezpieczne kraje
to przykładowo: Polska, Czechy,
Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia.
Bezpieczne wakacje 2016
Na świecie wciąż jest wiele miejsc
powszechnie uznawanych za bezpieczne. Gdzie w tym roku warto
pojechać?
Dużą popularnością zaczęły się cieszyć Węgry – jest tam taniej niż nad

Portugalia, źródło: www.maketravellingcheapandeasy.blogspot.be

Bałtykiem i bardzo pięknie. Polecany
jest także Cypr, który kusi atrakcyjnymi cenami. Ci, którzy planują
dłuższe podróże w dalekie egzotyczne miejsca, mogą wybrać Japonię,
Filipiny i Malezję. Wprawdzie te wyprawy do tanich nie należą, ale za to
gwarantują niesamowite wrażenia i
atrakcje. Dla tych chcących spędzić
urlop na Starym Kontynencie, biura
turystyczne polecają Islandię – kraj
gejzerów i lodowców, oferujący podróżnikom naprawdę wiele atrakcji.
W tym roku modna jest Malta – kraj
Zakonu Maltańskiego, wspaniałych
krajobrazów i doskonałych warunków do uprawiania sportów wodnych. Drugi, nowy, modny kierunek
podróży, to Dominikana, kusząca
turystów rajskimi pejzażami oraz
ciekawostkami historycznymi.
Według polskich blogerów najbardziej atrakcyjne tegoroczne kierunki to: Malta, Islandia,
Teneryfa, Indonezja, Japonia, Iran,
Kraj Koszycki, Kijów, Portugalia,
Poczdam.
Najlepsze miejsca na wakacje wg
Lonely Planet’s Best in Travel 2016
10 najtańszych miejsc na wakacje:
1. Estonia
2. Ho Chi Minh City oraz Hanoi
(Wietnam)
3. Wschodnia Afryka (Kenia, Uganda, Tanzania i inne w regionie)
4. Nowy Meksyk (USA)
5. Bośnia i Hercegowina
6. Galicja (Hiszpania)
7. Quebec (Kanada)
8. Kostaryka
9. Wyspa Timor (Indonezja / Timor
Wschodni)
10. Zachodnia Australia.
10 polecanych krajów:
1. Botswana
2. Japonia
3. Stany Zjednoczone
4. Palau
5. Łotwa
6. Australia
7. Polska
8. Urugwaj
9. Grenlandia
10. Fidżi.
10 polecanych miast:
1. Kotor, Czarnogóra
2. Quito, Ekwador
3. Dublin, Irlandia
4. George Town, Malezja
5. Rotterdam, Holandia
6. Bombaj, Indie
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7. Fremantle, Australia
8. Manchester, Wielka Brytania
9. Nashville, Stany Zjednoczone
10. Rzym, Włochy.
10 polecanych regionów:
1. Transylwania, Rumunia
2. Wschodnia Islandia
3. Valle of Viñales, Kuba
4. Winiarskie Friuli Wenecja,
Włochy
5. Waiheke Island, Nowa Zelandia
6. Owernia, Francja
7. Hawaje, Stany Zjednoczone
8. Bawaria, Niemcy
9. Costa Verde, Brazylia
10. St. Helena, Terytoria Brytyjskie.

Rumunia, źródło: www.m-travels.pl

19 „najtańszych” miejsc na Ziemi
według Business Insider
W rankingu wyliczono, ile wynosi
średni koszt jednego dnia pobytu
dla jednej osoby w każdym z tych
miejsc. W kosztorysie uwzględniono sześć typowych wydatków, które
ponosimy podczas podróży – m.in.
przejazd taksówką (na 3-kilometrowej trasie), jedną noc w hotelu oraz
posiłek. Dodatkowo oszacowano
średnią sumę, jaką podróżnik wyda
na kufel piwa (pinta, czyli ok. 0,5l),
filiżankę kawy oraz butelkę wina.
Ceny podano w dolarach.
1. Budapeszt, Węgry – 57,01
2. Teneryfa, Hiszpania – 82,92
3. Bangkok, Tajlandia – 86,82
4. Hanoi, Wietnam – 89,25
5. Kapsztad, RPA – 93,30
6. Faro, Portugalia – 95,50
7. Auckland, Nowa Zelandia – 103,16
8. Korfu, Grecja – 110,86
9. Szarm el-Szejk, Egipt – 111,44
10. Kuala Lumpur, Malezja – 114,83
11. Berlin, Niemcy – 114,83
12. Gran Canaria, Hiszpania – 125,33
13. Praga, Czechy – 134,14
14. Antalya, Turcja – 141,48
15. Rio de Janeiro, Brazylia – 148,17
16. Toronto, Kanada – 158,53
17. Barcelona, Hiszpania – 159,45
18. São Paulo, Brazylia – 168,15
19. Phuket, Tajlandia – 171,01
Przed wyborem najtańszego miejsca na wakacje, polecanego przez
Business Insidera, należy wziąć pod
uwagę ostrzeżenia dla podróżują-
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Źródło: www.msz.gov.pl

cych rekomendowane przez MSZ,
ponieważ nie wszystkie z tych lokalizacji, jak na przykład Egipt, są bezpieczne. Do większości z tych miejsc
można jednak spokojnie się wybrać.
Ceny zagranicznych wyjazdów
spadają. Promocja goni promocję.
Podróżowanie staje się coraz tańsze
i bardziej przystępne. Każdy dziś może zwiedzać świat. Wystarczy trochę
odwagi, wolnego czasu i chęci, aby
poszukać najtańszych kwater i lotniczych połączeń. Propozycji jest
mnóstwo.
Przed wyjazdem na wakacje warto
sprawdzić, gdzie będziemy bezpieczni. Warto wziąć sobie do serca powyższe ostrzeżenia, bo to nasze życie
i zdrowie powinny być priorytetem.
Trzeba też pamiętać, że żadne ubezpieczenie nie ochroni nas przed zamachem terrorystycznym.
Marzena Dobrowolska
Źródła:
pozornie-zalezna.blog.pl, tvn24bis.
pl, wiadomości.gazeta.pl, wakacyjnapolisa.pl, podroze.onet.pl,
tvn24bis.pl
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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
rozpoczęły się 15 marca i będą trwały do 30 maja. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły, pod adresem: www.szkolapolska.be w zakładce „Zapisy uczniów”.

Historia opowiedziana inaczej... - akcja „Żonkile”

19 kwietnia 1943 r. na terenie warszawskiego getta wybuchło powstanie. W tym roku przypadła 73. rocznica
tego wydarzenia. Aby ją uhonorować, nasza szkoła przystąpiła do akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wzięli w niej udział nasi uczniowie uczęszczający do
gimnazjum i liceum, oglądając stworzony na potrzeby tego projektu film pt. „Nie było żadnej nadziei. Powstanie
w getcie warszawskim 1943.” Jego reżyserką jest Kama Veymont, zaś animację będącą integralną jego częścią
stworzył Łukasz Rusinek.
Film ten jest niezwykle ciekawą i niewątpliwie atrakcyjniejszą dla młodzieży niż tradycyjna książka formą opowiedzenia powszechnie znanej, dramatycznej karty w historii XX-wiecznej Polski.
Wychodząc ku potrzebom uczniów, w nowoczesny sposób pokazuje on im to, jak wyglądała sytuacja Żydów w
przedwojennej stolicy, zapoznaje ich z historią getta warszawskiego oraz z przyczynami i przebiegiem powstania, które tam wybuchło. Nasi podopieczni docenili fakt, że „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943.” nie jest typową, „przegadaną” i pełną encyklopedycznych informacji ekranizacją edukacyjną,
jakich widzieli już wiele. Prócz animacji obrazującej losy powstańców w getcie film zawiera bowiem wplecione
wywiady z osobami związanymi z powstaniem (np. Markiem Edelmanem jednym z jego dowódców), niepublikowane nigdy dotąd archiwalne zdjęcia i filmy z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, Shoah Foundation
i Filmoteki Narodowej, a także fotografie zrobione przy pomocy kamery umieszczonej na dronie, ukazujące
sposób nieupamiętnienia polskich Żydów we współczesnej Warszawie. Po skończonej ekranizacji uczniowie
chętnie dyskutowali także przystępność języka użytego podczas realizacji filmu oraz przypominającą opowiadanie narrację tam występującą.
Wszyscy zainteresowani mogą samodzielnie obejrzeć „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim
1943.” Dostępny jest on na stronach internetowych pod adresami: http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2016/02/01/
zglos-szkole-do-akcji-zonkile-2016 oraz ninateka.pl.
Fascynatów historii zapraszamy również serdecznie na stronę „Spotkania z historią” (http://szkolapolska.be/
archiwum/index.php?id=1), na której można znaleźć archiwalne zdjęcia związane z 1 Dywizją Pancerną generała
Stanisława Maczka, walczącą na terenie Belgii w czasie II wojny światowej, wysłuchać wywiadów przeprowadzanych z kombatantami oraz obejrzeć animację przedstawiającą szlak bojowy Maczkowców.
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Księga Guinnessa z polskim akcentem
Księga Rekordów Guinnessa (ang.
Guinness Book of Records) została wydana drukiem w 1955 roku
w nakładzie tysiąca egzemplarzy.
Początkowo miała bawić sensacyjno-humorystycznymi informacjami bywalców piwiarni, ale z
czasem stała się publikacją prestiżową. Została sprzedana w ponad
100 milionach egzemplarzy, była
wydana w 37 wersjach językowych
i ukazuje się co roku w ponad 100
krajach.
Przez lata prób bicia rekordów było wiele, niektóre z tych wyczynów
zakończyły się sukcesem, inne nie.
Wśród nich są także zmagania
Polaków i jak się okazuje mamy na
tym polu niemałe osiągniecia.
Historia z piwem w tle
Wszystko zaczęło się od 100 funtów, za które Arthur Guinness w
1759 roku zakupił i wyremontował
podupadający browar w Dublinie,
aby rozpocząć produkcję piwa pod
własną marką. Ustalona wówczas
wysokość czynszu nie zmieniła się
do dnia dzisiejszego i wynosi… 45
funtów rocznie, a to dlatego, że senior rodu, mocno wierząc w swój
sukces, umowę najmu podpisał na
okres dziewięciu tysięcy lat.
W tamtych czasach Irlandczycy preferowali londyński ciemny porter.
Guinnes wpadł więc na pomysł, by
zamiast sprowadzać ciemne piwo z
Londynu, rozpocząć jego produkcję
w Irlandii. Z biegiem lat ten mały
dubliński browar przekształcił się
w największego producenta portera na świecie.
Ważne miejsce w historii browaru
zajął Benjamin Lee Guinness. To on
zaprojektował logo marki, na które
złożyły się będąca herbem Irlandii
złota harfa i kaligraficzny podpis

Hubert „Gordon” Blejch,
źródło: www.stylzycia.newsweek.pl

Arthura Guinnessa. Symbole te po
raz pierwszy pojawiły się na opakowaniach produktów Guinnessa w
1862 r.
Obecnie Guinness jest częścią brytyjskiego koncernu Diageo. Piwo
marki Guinness produkowane jest
w ok. 25 browarach i dostarczane do
ok. 125 krajów świata.
Księga Rekordów
Dwieście lat po założeniu browaru
Guinness zarządzał nim Sir Hugh
Beaver, który podczas polowania w
hrabstwie Wexford wdał się w lokalnym pubie w dyskusję na temat ptaków łownych w Europie. Chodziło o
to, który z kuraków jest najszybszy.
Zarządca wertował podręczniki i inne kompendia wiedzy, ale nigdzie
nie mógł znaleźć odpowiedzi. W tym
właśnie momencie wpadł na pomysł
stworzenia książki, w której można
by znaleźć odpowiedzi na takie pytania. Sir Beaver, postanowił spisywać wyniki sporów i dyskusji, jakie
toczyły się w pubach, a następnie
wydawać je w formie książki.
W 1955 roku ukazała się „The
Guinness Book of Records”. Jej
pomysłodawca nie spodziewał
się, że wkrótce Księga Rekordów
Guinnessa stanie się jedną z najbardziej charakterystycznych publikacji
i że sama pobije rekord w kategorii
najlepiej sprzedających się książek
na świecie. Pierwsza polska edycja
ukazała się w 1991 roku i z miejsca
podbiła gusty Polaków, którzy odkryli, że bicie rekordów to niezła
zabawa i ogromna satysfakcja.
Co roku do Guinness World
Records wpływa około 60 tys. wniosków z całego świata. Dużej ilości
osób z tej grupy udaje się uzyskać
certyfikat. Jednak najbardziej prestiżowe jest dostanie się do cyklicznego wydania Księgi
Rekordów. Każdego
roku zamieszcza się w
niej maksymalnie do
4 tys. najciekawszych
wyczynów. Reszta jest
przechowywana w prywatnej bazie.
Jak stać się rekordzistą? Procedura nie jest
trudna. Najpierw trzeba się zgłosić do Biura
Rekordów i przedłożyć
swój pomysł. Jeśli dana
kategoria już istnieje,

nie ma problemu. Gorzej, jeśli ktoś
chce ustanowić nową. Wtedy trzeba zwrócić się z oficjalną prośbą a
specjalna Komisja daną propozycję
przyjmuje, bądź odrzuca.
Polacy lubią się sprawdzać i udowadniać, że są lepsi od innych narodowości. Mamy tych rekordów
naprawdę dużo, aż 90 razy wynik
uzyskany przez Polaków uznany
został jako najlepszy. Niektóre z wyników stanowią rekord Polski, a 50 z
nich widnieje w Księdze Guinnessa.
Najciekawsze polskie rekordy
Niektórzy Polacy znaleźli się w
Księdze celowo, inni ustanowili
rekord wcale o tym nie wiedząc.
Doskonałym tego przykładem jest
Ignacy Paderewski – najlepiej zarabiający klasyczny pianista koncertowy. Zgromadził on fortunę szacowaną na 5 mln dolarów, z której 500
tys. zarobił w ciągu jednego sezonu
koncertowego w latach 1922-1923.
Do indywidualnych rekordzistów
należy Mariusz Pudzianowski, który
wsławił się tym, że posiada najwięcej
tytułów najsilniejszego mężczyzny
na świecie.
W Księdze Rekordów znalazł się
także Robert Lewandowski. Piłkarz
Bayernu Monachium w ciągu jednego wieczora doczekał się za jednym
zamachem czterech wpisów do wiekopomnej księgi. Miało to miejsce
podczas meczu Bayern Monachium
z VfL Wolfsburg. W 51. minucie
Lewandowski, znajdujący się na
boisku od sześciu minut, wbił przeciwnikowi pierwszego gola.
Po tym wydarzeniu posypał się grad
kolejnych goli.
W sumie sportowiec zdobył cztery
tytuły po tym spotkaniu: najszybszy hat-trick, najszybsze cztery gole strzelone w meczu Bundesligi,
najszybsze pięć goli strzelonych w
meczu Bundesligi oraz najwięcej
bramek strzelonych przez gracza
rezerwowego.
Inne ciekawe rekordy:
Squash
Piotr Misiło pobił rekord w ilości rozegranych meczów squasha jeden
po drugim, każdy z inny przeciwnikiem. W czasie 17 godzin 1 minuty
i 20 sekund rozegrał aż 100 meczów,
336 setów i zdobył 5632 punkty.
Najkrótszy mecz trwał 4 minuty i
49 sekund, a najdłuższy 19 minut
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i 22 sekundy. Misiło wygrał 85 ze
100 spotkań. Przeciwnikami Piotra
byli licencjonowani gracze Polskiej
Federacji Squasha.
Najdłuższa podróż canoe
Polski podróżnik Marcin Gienieczko
jako jedyna osoba na świecie pokonał solo 5573 km w canoe na niebezpiecznych wodach największej rzeki
na świecie, Amazonki. Podczas 111
dni nieustannej walki z dziką naturą
i własnymi słabościami, podróżnik
pokonał łącznie 7 tysięcy kilometrów. W trakcie wyprawy ustanowił
nowy rekord Guinnessa.
Wyprawa Gienieczki dedykowana była pacjentom Pomorskiego
Hospicjum dla Dzieci.
Granie na komputerze
Hubert „Gordon” Blejch ustanowił
nowy rekord Guinessa, jeśli chodzi
o czas grania w grę komputerową.
Przesiedział przed komputerem 135
godzin 15 minut i 10 sekund grając
w Sniper Elite III Afrika. Nad graczem czuwało przez cały czas 5-6
osób, do tego codziennie przechodził on badania lekarskie.
Podczas bicia rekordu udało się
zebrać ponad 2,4 tysiąca euro, za
które wyposażono kilka szpitalnych
oddziałów dla dzieci w konsole do
grania.
Siedmiodniowy bieg na bieżni
Krzysztof Tumko wynikiem 823,330
km ustanowił rekord Guinnessa w
siedmiodniowym biegu na bieżni
mechanicznej. Przez siedem dni
średnio na dobę pokonywał blisko
120 kilometrów. Nie obyło się bez
kryzysowych sytuacji podczas biegu.
W jednym dniu zaliczył tylko 68 kilometrów i musiał nadrabiać stracony
czas. Dlatego też przez ostatnie 30
godzin biegł prawie non stop.
Pobił rekord dokładnie 12 minut
przed upływem limitu czasowego.
Dzięki temu ostatni kilometr mógł
już pokonać w tempie marszowym.
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pie. Trwała 1 godzinę 13
minut i 41 sekund (około
50 sekund na każde piętro). Budynek w Dubaju
liczy 333 metry wysokości,
1515 schodów i 72 piętra,
jednak Krystian, by powiększyć wynik, pokonał
91 pięter (dublując pierwsze 23).
Samotny rejs
Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz zapisała się w Księdze jako
pierwsza kobieta, która
samotnie opłynęła Ziemię,
pokonując 28 696 mil
morskich w dwa lata. Po
zdobyciu stopnia inżyniera, została projektantką statków w Stoczni
Gdańskiej. Wyruszyła 28 marca
1976 roku na 9,5 metrowym jachcie. Pełne okrążenie kuli ziemskiej
i zamknięcie pętli trasy nastąpiło 21
marca 1978 roku.
Gotowanie bigosu
Podczas 19. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Gorzycach ugotowano ponad 522
kg bigosu. Tym samym organizatorzy pobili rekord Guinnessa na największe danie z kapusty na świecie.
Do przygotowania potrawy wykorzystano m.in. ok. 300 kg różnego rodzaju kapusty, 58 kg kiełbasy, 2 kg
pieprzu, 2 kg soli, oraz 1 kg kminku.
Polacy mogą pochwalić się także
posiadaniem największego koncertującego fortepianu na świecie.
Rekordowy instrument znajduje
się w Szymbarku na Kaszubach.
„Stolëmowi Klawér”, bo tak po kaszubsku się nazywa, ma aż 1,92 metra wysokości, 6,07 metra długości i
2,5 metra szerokości. Waży aż 1820
kg i ma 156 klawiszy.

Krystian Herba, źródło: www.wrower.pl

Największa dmuchana piłka świata
jest w Polsce, najcięższa borówka też
pochodzi z Polski. Największy ceramiczny garnek świata, służący do
przechowywania miodu, mierzący
ponad trzy metry wysokości, zbudowany z ok. 3 ton gliny, pochodzi z
polskiego Babimostu.
Dlaczego Polacy tak chętnie starają
się bić rekordy? Motywacji na pewno nie należy szukać w pieniądzach.
Guinness nie nagradza rekordzistów, a jedyne na co można liczyć,
chwaląc się swoim osiągnięciem, to
certyfikat, który następnie można
sobie powiesić na ścianie.
Może chodzi o to, że bijąc na pozór
błahe rekordy, na chwilę zapominamy o naszych polskich kompleksach. Jednak do tej pory żaden
z Polaków nie pobił rekordu w pozytywnym myśleniu.
Hanna Korcz
Źródła:
biurorekordow.pl, natemat.pl,
onet.pl, tworzenienazw.pl, facet.pl

Układanie kostki Rubika
Michał Pleskowicz mając 16 lat pobił
rekord Guinnessa w układaniu kostki Rubika na czas. Na Mistrzostwach
Świata w Tajlandii osiągnął średni
czas 8,65 sekundy, pokonując przy
tym 300 konkurentów.
Rowerem po schodach
Polak Krystian Herba pobił rekord
Guinessa pokonując na rowerze
2040 schodów w najwyższym hotelu na świecie – Rose Rayhaan by
Rotana w Dubaju. Zawodnik nie
mógł ani przez chwilę dotknąć stopą podłogi lub ściany. Udana próba
została wykonana w zawrotnym tem-

„Stolemowi Klawer”, źródło: www.zvukk.blogspot.be
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Z bloga wesołej emigrantki
Internet
Secundo: możliwość zakupu polskich e-booków. Siedząc na własnej
kanapie i popijając kawkę wybieram
książki. Płacę za nie korzystając z
bankowości elektronicznej i za kilka sekund już mogę ładować moje
książki na czytnik, smartfona czy
komputer. Dla mnie bomba. Sam
czytnik elektronicznych książek to
już dla mnie wynalazek wszech czasów – mogę ze sobą wszędzie nosić
całą bibliotekę polskich książek, które zmieszczą się wszystkie nawet w
małej torebce.

Jakieś 30 lat temu rodzice kupili
Atari. Przesiedzieli kilka nocy ucząc
się ten 8-bitowy komputer obsługiwać. Co bardziej przemądrzali, którzy Atari czy Commodore znają tylko
z opowieści, mówią, że to nie były
prawdziwe komputery. To jakby się
upierać, że pierwsze automobile nie
były pojazdami…
Za dnia z kolei ja z bratem oswajaliśmy to ustrojstwo, wczytywaliśmy
gry z magnetofonu, uczyliśmy się
programować w BASICu. Dziś ciężko uwierzyć, że wtedy na załadowanie każdej najprostszej gry trzeba
było czekać kilka do kilkunastu
minut. Przy czym wystarczyło, że
ktoś poruszył stołem, na którym
stał magnetofon i proces trzeba było
zaczynać od nowa. Jedna z naszych
ulubionych gier ładowała się 12 minut i zdarzało się, że „wywaliło” w
ostatniej sekundzie. To były emocje!
Byliśmy pierwszymi posiadaczami
komputera we wsi, więc prawie co
dnia schodzili się nasi koledzy, by
sobie pograć. Czasem zbyt głośno
kibicowało się graczom, czasem
dochodziło do konfliktów, a wtedy
wpadała do pokoju nasza mama i
wyganiała wszystkich w diabły, to
znaczy na podwórko.
Dzieci robią wielkie oczy, gdy im
opowiadam, że w moich dziecięcych
czasach nie było Internetu, a telefon
był jeden stacjonarny na całą wieś.
To co ludzie wtedy robili? Też się
czasem zastanawiam…
Mimo iż ze wzruszeniem wspo-

minam dawne czasy, to jednak za
nimi nie tęsknię. Dobrze się czuję
w teraźniejszości. Można rzec, że
wychowałam się z komputerami, a
informatyka rozwijała się na moich
oczach. Może dzięki temu mam wielki szacunek dla tej dziedziny życia.
Nie jestem informatykiem, ale uwielbiam komputery i nie wyobrażam
sobie życia bez nich, i bez dostępu
do globalnej sieci. Widzę, jak ten
wynalazek ułatwia ludziom życie,
jak poszerza nasze pole działania
i możliwości. Wspomnę tu choćby
kilka rzeczy mających znaczenie na
emigracji.
Primo: możliwość kontaktu z rodziną i znajomymi oddalonymi o setki
czy nawet tysiące kilometrów. Ja
doskonale czuję się w środowisku
mediów społecznościowych. Dzięki
nim mogę pogadać od czasu do czasu ze znajomymi rozsianymi po całym świecie, mogę podglądnąć jak
żyją, jak rosną ich dzieci, dowiedzieć
się dokąd podróżują i co tam można
zobaczyć. Jako miłośnik turystyki i
fotografii uwielbiam oglądać piękne
krajobrazy, urokliwe zakątki, miasta,
zabytki z całego świata. Podziwiam
też niesamowite fotografie przyrodnicze moich znajomych miłośników
natury. Nigdy nie mam tego dość.
Sama ze swojej strony mogę dzięki
Internetowi pokazywać rodzinie i
znajomym, kraj w którym mieszkamy, zajęcia i rozrywki, którym się tu
oddajemy, no i chwalić się, jak rosną
mi dzieci.

Tertio: blog. Dzięki mojemu internetowemu pamiętnikowi dzielę się
z ludźmi moimi spostrzeżeniami,
obserwacjami i opiniami na tematy emigracyjne i nie tylko, to spełnia moją potrzebę wygadania się.
Nawiązuję też interesujące znajomości, zawieram nowe przyjaźnie,
których w obcym kraju (i nie tylko)
nigdy przecież za wiele.
Z rzeczy codziennych wielce sobie
cenię płatność elektroniczną, zakupy przez Internet (produkty, bilety,
usługi), rejestrację u lekarzy, dostęp
do wielu źródeł informacji, a ostatnio kontakt ze szkołą moich dzieci.
Na bieżąco mogę obserwować ich
wyniki, przerabiane tematy z poszczególnych przedmiotów, także
nieobecności i spóźnienia, a co za
tym idzie reagować w odpowiednim
momencie i efektywniej pomagać.
Każdy kij ma jednak dwa końce.
Ta dziedzina życia oprócz masy
pozytywów ma tyleż samo wad.
Najważniejsza z nich to bez wątpienia możliwość całkowitego zgubienia się w virtualu, czyli totalne
oderwanie się od rzeczywistości i zapomnienie o bożym świecie na rzecz
siedzenia dzień-noc przy kompie.
Wszystko dla ludzi, tylko trzeba znać
umiar. Im więcej rzeczy możemy wykonać przez Internet, tym trudniej
się bez niego obyć. A w Internecie
czas płynie zupełnie inaczej, o wiele
wolniej. Dlatego tam – wydaje się –
jesteśmy zaledwie 5 minut, sprawdziliśmy pocztę, przeczytaliśmy najświeższe wiadomości, obejrzeliśmy
zdjęcia z wycieczki przyjaciółki, a
tymczasem patrzymy na zegar i się
okazuje, że w rzeczywistości minęło
3 godziny lub więcej. O tej różnicy
odczuwania czasu trzeba pamiętać
siadając do komputera. Nawet jeśli
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zamierzamy tylko zagrać w pasjansa
lub w kulki (czy jest jeszcze ktoś, kto
gra w to dziś?), czy poczytać jakieś
plotki z życia gwiazd, bo nawet takie
pierdołki mogą wciągnąć na dobre i
pochłonąć godziny naszego cennego życia bezpowrotnie.
Jak wygląda dziś spędzanie wolnego czasu w wielu domach na całym
świecie? Pewnie tak jak czasem u
nas. Każdy siedzi przy swoim komputerze, smartfonie, tablecie, telewizorze, czy co tam kto jeszcze za wynalazek ma. Jeden czyta informacje
ze świata, drugi lajkuje znajomych
na fejsie, trzeci gra, czwarty ogląda
bajkę, piąty esemesuje lub czatuje z kolegami. Tak, u nas są takie
momenty, że gdyby ktoś przyszedł
i sfotografował, to miałby świetny
materiał do pracy na temat patologii
w rodzinie i/lub uzależnień. Dziś naprawdę ciężko żyć bez tych mediów,
a z nimi czasem jeszcze ciężej.
My, starzy, wracamy z pracy zmęczeni i zestresowani, przeto jesteśmy zadowoleni, gdy dzieci siedzą
cicho, spokojnie, nie zawracają głowy i pozwalają odpoczywać. Co lepiej zajmie dzieci, jeśli nie telewizor
czy komputer? Dlatego ostatecznie
wszyscy lądują przed ekranami i się
relaksują – my po robocie, małolaty po szkole. Ja myślę, że dopóki
jesteśmy w stanie wszyscy się wylogować po jakimś czasie do życia,
to rozwiązanie nie jest złe. My na
szczęście jeszcze dajemy radę, choć
nie ukrywam, iż nie zawsze robimy
to z chęcią.
Bywa, że gdy piszę bloga i właśnie
mam myśl do dokończenia, a Młody
przychodzi z prośbą zrobienia kanapki lub zagrania w domino, włącza mi się warczenie. Czasem mam
też dzień lub dni wielkiego „niechcemisizmu”. Wiem, że coś muszę, ale
nie chce mi się. Wiem, że coś powinnam, ale nie chce mi się. Wiem, że
już pora, ale nie chce mi się jeszcze

wyłączać komputera. Oj, czasem z
ciężkim sercem zamykam swój laptop, by uczynić zadość obowiązkom i
zobowiązaniom wobec najbliższych.
Bez wątpienia o wiele trudniej jest
odstąpić od kompa w sezonie zimowym, gdy za oknem leje i wieje,
i nie ma ciekawej alternatywy dla
spędzania czasu wolnego tak jak
w sezonie letnim. Przynajmniej tak
jest w naszym przypadku. Wraz z
nadejściem wiosny rozpoczynamy
bowiem sezon zwiedzania i zajęć na
świeżym powietrzu. Co nie znaczy,
że komputery, smartfony i tablety lądują w koszu. Jednakowoż Młodego
coraz częściej wiosenny wiatr wywiewa do piaskownicy, kopią też z tatą
w piłkę. Dziewczyny ciągnie do lasu,
zaś ja bawię się w ogrodnika.
W weekendy, gdy tylko nie pada
bez ustanku, pakujemy się w samo-
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chód i jedziemy zwiedzać Belgię.
Może to niewielki kraj, ale za to
ilość zamków na metr kwadratowy
zwala z nóg. Do tego te wszystkie
ogrody: Ogród Botaniczny w Meise,
Szklarnie Królewskie w Brukseli,
Ogród Różany w Sint-Pieters- Leeuw,
Ogród Japoński w Hasselt, Zoo w
Antwerpii, czy jeszcze fajniejsze
Pairi Daiza. Interesujące miasta, w
tym najstarsze miasto Tongeren, czy
najmniejsze Durbuy. Nie należy zapominać też o parkach rozrywki, zalewach, plażach, ośrodkach sportowo-wypoczynkowych, gdzie można
spędzić z dziećmi niejedną niedzielę
i nawet całkowicie zapomnieć o istnieniu Internetu.
Jeśli idzie o wycieczki, to one są bardzo dobrym antidotum na problem z
wylogowaniem się do życia realnego
z sieci. Przynajmniej w naszym przypadku. Na pytanie „jedziemy do zoo/
niebieskiego lasu/obejrzeć muzeum
tortur (etc)?” komputery zamykane
są z wielkim hukiem i wszyscy po
10 minutach są gotowi do wyjazdu
bez gadania. Fotograficzne relacje z
naszych wycieczek można znaleźć
na moim blogu, gdyby ktoś był ciekawy.
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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Wyszperane z sieci

„To niemożliwe! Moja córka?!”
Podwójne życie nastolatek potrafi
zaskoczyć najbardziej wyluzowanych rodziców.
Jak dobrze znasz swoje dziecko?
To, które jeszcze przed chwilą było
małym szkrabem, opowiadającym
Ci ze szczegółami każdy dzień w
szkole, zapraszającym koleżanki i
kolegów na urodziny do klubiku, a
wieczorem spokojnie usypiającym
po obowiązkowej lekturze ulubionej
książki z bajkami. Teraz to już nastolatek. Czy tak bardzo „inny”?
Lato, końcówka roku szkolnego.
Zaprzyjaźniona grupa dziewczynek, piątoklasistek, cieszy się tak
długo wyczekiwanym „luzem”.
Sprawdziany, przygotowania do decydujących testów w szóstej klasie,
tempo narzucone przez nauczycieli… Teraz to wszystko daje im się we
znaki. Często się spotykają, robią sobie zdjęcia, wygłupiają się... Jak to
nastolatki. Tego dnia Zuzia, Basia
i Małgosia są u Kasi*. Jej Mama
dyskretnie uchyla drzwi i widzi jak
roześmiane dziewczynki schylają się
nad laptopem. „Pewnie oglądają jakieś zabawne filmiki” – myśli mama
i po cichu zamyka drzwi. Pół godziny później wychodzi do sklepu na
zakupy, a kiedy wraca, koleżanek
jej córki już nie ma. Dziewczynka
przytula się do mamy i opowiada o
tym, jaka jest zmęczona. Jedzą szybką kolację i idą spać.
Następnego dnia, po szkole, przyjaciółki spacerują po osiedlu, a po-

Źródło: www.mamadu.pl

Źródło: www.mamadu.pl

tem idą do domu Zuzi. Zachowują
się tak głośno, że wracająca z przedszkola mama Zuzi i jej brat słyszą ich
krzyki jeszcze na ulicy. Wyraźnie słychać każde wulgarne słowo i choć
głos jakby znajomy, mama Zuzi szybko odrzuca myśl, że to może być jej
córka. – „Jak Mu przyp… to się odpie…” – rozlega się nagle. – „To niemożliwe”– myśli sobie mama. Kiedy
wchodzi z synkiem do domu, Zuzia
i jej koleżanki witają ją grzecznym
„dzień dobry” i uśmiechają się tak
miło... – „Może oglądały jakiś film,
albo jeden z tych żenujących programów?…” Dziewczynki pomagają małemu Pawełkowi zdjąć buciki i

bawią się z nim przez chwilę. Potem
wychodzą.
W weekend Basia zasypia późno.
Tata na palcach wchodzi do jej pokoju i wyłącza światło. Pewnie jak
zwykle zamknąłby jednym ruchem
laptop i odłożył na stół, gdyby coś
nie przykuło jego uwagi. To coś, to
zdjęcie jego córki z koleżankami,
umieszczone na popularnym portalu społecznościowym. Zdjęcie, na
którym dziewczyny przyjęły pozę
symulując stosunek jak z filmu pornograficznego… Zaraz, zaraz… Może
to z nim jest coś nie tak, że ma tak
wulgarne skojarzenia?! To przecież
niemożliwe by jego dziecko zachowywało się w TAKI sposób. Jak… jak
panienka z ulicy. I to taka „gorszej”
kategorii. A jednak podpis pod zdjęciem nie pozostawia wątpliwości: –
„Masz na nas ochotę? Dzwoń…”.
Roztrzęsiony ojciec pokazuje zdjęcie
żonie. Zaczynają czytać inne wpisy.
Zdjęć, filmików i wulgarnych wiadomości jest tam kilkadziesiąt. Ta noc
jest bezsenna. Rodzice przez kilka
godzin zastanawiają się, która Basia
jest „tą prawdziwą”. Tą, którą przed
zaśnięciem całują na dobranoc, czy
tą ze zdjęć?… Nad ranem dochodzą
do wniosku, że „obie Basie” są przede wszystkim ich dzieckiem, które
teraz potrzebuje pomocy. Gdzieś z
tyłu głowy zastanawiają się, gdzie
popełnili błąd. Poranek jest zwyczajny, Basia wstaje, przymila się do
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taty, całuje mamę, zjada śniadanie i
wychodzi do szkoły.
Tymczasem, jej mama i tata kontaktują się z rodzicami pozostałych
dziewczynek i zwołują „naradę” w
gabinecie mamy Małgosi. Nie wszyscy zjawiają się na projekcji „dowodów”. Tata Zuzi się wyłamuje. Nie
wierzy, że Zuzia jest „winna”. Głośno
daje innym do zrozumienia, że jego
zdaniem uległa złemu wpływowi
koleżanek. Pozostali rodzice są w
szoku, ale postanawiają zjednoczyć
siły. Wspólnie szukają dobrego
rozwiązania. Ktoś proponuje spotkanie ze szkolnym pedagogiem. –
„Wczoraj byliśmy u Babci – płacze
cicho mama Klaudii – Córka tak
ładnie zajmowała się moją chorą
mamą...” – „To nie ma nic do rzeczy – mówi jej mąż – Z nudów takie
głupoty robią, trzeba im dać zajęcie.
A tyłek skroić”.
Ostatecznie dziewczynki zostają pozbawione internetu w telefonie, usuwają profile ze wszystkich portali, a
w domu rodzice prowadzą z nimi
indywidualne rozmowy. O tym, że
w internecie „nic nie ginie”. I o tym,
że te posty są publiczne i każdy mógł
je zobaczyć, a zdjęcia skopiować.
Dwa lata później dziewczyny są już
w gimnazjum. Choć uczęszczają do
różnych szkół, nadal często się spotykają, codziennie kontaktują się też
przez Facebook. Całkowicie pochłania je moda na „selfie”. Wrzucają ich
nawet kilka dziennie i liczą „lajki”.
Komentują też zdjęcia znajomych
i to dosadnie. Ale tego rodzice nie
wiedzą, bo przyjaciółki specjalnie
pozmieniały ustawienia prywatności na swoich profilach. Czasem
jednak Zuzia zapomni się wylogować, a jej mama czyta niecenzuralne
wpisy i ogląda prowokujące zdjęcia.
Znowu: rozmowy, prośby, groźby... –
„Nie rozumiem – mówi mama Zuzi –
Przecież w domu to całkiem normalne, kulturalne dziecko. I pozostałe
dziewczynki też. Czasem chodzimy
razem do kina, czy na ciastka…”.
Bo przecież te nastolatki, to całkiem
zwykłe dzieci, takie jak moja córka
czy twój syn. Może ten ich wiek
(już wcale nie dziecięcy, a jeszcze
niezbyt dorosły), to taki etap, w którym szczególnie mocno potrzebują
kogoś, kto czasem wejdzie z butami
w ich prywatność i kiedy trzeba, pomoże odnaleźć właściwy kurs.
*Imiona dziewczynek zostały zmienione.
Anna Frydrychewicz, mamadu.pl
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Savoir-vivre

Jak zachować się w firmie
Oto wybrane elementy poprawnego
zachowania się w firmie. Stanisław
Krajski, znawca i ekspert w tym temacie, proponuje pojęcie Honor,
które oznacza umowną jednostkę
dostojności osób. Czyli w relacji
starszy – młodszy osoba starsza
ma większy tzw. Honor, Chodzi
oczywiście o kolejność w okazywaniu szacunku. Na nasz użytek
osoba starsza to H+, osoba młodsza
to H–. Analogicznie będzie tutaj w
innych relacjach. Pewne sprawy są
oczywiste, ale przypomnijmy kilka
takich, które mogą budzić wątpliwości.
Ustępowanie godniejszemu
Obowiązuje zasada prawej strony,
czyli osoba H+(godniejsza) siedzi,
bądź idzie po naszej prawej stronie.
Niezależnie od hierarchii H+ H–, jeśli wychodzi się z ciasnego pomieszczenia lub np. windy, pierwszeństwo
ma osoba wychodząca. Wyjątkiem
są drzwi łączące przestronne pomieszczenia.
Pozdrawianie
Jeśli osoby się do siebie zbliżają, pozdrawiać należy z takiej odległości,
aby osoba H+ mogła usłyszeć osobę
H–. Nie wypada kogoś zaskoczyć w
ostatniej chwili, aby miała czas na
stosowną odpowiedź. Osoba wyprzedzająca kogoś, powinna pozdrawiać
jako pierwsza, gdyż ma możliwość
rozpoznania osoby mijanej. Słowa
„dzień dobry” powinny być poparte
uśmiechem i skinieniem głowy lub
ukłonem.
Mężczyzna powinien się ukłonić,
w przypadku kobiety wystarczy
skinienie głową. Jeśli siedzimy, w
odpowiedzi na pozdrowienie męż-

Źródło: www.konduktorownia.com

czyzna powinien lekko się podnieść,
kobieta może odpowiedzieć siedząc.
Kiedy spotykamy kogoś po raz kolejny, nie musimy powtarzać „dzień
dobry”, wystarczy tylko ukłon i
uśmiech.
Witanie
Kobieta, jeśli siedzi, nie musi wstawać, gdy wita się z mężczyzną lub
w wieku do niej zbliżonym. Ale gdy
wita się z kobietą H+, powinna lekko
się podnieść.
Mężczyzna wstaje zawsze, np. gdy
kobieta przysiada się do stolika.
Forma przywitania się zależy od
stopnia zażyłości. Nie ma obowiązku
podawania ręki, choć w biznesie jest
to popularne. Jeśli już, to nie podajemy ręki przez stolik lub biurko, lecz
trzeba je obejść.
Gdy witają się grupy osób (delegacje), najpierw witają się liderzy.
Potem gospodarz przedstawia swoją
„kadrę” wg hierarchii, i oni najpierw
witają się z liderem gości i wracają na swoje poprzednie miejsce.
Następnie lider gości przedstawia
swój personel, który kolejno wita
się z liderem gospodarzy. Po zakończeniu witania się personelu z
liderami, mogą witać się „wszyscy
ze wszystkimi”.
Przedstawianie
W domu, w klubie, czy w firmie,
nieznajomi powinni się poznać.
Czasami trzeba więc kogoś komuś
przedstawić. Przedstawia się młodszego starszemu itd. wg naszego
kodu H– wobec H+. Należy pamiętać, że osobę która jest akurat sama,
niezależnie od płci, przedstawiamy
małżeństwu. Najpierw wymieniamy
imię i nazwisko, a także tytuł jeśli
sytuacja tego wymaga, osobę przedstawianą.
„Chciałbym przedstawić: pan X, pani
Y”. Mniej oficjalnie: „Poznajcie się,
Robert, Ania”. Bardziej oficjalnie:
„Pozwoli pan dyrektor, że przedstawię: to jest nasz pracownik, Jan X”.
Co zrobić z rękami?
Zwłaszcza kiedy stoimy i na dodatek czujemy się zakłopotani lub
onieśmieleni, zastanawiamy się, co
zrobić z rękami. Panie często mają
w odwodzie torebkę, która zajmuje
przynajmniej jedną rękę. Panowie
nie mają czym zająć rąk, dlatego
czasem albo wkładają jedną lub obie

Źródło: www.logo24.pl

do kieszeni, albo co gorsza, wkładają kciuk dłoni za pasek spodni.
Najlepszym sposobem jest uświadomienie sobie, iż ręce do rozmowy nie
są nam potrzebne, oraz zawierzenie
grawitacji. – Ręce mogą po prostu
zwisać wzdłuż ciała. Przesadne
gestykulowanie nie jest mile widziane, choć rękami można, ale z
wyczuciem i gracją, „wspomagać”
ekspresję naszych słów. Najogólniej,
ruchy rąk powinny być opanowane
i celowe.
Czkawka
Jeśli już kogoś dopadnie w towarzystwie, należy wyjść i znaleźć ustronne miejsce, może być np. kuchnia.
Oto często skuteczny sposób na pozbycie się serii niekontrolowanych
skurczów przepony, czyli czkawki:
lewą ręką dokładnie zatykamy nos,
do prawej bierzemy szklankę wody
i zaczynamy łykać małymi porcjami,
ale nie przestając i nie zaczerpując
powietrza. Po chwili zaczniemy się
dusić – i o to chodzi. Ten moment
„leczy”, dlatego należy go w ramach
rozsądku przedłużyć. Ewentualnie
można powtórzyć kurację z większą
determinacją.
Michał Nowacki

Źródło: amante.naszefanaberie.pl
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Sól, słony zabójca
Każdego roku na całym świecie
sól zabija ponad 2,3 miliona ludzi.
Jej nadużywanie powoduje choroby układu sercowo-naczyniowego,
prowadzi do zawałów serca i udarów mózgu. Na co dzień trudno jest
nam się obejść bez soli, jest wciąż
jedną z najpopularniejszych przypraw.
Większość z nas nie wyobraża sobie niesłonych ziemniaków, zupy,
czy sałatki. Jednak naukowcy coraz częściej przestrzegają przed
szkodliwością nadmiaru soli dla
organizmu człowieka. Nie bez powodu bywa ona nazywana „słonym
zabójcą”.
Biała śmierć
Sól zajmuje czwarte miejsce na liście najgroźniejszych dla zdrowia
człowieka czynników tuż za papierosami, alkoholem i brakiem ruchu.
Nadmierna ilość soli w naszym organizmie doprowadzić może do zatrzymania wody w ciele, opuchlizny,
podkrążonych oczu, a nawet – jak
dowodzą ostatnie badania – do powstania cellulitu. To jeszcze niestety
nie wszystko. Skutkiem nadużywania soli może być: obciążenie układu
krążenia, co w konsekwencji może
spowodować: niewydolność serca
i udar mózgu, nadciśnienie, bóle
brzucha, wymioty, biegunkę i ciągłe
zmęczenie. Sól powoduje choroby
serca i nowotwory – raka żołądka i
prawdopodobnie również raka przełyku. Jej nadmierne spożycie może
też sprzyjać rozwojowi osteoporozy,
kamicy nerkowej i otyłości.
Jak groźne jest nadmierne spożycie
soli dla ludzkiego organizmu, potwierdza ostatni raport Światowej

Źródło: www.styl.pl

Organizacji Zdrowia odnośnie
przedwczesnych zgonów na całym
świecie z powodu chorób cywilizacyjnych. Na takie powszechne schorzenia jak choroby serca, płuc, udary
mózgu, cukrzycę i nowotwory – a
więc choroby niezakaźne, umiera
każdego roku 1,7 mln osób na całym
globie. Przyczyny choroby? – Zbyt
duża konsumpcja „białej śmierci”.
(Instytut Żywności i Żywienia).
Zagrożone są szczególnie dzieci. Dla
nich normy spożycia soli są nieco
niższe niż dla dorosłych i mieszczą
się w przedziale 1,9 g – 3,75 g na
osobę dziennie. Dlatego tak ważne
jest dbanie o to, aby od jak najwcześniejszych lat ograniczać u najmłodszych spożywanie soli. Jej wysokie
spożycie w wieku dziecięcym może
nie tylko wpłynąć na ciśnienie krwi,
lecz także zwiększyć ryzyko zachorowania w przyszłości na wiele chorób
takich jak: nadciśnienie, osteoporoza, choroby układu oddechowego
(np. astma), rak żołądka czy otyłość.
Ile soli spożywamy, a ile powinniśmy jej spożywać?
Przeciętny Polak ciągle zjada więcej
soli niż powinien, chociaż i tak mniej
niż jego rodzice czy dziadkowie.
Według wspomnianego Instytutu,
dwadzieścia lat temu statystyczny
Polak zjadał dziennie 15 gramów
soli, dzisiaj je 11. Ale to i tak o wiele za dużo.
Z pewnością jemy więcej soli niż
powinniśmy. Dzienne spożycie soli
powinno wynosić płaską łyżeczkę,
wliczając w to sól zawartą w produktach spożywczych, czyli około 5 gramów. Chodzi tu o łączną ilość soli w
codziennej diecie, a
więc nie tylko tę dodawaną do potraw,
ale także o sól niewidoczną dla oka,
zawartą w różnych
gotowych produktach spożywczych i
potrawach.
Nawet jeżeli w ogóle nie solimy potraw
i tak spożywamy jej
za dużo. Albowiem
sól jest ukryta w
wielu produktach,
z czego nie zdajemy
sobie sprawy i dlatego trudno ustalić,
ile jej właściwie każdego dnia zjadamy.

Sól to składnik ulepszaczy smaku
i konserwantów, których mnóstwo
jest w różnego rodzaju produktach
i daniach gotowych. Zawarta jest w:
pieczywie, wędlinach, serach, warzywach konserwowych, daniach
gotowych, przyprawach, sosach czy
hamburgerach.
Przykładowo:
• Pizza zawiera 1,53 g soli na każde 100 g potrawy. Jest to ponad 30
proc. zalecanego dziennego spożycia. Zjedzenie całej pizzy powoduje
konsumpcję około 8 g soli, czyli ponad 150 proc. zalecanego dziennego
poziomu.
• Sery: najmniej soli zawierają sery
twarogowe i homogenizowane (0,09
– 0,12 g/100 g) serki typu fromage
mają ok. 1 g soli w 100 g. Zawartość
soli w serach podpuszczkowych i
dojrzewających (żółtych i topionych)
wynosi od 1,5 do ponad 4,7 g/100 g
produktu. Przykładowo: półtłusty
ser salami w 100 g ma 1,45 g soli,
a ser tłusty gouda w 100 g ma 2,25
g soli.
• Wędliny: zawartość soli jest w
nich duża, waha się od ok. 1,2 do
prawie 4 g soli na 100 g produktu.
Przykładowo: polędwica luksusowa
w 100 g ma 3,89 g soli, a polędwica
sopocka dwa razy mniej czyli 1,87
g. Dużą ilość soli zawierają wędliny i mięsa zapakowane w folię.
Najwięcej, bo aż 362 mg soli, znajduje się w dwóch plasterkach salami. Większa ilość soli znajduje się
w produktach o niższej zawartości
tłuszczu.
• Ryby wędzone zawierają sporo soli, ponad 3 g/100 g produktu. W przypadku przetworów rybnych zawartość soli jest zróżnicowana i wynosi
od 0,6 g/100 g (rolmopsy, śledzie w
śmietanie), do ok. 2,7 g/100 g (śledzie
marynowane). Większość rybnych
konserw zawiera do 1,8 proc. soli.
• Warzywa z puszki mają bardzo
dużo sodu, którego składnikiem jest
sól. Na przykład kukurydza z puszki
zawiera aż 730 mg sodu. Dobrze jest
warzywa z puszki wypłukać po otwarciu w wodzie, pomoże to usunąć
część soli.
• Zawartość soli w pieczywie jest
różna, generalnie w tej grupie produktów spożywczych jest bardzo
mało wyrobów o małej zawartości
soli. I tak: bagietki czy bułki pszenne
zawierają od 1,4 do 1,8 g soli na 100
g. Bułki drożdżowe, chałki, chleb żytni razowy na miodzie, mają więcej
niż 0,9 g/100 g.
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• Zioła takie jak: estragon, majeranek, oregano, rozmaryn, szałwia,
tymianek czy listek laurowy, można dodawać do przygotowanej potrawy wcześniej. Ich aromat wraz z
podgrzewaniem staje się intensywniejszy.
Nawet jeżeli na początku danie
mniej słone nie będzie tak smaczne jak wcześniej, to po niedługim
czasie nasze kubki smakowe je zaakceptują.

Źródło: www.glamki.pl

• Płatki żytnie, płatki pszenne, płatki kukurydziane zwykłe i smakowe
zawierają od 1,6 do 3 g soli na 100
g produktu.
• Gotowe soki warzywne. Świeże
mają na ogół mało soli, ale ich
odpowiedniki w puszkach czy
kartonach, wręcz przeciwnie. Na
przykład szklanka gotowego soku
pomidorowego ma ok. 0,66 g soli,
przy optymalnym poziomie 0,15
mg. Ograniczymy ilość soli, jeśli
sok z pomidorów przygotujemy sami (mały pomidor ma zaledwie 0,01
mg soli).
• W gotowych sosach i marynatach znajduje się niestety dużo soli.
Przykładowo aż 1000 mg soli jest w
łyżeczce sosu sojowego kupionego
w sklepie.
• Trzeba uważać na słone przekąski. W 30 g chrupek serowych znajduje się aż 240 mg soli. W takiej samej porcji ziemniaczanych chipsów
znajdziemy 140 mg soli. Natomiast
aż 390 mg soli jest w 30 g precli.
• Solone orzeszki w 100 g mają około 192 mg soli.
• Zupy instant także mają dużo soli.
Przykładowo talerz zupy z makaronem i kurczakiem może mieć jej
nawet 744 mg.
Produkty o małej zawartości soli
poniżej 0,05 g/100 to na przykład:
płatki owsiane, otręby pszenne, ryż
preparowany.
Czym zastąpić sól
Zwyczajną sól można zastąpić solą
niezwyczajną, czyli różową himalajską. Jest to najzdrowsza i najczystsza sól dostępna na Ziemi. Obniża
ciśnienie i pomaga w detoksykacji
organizmu. Doskonale sprawdza się
w kuchni.

Jest jeszcze sól niskosodowa z obniżoną ilością chlorku sodu. Dzięki
temu, że zawiera chlorek potasu,
jest znacznie zdrowsza od zwykłej
soli kuchennej. Pomaga regulować
prawidłowe ciśnienie tętnicze.
Dietetycy z Instytutu Żywności i
Żywienia podkreślają, że ograniczenie soli w codziennej diecie wcale
nie musi oznaczać ogromnych wyrzeczeń. Wystarczy zamiast sera żółtego zjeść twarożek, zamiast wędliny
pieczone mięso, a groszek konserwowy zastąpić mrożonym. Jeżeli
ktoś koniecznie musi używać soli,
to powinien zastąpić ją zdrowszym
odpowiednikiem, czyli ziołami.
Warto również sięgać po świeże
warzywa i owoce. Sałatki i surówki świetnie obejdą się bez soli.
Podobnie jak ziemniaki do których
zamiast soli można dodać zioła.
Należy jednak pamiętać o tym, że:
• Zioła o drobnych listkach, takie
jak bazylia, pietruszka czy szczypiorek, powinny być świeże. Należy je
siekać i dodawać do potrawy tuż
przed podaniem.

Sprawdź, co kupujesz
Eksperci z Instytutu Żywności i
Żywienia apelują o sprawdzanie zawartości soli w kupowanych przez
nas produktach. Producenci żywności zobowiązani są do podawania na
opakowaniu produktu informacji o
ilości zawartej w nim soli. I to nie tylko tej dodanej przez nich, ale także
tej występującej naturalnie.
Do nas należy zwracanie uwagi na
oznaczenia:
• „niesolony” – bez zawartości soli,
• „niska zawartość soli” – oznacza,
że w jednej porcji produktu znajduje
się do 140 mg soli,
• „obniżona zawartość soli” – czyli
produkt zawiera obniżoną o 25 proc.
ilość soli,
• „bez soli” – oznacza, że w jednej
porcji zawarte jest mniej niż 5 mg
soli.
Wielu producentów żywności zdaje
sobie sprawę z zagrożenia czyhającego na nasz organizm ze strony „słonej śmierci” i robi wszystko, żeby
zmniejszyć jej zawartość w swoich
produktach. Naszym obowiązkiem
jest czytanie etykiet zawartych na
opakowaniach produktów żywnościowych. – I odstawienie solniczki.
Sylwia Jaworska
Źródła:
Instytut Żywności i Żywienia,
wiadomości.radiozet.pl,
zdrowe-zywienie.wieszjak.
natemat.pl, polki.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
• Przyjmę małego kotka pod swój dach. Proszę o kontakt: 0483 317 105
• Zaopiekuje się dzieckiem u siebie w domu, kontakt: 0489 698 551
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Szlachetne zdrowie
Człowiek w liczbach – część I
ściu przez źrenicę i soczewkę trafia
na siatkówkę. Jest ona usiana 120
milionami receptorów zmieniających światło w impulsy elektryczne
zrozumiałe dla mózgu.
Oczy widzą, czyli odbierają znacznie
więcej informacji, niż dociera ich do
mózgu i naszej świadomości. Zależy
to od ilości i prędkości informacji,
z których część przechodzi do podświadomości. Na nasze „zwykłe
potrzeby” mózg bezustannie porównuje nowe dane z informacjami
otrzymanymi wcześniej. Dodaje to,
czego może oczekiwać na podstawie
dawnych doświadczeń i tak „na bieżąco” powstaje wizja.

Źródło: www.sites.google.com

Na świecie żyje około 7,5 miliarda
ludzi. Co sekundę rodzą się 4 osoby, a 2 umierają.
Nie ma dwojga takich samych
ludzi, ale fizycznie wszyscy zbudowani jesteśmy tak samo. Ciało
i organizm człowieka to bardzo
skomplikowana maszyna. Każdy
jej element sam musi działać sprawnie, ale też współpracować z innymi podzespołami. Jakiekolwiek
zakłócenie oznacza chorobę.
Człowiek jest zbudowany ze stu trylionów komórek. Jeden dzień to: 10
tyś. mrugnięć oka, 20 tyś. oddechów,
100 tyś. uderzeń serca, 300 miliardów nowo wyprodukowanych komórek.
Skóra
To nasza zbroja. Oddziela nas od środowiska, zapewnia klimatyzację, jest
źródłem bólu i przyjemności. Skóra

Źródło: www.rozwijaszsie.pl

ciągle się odnawia, dlatego tracimy
600 tysięcy komórek na godzinę. To
daje pół kilograma rocznie. Kurz w
naszych domach w 80 procentach
składa się z naszej odrzuconej skóry.
Średnio, skóra ma powierzchnię 2
metrów kwadratowych i waży około
3 kg. W ciągu miesiąca zmieniamy
ją całkiem.
W ciele człowieka znajduje się 70
km nerwów i wiele z nich ma swoje zakończenia właśnie w skórze.
Dłonie, usta, język i stopy mają najwięcej receptorów dotyku. Ponad
dwa miliony otworów w skórze może wydzielić ponad dwa litry potu na
godzinę. To oczywiście nasza klimatyzacja, przydatna szczególnie latem.
Choć jesteśmy „nagimi małpami”,
mamy podobnie jak nasi kudłaci
krewni ok. 5 milionów mieszków
włosowych.
Pod powierzchnią skóry wszyscy
mamy melanocyty, czyli komórki
produkujące pigment – melatoninę.
Im jest jej więcej, tym skóra, włosy,
oczy, są ciemniejsze. Komórki skóry
żyją do 24 godzin.
Oczy
Jest to najważniejszy narząd zmysłu.
W ciągu mikrosekund oczy śledzą,
skupiają się i przetwarzają obraz nawet małych i szybko poruszających
się obiektów. Oko jest przyrządem
chwytającym światło, które po przej-

Uszy
W nich znajduje się zmysł równowagi, bez którego nie potrafilibyśmy
nawet wstać z łóżka. Wypełnione
płynem przewody działają jak poziomice. Gdy poruszamy głową,
płyn przemieszcza się stymulując
komórki nerwowe i zapewniając
nam orientację w przestrzeni.
Fale dźwiękowe o różnych częstotliwościach, przemieszczające się w
powietrzu z prędkością ponad 1000
km na godzinę, padają na membranę ucha, która również przetwarza te
fale w impulsy elektryczne docierające potem do mózgu. W ten sposób
słyszymy.
Płuca
Z każdym wdechem zasysają ok pół
litra powietrza 20 tysięcy razy dziennie. W każdym płucu jest ponad 300
milionów pęcherzyków płucnych
które pokrywają powierzchnię równą 1/3 kortu tenisowego. Z pęcherzyków tlen przedostaje się do krwi.
Nos
Przy każdym oddechu możemy rozróżnić do 10 tyś. zapachów, za którymi kryje się czysta chemia. W nosie
jest 100 milionów komórek wychwytujących zapachy. Komórki te na
swych powierzchniach posiadają
tysiąc rodzajów receptorów. Każdy
związek chemiczny wiąże się z odpowiednim receptorem wyzwalając
impuls elektryczny który dociera do
mózgu.
Układ oddechowy, i oczywiście usta,
zapewnia nam możliwość produkowania tysięcy dźwięków za pomocą
strun głosowych poruszanych do
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drgań podczas wydechu. Dzięki temu możemy mówić, śpiewać, lub…
krzyczeć. Podczas szeptania, struny
głosowe nie działają.
Serce
To wykonana z mięśni pompa ważąca ok 300 gramów. Jest najsilniejszym mięśniem w organizmie. W
ciągu życia bije średnio 3 miliardy
razy. 5 litrów krwi musi pokonać 90
tysięcy kilometrów naczyń krwionośnych, które do wszystkich komórek dostarczają tlen i składniki
odżywcze oraz np. hormony.
Energia używana przez serce jednego dnia, wystarczyłaby na uniesienie
samochodu na wysokość 10 metrów.
Żyły
Serce pompuje krew do coraz
mniejszych naczyń krwionośnych,
z których najmniejsze to naczynia
włosowate, przez które czerwone
krwinki przeciskają się pojedynczo.
Łącznie naczynia krwionośne mają
długość ponad 90 tysięcy kilometrów. Każda krwinka podróżuje wokół ciała w minutę. Gdy jemy, więcej
krwi przemieszcza się do żołądka.
Gdy biegniemy, do mięśni. Kiedy
czytamy, rośnie zapotrzebowanie na
tlen w mózgu. W jednej kropli krwi
znajduje się 400 tysięcy białych krwinek które eliminują bakterie, wirusy, a także komórki nowotworowe.
Niestety, nie zawsze wygrywają.
Układ pokarmowy
Węglowodany, białka, tłuszcze witaminy i minerały odżywcze pochodzą
z pokarmu.
Po 30 godzinach, zawarte w posiłku
rośliny i mięso, są zmieniane w energię. Najpierw pokarm musi trafić do
ust, w których wydzielamy około pół
litra śliny dziennie. Na języku jest 20
tysięcy kubków smakowych i każdy
zawiera 50 receptorów. Uszkodzony,
zostanie zastąpiony przez nowy w
ciągu 10 dni. Z przełyku pokarm
trafia do żołądka, o wielkości pomarańczy, jednak może się on rozciągnąć nawet 20-krotnie… Wchłanianie
wartości odżywczych głównie odbywa się w jelicie cienkim, które
ma długość 7 metrów. W ciągu 5
godzin prawie wszystkie składniki
przedostaną się do krwi i głównie
do wątroby, która jest największym
narządem wewnętrznym. W nim
składniki odżywcze są sortowane i
potem wysyłane do komórek. Reszta
trafia do jelita grubego, gdzie odsączana jest woda a miliony bakterii
rozkładają treść pokarmową która
ostatecznie zostaje usunięta z organizmu.
Michał Nowacki
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Zielarskie abc
Zioła w kuchni - część II
Nic nie poprawi smaku naszych potraw lepiej niż szczypta aromatycznych ziół. To dzięki nim najprostsze
danie może zyskać zupełnie nowy
smak. Dodając je do codziennej
diety możemy wspomóc leczenie
wielu schorzeń i dolegliwości, a
niektórym z nich przeciwdziałać,
bo większość roślin leczniczych
i ziół ma wyjątkowo korzystny
wpływ na nasze zdrowie.
Oto niektóre z nich:
Anyż
Znany i wykorzystywany już od czasów starożytnych, zarówno do celów kulinarnych, jak i leczniczych.
Używali go Chińczycy, Inkowie,
Egipcjanie, Persowie, Grecy i
Rzymianie. W Polsce odkryty i
rozpropagowany w Średniowieczu
przez zakon Benedyktów.
W kuchni anyż jest stosowany głównie jako przyprawa do ciast i słodyczy, deserów, pieczywa żytniego i
kompotów, ale także do ryb, drobiu,
zup i dań warzywnych. Ma zastosowanie jako dodatek do gotowanych
warzyw, nadaje smaku czerwonej
kapuście, marchwi, szpinakowi i
brokułom. Urozmaica smak sosów
mięsnych i potraw z dziczyzny. Anyż
dodawany jest także do kompotów
owocowych i dżemów oraz używany
do produkcji likierów i aromatyzo-

wania napojów alkoholowych. W
kuchni chińskiej jest bardzo popularną przyprawą, używaną w szczególności do potraw z wołowiny, kurczaka, do zup.
Posiada właściwości lecznicze,
działa rozkurczowo i korzystnie
wpływa na proces trawienia i układ
pokarmowy. Ma też działanie antybakteryjne i wykazuje właściwości
przeciwgrzybiczne oraz moczopędne. Używany jest do leczenia kolki
i reumatyzmu oraz jako składnik
aromatycznych herbat leczniczych.
Jałowiec
Jagody jałowca były znane greckim,
rzymskim i arabskim lekarzom, którzy stosowali je jako antidotum na
ukąszenia żmii oraz w czasie epidemii.
Aromat jałowca jest wyjątkowy i
niepowtarzalny. Korzenny, przesiąknięty zapachem sosny, służy jako
odświeżacz powietrza, a jego jagody
nadają potrawom wyjątkowy smak.
W kuchni używa się go głównie do
dań mięsnych, przede wszystkim
dziczyzny, jako składnika marynat,
którymi zaprawia się mięso przed
upieczeniem. Świetnie komponuje
się także z mięsem baranim, wieprzowym i wołowym. Jałowcem
przyprawia się mięsne zupy (zwłaszcza te tłuste).

Jagody jałowca dobrze komponują
się z innymi ziołami i przyprawami,
szczególnie z tymiankiem, szałwią,
oregano, majerankiem, liśćmi laurowymi i zielem angielskim, są doskonałym smakowym uzupełnieniem
cebuli i czosnku. Nadają aromatu
daniom owocowym, takim jak szarlotki oraz marynowane brzoskwinie.
Niewielka ilość jałowca dodana do
najzwyklejszej zapiekanki z kurczaka potrafi zdziałać cuda. Jest również wykorzystywany w przemyśle
alkoholowym – wystarczy wspomnieć chociażby Gin.
Jałowiec pomaga w leczeniu zakażeń dróg moczowych, pęcherza
moczowego, nerek i prostaty. Jest
przydatny do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi, usuwa toksyny z organizmu, stymulując walkę
przeciwko infekcjom bakteryjnym
i drożdżowym. Pomaga w uśmierzaniu bólu i leczeniu stanów zapalnych związanych z reumatyzmem i
artretyzmem.
Lubczyk
W Europie lubczyk spopularyzowali
Rzymianie, stosując go w kuchni i
lecznictwie. Charakteryzuje się silnym, korzennym zapachem i gorzkawym smakiem. Jego nasiona,
liście i korzenie, są powszechnie
stosowane do aromatyzowania potraw i napojów. Wyciąg z lubczyku
to główny składnik popularnej przyprawy „maggi”.
W kuchni jest nieoceniony. Jego
liście są używane jako dodatek do
zup, szczególnie tych z ziemniakami, groszkiem, czy fasolą. Wzbogaca
także smak rosołu. Używa się go do
dań mięsnych, rybnych, sałatek, sosów i marynat oraz jako przyprawy
do masła ziołowego lub twarożku.
Jest składnikiem sosów pomidorowych oraz mieszanek ziół i kostek
bulionowych. W przemyśle spirytusowym jest natomiast wykorzystywany do aromatyzowania wódek i
likierów.
Nasionami lubczyku posypuje się
często sałatki i tłuczone ziemniaki,
a zmiażdżone dodaje się do pieczywa, ciasteczek, herbatników i serów.

Źródło: www.kuchnia.wp.pl

Korzeń lubczyku ma delikatne działanie rozluźniające mięśnie przyjelitowe. Zapobiega wzdęciom i bólom
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brzucha, używa się go także jako dodatku do mieszanek ziołowych przeciw zapaleniom układu moczowego.
Lawenda
Stosowana w kuchni już przez starożytnych Egipcjan, Greków, Rzymian
i Arabów do mumifikacji, a także wykorzystywana w celach leczniczych
oraz dodawana do pachnących kąpieli i mydła ze względu na słodki
zapach z lekko cytrusowo-kwiatową
nutką.
W kuchni najczęściej używana jest
jej odmiana zwana lawendą angielską. Występuje często w połączeniu
z innymi ziołami i przyprawami do
potraw mięsnych, główne z baraniny lub dziczyzny. Świetnie komponuje się z szałwią i koprem, współgra z rozmarynem i tymiankiem.
Jest jednym z ziół wchodzących w
skład mieszanki ziół prowansalskich. Skrystalizowanymi kwiatami lawendy można ozdobić desery.
Ze względu na intensywny zapach
należy używać jej w niewielkich
ilościach.
Popularna maść lawendowa pomaga w stanach zapalnych, zadrapaniach i oparzeniach. Herbatka
lawendowa uśmierza ból głowy i zapobiega omdleniom. Kilka kropelek
olejku lawendowego do kąpieli pomaga się odstresować i zrelaksować.
Kolendra
Wykorzystana jest jako dodatek do
ciast, pieczywa i innych produktów
piekarniczych, jako składnik mieszanki przyprawowej garam masala i przypraw do marynat. Również
jako dodatek do curry – jej ziarna dodają smaku gulaszom i zupom, jest
dopełnieniem wielu receptur chilli.

Doskonale komponuje się z wędzonym mięsem i dziczyzną, szynką
i wieprzowiną. Nadaje wyjątkowy
smak rybom i potrawom z drobiu.
Można ją stosować jak pietruszkę
posypując nią mięso mielone, sosy
puree i zupy. Zarówno nasiona, jak i
liście kolendry, można wykorzystać
jako składniki wielu sałatek.
Olej z kolendry stymuluje pracę
żołądka i jelit, jest korzystny dla
układu nerwowego. Pomaga także
na schorzenia żołądkowe zarówno
u dorosłych, w niestrawności, wzdęciach i biegunce, jak i u cierpiących
na kolkę dzieci. Krem z nasion stosuje się w leczeniu owrzodzenia jamy ustnej i jako okład na wrzody i
zakażenia.
Wanilia
Wraz z szafranem i kardamonem
należy do najdroższych przypraw
na świecie. Kwiat wanilii otwiera
się jedynie na jeden dzień w roku,
a zapylić go mogą tylko niektóre
kolibry i pszczoły. Wanilia jest jak
wino, im starsza tym lepsza.
Najdroższa i najdelikatniejsza jest
wanilia meksykańska, dostępna na
rynku jest również wanilia burbońska i mauretańska. W przemyśle
spożywczym stosuje się zamiennik
wanilii – wanilinę, tani produkt,
który z prawdziwą wanilią ma niewiele wspólnego. Wykorzystuje się
go m.in. do produkcji cukru wanilinowego.
W kuchni wanilia jest używana w
postaci laseczek, proszku, cukru
waniliowego oraz ekstraktu alkoholowego. Świetnie podnosi walory
smakowe wszelkiego rodzaju deserów, np. lodów, ciast, czekolad, pud-
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dingów, kremów owoców. Aromat
waniliowy można wyczuć w wielu
wyrobach czekoladowych i cukierniczych oraz w likierach. Dobrze też
jest dodać ją do twarożku, czy ciasta
naleśnikowego.
Wanilia doskonale komponuje się
z imbirem, goździkami i cynamonem. Dodaje smaku sosom i daniom
mięsnym, zwłaszcza tym z drobiu i
cielęciny. Współgra z rybami i skorupiakami.
Ze względu na swoje właściwości
tonizujące, nawilżające i zmiękczające, wanilia znalazła zastosowanie w przemyśle kosmetycznym.
Kosmetyki produkowane na bazie
wanilii są niezwykle delikatne i zmysłowe. Waniliowe zapachy chętnie
wykorzystują do produkcji swoich
perfum tak znane marki jak Dior,
czy Calvin Klein.
W świeżych strąkach wanilii znajduje się glikozyd waniliny oraz glikozyd alkoholu waniliowego. Oba
te związki działają na organizm
pobudzająco, nie powodując uzależnienia. Dostępne są gotowe preparaty pomocne przy wyczerpaniu
i rozstrojach nerwowych oraz w stanach depresyjnych. Pomocniczo, a
więc łącznie z innymi lekami, używa
się wanilii (najczęściej w formie nalewki) jako środka wzmacniającego
mięsień sercowy, przeciwgorączkowego i przeciwreumatycznego oraz
jako specyfiku wyraźnie poprawiającego nastrój.
Marta Wawrocka
Źródła:
portal.abczdrowie.pl, obiadujemy.
pl, zdrowyprzedszkolak.org,
przyprawowy.pl
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Kącik absurdu
Unijne absurdy
Unia Europejska co chwilę zaskakuje dziwnymi i niezrozumiałymi
przepisami dotyczącymi różnych
aspektów naszego codziennego
życia. Właściwie trudno się temu
dziwić, przecież olbrzymia liczba
świetnie opłacanych urzędników
musi się czymś zajmować. Z nudów, czy z braku innego zajęcia,
a może i z powodu nadgorliwości,
czasem wymyślają oni coraz bardziej absurdalne przepisy.
Oto kilka z nich:
Drabinologia
Korzystanie ze zwyczajnej drabiny
może być dla człowieka wyjątkowo
niebezpieczne. Dlatego w trosce o
nasze zdrowie UE wyraźnie określiła, jak drabina – sprzęt bardzo technologicznie zaawansowany – powinna być zbudowana, aby ograniczyć
wypadki przy pracy. Cytuję: „nóżki
przenośnych drabin muszą być asekurowane przed przesuwaniem się
w trakcie używania poprzez zabezpieczenie ramiaków pionowych na
końcu lub blisko górnego lub dolnego końca, za pomocą urządzenia
przeciwpoślizgowego lub poprzez
każde inne ustawienia o równoważnej skuteczności”.
W instrukcji została dodatkowo zawarta informacja, mówiąca że: kąt

nachylenia drabiny powinien wynosić od 65 do 75 stopni, z drabiny
trzeba „schodzić tyłem”, a nie „przodem”, i we właściwy sposób należy
informować wszystkich dokoła, że
się na niej stoi.
Kaloszomania
Unijne nakazy i zakazy wynikają z ogromnej troski o obywateli.
Urzędnicy służą mieszkańcom Unii
wszelką pomocą w rozwiązywaniu
ich problemów. Doskonałym odzwierciedleniem takiej troski jest
specjalna dyrektywa wydana przez
unijnych biurokratów dotycząca
kaloszy. Dla tych wszystkich, którzy
nie wiedzieli jak z nich korzystać, została przygotowana wielostronicowa
instrukcja, którą producenci muszą
dołączać do każdej pary gumiaków.
Instrukcja obsługi kaloszy – oprócz
tego, że jest wyjątkowo obszerna, została przetłumaczona na kilkanaście
języków. Można się z niej dowiedzieć
między innymi jak dopasować kalosze, jak je przechowywać, konserwować i czyścić.
WC z normą
Od kilku lat brukselscy urzędnicy
pracują nad normami dla spłukiwania muszli klozetowych i pisuarów.
Eurokraci przebadali i przeanalizowali system działania setek toalet w
wielu unijnych krajach, po czym doszli do wniosku, że dla muszli klozetowych najbardziej optymalna ilość
wody do spłukiwania to 5 litrów,
a dla pisuarów – mniej niż 1 litr.
Dzięki tym ustaleniom producenci
toalet mogą na swoich produktach
umieszczać ekologiczny kwiatuszek
„Ecolabel” w uznaniu zasług za spełnienie unijnych wymagań.
Przy okazji tego badania stworzono
również ranking europejskich toalet. Te najbardziej ekologiczne, które
spłukuje się najmniejszą ilością wody, są w krajach skandynawskich,
a najmniej przyjazne środowisku,
znajdują się we Francji i w Belgii.
Długość płomienia świecy
Poczciwa świeca, to według eurodeputowanych „rzecz, która ma postać
stałą lub półstałą w temperaturze
pokojowej 20-27 stopni Celsjusza,
a jej główną funkcją jest dawanie
jasnego płomienia”. Świeca ma
szerokie zastosowanie, w związku z
czym brukselscy urzędnicy narzucili
producentom tych niezwykle skom-

plikowanych wyrobów dokładne ich
oznaczanie, aby klient wiedział, czy
kupuje świece do użytku domowego, czy do poza domowego.
Poza tym ustawodawcy nałożyli na
producentów świec obowiązek informowania nabywców o tym, że
świece są niestabilne i muszą być
używane z odpowiednią podstawką.
Producent musi też zamieszczać na
produkcie informację, że nie można zostawiać świecy bez nadzoru i
trzeba trzymać ją z dala od dzieci i
zwierząt.
Żarówki
Unia zabrała się także za światła w
domach obywateli, w związku z czym
we wszystkich unijnych państwach
nastąpił ostateczny zakaz produkcji
i sprzedaży tradycyjnych żarówek.
Zostały one odgórnie wymienione
na energooszczędne cudeńka, które
czasem nie zdążą się na dobre rozpalić, a już gasną.
Na szczęście sprytni Europejczycy
wpadli na pomysł obejścia tego absurdu. Od pewnego czasu żarówki
powyżej 60W sprzedawane są jako
„mini-grzejniki”.
Niebezpieczne rękawice
Co roku w krajach członkowskich
UE dochodzi aż do 100 tys. poparzeń
przy obsłudze piekarnika – twierdzą
unijni biurokraci. Po dogłębnym
przeanalizowaniu sprawy znaleziono winowajcę – kuchenne rękawice,
które zamiast chronić, tylko ładnie
wyglądają. Komisja Europejska w
trosce o zdrowie obywateli zaproponowała, aby wszystkie rękawice
przechodziły restrykcyjne testy, co

Antwerpia po polsku

maj 2016

51

oczywiście podwyższa ich koszt. O
wielostronicowej instrukcji obsługi
przetłumaczonej na kilkanaście języków nie wspominając.
Owocowa marchewka
Z dnia na dzień marchewka stała
się owocem. Przekwalifikowano ją
spełniając prośbę Portugalczyków,
których specjalnością jest wytwarzanie dżemu z marchwi. Unia dotuje
dżemy pod warunkiem, że są owocowe, a marchewka, jak wiadomo, do
pewnego czasu owocem nie była. A
że Portugalia robi bardzo dużo marchewkowych dżemów starą klasyfikację nieco nagięto.
Cynamonowe bułeczki
Na cenzurowanym znalazly się także
cynamonowe bułeczki – świąteczne
rolki cynamonowe, wypiekane przez
duńskich piekarzy od ponad 200 lat.
Niestety dalszy ich wypiek stoi pod
znakiem zapytania, zawierają one
bowiem duże ilości cynamonu. A
ten z kolei zawiera znaczną ilość
kumaryny, która zdaniem unijnych
urzędników jest niezdrowa. Dlatego
planują wprowadzenie zakazu sprzedaży cynamonowych bułeczek.
Krzywe banany i ogórki
Unijne absurdy dotknęły też bananów. Aby banan mógł być uznany za
pełnoprawnego banana, powinien
posiadać odpowiednią krzywiznę –
czyli zakrzywienie poniżej 27 mm na
14 cm. Nieodpowiednio zakrzywione
banany lub te z „brzydką krzywizną”
nie były dopuszczane do sprzedaży.
Na szczęście dyrektywę uchylono,
bo zbyt wiele owoców się marnowało. Plantatorzy wyrzucali banany
ze względu na ich zbyt dużą łukowatość, odrzucali też te zupełnie
proste, bo nie były odpowiednio
zakrzywione.
Podobnie rzecz się miała z ogórkami. Swego czasu ogórki, które
były dopuszczane na unijny rynek,

musiały ważyć co najmniej 180 gramów. Do sprzedaży nie mogły trafić
także te niewystarczająco proste.
Ślimak też ryba
Unia dopłaca do hodowli ryb śródlądowych, więc Francuzi, którzy
hodują dużo ślimaków, poprosili
Brukselę o „drobną” zmianę. Jako
że Francja ma w Unii dużo do powiedzenia, zmianę przyjęto i w oficjalnych europejskich dokumentach
ślimaki figurują jako ryby, chociaż
jak powszechnie wiadomo, są to
mięczaki.
Nic w tym dziwnego, skoro bowiem
z marchwi zrobiono owoc, to dlaczego ślimak nie może być rybą?
Hodowla ślimaków została objęta
dopłatami jakie co roku Unia przeznacza na rybołówstwo. W taki oto
sposób ślimak stał się rybą śródlądową, zresztą jedyną, która na stałe
mieszka na lądzie. Biolodzy łapią się
za głowę.
Na drzewo z pozwoleniem
Człowiek nie może ot tak sobie wejść
na drzewo. W Unii Europejskiej, żeby wspinać się po pniu i gałęziach,
trzeba mieć specjalne zaświadczenie. Można je otrzymać tylko po
przebyciu specjalnych ćwiczeń.
Świnia jak człowiek
Komisja Europejska nakazała, żeby
świnie w dużych stadach miały zabawki. Mogą to być różnego rodzaju
piłki, opony czy gryzaki. Powyższy
przepis wprowadzono w życie, aby
zapobiec wzajemnemu podgryzaniu
się przez świnie.
Robienie w balona
Unijna dyrektywa wydana w 2011
roku zakazuje dmuchania balonów
przez dzieci do lat ośmiu bez nadzoru dorosłych. Może się bowiem okazać, że dziecko podczas dmuchania
balona może go połknąć, co może
doprowadzić do zadławienia się ma-

łego człowieka.
Pazurami do przodu
Europosłowie pochylili się także
nad ciężkim życiem kur i określili minimalne wymiary klatek, w
których można hodować kury. W
przepisach zapisano też, że kura w
klatce ma stać… pazurami do przodu klatki! Nie wiadomo jednak, czy
kury wychodzą na spacer lewą, czy
prawą nogą. A może tylko pazurami
do przodu?
Niektóre unijne przepisy są tak absurdalne, że aż trudno w nie uwierzyć. Skąd się właściwie biorą? No
cóż, często stoją za nimi konkretne
finansowe interesy. W końcu lobbysta to naprawdę intratny zawód.
Niektóre dyrektywy są wynikiem
nadgorliwości europosłów, chyba
nie do końca zdających sobie sprawę z ich absurdalności. Na szczęście
nie wszystkie zamysły brukselskich
urzędników wprowadzono w życie.
Ale część – niestety, nadal obowiązuje.
Malwina Komysz
Źródła:
mf24.pl, biztok.pl, xiekawe.onet.pl,
fakt.pl
Fot. fakt.pl
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Słowo o byle czym
Kiedyś ktoś powiedział do mnie:
„Uważam, że UFO nie istnieje.
Dlaczego miałbym zmienić swoje zdanie?”. Odpowiedziałem mu
tak: – Wiele zależy od zrozumienia
tematu. Nawet mokra szmata rzucona w ciemności może być określona jako Niezidentyfikowany
Obiekt Latający. Z kolei nagranie
wideo na którym w kosmosie jakiś
obiekt śmiga z gwałtownymi zakosami, bywa skomentowane np.: „to
są refleksy w obiektywie kamery”.
Obcy
Według stosunku do kwestii istnienia istot pozaziemskich, można
podzielić ludzi na dwie zasadnicze
grupy i trzecią. Pierwsza (kolejność
przypadkowa), to ci, którzy uważają
rzecz za bajki dla naiwnych. Druga
grupa – „oczywiście, że są”. Trzecia,
to niemający zdania na ten temat,
bądź po prostu nie zawracają sobie tym głowy z różnych powodów,
czy też omijają sprawę jak nadgniłą skórkę od banana, leżącą przed
pierwszym stopniem schodów prowadzących do… (miejsce na twórczość własną).
Paradoks Fermiego
Z jednej strony ogromna wielkość
wszechświata i jego wiek wskazują
na wysokie prawdopodobieństwo
istnienia wysoko rozwiniętych cywilizacji poza Ziemią. Z drugiej strony,
brak jest „obserwowalnych śladów
ich istnienia”.
Fizyk noblista Enrico Fermi w 1950
roku zadał pytanie: „Gdzie Oni są?”.
Od tego czasu wzmożono próby znalezienia dowodów Ich istnienia, lub

Źródło: www.pinterest.com

sprecyzowania powodów, dla których naukowych dowodów na to nie
ma. Oczywiście, temat istniał o wiele wcześniej, lecz ostatnio ludzkość
dysponuje bardzo zaawansowanymi
narzędziami do jego badania.
Próby
Jedną z technologicznie zaawansowanych prób była tzw. Wiadomość
Arecibo. Blisko miasta o tej nazwie,
w Puerto Rico, zbudowano największy radioteleskop, którego czasza
ma 305 metrów (!) średnicy.
Za jego pomocą, 16 listopada 1974,
w kosmos wysłano wiadomość składającą się z zer i jedynek, w której zakodowano informacje o aktualnym
poziomie wiedzy ludzkości: m. in.
dane o budowie wybranych pierwiastków, strukturze DNA, Układzie
Słonecznym z wyróżnioną Ziemią.
Były też inne próby wysyłania informacji do ewentualnych kosmicznych odbiorców, jak np. pozłacane płytki aluminiowe, na których
znajdowały się rysunki zawierające informacje o naszym istnieniu.
Umieszczono je w sondach kosmicznych Pioneer 10 i Pioneer 11.
Istnieją setki obserwatoriów, w tym
watykańskie, które m. in. poszukują
śladów inteligentnego życia w kosmosie.
Funkcjonuje SETI – skrót od Search
for Extraterrestrial Intelligence –
wieloletni projekt naukowy, którego celem jest poszukiwanie przychodzących z kosmosu sygnałów
radiowych i świetlnych wytworzonych przez inteligentne istoty.
Są jeszcze inne próby. Ale pomimo że
poświęcono na nie
miliony dolarów,
na razie, „choć istnienia innych cywilizacji nie można
wykluczyć”, oficjalnego potwierdzenia nauki co do ich
istnienia nie ma.
Jeśli uświadomić
sobie nasz postęp
na przestrzeni
ostatnich stu lat, to
jaki postęp mogłaby osiągnąć cywilizacja która po raz
pierwszy poleciała
w kosmos np. „tylko” 5 tysięcy wcześniej od nas?

A może Oni nie chcą?
Dla takich cywilizacji jesteśmy jak
dżdżownice ryjące glebę. Może dlatego pozwalają nam na samodzielną
„darwinowską” ewolucję i nie ingerują w nią, podczas gdy oni sami…
tu nawet pisarze SF mają zgryz. Co
do ingerencji obcych w naszą ewolucję są też inne poglądy, ale tutaj
nie rzecz w tym.
Punkt widzenia a punkt siedzenia
„Nowa prawda naukowa nie tryumfuje poprzez przekonanie do niej
przeciwników (…) lecz raczej dlatego, że jej przeciwnicy w końcu umierają”. – Max Planck.
Dla danej osoby otaczająca ją rzeczywistość jest oczywista, ponieważ jest
w zasięgu jej pięciu zmysłów; a przekonania nabyte podczas procesu
edukacji trwającego już od niemowlęctwa, w zasadzie się nie zmieniają. Dotyczy to przeciętnego zjadacza
chleba, jak też wielu naukowców,
którzy niechętnie tykają paradygmatów swoich dziedzin. (Oryginalna
idea paradygmatu została stworzona
przez Thomasa Kuhna jako: podstawowa idea, która zarysowuje każdy
obszar nauki”).
Jeśli do tego dodać tendencje, kierunki myślenia lansowane w literaturze, mediach; trendy środowiskowe, ryzyko ośmieszenia itd. ta
niezmienność przekonań graniczy
ze zwykłym uporem. Punkt siedzenia należy rozumieć dwojako. Ups!
– pardon, nie mam intencji sugerować Szanownemu Czytającemu co
należy, a czego nie należy. Zmieniam
więc słowo „należy” na „można”.
Protezy
Naszych pięć zmysłów działa tylko w
pewnych zakresach. Żeby zobaczyć
coś malutkiego, używamy mikroskopu; coś dalekiego – lornetki lub
teleskopu. Nie słyszymy tego, co słyszy nietoperz. Nie możemy poczuć
subtelnych zapachów tak jak pies
czy delfin. Nie możemy dotknąć promieni X. Żeby porozumieć się z kimś
na odległość, potrzebujemy telefonu, choć zjawisko telepatii jest już
udowodnione. Aby wspomóc nasze
zmysły i poszerzyć ich możliwości,
potrzebujemy odpowiednich urządzeń. Można nazwać je protezami,
których być może Oni już nie potrzebują.
Tak jak ograniczone są możliwości
naszych zmysłów, tak bywa ograniczona nasza zdolność pojmowania
i otwarcia na Nowe.
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Czas leci
Obecnie młodzież bywa znudzona grami i wtedy buszuje w sieci. Dlatego jest tak „obcykana” w
najróżniejszych sprawach, że często
rodzice nie mają o tym seledynowego pojęcia. Teraz młody człowiek
myśli inaczej niż starsze pokolenia.
To co dla wielu starszych ciągle jest
fantazją, młodzi mają na co dzień w
grach i nie tylko.
Dlatego dla niejednego młodego
człowieka bezgłośne pojawienie
się nad miastem obiektu o wielkości kilku kilometrów, mogłoby być
tylko nową okolicznością. Ale dla
przeciętnego człowieka 60+ codziennie czytającego poezje romantyków,
mogłoby to oznaczać niewyobrażalny szok.
Przypuśćmy,
…że z tego obiektu zeszliby Obcy i
stanęli na największym placu w gminie. Nie musiałoby to oznaczać klęski dla ludzi. Problem zacząłby się
wtedy, gdyby Oni zaczęli pożerać kogo popadnie, a służby porządkowe
nie byłyby w stanie ich aresztować
za zakłócenie porządku publicznego. Ale spoko! Większość ich wyobrażeń przedstawia dużą czaszkę, ale
małe szczęki, co nie wskazuje na ich
drapieżność. Poza tym, gdyby chcieli
nas zniszczyć, mogliby to uczynić z
łatwością już dawno.
Nawet jeśli zaczęliby rozdawać pigułki zapewniające przeżycie w zdrowiu i kondycji 33- latka powiedzmy

53

czterystu lat, nie
jest powiedziane, że
wszyscy przyjęliby
to pozytywnie, bo
np. wszystkie plany tyczące rynku
mieszkaniowego
wzięłyby w łeb.
Uprzejmie zwracam
uwagę, że niniejsze
gdybanie nie tyczy
kwestii „Oni są, czy
nie” lecz naszej reakcji na ewentualne
ich pojawienie się.
A co mnie to?
Jest też kryterium
podziału ludzi jeśli
idzie o komfort spokoju intelektualnego, który zasadza się na zasiedzeniu w statusie materialnym, pozycji społecznej, jak też w zakresie
poglądów, które dla utrzymania tego
statusu są wygodne.
Jedni taki spokój mają, inni nie.
Człowiek mający się finansowo
„nieźle”, raczej nie będzie zainteresowany zmianami w swojej sytuacji. Chyba że nasyci się bogactwem
i będzie chciał czegoś więcej, albo
„szajbeczka mu z nudów odwinie”.
Również człowiek, który ma po swojemu poukładane w głowie, bardziej
będzie zainteresowany samorealizacją według własnego widzi mi się,
niż burzeniem komfortu własnego
spokoju.
Są jeszcze ludzie wyposażeni w ciągły niepokój twórczy i ciekawość po-

Źródło: www.pinterest.com

suniętą aż do dociekliwości. Jednak
oni nie mogą się zagapić, gdyż też
muszą co miesiąc płacić swoje rachunki.
I tak dotarliśmy do punktu wyjścia,
ponieważ nasz podział na grupy (zaproponowany na początku) ciągle
istnieje. Czy ten artykuł jest niepotrzebnym mieleniem wody?
– Niezupełnie. Jeśli choć jedna
Osoba Czytająca niniejszy artykuł
zaduma się przez chwilę nad maleńkością człowieka w Ogromie
Stworzenia, śmiem twierdzić, że
przez to cała ludzkość będzie odrobinkę bardziej gotowa na spotkanie
z Nimi. – Oczywiście, jeśli ONI są…
Michał Nowacki
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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, Korte Winkelstraat 1
www.kapucyni-antwerpia.be

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

