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Trzecia polska majówka w Gent
już za nami!
Tak jak w poprzednich latach mieliśmy okazję spotkać się w miłym gronie
znajomych i przyjaciół. Członkowie stowarzyszenia ViVa Polonia oraz oddana
grupa ochotników zadbali o wiele atrakcji i wrażeń. Nie zabrakło grillowanych
przysmaków, polskich trunków i wypieków.
Imprezę swoimi występami uświetnili:
• „Let’s dance” z Antwerpii
• Roger Martin Maluga z Holandii
• raperzy Letterfretter Mike, Azerty, Piotr Garre i Patryk Mondre
• zespół „Pol-Ton”
Nia zabrakło też atrkacji dla dzieci - dmuchane zamki, malowanie twarzy,
wata cukrowa i wiele innych!
fot. Joasia Kisielewska
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Co słychać w Antwerpii
Udaremniony zamach w Antwerpii
Policja w Antwerpii zatrzymała grupę, która planowała
przeprowadzić zamachy terrorystyczne w Belgii.
Zatrzymani domniemani ekstremiści zbierali pieniądze
na broń i amunicję oraz planowali ataki. Ich głównym
celem było „uderzenie w tłum”, a dworzec kolejowy w
Antwerpii był potencjalnym celem.
Informacje o planach ataków wyszły na jaw przy okazji śledztwa dotyczącego siatki rekrutującej w Europie
dżihadystów. Zwerbowane osoby miały jechać do Syrii
lub Libii, by tam walczyć po stronie organizacji Państwo
Islamskie.
Jak podała belgijska prokuratura, zatrzymani zostali
oskarżeni o „udział w grupie terrorystycznej”. Śledczy
poinformowali, że rozbita siatka prawdopodobnie nie
miała związków z zamachowcami, którzy 22 marca przeprowadzili ataki na lotnisku i stacji metra w Brukseli.
Zginęły wówczas 32 osoby, a setki zostało rannych.

Letnie bary
Pogoda dopisuje. Można rozkoszować się słońcem na
tarasach restauracji, kawiarni i barów. Oto lista antwerpskich letnich miejsc polecanych przez „Gazet
van Antwerpen”:
1. Bocadero, Waagnatie, codziennie od 12:00.
2. Cargo Zomerbar, Park Spoor Noord, codziennie od
10:00 do 24:00.
3. Jardim Rijnkaai 1, od wtorku do niedzieli od 16:00.
Od 23 czynny jest Bar One (nocne imprezy).
4. Coffeelabs, Lange Klarenstraat 19, pon. – pt. od 8:30
do 18:30. W sobotę od 9 rano do niedzieli 6:30 rano.
5. Bar Paniek, Kattendijkdok-Oostkaai 21B, codziennie
od 12:00 do 24:00.
6. The Next Level by Coffeelabs, Lange Klarenstraat
19, od 9:00 do 18:30.
7. Josto Zomerbar, Herrystraat 22 Borgerhout, w każdą
środę do 23:00 (od 18.VIII).
Wkrótce będą otwarte:
1. Smokey Jo’s Garage, Stadsbrouwerij De Koninck,
Boomgaardstraat 17, od 9.VI do 4.IX.
2. Zomer van Antwerpen, Sloepenweg, od 29 VI do 30
VIII od 14:00 do 24:00.
3. Aqua Lounge, Cockerillkaai, od 10.VI do 11.IX od
11:30.
4. Bar Left, Galgenweelpark Linkeroever, od 3.VI.
5. Bar Oost, Buurtspoorweglei (Spoor Oost), od 21.VII
do 30.VIII od 16:00 do 22:00.
6. Skybar, Lange Kievitstraat, od 1.VII.
7. Sommar, Rijnkaai, od połowy czerwca od 15:00 do
1:00 (oprócz poniedziałków).
8. Zomerfabriek, Minkelersstraat, od połowy czerwca.
9. Boelaer Zomerbar, Te Boelaerpark Borgerhout, lipiec i sierpień. W piątek, sobotę i niedzielę od 14, nie
później niż do 23:59.
10. De Living, Harmoniestraat 25 B, w lipcu i sierpniu
czynna codziennie. W czwartki Funky Thursdays, od
17:00 do 22:00.
11. Bar Cour, Oudaan w lipcu i sierpniu.

Śpiewające kosze na śmieci
Na niektórych antwerpskich ulicach stoją niezwykłe
pojemniki – śpiewające kosze na śmieci, na pierwszy
rzut oka wyglądające jak kolorowe grające szafy. Kiedy
przechodzień wrzuci do nich śmieci, kosze podziękują
hitami Tity Turner Britney Spears, czy K3. Dwadzieścia
kolejnych „grających szaf” zostanie w najbliższym czasie umieszczonych w mieście. Jeżeli ten pilotażowy projekt się sprawdzi, śpiewające kosze na śmieci staną się
elementem antwerpskiego krajobrazu.

Źródło: www.antwerpen.be

Dokumenty bez czekania w urzędach
Miasto Antwerpia, na wzór holenderskich miast, planuje wprowadzenie uproszczonej procedury wyrabiania
dokumentów bez wychodzenia z domu. Na pierwszy
ogień pójdą prawa jazdy i paszporty, które obywatelowi
zostaną dostarczone do domu, bądź do pracy. Jednym
słowem będzie można ominąć biurokrację i nie tracić
czasu w urzędzie.
Burmistrz Bart de Wever zapowiedział, że jeżeli usługa
się sprawdzi, powyższy system zostanie także wprowadzony w segmencie dowodów osobistych dla dorosłych
i dla dzieci.
W chwili obecnej władze miasta szukają dostawcy – firmy kurierskiej, która spełni wymagania stawiane przez
miejskich urzędników.
A że nie ma nic za darmo, cena takiej usługi wynosiłaby
początkowo od 10 do 15 euro, z możliwością późniejszego zmniejszenia tej kwoty. To chyba niewygórowana
cena za oszczędność czasu i nerwów.

Cargo Zomerbar, źródło: www.zomerbars.be
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Belgian Tube Days w Antwerpii
To będzie nie lada gratka dla miłośników gwiazd belgijskiego You Tube. W Antwerpii odbędzie się pierwsze
spotkanie miłośników You Tube w Belgii. Jest to szansa
dla fanów, by w końcu spotkać w realnym życiu swoich
idoli YouTube.
W trakcie imprezy będzie można porozmawiać ze znanymi w tym kraju artystami, dostać od nich autograf,
zrobić wspólne zdjęcie. Poza tym organizatorzy zapewniają dużo dobrej muzyki, spektakle, gry, zabawy i doskonałe jedzenie. Warto już teraz zarezerwować sobie
czas i zapisać tę datę w kalendarzu, do czego organizatorzy bardzo gorąca zachęcają.
Belgian Tube Days będzie miało miejsce 25 sierpnia
w malowniczej scenerii Bocadero obok Waagnatie.
Oczywiście w Antwerpii.

Sandały Raramuri – nowa marka z Antwerpii
„Jeśli rok temu ktoś powiedziałby mi, że będę projektował sandały dla kobiet, miałbym niezły ubaw” – powiedział Edel Van Riet (28). Marka Raramuri – to sandały
do samodzielnego montażu. Pomysł, wstążka, i sandały
gotowe. Wstążki, czy tasiemki można kupić samemu,
co daje niezliczoną ilość kombinacji.
Standardowy pakiet – podstawa sandałów i wstążki
kosztują 69 euro. Dodatkowe wstążki i tasiemki są w
sprzedaży w różnych wzorach i kolorach. „Gazet van
Antwerpen” przewiduje, że Raramuri będą prawdziwym
hitem tego sezonu.
Edel Van Riet (28) jest nauczycielem z zawodu, z duszą
poszukiwacza przygód. Trzy lata temu, postanowił odkryć Amerykę Łacińską. Pracował jako wolontariusz
w Gwatemali, oprowadzał wycieczki w Nikaragui. W
Meksyku poznał plemię Indian Raramuri (Tarahumara),
dla których biegi na ultra dystansach są naturalnym
elementem życia. Po powrocie do Antwerpii, zainspirowany Indianami, postanowił zaprojektować własne
sandały Raramuri.
Szczegóły na stronie: www.raramurisandals.com

Źródło: www.gva.be
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Źródło: www.nieuws.vtm.be

Dodatkowa ochrona
Lokalna policja w Antwerpii wspólnie z policją federalną
będą ochraniać Zuiderterras i Antwerp Cruiseterminal.
Decyzję podjęto w związku z marcowymi zamachami
w Brukseli.
Rozpoczyna się sezon turystyczny i służby uważają taki krok za niezbędny, aby odpowiednio zabezpieczyć
antwerpski Cruiseterminal, który położony jest w historycznym centrum miasta i przez to narażony na
możliwe ataki.
Zuidertaras będzie zamknięty dla publiczności zawsze wtedy, kiedy statek rejsowy będzie cumował
przy Antwerpencruisterminaal. Policja i służby będą
te miejsca non stop monitorować, więcej też będzie w
tym rejonie funkcjonariuszy na ulicach. Jakiekolwiek
działania policji i służb nie będą w żaden sposób miały
wpływu na dostęp turystów i mieszkańców do kawiarenek i restauracji w tych okolicach.

Źródło: www.gva.be

Komisariat online
Chcesz porozmawiać z policjantem, potrzebujesz zaświadczenia, chcesz złożyć zażalenie? Ukradziono ci
dowód osobisty, zgubiłeś paszport, chcesz zgłosić włamanie do samochodu, jesteś ofiarą oszustwa internetowego? Policja w Antwerpii uruchomiła nową usługę
dla mieszkańców. Można umówić się ze swoim dzielnicowym (lub innym przedstawicielem policji) online.
Zainteresowany sam wybiera komisariat do którego
chce się udać, datę i godzinę. Otrzyma także informacje,
jakie dokumenty będą potrzebne, aby załatwić daną
sprawę.
Sprawy bardzo pilne dalej należy zgłaszać dzwoniąc
pod numer 101.
Więcej na: www.politieantwerpen.be/afspraak
Barbara Kamińska
Źródła: gva.be, destandaard.be, demorgen.be,
deredactie.be
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Poznajemy Flandrię

Miasta i miasteczka - Ypres (Ieper) - cz. I
Ypres (nid. Ieper), miasto położone w zachodniej Flandrii tuż przy
granicy francuskiej, nad rzeką
Ieperle. Doszczętnie zniszczone
w trakcie pierwszej wojny światowej. Obecnie nosi zaszczytny
tytuł miasta pokoju i podtrzymuje
bardzo bliskie stosunki z japońską
Hiroszimą. Ośrodek przemysłu
włókienniczego (sukno, koronki), maszynowego, spożywczego.
Ośrodek turystyczny. Liczy około
35 tysięcy mieszkańców.
Historia
Miasto powstało w X wieku w miejscu, gdzie szlak handlowy między
Brugią a Paryżem przecinał rzekę
Ieperlee. W średniowieczu doskonale prosperowało dzięki handlowi
tkaninami, było jednym z największych ośrodków produkcji i eksportu sukna flandryjskiego. W XIII
wieku miało prawie 100 tys. mieszkańców. Już wtedy wiadomo było, że
ze wszystkich miast Flandrii to właśnie Ypres ma najgorsze położenie.
Zbyt bliskie granicy z Flandrią, by
można było czuć się tu bezpiecznie
i zbyt ważne strategicznie, by mogło
być niezauważone i lekceważone
przez którąkolwiek z armii prowadzących w pobliżu swoje kampanie,
co zdarzało się aż nazbyt często.
Przez długi czas władze miasta
umiejętnie unikały katastrofy,
umacniając fortyfikacje obronne i
zmieniając sojuszników jeżeli było to konieczne. Pierwszy poważ-

ny błąd został popełniony w roku
1383, kiedy Henry Spencer, biskup
Norwich, wylądował w Calais pod
pretekstem pomocy armii papieża
Urbana VI okupującego Watykan w
walce z jego rywalem Klemensem
VII. Burmistrzowie Gent i Brugii
stanęli pod sztandarami Spencera
i wspólnie zaatakowali Ypres, które,
ufając w pomoc Francuzów, stanęło
po stronie papieża Klemensa.
Oblężenie miasta trwało dwa miesiące i gdy wreszcie przybyła armia
francuska, Ypres było zrujnowane.
Nigdy już nie odzyskało dawnego
znaczenia handlowego, a większość
tkaczy opuściła je, gdyż miejscowy
przemysł nie był już w stanie konkurować z innymi ośrodkami tkactwa
i handlu suknem. Proces wyludnienia okazał się nieodwracalny i w ciągu XVI wieku liczba mieszkańców
Ypres zmalała do 5 tysiecy.
W latach 1559-1801 miasto było
siedzibą biskupstwa i przez pewien
okres zostało włączone do Francji. W
roku 1815 weszło w skład Królestwa
Zjednoczonych Niderlandów, a
w 1830 Królestwa Belgii. Przez te
wszystkie lata niejednokrotnie zostało zniszczone przez działania
wojenne.
Bitwy pod Ypres
Najtragiczniejszym momentem w
dziejach miasta był czas I wojny
światowej, kiedy to w okolicach

Ypres stoczono kilka wielkich bitew. Na tym terenie życie straciło
300 tysięcy alianckich żołnierzy, a
miasto zostało kompletnie zniszczone w trakcie działań wojennych.
I bitwa pod Ypres
(październik-listopad 1914 r.).
Nazywana „rzezią niewiniątek”
(niem. Kindermord).
Belgowie otworzyli śluzy rzeki Yser,
zalewając nisko położone tereny i
powstrzymując Niemców przed dalszym marszem. Miasto Ypres zostało zniszczone atakami lotniczymi i
artyleryjskimi.
Armie niemieckie składały się głównie z młodych ochotników, studentów. Poniosły one wielkie straty w
starciu z mniejszymi, ale bardziej
doświadczonymi oddziałami brytyjskimi.
II bitwa pod Ypres
(kwiecień-czerwiec 1915 r.).
Niemcy po raz pierwszy użyli chloru jako bojowego środka trującego.
Zastosowanie na froncie broni chemicznej było dla aliantów wielkim
zaskoczeniem, stąd duża liczba ofiar
wśród porażonych gazem żołnierzy.
Po bitwie obie strony zaczęły wyposażać swoje wojska w środki ochronne, dlatego też żaden atak chemiczny nie był już tak śmiercionośny.
III bitwa pod Ypres – Bitwa pod
Passchendaele
(lipiec–listopad1917 r.).
Jedna z najkrwawszych bitew I wojny światowej, podczas której po
raz pierwszy na froncie użyto gazu
musztardowego, od nazwy miasta
nazywanego iperytem.
Bitwa uważana jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych i bezowocnych kampanii I wojny światowej.
Prawie pół miliona żołnierzy alianckich i ćwierć miliona Niemców
zginęło lub odniosło rany w walce
o kawałek zrujnowanej, bagnistej
ziemi. Nie zmieniło to w znaczący
sposób sytuacji żadnej ze stron.

Źródło: www.en.wikipedia.org

IV bitwa pod Ypres – Bitwa pod Lys
(kwiecień 1918 r.).
Niemiecka ofensywa zmierzała do
opanowania Ypres i w konsekwencji
do przerwania frontu. Pomimo zdobycia niektórych pozycji, załamała
się po dwudziestu dniach walk, przy
dużych stratach z obu stron.
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Rozejm bożonarodzeniowy
Trwająca od lata 1914 r. wojna była
niezwykle krwawa. Żołnierze obu
walczących ze sobą stron miesiącami przesiadywali w okopach, a
każde wyjście poza teren ogrodzony ziemnymi fortyfikacjami groziło
narażeniem się na śmiercionośny
ogień karabinów maszynowych.
W Wigilię 1914 r. miało miejsce wydarzenie, które przeszło do historii
jako Rozejm bożonarodzeniowy. Nie
było to oficjalne zawieszenie broni,
a spontaniczny gest zmęczonych
wojną żołnierzy. Szczególny wymiar
miał on w rejonie Ypres, gdzie późną jesienią zakończyła się pierwsza
wielka ofensywa tej wojny.
24 grudnia, korzystając z przestoju w wymianie ognia, niemieccy
żołnierze postanowili udekorować
lampkami teren okalający zajmowane przezeń okopy. W różnym
czasie – od godzin wieczornych
do północy – pozycje zajmowane
przez Niemców rozbłysły jaskrawym
światłem. Przed okopami ustawiono
bożonarodzeniowe choinki przystrojone zapalonymi świeczkami.
Gdy Brytyjczycy spostrzegli światła,
w pierwszym momencie przypuszczali, że Niemcy próbują podstępem
wywabić ich z okopów. Dowództwo
brytyjskie zakazało strzelania w kierunku nieprzyjaciela, ale też zaleciło
ostrożność.
Ku zdziwieniu Brytyjczyków Niemcy
zaczęli głośno śpiewać kolędę „Stille
Nacht” („Cicha noc”). Po chwili, w
rytm tej samej melodii, po angielsku
zaśpiewali Brytyjczycy. Słysząc odzew ze strony przeciwnej, niemieccy
żołnierzy zaczęli spontanicznie wy-
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chodzić z okopów i kierować się w
stronę Brytyjczyków.
Skonsternowani żołnierze brytyjscy, pomimo bezwzględnego zakazu opuszczania pozycji bez rozkazu,
widząc zbliżających się i śpiewających kolędy Niemców, także zaczęli wychodzić z ukrycia. Do spotkań
żołnierzy doszło między nieprzyjacielskimi okopami, na tak zwanym
pasie „ziemi niczyjej”.
Żołnierze wymieniali uściski dłoni,
składali sobie życzenia świąteczne, a
także obdarowywali się prezentami.
Wielu uczestników rozejmu wznosiło toasty za zdrowie służących w
obcych armiach żołnierzy.
Wieści o rozejmie nie mogły nie dotrzeć do sztabów dowodzenia wojsk,
często oddalonych od frontu o kilkanaście kilometrów. Dowódcy – początkowo przeciwni wzajemnemu
brataniu się żołnierzy i ich przełożonych – zdecydowali ostatecznie, że
na czas świąt walka zbrojna zostanie
zawieszona. Na froncie w pobliżu
Ypres ucichły armaty, a delegacje
oficerów poszczególnych armii
także obdarowały się prezentami
– Niemcy ofiarowali Brytyjczykom
beczkę piwa, ci zaś odwdzięczyli
się im typowo angielskim deserem
– puddingiem śliwkowym.
Czas zawieszenia broni wykorzystano także na zebranie z „ziemi
niczyjej” ciał żołnierzy poległych w
walce oraz ich godne pochowanie.
Podczas żołnierskich pogrzebów
przed grobami gromadzili się zarówno Niemcy, jak i Brytyjczycy.
Wspólnie modlili się i recytowali
biblijne teksty. Ofiary – niezależnie
od narodowości – grzebano nawet

Rozejm bożonarodzeniowy, źródło: www.pl.wikipedia.org

w zbiorowych mogiłach. Świąteczny
czas wykorzystano na rozrywkę,
ale również na mecze piłki nożnej.
Grano piłkami pośpiesznie wykonanymi z podręcznych materiałów.
W niektórych częściach frontu rozejm trwał do drugiego dnia świąt
do godziny 8 rano. Potem żołnierze
wrócili do okopów. Po oddaniu strzałów ostrzegawczych w powietrze powrócił czas wojny.
W innych miejscach walki wstrzymano przez kolejne dni, a nawet
tygodnie. W wielu przypadkach
konflikt wznowiono dopiero po
przybyciu na front nowych kontyngentów żołnierzy, którzy zastąpili
uczestników nieoficjalnego rozejmu.
Jakiekolwiek próby porozumienia
się z nieprzyjacielem karano odtąd
nawet śmiercią.
Według szacunków w nieoficjalnym bożonarodzeniowym rozejmie
uczestniczyło około 100 tys. alianckich i niemieckich żołnierzy.
W 1999 roku, 85 lat po tym wydarzeniu, w pobliżu Ypres stanął pamiątkowy drewniany krzyż. 11 listopada 2008 roku, w 90. rocznicę
zakończenia I wojny światowej, w
Freilighien odsłonięto pomnik poświęcony uczestnikom wydarzeń z
grudnia 1914 r.
W monumentalnej bramie wjazdowej do miasta Menenpoort (Menin
Gate) wyryto nazwiska 54 000 zaginionych żołnierzy, pozostałe 35 000
w kamieniu cmentarza Tyne Cot. Od
końca I Wojny Światowej codziennie o godz. 20.00 odgrywany jest
„Last Post” na cześć poległych.
Pod koniec II wojny światowej Ieper
zostało wyzwolone spod okupacji
niemieckiej przez wojska 1 Dywizji
Pancernej dowodzonej przez gen.
Stanisława Maczka. Na pamiątkowej tablicy widnieje napis w trzech
językach – po flamandzku, francusku i polsku: „Na pamiątkę dnia
6 września 1944 roku, w którym
Pierwsza Polska Dywizja Pancerna
wkroczyła do Ypres, walcząc za waszą i naszą wolność”.
Po wojnie zabytkowe stare miasto
zostało pieczołowicie odbudowane.
Dziś o jego dawnej świetności przypominają liczne zabytkowe budowle.
Beata Jasińska
Źródła: Pascal „Przewodnik po
Belgii”, navtur.pl, parkmania.pl,
wiatrak.nl

Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Brukseli

DNI PORADNICTWA
w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków
pracujących lub mieszkających w Belgii

ANTWERPIA
BRUKSELA

4 czerwca 2016
5 czerwca 2016

Specjaliści ZUS wyjaśnią:
dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne
jak i gdzie można się ubezpieczyć: w Polsce czy w Belgii
jak można sprawdzić, czy pracodawca ubezpieczył pracownika
jak przyznawane są emerytury i renty z zastosowaniem przepisów polskich i unijnych
jak kontaktować się z ZUS

Specjaliści ZUS odpowiedzą również na indywidualne pytania.
Będzie możliwość założenia elektronicznego indywidualnego konta
ubezpieczonego w ZUS (chętni proszeni są o przybycie z dowodem osobistym
lub paszportem).
Terminy i miejsca spotkań
ANTWERPIA: 4 czerwca (sobota), godz. 15.30
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. Stanisława Maczka – Szkoła Polska
Jodenstraat 15
BRUKSELA: 5 czerwca (niedziela), godz. 14.00
Polska Misja Katolicka
Rue Jourdan 80
Przewidywany czas trwania spotkań około 3 godziny
Porady udzielane są BEZPŁATNIE
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Rząd rozda jod
Rząd Belgii zapewni wszystkim obywatelom prewencyjną dawkę jodu,
który w przypadku skażenia radioaktywnego w wyniku katastrofy
nuklearnej chroni tarczycę – podała
minister zdrowia Maggie De Block.
Dotychczas rozdawano go tylko tym,
którzy mieszkają w promieniu 20
km od elektrowni. Teraz jod otrzyma
11 milionów obywateli Belgii.
Belgijska Wyższa Rada ds. Zdrowia
zaleciła prewencyjną dystrybucję jodu wśród wszystkich mieszkańców
w promieniu 100 km od tych miejsc.
Ponieważ Belgia to niewielki kraj,
objęci tym zostaną wszyscy mieszkańcy. Resort zdrowia nie podał na
razie, od kiedy władze będą rozdawać tabletki jodu mieszkańcom, ani
jaki będzie koszt całej akcji.
W przypadku skażenia radioaktywnego doustne podawanie jodu, w
tabletkach albo w tzw. płynie Lugola,
zapobiega wchłanianiu przez tarczycę niebezpiecznych, promieniotwórczych izotopów jodu z atmosfery.
„La Libre Belgique”
Protestujący strażnicy więzienni
wdarli się do ministerstwa
Strajkujący belgijscy strażnicy
więzienni wdarli się do budynku
ministerstwa sprawiedliwości w
Brukseli. Efekt? Wyważone drzwi,
powybijane szyby, zniszczone dokumenty, komputery, ekspresy do kawy, poprzewracane meble, jednym
słowem zdemolowane wnętrze ministerstwa.
Uzbrojeni w pałki funkcjonariusze starli się z protestującymi i
użyli wobec nich gazu łzawiącego.
Strajkujący siłą zostali usunięci z ministerstwa przez policyjne oddziały
prewencji.
Incydent jest wynikiem narastającego napięcia wokół trwającego od
trzech tygodni strajku służby więziennej; strażnicy twierdzą, że cięcia
budżetowe doprowadziły do niebezpiecznego zmniejszenia personelu
w zakładach karnych.
W związku ze strajkiem belgijskie
władze postanowiły skierować do
więzień żołnierzy, którzy pomagają
pracownikom Czerwonego Krzyża i

policjantom pełniącym tam służbę.
Według mediów warunki w zakładach karnych znacznie się pogorszyły z powodu strajku i niektórzy
osadzeni nie mają zapewnionych
podstawowych praw.
Minister sprawiedliwości Koen
Geens wyraził oburzenie w związku
tym, co stało się w gmachu jego ministerstwa. Jednocześnie podkreślił,
że cały czas jest gotów do rozmów ze
związkowcami, a rozwiązanie konfliktu możliwe jest jedynie na drodze
dialogu, a nie przy użyciu przemocy.
„De Standaard”
Dziesiątki milionów euro
dla stolicy Belgii
Bruksela, która ucierpiała w marcowych zamachach terrorystycznych, będzie otrzymywała 66 mln
euro rocznie z unijnego budżetu
regionalnego. Pieniądze mają być
wykorzystywane dla zwiększenia
środków bezpieczeństwa oraz na
promocję miasta.
Ponad 20 mln euro ma otrzymać metro w stolicy Belgii. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim
na zatrudnienie prawie 400 wyszkolonych osób, które mają chronić
wszystkie stacje, także te mniej
uczęszczane. Władze zapowiedziały
także zwiększenie środków bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
w parkach, kinach, czy muzeach.
Około 5 mln euro zostanie przeznaczone na zagraniczną kampanię promującą Brukselę, której
wizerunek mocno ucierpiał po atakach terrorystycznych. Celem jest
odzyskanie turystów, których liczba znacząco spadła po 22 marca.
Szczególnie dotkliwie odczuły to
hotele i restauracje. Ratusz obiecał
również wprowadzenie dodatkowych pakietów turystycznych latem,
między innymi darmowe parkowanie w centrum miasta, czy darmowe
przejazdy komunikacją miejską.
deredactie.be
„Promocja” dla imigrantów
Sekretarz Stanu d.s. azylu i migracji Theo Francken (N-VA) podwoił

wysokość odprawy dla Irakijczyków,
którzy dobrowolnie wrócą do Iraku.
„Promocja” była ważna do końca
maja.
W październiku ubiegłego roku
Francken wysłał pismo do irackich
azylantów przebywających w ośrodku dla uchodźców, w którym namawiał ich do dobrowolnego powrotu
do domu. Z propozycji skorzystało
1500 Irakijczyków, którzy stwierdzili, że „wolą umrzeć w Iraku niż
pozostać w Belgii”.
Teraz minister napisał kolejny list
skierowany do 9,469 irackich imigrantów, którzy starali się o azyl w
Belgii w 2015 roku. Podkreślił, że
ze względu na duży napływ uchodźców, rozpatrywanie wniosków napotyka na wiele opóźnień. Poza tym
zgodnie z nową ustawą uchodźcy
będą mogli pozostać w Belgii tylko
przez 5 lat, a po upływie tego czasu
ponownie będzie rozpatrywana ich
sytuacja. Zmieniły się także przepisy dotyczące łączenia rodzin. Do tej
pory wnioski w tej sprawie mogły
być rozpatrywane przez 6 miesięcy,
teraz okres ten przedłużył się do 9
miesięcy.
Francken zaproponował każdemu
Irakijczykowi, który wróci do Iraku,
kwotę 500 euro (zamiast 250). Brak
informacji, ilu uchodźców skorzystało z „promocji”.
gva.be
Tylko belgijskie produkty
W Brukseli, przy Dublinstraat, rozpoczął działalność supermarket
BelgoMarkt, w którym sprzedawane
są wyłącznie produkty pochodzące
z Belgii.
Można tam kupić m.in. świeże, naturalne: owoce, warzywa, sery, ryby,
pieczywo i mięso, soki, dżemy, czekoladę, miód, kawę, różnorakie sosy,
kosmetyki i artykuły gospodarstwa
domowego – wszystko produkcji
belgijskiej.
Towary nie zawierają żadnych konserwantów i innych substancji chemicznych. Trafiają do sklepu prosto
od producentów, dzięki czemu ceny
są niższe. Docelowo na klientów czekać będzie około tysiąca produktów
belgijskich producentów.
metrotime.be.
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Belgia włącza się do działań w Syrii
Rząd w Brukseli zamierza skierować
sześć myśliwców F-16 do podjęcia
działań w ramach koalicji dowodzonej przez USA.
Belgijskie myśliwce rozpoczną ataki
z powietrza w Syrii po 1 lipca.
– Nasze zaangażowanie w Syrii będzie się ograniczać wyłącznie do
obszarów kontrolowanych przez
ISIS bądź przez inne ugrupowania
terrorystyczne z nim powiązane – zastrzegł rzecznik premiera belgijskiego rządu Charlesa Michela.
Stany Zjednoczone, które od wielu miesięcy starały się nakłonić
władze w Brukseli do większego
zaangażowania w walce przeciw
Państwu Islamskiemu, przyjęły
decyzję Brukseli z wielkim zadowoleniem. W specjalnie wydanym
oświadczeniu ministerstwo obrony
USA podkreśliło, że jest to krok we
właściwym kierunku.
deredactie.be
Małe szanse na sukces na Euro
2016
W listopadzie ubiegłego roku Belgia
objęła na jakiś czas prowadzenie w
rankingu FIFA (obecnie zajmuje
drugie miejsce). Wówczas pojawiły
się opinie, że ten zespół będzie w
stanie wygrać Euro 2016.
„Takie zespoły jak Hiszpania,
Niemcy czy Francja mają ogromne
możliwości. Obok Włoch i Portugalii
jesteśmy w gronie outsiderów” – powiedział Wilmots w wywiadzie dla
włoskiego dziennika „La Gazzetta
dello Sport”.
„Dobrze pracowaliśmy, tak jak przez
ostatnie 30 lat. Belgia zakwalifikowała się do dwóch ostatnich wielkich
turniejów z rzędu. Jeżeli unikniemy
kontuzji, możemy osiągnąć półfinał,
a później wszystko może się wydarzyć” – podkreślił Wilmots.
Belgia w mistrzostwach Europy
zagra w grupie E z Włochami,
Irlandią i Szwecją. Będzie musiała
sobie radzić bez kontuzjowanego
obrońcy Manchesteru City Vincenta
Kompany’ego.
„De Standaard”
Żołnierze podejrzewani o kontakty
z dżihadystami
60 belgijskich żołnierzy jest pod obserwacją wojskowego wywiadu w
związku z podejrzeniami o ekstremizm. Informację podała belgijska
agencja prasowa powołując się na
Ministerstwo Obrony.
Zachowanie i wypowiedzi 60 żołnierzy wzbudziły podejrzenia przełożonych. A ponieważ – jak podkreśla
resort obrony – radykalizacja następuje bardzo szybko, zapadła decyzja
o ich uważnej obserwacji. Belgijskie
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Źródło: www.tvp.info

władze po marcowych zamachach
były krytykowane za to, że ignorowały doniesienia o ekstremistycznych
zachowaniach.
Obserwowani żołnierze nie będą już
wysyłani do pilnowania porządku
na ulicach, nie będą brali udziału
w zagranicznych misjach, ale pozostaną w wojsku.
Resort obrony tłumaczy to gwarantowaną swobodą wypowiedzi.
Dodaje, że nie można zwolnić nikogo za przekonania.
gva.be
Lekcje islamu i sale modlitewne
dla muzułmanów
Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
(nadzorujące we Flandrii szkolnictwo katolickie) pracuje nad modelem szkolnym, w którym islam i
inne religie w szkołach we Flandrii
będą traktowane tak samo. Więcej
miejsca będzie dla symboli religijnych takich jak chusty, specjalne
miejsca do modlitwy dla muzułmanów obok katolickiej kaplicy, oraz
pozaszkolne dobrowolne „spotkania
z innymi religiami”.
Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen twierdzi, że „poprzez wprowadzenie do szkół islamu i innych
religii wzmocni się katolicyzm. Nie
będziemy mieszać religii, ale w szkole obok kaplicy chrześcijańskiej
powinien także znaleźć się pokój
do modlitw dla muzułmanów, a noszenie chust nie powinno być zabronione”. W szkołach katolickich ma
być wkrótce tyle samo miejsca dla
katolików, jak uczniów innych religii. „Zapraszamy do naszych szkół
wszystkich uczniów, nie muszą być
katolikami”.
„Dlaczego nie doktryna Latającego
Potwora Spaghetti?” – pyta oburzony Bart de Wever (burmistrz
Antwerpii). Zamiast islamu powinny
być lekcje obywatelskie, albo etyki
– dodaje. „Kolejna propozycja błędnej reformy. Islam we Flandrii musi

mieć charakter podobny do chrześcijaństwa, bardziej laicki” – powiedział de Wever za pośrednictwem
Twittera.
gva.be
Nowa kampania Vlaams Belang
Nie będziemy już poddawać się islamskiemu terrorowi – powiedział
przewodniczący Vlaams Belang na
spotkaniu z tysiącami zwolenników
w Antwerpii. „Jeżeli jest coś takiego
jak integrowanie, musi istnieć także
odintegrowanie”.
Głównym celem nowej kampanii
VB pod hasłem „Islamterreur: ondergaan of terugslaan”, jest deislamizacja społeczeństwa i zwiększenie
środków dla policji i wymiaru sprawiedliwości.
VB chce ukrócić finansowanie islamu z zagranicy i żąda stałego nadzoru nad meczetami. Przede wszystkim jednak dąży do tego, żeby islam
nie był w Belgii uznany jako religia.
Chce także całkowicie wstrzymać
imigrację dla osób z krajów muzułmańskich. „Kto nie chce się integrować, niech wyjeżdża z Belgii. Z
wielką przyjemnością będziemy «odintegrowywać» wyznawców islamu.
Odbierać obywatelstwo i wydalać z
Belgii”.
VB uważa, że marcowych zamachów
w Brukseli można było uniknąć,
gdyby państwo prowadziło inną politykę imigracyjną, a sądownictwo
działało sprawniej. „Jeśli rząd może
znaleźć 1 mld euro do przyjmowania
azylantów, powinien także znaleźć
pieniądze dla naszych sił bezpieczeństwa i wojska”.
Senator Anke Van Dermeersch
powiedziała: „Kobiety zawsze były
pierwszymi ofiarami islamizacji. Dla
nas kobiet wybór jest prosty. Nie islam, ale wolność”.
gva.be
Opracowała:
Karolina Morawska
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Zmiany w sektorze czeków
usługowych - PC 322.01

W wyniku zmian spowodowanych ostatnią reformą państwową zostały uchwalone nowe prawa dotyczące sektora czeków
usługowych. Zmiany te dotyczą
uprawnień i autonomicznych przepisów poszczególnych regionów:
Flamandzkiego, Walońskiego oraz
stołecznego Brukseli.
Na dzień dzisiejszy wprowadzono dopiero nieliczne zmiany, ale
wciąż trwają negocjacje dotyczące
projektów nowych ustaw. Poniżej
przedstawię zaistniałe zmiany w
poszczególnych regionach.
Region Flamandzki:
Cena czeku pozostaje bez zmian –
€9 za pierwsze 400 czeków oraz €10
za kolejne 100 w roku. Rodzina może zamówić maksymalnie 1000 czeków na rok – 800 za €9 i 200 za €10.
Wymóg utrzymania w nowych angażach 60% z grupy zasiłkowej:
Dotychczasowe przepisy prawne dotyczące sektora czeków usługowych
regulowały zatrudnianie nowych
pracowników. Nowe angaże musiały zachować następujący stosunek
na kwartał:
60% nowych pracowników z grupy
pobierających zasiłki dla bezrobotnych lub zasiłki socjalne oraz 40%
nowych pracowników z tzw. „wolnego” rynku. Firmy, które nie stosowały się do tego przepisu, zagrożone
były różnymi sankcjami lub nawet
odebraniem licencji na wykonywanie usług.
Rząd regionu flamandzkiego
uchwalił zniesienie tego przepisu z
dniem 31/03/2015 i od tej pory nie
obowiązuje on już przedsiębiorstwa
znajdujące się na terenie Flandrii.

Fundusz szkoleniowy w sektorze
czeków usługowych
Wszystkie zasady dofinansowywania projektów szkoleniowych w
przedsiębiorstwach czeków usługowych pozostały te same z tą tylko różnicą, że decyzje przyznawania
dotacji należą od 01/07/2014 do kompetencji rządów regionalnych.
Ciekawostką jest również pozostawienie premii szkoleniowej wypłacanej pracodawcy zatrudniającemu pracowników z grupy 60% we
Flandrii, nawet pomimo zniesienia
tego wymogu przy zatrudnianiu nowych pracowników. Premia wynosi
€150 w przypadku podjętego przez
pracownika szkolenia wynoszącego
minimum 9 godzin lub €350 w przypadku szkolenia wynoszącego minimum 18 godzin, pod warunkiem
odbycia tegoż szkolenia w przeciągu
pierwszych 3 miesięcy zatrudnienia.
Ulga podatkowa
30% ulga podatkowa zostaje zachowana, czyli rzeczywista cena czeku
usługowego o wartości €9 wynosi
€6,30 po zastosowaniu ulgi podatkowej.
Małżonkowie lub partnerzy, żyjący
w zarejestrowanym prawnie związku, mają oboje prawo do ulgi podatkowej w przypadku gdy każdy z nich
osobno dokonał zakupu czeków na
swoje konto w Sodexo. Maksymalna
ulga podatkowa na rok to €1400.
Region stołeczny Brukseli:
Rząd regionu stołecznego Brukseli
uchwalił w dniu 19 października
nowe przepisy dotyczące sektora
czeków usługowych:
Do 2020 roku cena czeków nie ulegnie zmianie, czyli wynosić będzie €9.
Wymóg utrzymania w nowych angażach 60% z grupy zasiłkowej:
Na terenie Brukseli przepis ten został zachowany, ale uległ nieznacznej modyfikacji. Do grupy zasiłkowej
zaliczeni zostali również bezrobotni
zatrudnieni tylko na część etatu,
oraz młodzi absolwenci wyłączeni
z prawa do zasiłku.
Udział 60% będzie obliczany na bazie
roku kalendarzowego a nie tak jak
uprzednio, kwartalnie.
Zatrudnianie pracowników o niskich kwalifikacjach będzie promowane.
Wprowadzone zostały premie dla
przedsiębiorstw osiągających wyso-

kie wyniki w zatrudnianiu pracowników z grupy zasiłkowej oraz dla tych
przedsiębiorstw, które przodują w
używaniu czeków elektronicznych.
Fundusz szkoleniowy w sektorze
czeków usługowych
Podobnie jak w regionie Flamandzkim nie wprowadzono żadnych zmian.
Ulga podatkowa
Od 2016 roku wysokość ulgi podatkowej zostaje zmieniona z 30% na
15%.
Region Waloński:
Cena czeku pozostaje również €9.
Wymóg utrzymania w nowych angażach 60% z grupy zasiłkowej:
Na terenie Walonii przepis ten obowiązuje nadal bez zmian ze wszystkimi konsekwencjami.
Fundusz szkoleniowy w sektorze
czeków usługowych
Podobnie jak w innych regionach
nie wprowadzono żadnych zmian.
Ulga podatkowa
Od stycznia 2015 roku wprowadzona
została zmiana wysokości ulgi podatkowej w regionie Walońskim.
Ulga podatkowa za czeki zakupione w okresie od 01/01/2015 do
31/12/2015 wynosi €0,90 za czek i
dotyczy tylko pierwszych 150 zakupionych czeków.
Małżonkowie lub partnerzy, żyjący w
zarejestrowanym prawnie związku,
mają oboje prawo do ulgi podatkowej w przypadku, gdy każdy z nich
osobno dokonał zakupu czeków na
swoje konto w Sodexo.
Iwona Cieszyńska
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Były sobie elektrownie
Belgijskie elektrownie atomowe
od dawna były na cenzurowanym.
Po marcowych zamachach terrorystycznych w Brukseli mniej
lub bardziej oficjalne doniesienia
oraz niepodważalne fakty spowodowały lawinę pytań i komentarzy.
Czy rzeczywiście celem ataków
terrorystycznych miały być elektrownie atomowe, a znalezione u
terrorystów taśmy tego dowodzą?
Czy tajemnicza śmierć pracownika ochrony jednej z elektrowni
ma z tym związek? Czy prośby
Niemców i Luksemburczyków o
zamknięcie elektrowni są uzasadnione? Dlaczego najpierw Belgia a
potem Holandia zakupiły jod aby
rozdać go mieszkańcom obu krajów? Odpowiedzi na te pytania są
trudne, dlatego spróbujmy niektóre fakty trochę uporządkować.
Taśmy
Dowody na to, że planowano atak
na belgijskie elektrownie, ujrzały
światło dzienne zupełnie nieoczekiwanie. Podczas jednej z akcji
przeprowadzonej przez antyterrorystów w brukselskiej Molenbeek,
znaleziono kilkugodzinne nagranie
przedstawiające rejestrację z ukrytej kamery ważnego urzędnika
belgijskiego programu jądrowego.
Dokładnie – dyrektora elektrowni
atomowej. Na trwającym kilka godzin nagraniu widać było między
innymi drzwi jego domu oraz jego
samego wchodzącego i wychodzącego z budynku.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Oficjalnie służby nie przywiązywały do nagrania wielkiego znaczenia.
W świat poszła informacja, że celem
dżihadystów nie były elektrownie,
chodziło im o szantażowanie belgijskiego dyrektora. A jednak coś
musiało być na rzeczy, skoro po
znalezieniu taśm władze wysłały w
okolice dwóch elektrowni stacjonujące w pobliżu wojsko.
Kiedy w marcu na lotnisku i w brukselskim metrze wybuchły bomby,
wojsko zarządziło ewakuację elektrowni atomowej Tihange położonej
niedaleko Liege. Zminimalizowano
także personel w obu belgijskich
elektrowniach – Doel i Tihange.
Jak oświadczył rzecznik belgijskiego
nadzoru nuklearnego AFCN – „pozostali tam tylko ci, którzy naprawdę
musieli”.
Potem wyszło na jaw, że na wniosek
belgijskich służb bezpieczeństwa,
w listopadzie 2015 roku, jedenastu
pracownikom cofnięto pozwolenia
na wejście na teren elektrowni w
Tihange. Już wtedy służby podejrzewały, że terroryści z Państwa
Islamskiego obserwują osoby zatrudnione w elektrowni.
W toku dalszego śledztwa okazało się, że osoby zaangażowane w
inwigilację pracowników elektrowni współpracowały z braćmi El
Bakraoui – głównymi organizatorami ataków w Paryżu i Brukseli.
Przedstawiciel Belgijskiej Agencji
Federalnej ds. Kontroli Atomowej w
wywiadzie dla gazety „The Times”

powiedział, że sposób w jaki terroryści inwigilowali pracowników
wskazuje na to, iż ich celem było
zdobycie materiałów radioaktywnych i skonstruowanie tak zwanej
„brudnej bomby”.
„Brudna bomba” oraz wszelkiego
rodzaju broń niekonwencjonalna,
to w rękach terrorystów nie tylko
narzędzie zniszczenia, ale także instrument siania paniki. Skutki takiego ataku trudno sobie wyobrazić.
Ochroniarz
Kolejnym ogniwem w łańcuszku
„zbiegów okoliczności” związanych
z belgijskimi elektrowniami atomowymi było tajemnicze zabójstwo
strażnika elektrowni Tihange, które miało miejsce dwa dni po zamachach w Brukseli.
Do zabójstwa doszło wieczorem, gdy
ochroniarz wybrał się na spacer z
psem. Napastnicy zastrzelili mężczyznę i zwierzę, po czym zabrali przepustkę do elektrowni. Wejściówkę
dezaktywowano natychmiast po
odkryciu morderstwa. Aresztowano
kilka osób pochodzenia arabskiego.
Policja odmówiła komentarza, powołując się na dobro toczącego się
dochodzenia, co podsyciło i tak już
duże napięcie panujące w Belgii.
Sąsiedzi
Najpierw Niemcy, a potem Luksemburg, zwróciły się do Belgii, aby
ze względów bezpieczeństwa, wyłączyły tymczasowo reaktory jądrowe
Tihange 2 i Doel 3. Obawy co do bezpieczeństwa belgijskich obiektów
wyrażane były od dawna, zwłaszcza
że władze niejednokrotnie potwierdzały istnienie niewielkich pęknięć
na osłonach niektórych reaktorów.
Niemcy, które zamierzają całkowicie odejść od energetyki jądrowej do
2022 roku, są wrażliwe na kwestie
bezpieczeństwa elektrowni atomowych poza swymi granicami. Berlin
obawia się o stan zbiorników ciśnieniowych belgijskich reaktorów.
Początkowo Belgia odmówiła prośbie sąsiadów, uzasadniając swoją decyzję tym, że „reaktory znajdują się
pod najściślejszą kontrolą”. Jednak
na początku kwietnia reaktorami
Tihange 2 i Doel 3 zajęła się nowo
utworzona niemiecko-belgijska
grupa robocza ds. bezpieczeństwa
nuklearnego. Niemiecki resort poinformował, że eksperci z obu kra-
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jów opowiedzieli się za dalszymi
badaniami i że Belgia wystąpiła już
z propozycjami w tej sprawie.
Jod
Bohaterem kolejnego rozdziału
opowieści o elektrowniach jest
jod. Wszystko zaczęło się pewnego
kwietniowego dnia, kiedy belgijska
minister zdrowia Maggie De Block
oświadczyła, że 11 milionów mieszkańców tego kraju otrzyma prewencyjnie tabletki jodu. W przypadku
skażenia radioaktywnego doustne
podawanie jodu w tabletkach albo w
tzw. płynie Lugola zapobiega wchłanianiu przez tarczycę niebezpiecznych, promieniotwórczych izotopów
jodu z atmosfery.
Do tej pory władze zapewniały tabletki jodu jedynie mieszkańcom
terenów w promieniu 20 km od
ośrodków nuklearnych. Jednak
tym razem belgijska Wyższa Rada
ds. Zdrowia zaleciła prewencyjną
dystrybucję jodu wśród wszystkich
mieszkańców w promieniu 100 km
od tych miejsc. „A ponieważ Belgia
to niewielki kraj, objęci tym zostaną
wszyscy mieszkańcy” – wyjaśniła pani minister. Nie podano kosztu całej
operacji.
Nie umilkły jeszcze echa tej decyzji,
kiedy media podały, że Holendrzy
także będą rozdawać tabletki z
jodem wszystkim mieszkańcom
zabezpieczając się w ten sposób
przed skażeniem radioaktywnym.
Wcześniej holenderskie władze
rozdawały tabletki jodu wszystkim
osobom do 40. roku życia zamieszkującym na terenach w promieniu
20 km od ośrodków nuklearnych.
Teraz zasada ta będzie dotyczyć
również wszystkich osób do 18. roku
życia i kobiet w ciąży mieszkających
w promieniu 100 km od elektrowni
atomowych. Jod otrzymają miesz-

Źródło: www.tvn24.pl

kańcy zachodniej Holandii, gdzie
mieści się elektrownia w Borssele,
południa kraju w pobliżu niemieckiej elektrowni Emsland, oraz sąsiedztwa obu elektrowni belgijskich
w Doel i Tihange. Reszta tabletek ma
być rozdana turystom, przyjezdnym
czy innym potrzebującym osobom.
Jakie wnioski można wyciągnąć z
powyższych informacji?
Niepokój władz okazuje się całkowicie uzasadniony. Wiadomo, że po
atakach terrorystycznych Państwo
Islamskie mogło uprowadzić eksperta jądrowego w celu budowy
„brudnej bomby”. Odpowiedzialni
za samobójcze ataki bracia Ibrahim
i Khalid el-Bakraoui mogli być zamieszani w spisek związany z rozmieszczeniem promieniotwórczej
substancji w gęsto zaludnionych
rejonach.

Do tego dochodzą uzasadnione
obawy co do stanu technicznego
belgijskich reaktorów. Wprawdzie
belgijska agencja bezpieczeństwa
nuklearnego (AFCN) twierdzi, że
obie elektrownie „odpowiadają najbardziej restrykcyjnym wymogom
bezpieczeństwa”, jednak z jakiegoś
powodu minister zdrowia podjęła
decyzję o rozszerzeniu programu
wydawania tabletek jodu.
Zakończenia tej opowieści dopisać
nie można. Chyba że w większości oparta będzie na spekulacjach.
Fakty znają tylko belgijskie służby,
a opinia publiczna może tylko snuć
domysły.
Co nam pozostało? Jak mówi stare
przysłowie „pożyjemy, zobaczymy”…
Anna Janicka

DYREKCJA FIRMY ACTOPLUS HOME SERVICES SERDECZNIE DZIĘKUJE
WSZYSTKIM PANIOM ZA WSPÓŁPRACĘ ORAZ WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS
PODCZAS SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO.

Actoplus Home services, Mechelsesteenweg 151, 2018 Antwerpen,
tel. 03/345 00 00 email: info@actoplus.be

Masz problem z językiem niderlandzkim ! Potrzebujesz
otrzebujesz pomocy w sprawach urz
urzędowych !
Rzetelnie i szybko pomagam w załatwianiu różnych spraw: założenie własnej
asnej dzia
działalności,
rejestracja w urzędzie, wypełnianie wniosków, pisanie podań, CV i listu motywacyjnego...
Potrzebujesz wsparcia tłumacza na spotkaniu, u lekarza, w szkole, na policji, w ssądzie...
oraz wszelkie tłumaczenia z j. polskiego na j. niderlandzki i odwrotnie
Monika Mataczyńska
Tłumacz przysięgły przy sądzie
dzie pierwszej instancji w Antwerpii
Kontakt: tel. +32 499 740 889, e-mail:
mail: mataczynska.monika@gmail.com
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Komunikat dotyczący obywateli RP
posiadających równocześnie
obywatelstwo innego państwa

W związku z pojawiającymi się w
ostatnim czasie wątpliwościami
co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu
polskiej granicy państwowej przez
obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy,
że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas
kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.
Jeśli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa
zdecyduje się na legitymowanie się
dokumentem podróży wydanym
przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej
sytuacji będą dotyczyły jej przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie
powinni spełnić obywatele państw
trzecich. Przykładowo ograniczony
będzie czas dozwolonego pobytu w
RP (czyli 90 dni w okresie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie
uznane za naruszenie prawa skutkujące sankcjami.

Źródło: www.premier.gov.pl

Odmiennie jednak będzie traktowana osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze
państwa trzeciego, która sama przy
odprawie paszportowej aktywnie powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji
funkcjonariusz Straży Granicznej
będzie zobowiązany do traktowania
takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela (art. 3 ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie
polskim - Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z
późn. zm.) Konsekwencją powyższego będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego
do przekroczenia granicy.

paszportem tego państwa – funkcjonariusz Straży Granicznej zamieszcza w jej paszporcie odcisk stempla
kontroli granicznej, który stanowi
potwierdzenie daty wjazdu na terytorium RP. Zgodnie z Kodeksem
Granicznym Schengen, obywatele
państw trzecich, których nie dotyczy obowiązek posiadania wiz, mogą przebywać na terytorium RP i
innych państw obszaru Schengen
przez 90 dni w okresie 180-dniowym, jeżeli m.in. posiadają ważny
dokument podróży uprawniający
do przekraczania granicy i wystarczające środki utrzymania na czas
planowanego pobytu.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy i nasze dążenie do zapewnienia
przekraczającym granicę sprawnej
odprawy paszportowej, uprzejmie
sugerujemy osobom posiadającym
oprócz obywatelstwa polskiego również obywatelstwo innego państwa, a
w przyszłości zamierzającym odbyć
podróż do Polski, aby z odpowiednim wyprzedzeniem podjęły kroki
zmierzające do uzyskania polskiego
dokumentu paszportowego.

Przekroczenie 90-dniowego okresu pobytu w okresie 180-dniowym
skutkuje dla cudzoziemca poniesieniem konsekwencji naruszenia
obowiązującego prawa, takimi jak
np. orzeczenie grzywny w wysokości do 500 złotych, czy wpisanie jego danych osobowych do Systemu
Informacyjnego Schengen dla celów
odmowy wjazdu.

Rekomendacja, by podczas odprawy
granicznej okazywać funkcjonariuszom Straży Granicznej polski dokument uprawniający do przekroczenia granicy, wynika z przepisów
polskiego prawa (art. 3 ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie
polskim -Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z
późn. zm.)
Polscy obywatele decydujący się na
przekroczenie polskiej granicy państwowej i okazujący przy tej okazji
zagraniczny dokument podróży
(paszport państwa, którego obywatelstwo również
posiadają) powinni być świadomi
procedur stosowanych w takich
sytuacjach. Przy
przekraczaniu
granicy zewnętrznej państw strefy
Schengen przez
osobę będącą
obywatelem państwa trzeciego i
legitymującą się

Jeżeli w trakcie odprawy granicznej
przy wyjeździe z Polski funkcjonariusz Straży Granicznej stwierdzi, że
osoba legitymująca się paszportem
innego państwa nie posiada w tym
paszporcie odcisku stempla kontroli granicznej poświadczającego
datę wjazdu do Polski lub też przekroczyła 90-dniowy okres pobytu w
okresie 180-dniowym – obowiązany
jest podjąć stosowne czynności wyjaśniające, w trakcie których może
okazać się, że osoba zainteresowana
posiada także obywatelstwo polskie.
Od tego momentu funkcjonariusz
Straży Granicznej ma obowiązek
traktować taką osobę wyłącznie
jako obywatela polskiego. W takim
przypadku nie mogą być wobec tej
osoby zastosowane sankcje z powodu przekroczenia dozwolonego
okresu pobytu w Polsce, jednakże
będzie od niej wymagane okazanie ważnego polskiego dokumentu umożliwiającego przekroczenie
granicy RP.
Magdalena Tomaszewska
Komenda Główna Straży
Granicznej
strazgraniczna.pl
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Polska wprowadza kontrole graniczne
Kontrola na granicy wewnętrznej
Polski zostanie przywrócona od 4
lipca do 2 sierpnia w związku ze
Światowymi Dniami Młodzieży,
oraz szczytem NATO.
Kontrola będzie się odbywać
na wewnętrznej granicy Unii
Europejskiej z: Niemcami,
Słowacją, Czechami i Litwą, a także w portach i na lotniskach. Ma
to na celu „przeciwdziałanie wjazdowi do Polski osób, które mogą
zakłócić porządek publiczny lub w
inny sposób stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa”.

do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji
narkotyków oraz urządzenia do kontroli radiometrycznej.

Kontrola na wyrywki
Działania kontrolne będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach
na trasach przecinających granicę.
Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie w oparciu o mobilne patrole Straży Granicznej, wykorzystujące pojazdy specjalistyczne
tzw. schengenbusy. Są one wyposażone w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych, urządzenia

Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy
sobie dokumenty potwierdzające
tożsamość i obywatelstwo – dowód
osobisty lub paszport. Obywatele
państw trzecich są zobowiązani do
posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy
(paszportu) oraz potwierdzających
prawo pobytu w Polsce, czyli np.
wizy.

Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy – inaczej niż na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej,
wobec wytypowanych osób na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby
innych państw. Przywrócenie kontroli – jak zapewnia SG – nie będzie
uciążliwe dla obywateli, a kontrole
będą miały charakter doraźny.

W przypadku zidentyfikowania
osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostaną wydane
decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski.
Zgodnie z prawem wspólnotowym
czasowe przywrócenie kontroli
granicznych możliwe jest w szczególnych sytuacjach, związanych z
zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, na przykład przy okazji
organizacji międzynarodowych imprez masowych.
PAP
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Neo-Boski Jubileusz
W sobotę 21 maja brukselski
Teatr Saint-Michel po raz piąty po
brzegi wypełniła rozchichotana
publiczność Brukselskich Nocy
Kabaretowych. W trakcie jej oficjalnego otwarcia organizatorzy wywołali na scenę i nagrodzili czterech
najwierniejszych miłośników Benki
obecnych na wszystkich edycjach i
zamawiających bilety poprzez stronę www.benka.be
Okazja była szczególna, nie tylko
ze względu na piątą edycję Benki.
Jej gość specjalny obchodzi właśnie
15-lecie działalności. Chodzi oczywiście o top polskiej sceny kabaretowej, czyli kabaret „Neo-nówka”.
Jubileuszowa trasa formacji rozpoczęła się w grudniu 2015 roku i
potrwa do końca 2016 roku. Wielka
trójka z Wrocławia postanowiła zahaczyć w tym czasie o Brukselę, by
zaprawdę po europejsku zabawić się
“za Wasze pieniądze”.
Brukselka to swoisty rodzynek – bo
do żadnych innych zagranicznych
destynacji chłopaki nie taszczą ze
sobą, ani swoich niebiańskich dekoracji, ani genialnie muzycznie doświetlających ich od lat “Żarówek”.
Neo-Nówka założona została w roku 2000 we Wrocławiu przez grupę
studentów, którzy zamiast pilnie się
uczyć, postanowili zająć się czymś
pożytecznym. Skład bywał różnoraki, unormował się jednak na trzech

przedstawicielach gatunku męskiego (Roman, Radek, Michał).
Zasłynęli skeczami o moherowych
beretach, którymi ściągnęli na siebie niechęć miłośników jedynego
słusznego radia i co bardziej radykalnych księży, którzy obłożyli ich
ekskomuniką.
Uprawiają satyrę polityczną i
społeczną ukazując wszechogarniający absurd. Ukazują ironię
przemian społeczno-kulturalnych
Polski, a zwłaszcza jej mieszkańców. Oglądając ich odnieść można
wrażenie, że gdzieś już się to widziało. Artyści nie stronią od trudnych
tematów, ale pokazują je w sposób
zwiewny, lekki i subtelny. Cechuje
ich naturalność i bezkompromisowość. A pomysłów na numery im
nie brakuje. Podczas 15 lat swojego
istnienia Neo-Nówka stworzyła kilka
programów scenicznych i telewizyjnych, nagrała dwa DVD i zdobyła
wiele nagród na festiwalach. Skecz
‘Niebo’ został okrzyknięty Skeczem
Trzydziestolecia w ramach plebiscytu zorganizowanego przez Przeglądu
Kabaretów PAKA.
W Brukseli „święta trójca” ponownie zdołała zaskoczyć widzów. Poza
największymi hitami kabaretu zobaczyć można było parę nowych niespodzianek. Pojawiły się również
nowości w kultowych już tekstach i
postaciach. Dla tych artystów każdy

spektakl to nowe wyzwanie, a ponieważ kochają wyzwania, nienawidząc
jednocześnie nudy, spontanicznie
przystępują do zabawy idąc na „żywioł” – zgrabnie przetwarzając i improwizując.
W programie zobaczyliśmy wyraziste postacie, kąśliwe puenty i
charakterystyczną dla Neo-Nówki
zawadiackość. Obecne były także
„miejscowe” hasła, kąśliwe uwagi na
temat m.in. Siemiatycze, Manneken
PiS , europosłowie, Quick, potwierdzające fakt, że grupa jednak pewne
przygotowania do występu dostosowujące je do realiów stolicy Europy
poczyniła.
Nie zabrakło również, do czego
formacja zdążyła już widzów przyzwyczaić, autorskich piosenek i
muzyki na żywo (niekończące się
bisy – „Wczasy w Brukseli” – gdzie
Radek nieomal wyzionął ducha).
Jak mawiają znawcy tematu: „Tego
jeszcze nie grali”. To po prostu trzeba było zobaczyć!
Helena Brylska
fot. KobusArt

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom: Airport Transport.be, Brzoska Construction, Łódzkie
House, Diversa Print, Save-Insurance, Propre +, Niedziela.nl, Niedziela.be, Spartan Fitness Club, Sklep u
Pawła, KobusArt. Gorące podziękowania dla fantastycznych patronów medialnych TVP 2 i TVP Rozrywka,
Antwerpia Po Polsku, Gazetka, IPSA24.be, Wizytówka, Impra TV, Radio Róża, Link to Poland. Wyrazy uznania
dla sklepów dystrybuujących bilety, genialnej publiczności oraz wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu
5 edycji BENKI.
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Przegląd
prasy
polskiej
Polacy stali się bogatsi od Greków
Przegoniliśmy w poziomie życia
pierwszy kraj zachodniej Europy.
Za dwa lata pokonamy kolejny,
Portugalię – pisze „Rzeczpospolita”.
Z najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego
(MFW) wynika, że przy uwzględnieniu realnej mocy nabywczej walut
narodowych, w 2015 roku dochód
na mieszkańca wynosił w Grecji 26
449 dolarów, a w Polsce był o 6 dolarów wyższy. Jak przewiduje MFW,
w przyszłym roku różnica ta ma wynosić już półtora tysiąca dolarów.
12 lat temu, gdy nasz kraj przystępował do Unii, od Greków dzieliła
nas przepaść. Wówczas ich dochód
narodowy na mieszkańca wynosił 96
proc. średniej Wspólnoty. Polski był
niemal dwukrotnie niższy (49 proc.).
Według prognoz MFW, już w 2018
roku pokonamy pod względem poziomu życia inne państwo zachodniej Europy – Portugalię. Wówczas
dochód na mieszkańca wyniesie
tam 30 134 dolary, podczas gdy u
nas 30 692 dolary.
„Rzeczpospolita”
Rusza budowa tarczy antyrakietowej USA w Polsce
Baza w Redzikowie pod Słupskiem
ma być gotowa za dwa lata. Koszt
budowy wyniesie 300 milionów
dolarów. Podobna powstała już w
Rumunii i oczekuje na ostateczną

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

zakończony. Polska nie otrzymała
bowiem pełnych informacji o każdym z kandydatów.
„Rzeczpospolita”

certyfikację.
Powstanie baz budzi obawy Rosji,
choć oficjalnie nie posiada ona
rakiet, które mogą być zniszczone
przez systemy mające być zainstalowane w Polsce. Dlatego wartość
obronna inwestycji leży przede
wszystkim w samym powstaniu
ważnej amerykańskiej instalacji
obronnej w naszym kraju, a także
w związanym z tym stacjonowaniu
wojsk ze Stanów Zjednoczonych w
Polsce.
Żołnierzy amerykańskich będzie
około 300. Obok powstanie polska jednostka z 250 wojskowymi.
Oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
„Nasz Dziennik”
Uchodźcy na razie nie przyjadą do
Polski
Pierwsza grupa imigrantów z obozów w Grecji i Włoszech miała przybyć do Polski na początku marca.
Jednak proces relokacji uchodźców
zakończył się fiaskiem. Wnioski wyselekcjonowanych azylantów zostały anulowane.
Do Polski miało przybyć w pierwszej
grupie łącznie 100 uchodźców – 65 z
obozu w Grecji oraz 35 z Włoch. Były
to osoby pochodzące z Syrii, Iraku,
Jemenu i Erytrei. Kolejni imigranci
mieli przybywać do Polski co trzy,
cztery miesiące w grupach do 150
osób.
Przygotowania do
przyjęcia pierwszych 100 imigrantów rozpoczęły się
już w grudniu, zakończyły się one
jednak niepowodzeniem. Powodem
był brak współpracy
z Włochami, którzy
nie zapewnili dostępu do aplikantów.
Procedura weryfikacyjna miała zaś
zapewniać bezpośredni wywiad z
cudzoziemcami,
którzy mieli przybyć
do Polski.
W przypadku Grecji
proces relokacji
również nie został

Lekarz bazgrze, chory cierpi.
Dokumentacja medyczna w większości przychodni, ambulatoriów,
a nawet w szpitalach w Polsce jest
fatalna.
Wpisy są nieczytelne, brak w nich
podstawowych danych, a nawet
błędnie załączone są wyniki badań.
Ambulatoria i szpitale niedbale
prowadzą dokumentację medyczną
– oceniła Najwyższa Izba Kontroli.
Nieprawidłowości dotyczą nie tylko kwestii formalnych, ale w części przypadków świadczą o braku
należytej staranności w dokumentowaniu procesu diagnozowania i
leczenia pacjentów – twierdzi NIK.
Inspektorzy skontrolowali niemal 2
tys. indywidualnych dokumentacji
medycznych. – W trzech czwartych
stwierdzili błędy i uchybienia. W
jednej czwartej dokumentacji odnotowali więcej niż pięć uchybień
różnego rodzaju.
Bałagan w dokumentacji może prowadzić do tragedii. W ekstremalnych wypadkach za niedbalstwo
chorzy płacą nawet życiem.
„Gazeta Polska Codziennie”
Rośnie liczba przestępstw
nieletnich
Tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku przestępstwa popełniło ponad 11,1 tys. nieletnich. To o
24,4 proc. więcej niż przed rokiem.
Dzieci najczęściej popełniają przestępstwa kryminalne (prawie 11. tys.
przypadków), kradną, biorą udział w
bójkach, niszczą mienie (ponad 4,7
tys. przypadków) i odpowiadają za
posiadanie lub handel narkotykami
(prawie 3,7 tys. przypadków).
Jak zauważają eksperci, udział nieletnich w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw znowu się zwiększa. Obecnie wynosi już ok. 6 proc.,
podczas gdy w I kwartale ubiegłego
roku kształtował się na poziomie 4,2
proc.
„Dziennik Gazeta Prawna”
W całej Polsce dworce do rozbiórki
PKP do końca 2016 roku planuje wyburzenie ponad 1600 dworców, które
są w fatalnym stanie technicznym.
Do likwidacji przeznaczono budynki
od lat nieużywane, których rewitalizacja byłaby bardzo kosztowna.
Wyburzane przez PKP SA budynki
to w głównej mierze nieużywane od
lat magazyny i budynki techniczne,
które nie pełnią żadnych funkcji
związanych z obsługą pasażerów.
„Gazeta Polska Codziennie”
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Matura będzie trudniejsza
Ministerstwo Edukacji Narodowej
przygotowuje reformę egzaminu
dojrzałości.
Na maturze mniej będzie testów,
za to więcej zagadnień wymagających rozbudowanych odpowiedzi
pisemnych, i to nie tylko z polskiego, ale także z innych przedmiotów.
Większy nacisk położony zostanie
na sprawdzenie wiedzy, a nie tylko
umiejętności rozwiązywania testów.
Maturzyści będą musieli udowodnić, że przeczytali lektury i znają ich
kontekst historyczny.
Zmieni się także samo przygotowanie do matury. Więcej lekcji poświęconych zostanie polskiej literaturze
i historii, a nauka w liceach zostanie
wydłużona z trzech do czterech lat.
Wiedza maturzystów ma się stać
bardziej wszechstronna, ponieważ
zniknie obecny obowiązek wybierania specjalizacji w drugiej klasie.
„Dziennik Polski”
„Szable w dłoń”
Sejmowa służba ma dostać uprawnienia podobne do policji. A także
nowe mundury galowe, szable i
czapki rogatywki.
Ubiory mają nawiązywać do czasów
międzywojennych, gdy sejmowi
strażnicy nosili granatowe uniformy
z czerwonymi wypustkami i dwurzędowe kurtki „ułanki”.
Nowy ubiór galowy z szablą byłby
stosowany tylko w nadzwyczajnych
sytuacjach, jak np. składanie wieńców i wizyty delegacji zagranicznych.
Wprowadzenie nowych mundurów
to jednak tylko jedna ze zmian, z
których większość ma służyć bezpieczeństwu parlamentu. Nowa ustawa
ma zakończyć proces przekształcenia straży marszałkowskiej w służbę
podobną do policji.
„Rzeczpospolita”
Prokuratura zajmie się błędami
lekarskimi
Specjalne komórki w prokuraturach
zajmą się sprawami zaniedbań w leczeniu, które trudno udowodnić, a
błędy lekarskie są najczęściej zamiatane pod dywan.
W zależności od szkody wyrządzonej
błędem lekarskim, sprawa trafi na
odpowiedni szczebel. Sprawy mniejszego kalibru trafią do prokuratury
okręgowej, a poważne do prokuratury regionalnej (dawniej apelacyjnej).
Dzięki specjalizacji sprawy błędów
medycznych będą wyjaśniane szybciej, sprawniej i z należytą rzetelnością.
Specjalne komórki w prokuraturach
„to ukłon w stronę pacjentów, którym nawet przy ewidentnych błę-

dach lekarskich trudno doczekać
się sprawiedliwości”.
„Rzeczpospolita”
Polska drzwiami i oknami stoi
Polska wyprzedziła Niemcy i Włochy
i jest największym eksporterem stolarki na kontynencie.
Ponad 1,5 mld euro warte były okna
i drzwi wyprodukowane w Polsce i
wysłane w 2015 r. do zagranicznych
odbiorców. Z takim wynikiem, o 13
proc. lepszym niż w 2014 r., wskoczyliśmy na najwyższy stopień podium
dla największych eksporterów stolarki otworowej w Europie.
PAP

Źródło: www.gospodarka.dziennik.pl

Program 500 Plus nie wystarczy
Specjaliści przekonują, że programowi 500+ powinna towarzyszyć budowa przedszkoli, mieszkań i rozwój
usług dla rodzin. Poprawianie sytuacji demograficznej w Polsce wyłącznie poprzez program „Rodzina
500 Plus” byłoby niewystarczające.
Potrzebne są także inne rozwiązania, jak rozwój różnych form opieki instytucjonalnej. To ułatwiłoby
łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci.
Potrzebne są również szeroko zakrojone programy polityki mieszkaniowej. Obecnie 45 procent Polaków
mieszka w przeludnionych kwaterach i trudno oczekiwać, by decydowali się na posiadanie potomstwa.
Z analiz demograficznych wynika, że tylko dzięki programowi
„Rodzina 500 Plus”
liczba ludności w
Polsce może być wyższa o 1,7 mln od tej,
którą przewidywały
poprzednie prognozy, nieuwzględniające tego programu.
fakty.interia.pl
Koniec z „mentolami”
Polska przegrała w
unijnym Trybunale
Sprawiedliwości
sprawę dotyczącą
papierosów mentolowych. Chodzi o
skargę złożoną przez
poprzedni rząd, na
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unijne przepisy zakazujące produkcji tego rodzaju papierosów.
Trybunał Sprawiedliwości uznał,
że zakaz jest zgodny z unijnym prawem.
Polska złożyła skargę w 2014 roku
argumentując, że zakaz spowoduje
„istotne konsekwencje gospodarcze”. Polski rząd twierdził również,
że papierosy mentolowe są obecne
na rynku polskim od 1953 roku i powinny być traktowane jak „wyroby
tradycyjne”.
Decyzja Trybunału Sprawiedliwości
UE oznacza, że papierosy mentolowe będą dostępne na rynku tylko
do 2020 roku, a potem bezpowrotnie znikną z półek sklepowych. W
Polsce papierosy mentolowe produkuje sześć fabryk. Na eksport trafia
ok. 70 proc. produkcji, z czego 50
proc. na rynki państw członkowskich UE.
rmf24.pl
Sześć osób przekroczyło nielegalnie granicę polsko-ukraińską, aby
… zrobić sobie zdjęcia.
W niedzielę 1 maja przed południem
funkcjonariusze z Medyki złapali
dwoje młodych ludzi, którzy przekroczyli granicę z Polski na Ukrainę
i z powrotem. Para 24-latków przyznała, że chcieli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia przy ukraińskim słupie
granicznym. Oboje zostali ukarani
mandatami.
Podobne przypadki odnotowano
też kilka godzin później przy tym
samym przejściu, a także w rejonie góry Kińczyk Bukowski w
Bieszczadach. Wszyscy złapani na
gorącym uczynku chcieli zrobić
sobie pamiątkowe fotografie na
Ukrainie. Łącznie Straż Graniczna
zatrzymała 6 osób.
rmf24.pl
Opracowała:
Katarzyna Frankowska

Źródło: www.wiadomosci.gazeta.pl
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Z bloga wesołej emigrantki
Dzieciństwo...
Nękana memami „my to mieliśmy
prawdziwe dzieciństwo” czy też
„dawniej to dzieci potrafiły się bawić” oraz dyskusjami o zabieraniu
dzieciom dzieciństwa, pojawiającymi się co jakiś czas w Internecie,
w końcu zaczęłam rozważać różne
aspekty dzieciństwa. Biorąc pod
uwagę swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, wiedzę
o realiach współczesnego świata,
wspomnienia mojej babci i rodziców oraz wiedzę zdobytą podczas
wychowywania i obserwacji mojej
kochanej trójcy nieświętej, próbuję
zastanowić się, w jaki sposób dzieciom można zabrać dzieciństwo.
Od znajomych z pokolenia moich
rodziców i dziadków, a także tych
znacznie młodszych, słyszałam
niejednokrotnie, że żal biednych
dzieci, które od rana już muszą
do szkoły iść, „czasem to nawet w
ciemniusieńką noc wychodzi, takie
maleńkie, a mogłoby jeszcze pospać
przecie, a w tej szkole po 5 godzin
siedzą, a te większe to nawet i po 8
czasem mają. Niektóre matki już takie małolaty raptem trzy-czteroletnie
do przedszkola posyłają. Nie mogłoby to z matką posiedzieć? To jeszcze
idzie zrozumieć, jak nie ma taka z
kim dzieciaka zostawić, ale nieraz
sama w domu siedzi, nic nie robi, a
dziecko do szkoły zawozi... Dziecko
to powinno się bawić, póki jest dzie-

ckiem. Po co mu tak dzieciństwo zabierać…?”.
Czy ja zabieram dziecku dzieciństwo? Patrząc na mojego małego
drania, stwierdzam z pełnym przekonaniem, że absolutnie, zdecydowanie NIE! Jednak obawiam się, że
nie zawsze i nie wszędzie będzie tak
samo. Są różne dzieci, różni rodzice
i różne szkoły.
Szkoła musi być dobra, bezpieczna,
wyposażona, przyjazna, wesoła, no i
mieć dobrze wykształconych, odpowiedzialnych, mądrych nauczycieli, opiekunów, dyrektorów. Niestety
nie wszystkie szkoły takie są.
Rodzice? Są tacy rodzice (czy też
dziadkowie, wujkowie czy kto tam
opiekuje się dzieckiem), którzy mają
dla dziecka trochę czasu, poczytają
mu coś, porysują, czy choćby się
pobawią, pogadają, wytłumaczą, ale
są też tacy dorośli, którzy nie mają
czasu lub/i chęci na zajmowanie się
dzieckiem tylko zamykają go całymi dniami w pokoju z zabawkami
czy telewizorem. To są dwie różne
kwestie.
W drugim przypadku dziecko może
bardzo ucierpieć na niechodzeniu
do przedszkola, bo wcześniej czy
później trafi do jakiejś szkoły i fakt,
że będzie „do tyłu” w stosunku do

rówieśników, może mieć fatalne
skutki. Inteligentne sobie poradzi
i pewnie szybko resztę dogoni, ale
mniej rozgarnięte będzie mieć przegwizdane, zwłaszcza jeśli nie otrzyma pomocy.
O powyższych sprawach często się
dyskutuje w prasie i telewizji. Każdy
ma już tam jakąś opinię wyrobioną
na ten temat.
Jednak ostatnio myślałam jeszcze o
czymś innym. Osłuchałam się latami, że dzieci siedzą za długo w szkole i tak sobie myślę, czy faktycznie
to dla nich jest takie ciężkie, trudne,
złe, jak się powszechnie uważa? Po
przeanalizowaniu różnych aspektów
dochodzę do wniosku, że wprost
przeciwnie. Widzę same pozytywy.
Jednak wyłącznie w przypadku
szkoły w Belgii, ta w Polsce wymaga
jakiejś sensownej naprawy, bo tam
coś nie działa jak należy. Pamiętam
doskonale w jakim kiepskim stanie
psychicznym wracały moje Młode
nawet po 4 lekcjach i jak bardzo dzieci (nie tylko moje) bały się chodzić
do szkoły, nawet prymusy. Jednak
to nie problem czasu spędzonego
poza domem tylko niewłaściwego
systemu szkolnego.
Tutaj wszystkie dzieci – od 2,5 letnich przedszkolaków począwszy,
na 18-to latkach ze średniej szkoły
skończywszy – spędzają w szkole po
7-8 godzin codziennie (z wyjątkiem
środy), czyli tyle samo co dorośli w
pracy. Dla rodziców więc rozwiązanie idealne, co nie jest bez znaczenia
także w kwestii dzieci. Spokojny rodzic jest wszakże lepszym rodzicem
niż zestresowany. Dzieci ponadto
są zawsze bezpieczne pod opieką
wykwalifikowanego nauczyciela.
Nie ma więc zagrożenia, że podpalą dom, zgubią się, upiją, czy będą
siedzieć przy kompie – im większe
dzieci, tym pomysły śmielsze i ciekawsze.
Czego Jaś się nauczy, to Jan będzie
umiał, czyli jeśli Jaś się nauczy pracować od małego po 8 godzin, to i
Jan nie powinien mieć z tym żadnego problemu. Nie odkryję tu niczego
nowego mówiąc, że w szkole dzieci
uczą się odpowiedzialności za siebie i za innych, sumienności, pracy
zespołowej i indywidualnej i miliona innych przydatnych w dorosłym
życiu rzeczy.
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Obserwuję sobie mojego Młodego,
który właśnie czeka na czwarte
urodziny i widzę, ile rzeczy on się
nauczył przez te półtora roku w
przedszkolu. Sam język jest niemałym osiągnięciem – zna już przecież
większość słów używanych przez
rówieśników, nie ma większych
problemów w dogadywaniu się z
kolegami i nauczycielem. Taki fąfel
chłonie wszystkie nowości niczym
gąbka. Jednak co najważniejsze –
nie widzę, by pobyt w przedszkolu
wyrządzał mu jakąkolwiek krzywdę. On jest szkołą zachwycony. Gdy
mamy ferie, nie może się doczekać
ich zakończenia. W szkole może się
wybawić do upadłego. W domu przecież nie dysponujemy rówieśnikami
do zabawy, a ja nawet jakbym była
na bezrobociu i nie miała innych
dzieci, to i tak nie poświęcałabym
mu przecież ośmiu godzin dziennie.
Natomiast nauczycielowi płacą za
to, by ten czas dzieciom poświęcał,
więc to robi i bawi się z dziećmi, i
spaceruje, i pilnuje gdy tłuką się
na placu zabaw na rowerach, i robi
z nimi doświadczenia, i czyta im, i
opowiada, zabiera do kina lub na
teatrzyk, i nawet się gimnastykuje,
tańczy i przebiera w śmieszne stroje,
a czasem pozwala pooglądać telewizję lub pograć na ipadzie (tak, u nas
w przedszkolu mają ipada w klasie
i laptopa). Gdzie dziecku może być
lepiej, jak nie w szkole? Mój Młody
siedzi tam osiem godzin. Myślicie, że
z radością wraca do domu? Skądże.
Zdarza mi się spóźnić po jego odbiór, bo mam np. różne załatwienia
na mieście, i wtedy on czeka w świetlicy. Przychodzę, wołam, pani go
szturcha, że mama przyszła już... Oj
tam oj tam, przyszła, niech poczeka,
on się bawi w najlepsze. Gdyby mu
dać wystarczający zapas jedzenia, to
mógłby tam nocować pewnie.
A co do tekstu „kiedyś to dzieci
miały fajnie” pragnę przypomnieć,
że „kiedyś” to 4 latek był zabierany
od matki przez ojca na polowanie,

by nauczył się być mężczyzną; w trochę późniejszym „kiedyś” czterolatek musiał zajmować się młodszym
rodzeństwem lub pomagać w polu;
w jeszcze innym był wkładany do
pieca na cztery zdrowaśki, był bity
batem lub nosił broń. Dziś żyjemy
w bardziej cywilizowanych czasach,
lecz chyba nie wyklucza się to z posiadaniem przez dzieci jakichś sensownych zajęć.
Kiedyś uważałam inaczej. Jednak
okazuje się, że czasem punkt siedzenia zmienia punkt widzenia.
Już niejeden swój pogląd musiałam
zrewidować po przeprowadzce do
Belgii. Dziś uważam, że dzieci powinno się przygotowywać do życia,
jeśli nie chcemy by zginęły w tym
szalonym wyścigu szczurów, jakiego
przecież nie da się uniknąć w dorosłym życiu. Znaczy da się. Znam
kilka przypadków, które nie biorą w
nim udziału. Jednak mam nadzieję,
że moje dzieci nie będą ani pijakami, ani wiecznymi bezrobotnymi dla
których nie ma odpowiedniej pracy
na tym świecie, czy innymi tam darmozjadami. Chciałabym żeby miały
łatwiejsze życie niż my, żeby im się
fajnie żyło, spokojnie, bezstresowo,
ciekawie, ale to właśnie tym bardziej
przekonuje mnie do stwierdzenia, że
im wcześniej zabiorą się do roboty,
im więcej będą nad sobą pracować,
tym będzie im łatwiej, tym pewniej
będą mogły coś osiągnąć i zdobyć
dobry zawód.
Obserwując ten świat, przyglądając
się dorosłym i dzieciom, dochodzę
do wniosku, że te wszystkie zajęcia
dodatkowe to też dobra rzecz. O

ile nie posyłamy na nie dzieci dla
własnego widzimisię, dla własnych
niespełnionych marzeń. Nie wyobrażam sobie, bym musiała chodzić
na zajęcia, które mi się nie podobają.
To musi być horror.
Młoda chodzi na balet dwa razy w
tygodniu. Raz w środę po południu,
drugi raz w czwartek wieczorem,
oprócz tego ma sporo zadań domowych i testy co najmniej raz w tygodniu z jakiegoś przedmiotu, do których zawsze się przygotowuje. Mimo
to już się zastanawia, czy od przyszłego roku nie chodzić by jeszcze na jakiś instrument. Oprócz baletu oczywiście. Jeśli ona zechce, ja jej nie
będę zabraniać. Ona twierdzi, że to
jest super, bo nie nudzi się w domu.
Sporo jej koleżanek uczy się tańczyć,
grać i jeszcze należą do skautów czy
podobnej organizacji albo grają w
tenisa, chodzą na judo. Tych dzieci
nikt nie zmusza, one po prostu chcą.
Ja je obserwuję wszystkie i jeszcze
nie widziałam, by któreś miało jakiekolwiek oznaki przemęczenia,
czyli nie szkodzi im to szaleństwo.
Zastanawiam się nawet, czy te zajęcia, to posiadanie celu w życiu,
konstruktywnego fajnego zajęcia,
zdobywanie jakichś interesujących
umiejętności a co za tym idzie sukcesów, nie wpływa na poprawę ich
samopoczucia.
Wspominam z Polski młodzież w
różnym wieku, która pałętała się
po wsi bez celu, bo nie mieli co ze
sobą zrobić. Demolowali z nudów
przystanki, przewracali znaki drogowe, bazgrali po ścianach. Mówili
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otwarcie, że nie ma co robić po lekcjach, nie ma gdzie pójść, nic im nie
wolno. Nauka gry na instrumentach
była dla bogatych, sport tak samo,
no może z wyjątkiem piłki nożnej,
choć bez dobrego trenera to też guzik, a nie sport.
Czyli co? Szkoła i zajęcia pozalekcyjne nie zabierają dzieciom dzieciństwa, to ich brak je zabiera. W
dzisiejszych czasach dzieci nie
chcą być traktowane jak gamonie,
niezgraby, mazgaje i cielęta, bo one
wszystkie – i te duże i te małe – swój
rozum i świadomość swych talentów
mają i chcą z nich korzystać. Chcą
się uczyć i pokazać, że są coś warte,
chcą mieć jakieś osiągnięcia, chcą
walczyć i wygrywać. Dzieci lubią
przebywać z rówieśnikami. Dzieci
nie lubią się nudzić. Dzieci mają
niespożyte zapasy energii, która
wyczerpuje się wolniej niż nasza, a
dużo szybciej się regeneruje.
Dawniej, w czasach młodości mojej
babci na przykład, większe dzieci
musiały pracować albo zajmować
się domem. Do szkoły chodziły, jak
miały czas i jeśli rodzice im pozwolili. Ta szkoła była inna, były tam często źle traktowane, bite, wyśmiewane, warunki były liche, nauczyciele
niewykształceni. To były inne czasy,
żyło się inaczej, wykształcenie nie

było konieczne, wystarczyło coś pożytecznego umieć albo być zamożnym. Nawet w pokoleniu moich rodziców szkoła nie była taka ważna,
mimo, że już obowiązkowa. Nawet
po podstawówce można było mieć
dobry zawód.
Dzisiaj nawet pieniądze nie pomogą
(no chyba, że naprawdę duże). Bez
dyplomów, studiów, kursów ciężko
żyć. A kiedy najlepiej się uczyć?
Wiadomo, za młodu, gdy mózgownica pracuje na pełnych obrotach,
gdy ciało sprawne i silne, gdy nie
potrzeba dużo snu. Im więcej się za
młodego człowiek nauczy, tym ma
łatwiej później. Chyba zgodzicie się
też ze mną, że o wiele milej wkraczać w dorosłość, gdy człowiek ma
sprawne, zgrabne wysportowane ciało, gdy umie zatańczyć, zabrzdękolić
na czymś, gdy zna dobrze choć ze
dwa języki obce, gdy może się pochwalić kilkoma złotymi pucharami
stojącymi na półce, itd. itp.
Myślę też, że gdy moje dzieci nauczą
się żyć na pełnych obrotach, to będą
tak żyć potem jako dorośli. Nie będą kisić się w domu, chować przed
światem tylko będą korzystać z życia, zdobywać, poznawać, walczyć,
cieszyć się, szaleć. Przecież to fajne jest. Choć oczywiście każdemu
wolno uważać inaczej. No i druga
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kwestia – nie każdy ma ku temu warunki. My w tym momencie mamy,
więc korzystamy z szansy, którą los
nam dał. Po tych wszystkich nieprzyjemnościach, które nas spotkały
wcześniej, się należy jak psu buda :-)
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi
znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach „Antwerpii
po polsku”.
Magdalena B-P
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Zapisy uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
Informujemy, że zapisy uczniów do szkoły polskiej w Antwerpii na rok szkolny 2016/2017
zakończyły się 30 maja. Szczegółowe informacje na temat szkoły i jej funkcjonowania znajdą
Państwo na jej stronie internetowej, pod adresem: www.szkolapolska.be.

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni po burzliwych debatach uchwalił polską konstytucję. Była ona pierwszą w
nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie ustawą regulują organizację władz państwowych oraz
prawa i obowiązki obywateli. Celem konstytucji miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało
już wcześniej (w wyniku I rozbioru) częściowo podzielone między Prusy, Austrię i Rosję.
Pomimo tego, że ustawa, znana jako Konstytucja 3 Maja, nie uchroniła kraju przed utratą suwerenności, jej wagę
i znaczenie doceniono bardzo szybko. Dwa dni po jej zatwierdzeniu Uchwalenie Konstytucji 3 Maja ogłoszono
świętem. Aby je upamiętnić, w sobotę 4 maja oraz w środę 30 kwietnia odbyły się w naszej szkole uroczyste zajęcia.
Dzięki nim chcieliśmy utrwalić wiedzę naszych podopiecznych na temat tego niezwykle ważnego wydarzenia w
historii Polski. Zwyczajowe lekcje wiedzy o Polsce zostały w tych dniach zmienione w zajęcia praktyczne, w czasie
których wychowankowie gimnazjum mieli możliwość samodzielnego przygotowania prezentacji multimedialnej
pt. „Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja”, zaś uczniowie uczęszczający do klas szkoły podstawowej przygotowywali
piękne biało-czerwone flagi, kotyliony oraz plakaty okolicznościowe.

Uroczystości z okazji zakończenia II Wojny Światowej
w Beveren
8 maja 2016 roku w belgijskiej miejscowości Beveren odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie II Wojny Światowej. W oficjalnej
ceremonii wzięli udział także uczniowie naszej szkoły. Jak co roku delegacja naszych wychowanków złożyła kwiaty pod pomnikiem generała
Stanisława Maczka, oddając w ten sposób hołd i składając podziękowania nie tylko patronowi naszej szkoły, ale i dowodzonym przez niego
żołnierzom 1 Dywizji Pancernej. Osoby zainteresowane postacią sławnego polskiego generała oraz dziejami Maczkowców, którzy chlubnie
zapisali się na kartach historii całej Europy zapraszamy serdecznie do
odwiedzenia poświęconej im strony internetowej: „Spotkania z historią”
(http://szkolapolska.be/archiwum/index.php?id=1). Można tam znaleźć
archiwalne zdjęcia związane z 1 Dywizją Pancerną generała Stanisława
Maczka, wysłuchać wywiadów przeprowadzanych z kombatantami,
którzy po wojnie osiedlili się w Belgii oraz obejrzeć animację przedstawiającą szlak bojowy „Czarnej Dywizji.

Konkurs historyczny “Bitwa pod Grunwaldem”
W maju w naszej szkole odbył się konkurs historyczny dotyczący historii
bitwy pod Grunwaldem - jednej z największych potyczek średniowiecznej Europy. Przeznaczony on był dla uczniów uczęszczających do szkoły
podstawowej. Bez wątpienia konkurs ten cieszył się wielkim zainteresowaniem naszych uczniów, o czym świadczyła duża ilość ciekawych,
przemyślanych i różnorodnych prac. Jury konkursu, biorąc pod uwagę:
innowacyjność i oryginalność wykonania, wkład pracy oraz znajomość
konkursowej tematyki 18 maja wyłoniło zwycięzców:
I miejsce - Kamil Kowalczuk
II miejsce - Martyna Wójtowicz
III miejsce - Oliwia Herda, Dominika Wójtowicz
Wyróżnienia otrzymali: Nicole Szulczewska, Igor Matejkowski, Łukasz
Boryczka, Grzegorz Głąb,
Jaśmina Podleśna, Aleksandra Kardasz i Oliwia Wieczorczuk.
Laureatom konkursu raz jeszcze gratulujemy!
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FC Nieuw Polonia Antwerpen
– wiadomości sportowe
30 kwietnia 2016 r. odbyła się III edycja Poloniady. Organizatorem turnieju
był klub Nieuw Polonia Antwerpen.
Program turnieju przewidziany był dla trzech kategorii wiekowych: Pupillen
(4 drużyny), Mini minimen (4 drużyny) oraz Seniorzy (12 drużyn).
Pierwsze miejsca zajęli: Nieuw Polonia Antwerpia1 (Pupillen), Nieuw
Polonia 2 Antwerpia (Mini minimen), Victoria (Seniorzy A) oraz Dragons
Antwerpen (Seniorzy B). Szczegółowe informacje znajdują się na naszej
stronie na Facebooku.
W przerwie rozgrywek czas umilały występy artystów: wokalistki Basi Sierant
z Antwerpii w towarzystwie gitarzysty Miłosza Szałęgi, grupy tanecznej K.S.T.
z Brukseli pani Agnieszki Kozłowskiej z organizacji „Pod skrzydłami” oraz
zespołu taneczno – wokalnego „Let’s dance” z Antwerpii.
Gośćmi specjalnymi imprezy byli: pan Ryszard Kosiński – pierwotny założyciel klubu FC Polonia, były bramkarz reprezentacji Polski – pan Aleksander
Kłak a także przedstawiciel sportu ze Stad Antwerpen.
Opr. IwO.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, dzięki którym ten turniej mógł się odbyć!
Szczególne podziękowania kierujemy do naszych niezastąpionych kucharzy, którzy serwowali nam pyszności
z grilla. Równie gorąco dziękujemy wszystkim artystom za wspaniałe występy.
Podziękowania należą się także wszystkim zawodnikom oraz miłośnikom sportu i nie tylko, którzy przybyli
aby wspólnie z nami przeżyć te niezapomniane emocje.
Wszystkich chętnych do obejrzenia fotorelacji z trzeciej edycji turnieju piłkarskiego „Poloniada” zapraszamy
na naszą stronkę na FB https://www. facebook.com/Fc-Nieuw-Polonia-Antwerpen-189349831250917/
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Męskie sprawy, czyli czego ojciec syna
nauczyć powinien - część I
Syn od najmłodszych lat przygląda się ojcu i stara się go naśladować w wyglądzie i zachowaniach.
Ojcostwo nie polega na odgrywaniu roli super bohatera, ani na
okazjonalnych radach „ja w twoim wieku”. Nie polega też na demonstrowaniu siły fizycznej lub
używaniu jej jako „argumentu”.
Za to daje możliwości budowania
pozytywnego autorytetu.
Oto kilka sugestii na temat, jak być
dobrym ojcem.
Syn nie pójdzie za radami ojca, ale
za jego przykładem.
Tata, który powie synowi , że mężczyzna powinien być opanowany i
spokojny, a na co dzień sam wywołuje kłótnie podniesionym głosem,
to oczywista niekonsekwencja.
Rozpoznanie
Ojciec powinien rozpoznać charakter swojego syna: czy chłopiec jest
z natury śmiały i przebojowy, czy
raczej nieśmiały i nieasertywny (w
skrócie „nie umie walczyć o swoje”). Jednak zbytnia przebojowość
może oznaczać zwykły egoizm, a
postawa ojca „mój syn kiedyś z tego wyrośnie” jest błędem, gdyż do
szkoły podstawowej dziecko idzie z
charakterem, który w dużej części
jest już ukształtowany.

Kształtowanie dziecka
Aby ukształtować brylant, trzeba
usunąć z diamentu to, co jest niepotrzebne: ciąć go i szlifować. Podobnie
wychowanie polega również na
oduczaniu syna niewłaściwych zachowań i postaw, które „nie wiadomo, skąd się wzięły”. Wygłoszenie
długiego wywodu niewiele zmieni,
potrzeba czasu, konsekwencji oraz
dobrego przykładu w postawie ojca.
Syn powinien wiedzieć co jest „złe”
a co „dobre”. Wartości, które przypisze tym pojęciom, to już wielka
odpowiedzialność ojca.
Dotrzymywanie słowa
Ojciec sam musi dotrzymywać słowa aby tego nauczyć syna. Jeżeli
coś się obieca, trzeba to zrobić, czy
chodzi o przeczytanie bajki na dobranoc, czy wspólne pójście na ryby.
Okazywanie szacunku
Jeżeli dziecko widzi, że tata lekceważąco wyraża się o kobietach, własnej
żonie, dziadkach, starszych sąsiadach itd., prawdopodobnie przeniesie te wzorce do swojego życia. Ale
ojciec może być pewny, że i jego, syn
też kiedyś nie będzie szanować, co
najwyżej będzie się go bać. – Do czasu. Szacunek okazywany przez ojca
synowi, to chyba najbardziej lekceważony element relacji ojciec-syn.
Popchnięcie syna lub lekceważący

stosunek do jego zabawki, oznacza
brak szacunku dla dziecka.
Wybaczanie
Syn musi wiedzieć, że umiejętność
wybaczania jest arcytrudną cechą ludzi mądrych i silnych. Warto okazać
wielkoduszność, nawet wbrew temu,
co w pierwszej reakcji podpowiada
złość, żal i chęć rewanżu.
Wybaczanie to nie tylko akt miłosierdzia, ale także zrozumienie
ludzkich słabości i błędów, w tym
przyznane się do własnych.
Przepraszam
To jedna z najtrudniejszych umiejętności. Przyznanie się do własnego
błędu może oznaczać zdjęcie swojej
własnej korony. Jest zaprzeczeniem
wygodnictwa, udawania, że nic się
nie stało. Powiedzenie komuś „przepraszam”, w tym swojemu synowi,
oznacza, że daną osobę traktuje się
po partnersku i z szacunkiem.
Męski uścisk dłoni
Podawanie komuś „martwego śledzia” pokazuje, że mężczyzna nie
jest pewny siebie i nie jest otwarty na innych. Nie chodzi o to aby
komuś zmiażdżyć dłoń, ale męski
uścisk dłoni powinien być męski.
Mówienie o uczuciach
Mężczyzna nie wstydzi się swoich
uczuć. Jeżeli kocha, mówi o tym,
żonie, matce, ojcu, dzieciom, potem
dziewczynie. Upewnia ich, że są dla
niego ważni. Za słowami o miłości
powinno stać ich potwierdzenie w
postawie na o dzień.
Okazywanie uczuć
Przytulanie nie jest oznaka słabości,
nie jest niemęskie. Ojciec przytulając dzieci, żonę, rodziców, potwierdza łączące ich więzi. To daje synowi
pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa, a w przyszłości przełoży
się na relacje syna z jego bliskimi
i pomoże mu zbudować własną rodzinę.

Źródło: www.tapeciarnia.pl

Mężczyźni też płaczą
„Chłopaki nie płaczą”, ale prawdziwi mężczyźni nie wstydzą się łez.
Nawet mężczyzna może się wzruszyć. Jednak płacz z bezsilności
mężczyzna raczej powinien małemu
dziecku darować, ponieważ zachwieje to jego poczucie bezpieczeństwa.
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Decyzje
Tata musi nauczyć syna, że za podjętymi decyzjami idą ich konsekwencje. Te miłe i te niemiłe. Młody człowiek musi wiedzieć, że życie to ciągłe podejmowanie decyzji. Musi
również wiedzieć, że brak decyzji też
jest decyzją, a nowe okoliczności wynikające z przyzwolenia „niech się
dzieje co chce”, mogą być niemiłą
niespodzianką.
Syn powinien znać zależność przyczyna-skutek: Jeśli kopnie ze złością
krzesło, ono z pewnością mu „odda”.
Jeśli wyjdzie zimą na dwór bez czapki, to się przeziębi. Ale jeśli skoczy
z pomostu do wody na dzikim kąpielisku… Są błędy, które można
popełnić tylko raz.
Przyznanie racji
Każdy ma prawo do pomyłki. Nawet
Tata. Wtedy wypada z uśmiechem
przyznać dziecku rację, potraktować
to naturalnie i swobodnie. To synowi doda poczucia własnej wartości
i uświadomi, że przyznanie komuś
racji w sytuacji własnej pomyłki, jest
właściwe i że nie chodzi o rację, lecz
o obiektywną prawdę.
Cwaniactwo nie popłaca
Nawet małe dziecko może zauważyć,
że ojciec w tramwaju nie skasował
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Źródło: kobietawielepiej.pl

biletu, że nie opłacił parkometru. To
może zachęcić syna do ściągania na
klasówce, a potem większego „cwaniakowania”. Do czego może to doprowadzić w przyszłości?
Słuchanie
Nie chodzi tu o posłuszeństwo, lecz
umiejętność słuchania. Słuchać i
słyszeć, to nie to samo. Wiele problemów bierze się z tego, że ludzie nie
potrafią lub nie chcą słuchać tego,
co mówi druga osoba. Problemy,
szczególnie małych dzieci, czasem

dorosłym wydają się „zawracaniem
głowy”. Ale ojciec musi pamiętać,
że dla syna każdy jego problem jest
ważny.
Jeśli syn dojdzie do wniosku, że
ojciec nie słucha tego co do niego
mówi, nawet jeśli stara się sprawić
takie wrażenie, że lekceważy jego
wielkie-małe sprawy, syn pewnego
dnia dojdzie do wniosku, że jest
lekceważony. „Małe dziecko, mały
problem…”.
Michał Nowacki
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Okiem terapeutki
Szanowni Państwo,
pozwólcie, że się przedstawię.
Nazywam się Ewa Jasik-Wardalińska, jestem specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem,
doktorantką w Wyższej Szkole
Nauk Społecznych w Warszawie.
Od kilku lat pozostaję w regularnym kontakcie i współpracy z
tzw. Ruchem Trzeźwościowym w
Antwerpii.
Teraz zapragnęłam dzielić się z
Wami swoimi przemyśleniami z
zakresu uzależnień, współuzależnienia, DDA/DDD, ale też z obszaru
pedagogiki i psychologii.
Ponieważ jestem również pedagogiem (ukończyłam kryminologię,
a licencjat był z resocjalizacji) poprosiłam dyrektora polskiej szkoły
w Antwerpii Panią Monikę Pruską
o umożliwienie mi spotkania się z
młodzieżą uczęszczającą do tej szkoły i przeprowadzenia dla niej jakiegoś warsztatu. Rozmowa okazała się
być konstruktywną oraz owocną w
decyzje i ustalenia, które posiadały
wspólny mianownik: dobro dzieci.
Pani Dyrektor z ogromną troską mówiła o tym, że sytuacja polskich dzieci i młodzieży tu, w Belgii, nie jest
łatwa. Trudności czają się na każdym kroku, najbardziej namacalne
to te, które płyną wprost z faktu życia
w obcym, chociaż przyjaznym, kraju. Tęsknota za babcią, dziadkiem,
ciociami i wujkami – Ech! Co tam
wujostwo! – Za kolegami i koleżankami z Polski, bywa koszmarem.
Czasami jest to nawet brak brata
lub/i siostry, bo został/li w Polsce.
Decyzje o wyjeździe podejmowali
dorośli, dzieci raczej nikt nie pytał
o zdanie; zostały one wyrwane jak
roślinki z ogródka w którym dopiero
co zdołały się zaadaptować, a następnie przesadzone do innego, obcego

ogródka. Problemem okazała się
więc wielokulturowość.
Dzieciaki przeżywają czasami prawdziwy szok kulturowy, doświadczają
stresu, strachu, wycofania z powodu nagłego zetknięcia się z obcymi
kulturami i zwyczajami. Innym razem płyną do nich trudne emocje
i zaburzone poczucie bezpieczeństwa z powodu doświadczania trudności przez rodziców na emigracji.
Czasami tym problemem jest nieznajomość języka, albo zbyt słaba
jego znajomość, czasami utrata
pracy, czasami choroba, która akurat teraz musiała się przypałętać i
ograniczyć, albo zabrać zdolność
do pracowania! Czasami małżonek
odchodzi, czasami zaczyna pić… Te
sytuacje generują trudniejszy okres,
a życie rodzinne nasiąka emocjami:
lękiem i niepewnością, napięciem,
frustracją i złością.
Emocje te eksponują się w formie
wymiany zdań. Konwersacja spokojna i rzeczowa nie nasycona jednak
odpowiedzią na zadane pytania o
to co dalej, przeradza się w kłótnie,
albo ciche dni… Wiem, że tak jest,
nikt nie musi mnie o tym uświadamiać. Spotykałam się wielokrotnie z rodzinami polskimi w Belgii,
pamiętam o czym rozmawialiśmy,
wiem jak było trudno im, dorosłym,
i ich dzieciom. Więc teraz chciałam
spotkać się z „dzieciakami”, trochę z
nimi porozmawiać o tym, jak u nich
w istocie jest? Jak one same odczuwają? Czego im potrzeba? Jak sobie
radzą, co jest ok, a co trudne. Jestem
przekonana, że drogą do człowieka,
czy to małego, czy dorosłego, jest rozmowa, najlepiej na drodze kontaktu
osobistego, a potem „zaprzyjaźnienie się” z nim poprzez empatię,
cierpliwość i zrozumienie.

SPOTKANIE PIERWSZE
Pierwsze dwa warsztaty adresowane były do młodzieży gimnazjalnej.
Uczestnicy dopisali. Było razem ok.
24 osób, oraz trzy nauczycielki – ich
wychowawczynie. To cudowne, że
zechciały uczestniczyć nauczycielki!
Obecność nauczyciela, wychowawcy, podczas zajęć prowadzonych
przez „kogoś z zewnątrz” zawsze jest
bonusem dla obu stron (pozwólcie,
że nie będę tego faktu teraz omawiać, uzasadniać).
Najpierw poprosiłam abyśmy usiedli w kółku, a następnie przeprowadziłam zabawę grupową, której
celem było wzajemne poznanie się
i „rozbrojenie” nieco napiętej atmosfery z obu, a raczej nawet z trzech
stron (oni, ja, nauczycielki). Celem
moim było również, a może i przede wszystkim, spowodowanie, aby
uczestnicy skoncentrowali się na
zadaniu, a poprzez to „zapomnieli”
o wszystkim innym – szkole, domu, problemach (nastolatki mają
ich naprawdę bardzo dużo), żeby
wyluzowali i odkryli swoje uczucia
i emocje. Tak się stało. Potem druga zabawa, tym razem jeszcze intensywniejszy trening doświadczania
i wyrażania emocji, potem trzecia!
– „Sałatka owocowa”, ta uwolniła
do reszty upchane czasami głęboko uczucia i rozluźniła wszystkich.
Potem nadszedł czas na porozmawianie o uczuciach. O tym czym są
i jak sobie możemy radzić z przykrymi emocjami, wszak bilans emocji
MUSI BYĆ ZERO. Bawiliśmy się tak
i rozmawialiśmy ok. 1,5 godziny, potem podsumowanie. Z ciekawością
na nie czekałam. Co też powiedzą?
Było bardzo różnie – widziałam
dzieciaki zamknięte w sobie: ciche,
małomówne, które na czas zabawy otworzyły się dzięki wrodzonej,
dziecięcej spontaniczności, a teraz
znowu „wróciły do siebie”, inne –

POMAGAM

terapia, poradnictwo, diagnozowanie, wspieranie

ü jesteś partnerem, cenisz sobie swój związek, ale czujesz, że „coś się
psuje” - pomogę Ci dostrzec przyczynę i przywrócić poczucie bezpieczeństwa
ü jesteś rodzicem, kochasz swoje dziecko, ale „coś wymyka się spod
kontroli” - pomogę Ci odnaleźć drogę do Twojego dziecka
ü masz problem z alkoholem, narkotykami, hazardem, sexem - pomogę
Ci, powiem w którą stronę pójść, aby znowu czuć radość ze swojego życia
Nie zastanawiaj się! Nie czekaj już dłużej!
Po prostu zadzwoń i umów się ze mną.
Jestem po to żeby CI POMÓC: 0465256014, ewaa_o0@wp.pl
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zaczepne, oraz te, które mówiły więcej i chętnie. Usłyszałam, że bardzo
fajnie było pobawić się w grupie.
POBAWIĆ SIĘ W GRUPIE! Poznać
się lepiej POZNAĆ SIĘ LEPIEJ! A
także spędzić z sobą czas. SPĘDZIĆ
Z SOBĄ CZAS!
SPOTKANIE DRUGIE
Przyszli, było ich trochę mniej, kilka
osób nowych, większość jednak stanowili moi znajomi sprzed tygodnia.
Ponieważ Pani Dyrektor Pruska
prosiła, abym „przemyciła” informacje o uzależnieniu od Internetu,
po krótkim przywitaniu i przypomnieniu poprzedniego spotkania
opowiedziałam im historię pewnego chłopaka, mojego pacjenta, który
uzależnił się od gier internetowych.
Opowiedziałam o tym, jak to się u
niego zaczęło gdy miał 8-9 lat, czego
pragnął i nie dostawał, i co mu dawała gra. Opowiedziałam jak skończyła się ta jego historia, na szczęście
puenta w tym przypadku jest pozytywna, ale to dzięki terapii, która
przyszła w odpowiedniej formie i w

odpowiednim czasie. Mogło być inaczej? – Tak. Jak? Opowiedziałam i o
tym. Wróciłam następnie do naszej
rozmowy o uczuciach z poprzedniego tygodnia i przypomniałam, że my,
ludzie, posiadamy niewyczerpane
możliwości, które możemy wykorzystać w celu zmienienia swojego
nastroju. Na odczuwany smutek,
tęsknotę, poczucie niezrozumienia,
złość i inne nieprzyjemne uczucia
możemy: porozmawiać, pobiegać, albo wykrzyczeć się lub też wypłakać.
Internet, alkohol, narkotyki potrafią
zmienić nastrój, ale są sztucznymi
sposobami i bardzo niebezpiecznymi. Ten chłopak o tym nie wiedział,
a potem? Potem było za późno, uzależnił się i to było bardzo trudne doświadczenie… Słuchali w milczeniu.
Drugi etap tego spotkania to gra w
„Mafię”. Uczniowie wchodzili w role,
mieli do wykonania różne zadania
będąc w rolach. Na początku szło
opornie, ale powoli, powoli, wkręcali
się, zapominali, że mogliby się krygować, stawiać, albo zamykać w so-

Proponuje Państwu 2 bardzo atrakcyjne

v
v
v
v
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Źródło: www.2zsmb.cz

bie, tylko byli sobą. Czerpali z potencjałów wewnętrznych: z wyobraźni,
pamięci, motywacji, percepcji. Czas
szybko minął i kolejne 1,5 godziny
minęło „jak z bicza trzasł”. Teraz
przede mną jeszcze 2 spotkania,
tym razem z licealistami w szkole
polskiej w Antwerpii. Pierwsze spotkanie będzie w temacie wartości, a
drugie o etyce. Wypatrujcie notatki
o tych warsztatach w kolejnym numerze.
E J-W.

turnusy wakacyjne,

na które już dziś możecie zapisać swoje dzieci! J
Zajęcia będą obejmować:
warsztat metodą dramy
warsztat wzmacniający poczucie własnej wartości
zajęcia plastyczne
gry i zabawy grupowe na świeżym powietrzu.

Cele proponowanych zajęć pedagogiczno-terapeutycznych:
• Kształtowanie postaw empatii, tolerancji i wzajemnego szacunku.
• Kształtowanie umiejętności społecznych i intelektualnych.
• Kształtowanie umiejętności bronienia swoich własnych granic bez użycia siły.
• Zachęcenie do dbania o siebie, własne potrzeby i emocje.
• Poruszenie uczuć, emocji i wyobraźni uczestników.
• Nabycie umiejętności aktywnego słuchania.
• Nabycie umiejętności pracy w grupie.
• Nabycie umiejętności kojarzenia faktów, korzystania z wyobraźni i własnych, życiowych
doświadczeń.
• Rozbudzenie kreatywnego potencjału w dzieciach, które narzekają na nudę w wolnym czasie.

Proszę o telefon pod numer 0465256014 lub mail: ewaa_o0@wp.pl

Terminy:

4-15 lipiec 2016, oraz 8-19 sierpień 2016 J
(w godzinach 8:00-16:00, oprócz sobót i niedziel)
(grupy mogą liczyć 6-10 osób, dzieci w wieku 6-12 lat)

pedagog, psychoterapeuta mgr Ewa Jasik-Wardalińska J
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Wyszperane z sieci

10 nawyków, które musisz wprowadzić w domu,
zanim twoje dziecko stanie się nastolatkiem.
Przychodzi taki czas w życiu każdego rodzica, kiedy siłą rzeczy schodzi on na dalszy plan. Ważniejsi
stają się rówieśnicy, szkoła, zainteresowania… Trzeba umieć przyjąć
to z godnością, a jednocześnie zadbać o to, żeby zupełnie nie stracić
kontaktu z próbującym wyfrunąć
z gniazda nastolatkiem. Jak to zrobić?
Nie łudźmy się, że kilkulatek który
nie był z nami w szczególnie bliskich stosunkach, nagle zmieni się
w chętnego do zwierzeń nastolatka.
Dobre zwyczaje, związane z wzajemną komunikacją, trzeba wypracowywać w rodzinie od najmłodszych lat.
Oto one:
1. Wspólny posiłek
Nastoletnie dzieci zaczynają żyć
swoim życiem, siłą rzeczy coraz
mniej czasu spędzają w domu, a
rodzicom ciężko jest wpasować się
w ich napięty grafik. Oczywiście,
można dziecko zmusić do wspólnego spędzania czasu, ale nie liczcie
na to, że będzie wtedy wdzięczne i
chętne do zwierzeń. Warto wypracować rodzinną tradycję wspólnego
zasiadania do któregoś z posiłków,
niezależnie od tego czy to śniadanie, obiad czy kolacja. Dzięki temu,
znalezienie dla siebie czasu w ciągu
dnia, będzie czymś naturalnym.
2. Odłóż telefon
Możliwe, że masz nawyk sprawdzania Facebooka, odbierania maili czy
grania w gry na telefonie w wolnych
chwilach. Postaraj się nie robić tego w momencie, kiedy znajdujesz
się z rodziną. Kiedy Twoje dziecko
było młodsze i było zajęte zabawą,
telefon w Twojej ręce wcale mu nie
przeszkadzał, jednak nastolatek
jest wyjątkowo wyczulony na każdy przejaw ignorowania jego osoby. Sprawdzenie maila w obecności
swojego dziecka może sprawić, że
zrezygnuje ono z podjęcia rozmowy. Poza tym nie zdziw się, kiedy
zacznie cię naśladować i podczas
rodzinnych obiadów z zacięciem
sprawdzać Facebooka.
3. Znajdź czas, żeby porozmawiać
o dzisiejszym dniu
Przyzwyczajona do tego, że twój maluch sam wskakiwał ci na kolana i

opowiadał o wszystkim co ważne,
możesz nie zauważyć tego, że im
starsze dziecko, tym większej zachęty do opowieści potrzebuje. Zadbaj
o to, żeby codziennie zapytać się jak
minął dzień i co dziś robił twój nastolatek.
4. Dbaj o kontakt fizyczny
Nastolatki nie są tak chętne do przytulania, jak jeszcze kilka lat temu,
co nie oznacza, że tego nie potrzebują. Kontakt fizyczny jest niezwykle
ważny dla podtrzymania bliskości.
Jeśli twoje dziecko wyraźnie odmawia przytulania, postaraj się znaleźć
inne formy fizycznego kontaktu,
podrap je po plecach, popraw mu
włosy…
5. Zaprzyjaźnij się z nowymi technologiami
Technologia idzie do przodu, a nie
nadążając za najnowszymi trendami, przestajemy też nadążać za naszymi dziećmi. Znajomość nowinek
technicznych jest ważna z dwóch
względów, po pierwsze ułatwia nam
ona wirtualny kontakt z dzieckiem,
a po drugie pozwala trzymać rękę na
pulsie i chronić je od szkodliwych
aplikacji. Wszyscy rodzice, który nie
wiedzą co to Tinder, WhatsApp czy
Snapchat proszeni są o nadrobienie
zaległości!
6. Poznaj znajomych swojego dziecka
Nie możesz wybrać swojemu dziecku znajomych, ale dobrze jest wiedzieć z kim spędza swój wolny czas.
Zachęcaj je, żeby zapraszało swoich
kolegów do domu i uważnie słuchaj
kiedy twój nastolatek o
nich opowiada. Postaraj
się nie krytykować towarzystwa dziecka, bo
prędzej przestanie ci o
nim opowiadać, niż je
zmieni.
7. Nadążaj za ich zainteresowaniami
Rozumiem, że Minecraft albo Miley Cirus
mogą nie być dla ciebie szczególnie interesujące, ale jeśli dziecko
chce ci o nich opowiedzieć, nie możesz tego
okazać. Kiedy twoje

dziecko odczuje, że to co jest ważne
dla niego, jest też ważne dla ciebie,
chętniej będzie dzieliło się swoimi
sprawami.
8. Znajdźcie wspólne hobby
Wspólne hobby pomoże wam pielęgnować tę szczególną więź, która
między wami zaistniała. Dzięki niemu, będziecie mieli swój mały świat,
do którego nikt inny nie ma wstępu.
9. Rozmawiajcie przed snem
Układanie do snu kilkulatka jest
normalne i pożądane, jednak im
dziecko jest starsze, tym więcej nabiera samodzielności. Tymczasem
rodzicielska mądrość głosi, że
pierwsze trzy minuty po obudzeniu
i ostatnie trzy przed zaśnięciem to
najlepszy czas do budowania wzajemnej więzi. Postaraj się zajrzeć do
nastolatka przed snem, usiąść na
brzegu łóżka, zadać kilka pytań. To
magiczny czas, kiedy nikt już się nie
spieszy i możecie w pełni poświęcić
go sobie.
10. Pozwól dziecku na porażki
(i sukcesy)
Minął już czas, kiedy byłaś odpowiedzialna za wszystkie przeżycia swojego dziecka. Teraz ono samo zaczyna
podejmować wybory i mierzyć się z
ich konsekwencjami. Nie raz będzie
cię kusiło, żeby ingerować w jego życie, ale musisz pogodzić się z tym, że
zarówno sukcesy, jak i porażki, będą
dla niego cennym doświadczeniem.
Nie przed wszystkim jesteś w stanie
(i powinnaś) je chronić.
Źródło: parenting.com, mamadu.pl

Źródło: www.name-list.net
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Savoir-vivre

Faux pas i gafa
to zachowania, które nikogo nie ranią,
ale autorowi wystawiają świadectwo
osoby pozbawionej
ogłady.

Źródło: www.explosion.com

Niemile widziane zachowania, które ogólnie są ujęte w savoir vivre,
można podzielić na: obraźliwe,
niegodne, niestosowne i niewłaściwe. Do niewłaściwych należą dwa
typy zachowań, które klasyfikuje
się osobno, choć bywają mylnie
utożsamiane:
Faux pas (wymawiaj: fo pa) z francuskiego znaczy „fałszywy krok”,
„błąd”.
To nieumyślne naruszenie podstawowych wskazań etykiety, którego
skutki nie uderzają w nikogo personalnie, ale mogą zostać przez kogoś
odebrane z niesmakiem czy obrzydzeniem.
Gafa to termin również pochodzący z j. francuskiego, w którym słowo
gaffe oznacza „głupstwo”, „wsypę”.
Oznacza nieumyślne dotknięcie czy
nawet zranienie innej osoby lub nieumyślne spowodowanie niezręcznej
sytuacji, w której wyniku ktoś ponosi jakąś szkodę. Innymi słowy:

Gafa jest już cięższego kalibru. Jeśli
spytamy starszego
mężczyznę będącego w towarzystwie
młodej kobiety: „jak
nasze miasto podoba się pańskiej córce?”, ten pan może
odpowiedzieć „to
jest moja żona”.
Inne przykłady: opowiadanie dowcipu o
głupocie blondynek w towarzystwie
naturalnej blondynki, przytaczanie
złośliwych kawałów o lekarzach czy
przedstawicielach jakichkolwiek
profesji w towarzystwie osoby która daną profesję wykonuje, czego
w danym momencie nie jesteśmy
świadomi. Także wystosowanie do
wdowca lub osoby duchownej zaproszenia z dopiskiem „wraz z małżonką”, to typowe gafy.
Unikajmy gaf
Najczęściej gafy popełnia się wobec
osób, których się nie zna. Zanim coś
się nieopatrznie „chlapnie”, warto
ugryźć się w język i najpierw rozpoznać, z kim ma się do czynienia.
W przypadku faux pas i gaf w wykonaniu innych ludzi, savoir vivre

Źródło: www.logo24.pl

zaleca ignorowanie takich wpadek, wyrozumiałość i wielkoduszność. Można też przytoczyć jakąś
anegdotę, aby… no właśnie. – Jeśli
nieopatrznie napisałbym „zabić tę
dręczącą ciszę” – to takie sformułowanie dla wielu jeszcze ludzi mogłoby być poważną gafą. Są to bowiem
wyjęte z kontekstu słowa (w oryginale jest „zabijcie tę…”), zawarte w
popularnej niegdyś piosence p.t.
„Tango Milonga”, który to utwór
zawiera bardzo poważne treści. Nie
wszyscy jednak tego się doszukają,
gdyż nie wszyscy znają i rozumieją
tę piękną piosenkę oraz jej genezę.
Cóż, można po towarzyskim spotkaniu być w szampańskim nastroju,
ale nie mieć pojęcia o tym, że popełniło się całą serię faux pas i gaf,
co może być wynikiem nieuwagi, ale
też zwykłej niewiedzy. Niestety, nie
zawsze wtedy można liczyć na wyrozumiałość i wielkoduszność innych.
Michał Nowacki

Faux pas najbardziej godzi w jego
autora, choć może pośrednio dotknąć też innych.
Gafa dotyka, a nawet rani innych,
ale jej efekty często powracają i uderzają też w autora gafy.
Przykłady
Faux pas będzie np. dmuchanie na
gorącą zupę, siorbanie przy stole,
rozmawianie przez mężczyznę na
siedząco z kobietą która stoi, przywitanie się najpierw z mężczyzną, a
potem z kobietą. Także opieranie się
łokciami o stół, oblizywanie noża itp.

Źródło: www.pinterest.com
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Plażowe obyczaje
Czy istnieje coś takiego jak „plażowy bon ton”? Odpowiednie stroje i
właściwe zachowywanie się? Plaża
jest miejscem publicznym, na którym obowiązują nas dobre maniery
tak samo jak na przyjęciu, w kinie,
czy w restauracji. Miejscem, w którym należy zachowywać się dyskretnie, nie krzyczeć, nie słuchać
głośno muzyki, jednym słowem
zachowywać się tak, jakbyśmy
chcieli, by inni zachowywali się
wobec nas.
Stosowny ubiór
Plażowy savoir-vivre precyzuje podział na strój plażowy i strój kąpielowy. Strój plażowy dla pań, to zazwyczaj krótka, zwiewna sukienka,
zaś dla panów krótkie spodenki i
koszulka. Strój kąpielowy dla pań to
jednoczęściowy kostium lub bikini,
dla panów kąpielówki. Strój kąpielowy służy wyłącznie do zażywania
kąpieli słonecznych i wodnych.
Paradowanie na plaży w bieliźnie
jest ze wszech miar niestosowne i
zabronione.
Bardzo istotne jest odpowiednie dopasowanie stroju do figury. Niezbyt
przyjemnie ogląda się pokaźny męski brzuch wystający z kusych kąpielówek. W takich sytuacjach panowie
powinni narzucić na siebie zwiewną
koszulkę z krótkim rękawem. Panie
powinny zadbać o to, aby ich strój
plażowy, bądź kąpielowy, uwydatniał figurę i przykrywał jej manka-

Źródło: www.ryjbuk.pl

menty. Stroje plażowe powinny być
starannie dopasowane do kształtów
ciała, nie za ciasne, nie za luźne, po
prostu odpowiednie do figury.
Zgodnie z zasadami dobrego wychowania i odpowiedniego zachowania,
w stroju kąpielowym tylko się kąpiemy i opalamy. Jeżeli zatem przyjdzie
nam ochota na kawę w pobliskiej
kawiarni, czy obiad w położonej
przy plaży restauracji, narzucamy
na siebie ubranie i w żadnym wypadku nie pokazujemy się w tych
lokalach w kostiumie kąpielowym.
W takich sytuacjach chwalenie się
nagim torsem (nawet najbardziej
umięśnionym), czy figurą modelki
w skąpym bikini jest nie na miejscu.
Topless nie na każdej plaży
Jeśli ktoś chce opalać się topless,
czy nago, powinien znaleźć plażę dla
nudystów. Na publicznych kąpieliskach, na które przychodzą rodziny
z dziećmi, czy osoby starsze, nagość
nie jest mile widziana. Takie wzbudzanie sensacji, kiedy wszyscy dookoła mają na sobie stroje kąpielowe,
jest po prostu niesmaczne. Nawet
wtedy, kiedy piersi odsłania młoda
zgrabna dziewczyna, inni plażowicze mogą być zakłopotani. W takich
sytuacjach zawsze należy mieć na
uwadze dobre samopoczucie innych
ludzi. Opalanie się topless, czy wręcz
nago na publicznej plaży, świadczy o
złym wychowaniu i braku szacunku
dla innych ludzi.

Dla tych, którzy nie widzą nic złego
w opalaniu się w niekompletnym
stroju, lub bez, są specjalnie wyznaczone miejsca z których powinni
korzystać, unikając tym samym
kłopotliwych sytuacji.
Dzieci na plaży
Dzieci, jak to dzieci. Często są nie do
opanowania. Gdy się ma kilka lat,
trudno usiedzieć dłuższą chwilę w
jednym miejscu, a grzeczne leżenie
na kocyku, czy ręczniku w ogóle nie
wchodzi w grę. Jeśli dorośli wybierają się na plażę z dzieckiem, muszą
zwracać uwagę na jego zachowanie.
Pociecha nie może zachowywać się
zbyt głośno, nie wolno jej sypać piaskiem, polewać wodą postronnych
osób, wchodzić za inne parawany i
komentować wyglądu plażowiczów.
Głupimi uwagami w stylu „ale ten
pan ma wielki brzuch, dlaczego ta
pani jest taka stara” dziecko bezwiednie może komuś sprawić przykrość.
Rodzice muszą uczulić dziecko na
pewne zachowania i wytłumaczyć
jakie zasady obowiązują na plaży,
która jest miejscem publicznym.
Należy także nauczyć pociechę, że
siusiu robi się w toalecie, a nie w wodzie, na brzegu, na piasku, za parawanem, lub do wiaderka. Dzieciom
można wiele wybaczyć, ale nawet
one pewnych granic nie powinny
przekraczać. Poza tym należy pamiętać o tym, że nie wszyscy dorośli lubią dzieci, tym bardziej wyczyniane
przez nie psoty.
Czworonogi na plaży
Na polskich plażach w miesiącach
wakacyjnych obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania czworonogów. Za złamanie tego przepisu
można dostać nawet 500 złotych
mandatu. Z psem na plażę można
przychodzić między 30 września a
1 maja. I pamiętajmy, że i w tym
okresie obowiązuje wymóg trzymania psa na smyczy i zakładania mu
kagańca.
Wbrew pozorom nie jest to zakaz pozbawiony logiki. Nie wszyscy Polacy
mają nawyk sprzątania po swoich
pupilach i nie zdają sobie sprawy z
tego, że psie odchody mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu człowieka i
spowodować różne choroby pasożytnicze bądź bakteryjne, zwłaszcza u
dzieci, które uwielbiają zabawy w
piasku.
Zarówno w Polsce, jak i w niektórych innych krajach, nie można za-
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prowadzone przez nas rozmowy
telefoniczne nie były głośne. Nasi
plażowi sąsiedzi niekoniecznie chcą
słuchać telefonicznych wynurzeń
doprawianych czasami rubasznym
humorem i prywatnych rozmów często dla osób postronnych kłopotliwych. Nie chcą też być świadkami
kłótni zawierających niewybredne
epitety. Na plaży szanujemy spokój
innych ludzi, nie puszczamy na
cały regulator muzyki – na wielu
kąpieliskach wręcz istnieje zakaz
przynoszenia sprzętu odtwarzającego muzykę. Nie zostawiamy na
plaży śmieci, nie zakopujemy ich w
piasku. Śmieci musimy zabierać ze
sobą.
Źródło: www.babyonline.pl

bierać psów na plaże przeznaczone
dla wczasowiczów. Coraz więcej nadmorskich miejscowości w Polsce i w
Europie wyznacza specjalne miejsca
na plażach, gdzie właściciele psów
mogą wygodnie spacerować ze swoimi pupilami.
Takie plaże dla psów są między
innymi w całej gminie Rewal,
Świnoujściu, Dziwnowie, czy
Międzyzdrojach. Chorwacja oferuje dużą ilość kwater na wakacje z
czworonogami, a plaże dla psów,
gdzie możecie się z nimi bez przeszkód kąpać, znajdują się wzdłuż
całego wybrzeża. Ogromny wybór
plaż dla czworonogów znajdziemy
także na Wyspach Brytyjskich, gdzie
wydzielono ponad 350 plaż dla czworonogów. Takie miejsca są też we
Włoszech, Hiszpanii, czy Francji.
Palenie, picie i grillowanie
Plaża nie jest miejscem przeznaczonym na organizowanie imprez. Na
większości kąpielisk obowiązuje
zakaz palenia i picia alkoholu. Nie
powinno się też urządzać ognisk, czy
grillować.
Pomimo tego, że oficjalnie nie na
wszystkich plażach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, to na każdej
z nich trzeba przestrzegać zasad
dobrych manier związanych z paleniem w miejscach publicznych.
Dlatego każda paląca osoba powinna oddalić się w takie miejsce, aby
dym nie leciał na innych plażowiczów. Jednym słowem – na plaży nie
palimy. Przynajmniej przy innych.
W bardzo złym guście jest przynoszenie ze sobą na plażę alkoholu,
zarówno piwa, jak i mocniejszych
trunków. Plażowicze po kilku piwach, lub co gorsza kilku głębszych,
zachowują się zbyt głośno, co może
zakłócać spokój innych osób odpoczywających na plaży. Szczytem
nieodpowiedzialności jest wchodzenie po wpływem alkoholu do wody,

albowiem słońce i wysoka temperatura powodują, że alkohol szybciej
uderzy do głowy, a co za tym idzie
łatwiej o wypadek w wodzie.
Grillowanie na plaży też nie powinno mieć miejsca. Po pierwsze jest
to niedozwolone, po drugie niezbyt
przyjemne dla opalających się sąsiadów. Dym szczypiący w oczy i
intensywny zapach kiełbasek, czy
kebabu naprawdę nie jest przyjemny dla otoczenia.
Plaża to nie toaleta
Siusianie za parawanem jest niedozwolone. Krzaczki przy plaży
też. Nawet jeżeli dla nas nie jest to
krępujące, dla innych osób tak. W
takich sytuacjach prym wiodą panowie, zwłaszcza po kilku piwach,
nie zdając sobie sprawy z tego, jakie
jest to niemiłe dla otoczenia. Poza
tym połączenie słońca z takimi zapachami nie jest dobrym połączeniem.
Co jeszcze należy do plażowego
bon tonu
Plażowy savoir-vivre jasno określa
to co na plaży jest dozwolone, i to,
czego nie wypada robić. Plaża jest
miejscem publicznym, z wyjątkiem
miejsc określonych jako tereny prywatne. Na plaży nie jesteśmy sami,
dlatego zwracamy uwagę na to, aby

Plaża to nie miejsce do urządzania
zawodów w grę w piłkę (są do tego
wyznaczone tereny) i gonitwy pod
tytułem „kto najszybciej dobiegnie
do wody”. Gnając jak „wariat” można obsypać piaskiem leżące obok
osoby, a to wcale nie jest przyjemne. Wytrzepanie z piasku ręcznika
lub koca powinno odbywać się w
miejscu oddalonym od plażowiczów.
Nie należy chodzić po kocu i ręczniku innych, nie rozkładać się zbyt
blisko drugiej osoby, żeby nie czuła
się ona skrępowana naszą zbytnią
bliskością.
Nie wolno komentować wyglądu
urlopowiczów, bo niewybrednym
żartem można sprawić komuś przykrość. Niegrzeczne jest też wlepianie
oczu w kobiece biusty i inne uwypuklenia, które czasem ledwo przykrywa strój plażowy.
Zasady plażowego savoir-vivre’u są
nieskomplikowane i oczywiste, ale
niestety nie wszyscy je znają. Zdarza
się, że zachowania niektórych plażowiczów sprawiają, że po plecach
przechodzą nam dreszcze. Dlatego,
aby czas spędzony nad wodą był
miłym wypoczynkiem dla nas i dla
innych, przestrzegajmy zasad plażowego „bon-tonu”.

OGŁOSZENIA DROBNE

Ewa Janik

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
• Jestem pielęgniarką.
Zaopiekuję się osobą starszą lub chorą: 0479 228 114
• Psycholog polski, konsultacje: 0493 620 529
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Gładkie nogi
Temat jest godny zainteresowania
nie tylko wtedy, kiedy nadchodzi
sezon na sukienki. Dla pań, które nie wypracowały sobie jeszcze
własnego skutecznego sposobu
na gładkie nogi, garść informacji
z różnych źródeł. Nie stanowią one
recepty na sukces, jednak warto je
poznać. Podzielmy temat na grupy,
m.in.: Nie – czego nie należy robić,
oraz Tak – co warto robić.
Nie
Przystępowanie do golenia natychmiast po wejściu do wanny lub pod
prysznic jest błędem. Zaleca się minimum 5 minut kąpieli, co zmiękcza włosy i otwiera pory. Również
dzięki temu zmyte martwe komórki,
pot, pozostałości po kosmetykach,
tłuszcz i brud nie będą osiadać na
ostrzach.
Niektóre źródła zalecają przed goleniem dłuższą kąpiel, ale zbyt długi
jej czas powoduje pęcznienie i marszczenie się skóry, co utrudnia dokładne golenie. Nadmierne zmiękczenie skóry czyni ją też podatną na
uszkodzenia.
Używanie zwykłego mydła nie daje
pożądanego poślizgu. Skutek – podrażnienia. Lepiej używać pianki
lub kremu do golenia. O goleniu na
sucho lub „na wodę” nie ma mowy!
Maszynki nie należy dociskać za
mocno do skóry, którą trzeba czasem naciągnąć drugą, wolną ręką,
w miejscach, gdzie się marszczy.
Przy goleniu okolic kostki, pomoże
uniesienie pięty.

Tanie jednorazowe maszynki dla
mężczyzn nie sprawdzają się u pań.
Aby uniknąć podrażnień i infekcji,
nie należy lekceważyć pierwszych
oznak dyskomfortu podczas golenia
się kolejny raz tą samą maszynką.
Niezależnie od tego, czy to będzie
po drugim, czy dziesiątym goleniu,
należy ją wyrzucić.
Tak
Najlepiej golić nogi na spokojnie
wieczorem, wystąpi wtedy mniej
podrażnień skóry wynikających z
pośpiechu.
Do bardzo wrażliwej skóry zamiast
kremu do golenia można stosować
żel używany do twarzy. Awaryjnie,
może być odżywka do włosów.
Krem do golenia daje nie tylko poślizg, ale zwykle zawiera garbniki,
które zmiękczają włosy. Dlatego
należy odczekać kilka chwil, aby
garbniki mogły zadziałać. Niektóre
kremy mają ich więcej, inne mniej,
lub wręcz za mało.
Bardziej efektywne są długie pociągnięcia maszynką w wybranym
przez siebie kierunku. Najlepiej jest
dla skóry, jeśli przeciągnie się po danym paśmie tylko raz lub dwa razy.
Krótkie i częste pociągnięcia nie są
zalecane.
Okolice bikini należy najpierw golić zgodnie z kierunkiem włosów,
potem ponownie nałożyć krem i
można golić „pod włos”.
Pod włos?
Panowie muszą rozpoznawać topo-

Źródło: www.nuvialab.pl

grafię swojego zarostu na twarzy.
Na nogach pań włoski zwykle rosną
w kierunku ku dołowi i są delikatniejsze. Czyli golenie w kierunku
ud oznacza golenie pod włos, które
jest bardziej skuteczne, ale zwiększa
ryzyko podrażnień i zacięć. Ogólnie,
kierunek golenia jest kwestią indywidualnego wyboru w oparciu o
własne doświadczenie, choć niektóre źródła wręcz odradzają golenia
nóg „pod włos”. Pod pachą włoski
rosną w różnych kierunkach.
Skóra
Jeśli po goleniu pojawiają się piekące, czerwone krostki, które nie
schodzą nawet po kilku dniach,
warto pomyśleć o zmianie techniki
depilacji na wosk lub laser. Peeling
nóg z jednej strony usuwa martwy
naskórek, co uniemożliwia włosom
wrastanie, z drugiej strony, wzrasta
wrażliwość skóry. Czasem, jeśli to
możliwe, najlepiej pozwolić skórze
po prostu „dojść do siebie” i przez
kilka dni nie męczyć jej żadnymi
zabiegami.
Aby uniknąć zacięć najlepiej stosować maszynki o większej ilości
ostrzy, przeznaczone specjalnie dla
pań.
Po goleniu należy nawilżyć skórę
np. tonikiem bezalkoholowym.
Hanna Korcz

Źródło: www.nastolatki-nasze-zycie.blogspot.com

Źródła: http://kobietapo30.pl ,http://
jejswiat.pl/ ,http://tipy.interia.pl/,
http://kobieta.wp.pl ,http://zapytaj.
onet.pl
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Szlachetne zdrowie
Człowiek w liczbach – część II
Mięśnie
Mamy ich 650. Stanowią 40% masy
ciała i są odpowiedzialne za każdy
nasz ruch. Dzięki mięśniom możemy biegać, mrugać oczami, uśmiechać się, mówić. Aby wypowiedzieć
jedno słowo angażujemy mięśnie
twarzy, ust i języka, żuchwy i krtani. Jest ich około 100. Wiele z nich
pracuje gdy się uśmiechamy. Aby
dać całusa, używamy 34 mięśnie.
Chodzenie wymaga zaangażowania
200 mięśni szkieletowych.
Mięsień zbudowany jest z setek
włókien mięśniowych. Są w nich
dwa białka: aktyna i miozyna, które zahaczają o siebie i przesuwają
się powodując kurczenie się mięśni.
Po ich rozluźnieniu ruch przeciwny
danej partii ciała powoduje kurczenie się innych mięśni. Nie jest tak,
że jakikolwiek mięsień „pcha”. W
przypadku ręki są to m.in. biceps i
triceps, które tylko kurczą się i rozluźniają naprzemiennie.
Ćwiczenia powodują powstawanie
większych ilości aktyny i miozyny,
co skutkuje przyrostem masy mięśni.
Choć to mózg wysyła impulsy elektryczne do mięśni, nakazując aktynie i miozynie by się skurczyły i rozluźniały, wiele ruchów wykonujemy
bez angażowania myśli na każdym
poszczególnym ruchu, np. przy oddychaniu lub chodzeniu.

Źródło: www.basic-fit.nl

Kości
Każdy człowiek ma ich
206. Mogą udźwignąć
ciężar nawet 20 razy większy niż ważymy. Stanowią
15% masy ciała. To nasze
rusztowanie dzięki któremu mamy określony
kształt. Kości to nie tylko
suchy martwy szkielet.
To żywa tkanka. W wielu
z nich znajduje się szpik,
który produkuje 120 mln
czerwonych i 7 mln białych krwinek na minutę.
Bliżej powierzchni są komórki produkujące nową
kość, dzięki czemu rośniemy w procesie dojrzewania, lub kość może się
zrastać po uszkodzeniu.
Poza szpikiem, w kości
są dwie substancje: fosforan wapnia, bez którego
byłaby ona giętka jak guma; i białko – kolagen,
bez którego kość byłaby
krucha i łatwo łamliwa.
Kości mają określoną
wytrzymałość, którą można stopniowo zwiększać
drogą treningu przez lata. Np. u gimnastyków obciążenia
20-krotnie przewyższają masę ciała.
Ale za ruch odpowiedzialne są połączenia kości – stawy, których mamy 187. Kości szybko się odnawiają,
ale stawy łatwo ulegają zniszczeniu.
Dzięki postępom
medycyny, stawy
można „naprawiać” lub nawet
wymieniać na nowe, np. umieścić
sztuczny implant
stawu biodrowego.
Reprodukcja
W każdej sekundzie mężczyzna
wytwarza 1000
plemników, czyli
60 tysięcy na minutę i 14 mln w
ciągu
wieczora. Kobieta
rodzi się z kompletem komórek rozrodczych
– jest ich około
miliona, z czego
uwolnionych zo-

Źródło: friedreichsataxianews.com

stanie około 400 jajeczek. W każdej
ludzkiej komórce znajduje się wzór
człowieka – genom. Cząsteczki DNA
tworzą chromosomy. Każda komórka posiada 23 pary chromosomów.
Plemnik i komórka jajowa posiadają
tylko po połowie z nich, więc muszą
się wzajemnie uzupełnić. Tak cechy
matki i ojca zostają wymieszane. Po
zapłodnieniu komórka jajowa zaczyna się dzielić i po trzech dniach jest
ich 16. Po kilku tygodniach komórki
zaczynają się specjalizować i embrion nabiera kształtów. W ósmym
tygodniu obecne są wszystkie organy i układy, a w 9 tygodniu embrion
nazywa się już płodem.
Na świecie co minutę średnio rodzi
się około 260 osób, 374 tysiące dziennie, 136 milionów rocznie.
Mózg
Ten organ najbardziej odróżnia nas
od innych gatunków. W mózgu dziecka znajdują się miliardy neuronów
i więcej już ich nie przybędzie. W
czasie dzieciństwa neurony łączą się
pomiędzy sobą przy każdym nowym
doświadczeniu. Każdy układ człowieka jest złożony, ale tylko mózg

Antwerpia po polsku

czerwiec 2016

uczestniczy we wszystkim, co robimy, kontroluje każdą część ciała.
Mózg to 2% wagi ciała, ale zużywa
20 % pobieranego przez nas tlenu.
Dzięki 100 miliardom wyspecjalizowanych komórek – neuronów, wysyłających miliony sygnałów, ważący
1,5 kg mózg sprawia, że myślimy,
czujemy, pamiętamy i reagujemy.
– To mózg czyni z nas ludzi i tylko
uszkodzenie mózgu może zmienić
naszą osobowość. W mózgu nie ma
receptorów bólowych, dlatego podczas operacji na mózgu człowiek nic
nie czuje.
Kiedy człowiek osiąga wiek średni, narząd ten zaczyna się degenerować. Proces jest uzależniony od
wielu czynników, jednak istotny jest
tryb życia i pozostawanie intelektualnie aktywnym, czego tłumaczyć
nie trzeba.
Mózg mężczyzny ma większą objętość, ale u kobiet większą powierzchnię. Jeśli będzie pozbawiony tlenu
przez 10 sekund, człowiek traci przytomność. Po 4-ch minutach zniszczenia są nieodwracalne. Martwych
neuronów nie można zastąpić.
Dzięki zaawansowanym technologiom nauka od niedawna ma możliwość badania budowy i funkcji
mózgu, który jednak ciągle pozostaje jedną z największych zagadek
ludzkości.
Mózg można kontrolować
W niektórych kulturach drogą medytacji czyni się to od tysięcy lat, ale
dla współczesnej nauki jest to nowość. Głęboko zakorzenione utożsamianie mózgu ze świadomością oraz
traktowanie go jako coś nadrzędnego, zaczyna ustępować możliwości
traktowania tego organu jako… organu, który może być nam posłuszny i
spełniać funkcje, których od niego
się wymaga. Innymi słowy, jak już
sądzi wielu naukowców, mózg nie
jest świadomością, lecz świadomości podlega.
Doświadczony mnich potrafi osiągnąć stan medytacji w 20 sekund.
Buddyjscy mnisi, kontrolując mózg,
potrafią suszyć na plecach zmoczoną koszulę, panować nad bólem i
spowalniać pracę serca. Sądzi się, że
wystarczą 2 minuty medytacji dziennie, aby każdy mógł korzystać z jej
dobrodziejstw.
Czy są granice możliwości mózgu?
Wydaje się, iż próba wytyczenia takich granic mogłaby świadczyć tylko o naszej ograniczoności.
Michał Nowacki
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Ciekawostki
Wenecja się wyludnia
W Wenecji zainstalowano licznik
mieszkańców. To inicjatywa grupy
rezydentów której celem jest pokazanie, że miasto stale się wyludnia.
Według najnowszych danych w
historycznym centrum i na okolicznych wyspach mieszka obecnie 83
755 osób.
Elektroniczny licznik zamontowała grupa rodowitych Wenecjan
mieszkających tam od pokoleń.
Postanowili oni policzyć „rozbitków”, którzy mimo trudności codziennego życia w częściowo zalewanym mieście, nadal nie opuszczają
domów nad kanałami. Jednocześnie,
dla porównania, przedstawiono statystykę od czasów renesansu, która
przypomina, że wówczas Wenecja
była jednym z najbardziej zaludnionych miast na świecie i liczyła prawie 200 tysięcy mieszkańców.
Dane z drugiej połowy XX wieku dowodzą systematycznego spadku liczby ludności. 45 lat temu w Wenecji
mieszkało 157 tysięcy osób, a dwie
dekady później, w 1991 roku – 123
tysiące. Siedem lat temu, gdy rezydentów było już tylko 90 tysięcy, ta
sama grupa, która zainstalowała
licznik, urządziła symboliczny „pogrzeb Wenecji” by podnieść alarm
z powodu stałej ucieczki ludności.

Źródło: www.tapeciarnia.pl

Wejście do domu tylko przez balkon na piętrze
Pewnej rodzinie z południa Włoch
grozi to, że aby dostać się do swojego
domu, będzie musiała podskoczyć
na wysokość dwóch metrów. Taki
wyrok wydał sąd, który nakazał jej
zburzenie schodów, a za jedyne legalne wejście uznał okno balkonowe na pierwszym piętrze.

Tocząca się od 13 lat sprawa sądowa
dotyczy właścicieli posesji w miejscowości Rocchetta Sant’Antonio. O
osiem schodków wejściowych procesują się ich sąsiedzi domagając się
ich rozebrania, gdyż – jak twierdzą
– znajdują się zbyt blisko wspólnego
ogrodzenia.
Sąd pierwszej instancji przyznał rację właścicielom domu, jednak sąd
apelacyjny nakazał rozbiórkę nie
przejmując się tym, że zburzenie
schodów oznacza pozbawienie rodziny możliwości wejścia do własnego
domu. Sędzia nakazał korzystanie
z drugiego wejścia, ale przeoczył
fakt, że jest nim okno balkonowe
na pierwszym piętrze.
Strach zapanował w całym miasteczku, gdzie do wielu domów wchodzi
się po takich właśnie zewnętrznych
stopniach. Mieszkańcy miejscowości wyszli na ulice, by stanąć w obronie skazanych. Jeden z polityków
przekazał sprawę ministrowi sprawiedliwości apelując o jej natychmiastowe rozwiązanie. Właściciele
posesji postanowili zaś zwrócić się
do Sądu Najwyższego, bo – jak mówią – „chcemy jakoś móc wrócić do
swojego domu”.

Źródło: www.noizz.pl

Archeolodzy odnaleźli jaszczurki
liczące prawie 100 mln lat
W birmańskiej prowincji Kachin archeolodzy odnaleźli 12 starożytnych
jaszczurek, które mogą liczyć nawet
99 milionów lat.
Naukowcy twierdzą, że odkrycie mo-
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że zmienić wiele istniejących teorii
naukowych. Gady te żyły w okresie
kredy, który rozpoczął się 145 milionów lat temu. Do tej pory eksperci
twierdzili, że kameleony pojawiły się
na ziemi przed 25 mln lat.
Warszawa Pick-up na sprzedaż za
85 tys. zł
Niecodzienny egzemplarz legendy
polskiej motoryzacji – Warszawę
Pick-up z 1960 roku wystawiono
na sprzedaż. Potencjalny nabywca
będzie musiał głęboko sięgnąć do
kieszeni, gdyż cena auta wynosi 85
tys. zł.
Pierwsza Warszawa 201 Pick-up
została zaprezentowana na targach
poznańskich odbywających się w
1955 roku, a jej produkcja rozpoczęła się w 1959 roku. Niełatwo znaleźć
podobny egzemplarz, zwłaszcza w
dobrym stanie. W czasach produkcji
powstawało zaledwie kilkaset sztuk
polskiego pick-upa rocznie.
Napęd Warszawy zapewnia 2,1 litrowy silnik generujący 54 KM mocy,
a jego właściwości transportowe to
500 kg ładunku. Model jest nawet
zarejestrowany jako ciężarowy, tak
więc nowy właściciel będzie sobie
mógł odliczyć podatek VAT od eksploatacji Warszawy. Samochód w latach 2012-2014 przeszedł gruntowny
remont. Teraz szuka nowego właściciela.
Do tej miejscowości autobus przyjeżdża raz… w roku.
Tylko raz w roku do La Torre d’Orista
na północnym wschodzie Hiszpanii
zajeżdża autobus – jedyny środek
transportu publicznego łączący tę
maleńką miejscowość, liczącą około
250 mieszkańców, z resztą kraju. Z

Źródło: moto.onet.pl

autobusu nikt wprawdzie nie korzysta, ale firma przewozowa woli nie
rezygnować z tej linii.
Nikt nie wysiada, nikt też nie wyrusza w podróż.Tak już jest od wielu
lat.
Autobus przybywa do La Torre
d’Orista, położonego w odległości
około 90 km na północ od Barcelony,
w każdy pierwszy poniedziałek marca. Jak podała „El Periodico”, firma
przewozowa utrzymuje to połączenie
tylko po to, by nie stracić na nie kon-

cesji, która może okazać się cenna,
gdyby np. w okolicy zdecydował się
zainwestować jakiś wielki koncern.
Podejrzliwa emerytka zdemaskowała agentów
Dwaj agenci izraelscy operujący w
Niemczech zostali zdemaskowani
przez podejrzliwą emerytkę, kiedy
ich samochód ugrzązł w błocie w
pobliżu Kanału Kilońskiego.
O „podejrzanych ludziach koło
kanału” policję w Neumuenster

Źródło: www.tvp.info

(Szlezwik-Holsztyn) zawiadomił
burmistrz pobliskiej miejscowości,
do którego telefonicznie zwróciła
się pewna starsza pani. Emerytka
zauważyła agentów, spytała ich, co
tam robią i nie uwierzyła kiedy powiedzieli jej, że wybierają miejsce na
letnie regaty żeglarskie.
Associated Press pisze, że obaj uzbrojeni agenci mieli status dyplomatów,
a ich zadaniem było monitorowanie
dostawy nowego, zbudowanego w
Niemczech okrętu podwodnego,
zakupionego przez Izrael. Uniknęli
wszelkich kłopotów, przedstawiając
niezbędne dokumenty.
Rzecznik izraelskiego MSZ nie
chciał skomentować tej sprawy.
Opracowała: Karolina Tomczak

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Źródła: onet.pl, fakty.interia.pl
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Kącik absurdu
Polska absurdami stoi

Nasz kraj w niektórych aspektach
życia codziennego, obyczajów, prawa i przepisów, niewiele zmienił
się od czasów siermiężnego PRL-u.
Obecna rzeczywistość jest tak bogata w absurdy, że zadziwiłyby one
nawet Mistrza Bareję, który w swoich filmach absurdy wyśmiewał.
Bezsensowne prawo czy przepisy nie
są oczywiście tylko polską bolączką.
Urzędnicze idiotyzmy spotykane są
także w innych krajach, ale te nasze
– polskie, mają ogromny wpływ na
życie nasze i naszej rodziny.
Oto niektóre z nich, wybrane z setek
absurdów zauważonych przez polskich internautów.
Polska, to kraj w którym:
• Głos w wyborach oddawany jest
nie na kogoś, ale przeciwko komuś.
• Opinia wielomilionowej rzeszy wyborców nic nie znaczy wobec kilku
głosów partii rządzącej.
• Większość obywateli narzeka
na warunki panujące w kraju, ale
większość z nich nic nie robi, żeby
to zmienić.
• Winę za niskie emerytury zrzuca
się na niż demograficzny, zaś brak
pracy spowodowany jest zbyt dużą
liczbą chętnych do pracy.
• Komornik zabiera 500 złotych z
rządowego programu na dziecko.
• Bardziej opłaca się zniszczyć niesprzedaną żywność, niż oddać ją
głodnym dzieciom.
• Różnica pomiędzy bogatym a biednym jest nienaturalnie wysoka.
• Porównywalne produkty są gorszej

jakości od tych z Zachodu Europy, a
ceny są prawie takie same.
• Wojsko do ochrony swoich baz zatrudnia prywatne agencje ochrony.
• Można odebrać dzieci normalnej,
troskliwej rodzinie, ponieważ matka
jest zbyt otyła, albo metraż mieszkania jest za mały.
• Więcej wydaje się na więzienia i
poprawczaki, niż na wsparcie zdolnej młodzieży i naukowców.
• Na utrzymanie więźnia budżet
państwa daje więcej niż wynosi najniższa średnia krajowa, będąca wynagrodzeniem wielu osób mających
kilkuosobową rodzinę.
• Więzień osadzony za ciężkie przestępstwo w więzieniu lepiej jada, ma
lepsze warunki i lepsza opiekę lekarską niż niemal połowa obywateli.
• Nie można podawać alkoholu w

lokalach usytuowanych zbyt blisko
kościoła.
• Jeżeli ktoś wykopie coś na swojej
ziemi, nie jest to jego własnością,
tylko należy do państwa.
• Sprzedaż mieszkania o powierzchni 150 m kw. podlega opodatkowaniu w wysokości 23 proc., a mniejsze
lokale obciążone sa jedynie 8-procentowym VAT-em.
• Najzdolniejsi piłkarze są gwiazdami obcych drużyn.
• Kierowcy muszą oświetlać drogę
w dzień.
• Napastnik ma większe prawa niż
ofiara.
• Za wydrukowanie 6 banknotów
100 złotowych grozi 25 lat więzienia,
a za morderstwo 15.
• Jest cud ekonomiczny, nikt nic nie
robi, a wszyscy się bogacą.
• Co 10 minut jakiś Polak myśli o
wyjeździe za granicę.
• 90 proc. obywateli jest dumnych z
bycia Polakiem, a po przekroczeniu
granicy Polak dla Polaka znaczy tyle, co największy wróg.
• Większą litość budzi pobity piesek
czy kotek, niż zamarzający bezdomni ludzie.
• Podobno jest 90 proc. Katolików,
a 80 proc. z nich nie zna nazwiska
prymasa Polski.
• Zamyka się szkoły, a w zamian
buduje kościoły.
• Im mniej jest wiernych, tym więcej
jest kościołów.
• Małe i średnie firmy napędzają gospodarkę, dlatego wielkie koncerny
dostają zniżki podatkowe.
• Łatwo o zawiść, zazdrość i donosicielstwo.
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• Obywatele mogą zebrać milion
podpisów, a rząd i tak nic z tym nie
zrobi.
• Dobrze zarabiający muszą płacić
wyższy podatek, a najbogatsi rejestrują swoje firmy w tak zwanych
„rajach podatkowych”.
• Za dwa razy cięższą pracę zarabia
się cztery razy mniej niż w zachodniej Europie.
• Od urodzenia każdy ma (obecnie)
22 585 zł długu publicznego.
• Jest niż demograficzny, a mimo to
żłobki, przedszkola i poprawczaki od
zawsze są przepełnione.
• Opłaty za autostrady są najwyższe
na świecie w stosunku do pensji.
• Cena średniej klasy samochodu
równa się wieloletnim oszczędnościom, a mimo to trudno znaleźć wolne miejsce na parkingu.
• Nikt nie ma pieniędzy, na co wiecznie narzeka, jednak wystarczy stanąć w długiej kolejce do kasy w którymś z supermarketów i popatrzeć
na przeładowane wózki.
• Pensji na poziomie średniej krajowej większość obywateli nigdy nie
widziała.
• Licealiści i studenci łatwiej znajdą
pracę niż osoby po studiach.
• Emerytem można się stać mając
czterdzieści kilka lat.
• Emeryci i renciści mają dylemat:
opłacić rachunki, czy wykupić leki.
• Jak się nic nie zmieni, to nasza
przyszła emerytura będzie wynosiła
około 450 zł.
• Utrzymanie siebie i rodziny wymaga wiecznego kombinowania.
• Bezrobotny człowiek może zostać
ukarany za to, że nie dokonał na
czas płatności.

• Komornik może zająć
hipotekę za śmiesznie niski dług i nikt z tym nic
nie zrobi.
• Dostanie się lekarza
specjalisty w ramach
NFZ, graniczy z cudem.
• Kierowca ciężarówki
albo kelner w restauracji
ma dyplom magistra.
• Z kelnerem można porozmawiać po angielsku,
z kucharzem po francusku, ekspedientem po
niemiecku, a jakimkolwiek urzędnikiem państwowym tylko za pośrednictwem tłumacza.
• 1/5 narodu żyje poza
granicami kraju.
• Przemysł zbrojeniowy
jest doceniany przez zagraniczne rządy i armie,
skąd płyną zamówienia,
a nasz rząd woli kupić
droższe starocie z zagranicy i uciąć zbrojeniówce
pieniądze na dalsze badania.
• Nawet za powietrze jest podatek.
• Zarobki są żałośnie niskie w porównaniu z Zachodem, a ceny powoli się wyrównują.
• Autostrady są do remontu zanim
jeszcze zostaną otwarte.
• W Konstytucji zapisano, że kobieta i mężczyzna mają równe prawo
do jednakowego wynagradzania
za prace jednakowej wartości, a w
praktyce mężczyzna na takim samym stanowisku, mający taki sam
zakres obowiązków, zarabia dużo
więcej niż kobieta.
• Pielęgniarka zarabia mniej niż nastolatka rozdająca ulotki.
• Im wyższe ma się wykształcenie,
tym trudniej o pracę.
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• Sukces ma wielu ojców, a klęska
jest sierotą.
„Polska, to kraj, w którym gdy wstaje się rano, włącza się japońskie radio, zakłada amerykańskie spodnie,
chińskie tenisówki i wietnamski
podkoszulek, po czym w holenderskiej lodówce szuka niemieckiego
piwa, siada przed koreańskim telewizorem, po czym w amerykańskim
banku zleca przelew na angielskie
zakupy. Potem wsiada się do czeskiego samochodu, jedzie do francuskiego supermarketu i kupuje hiszpańskie owoce oraz greckie wino.
Gotuje się obiad na rosyjskim gazie,
po czym szuka pracy w POLSKIEJ
gazecie – znów nic nie ma, ciekawe
dlaczego?” (absurd.epolskie.com/
polska).
Malwina Komysz
Fot.: fakt.pl
Źródła: fakt.pl,
absurd.epolskie.com, natemat.pl
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Słowo o byle czym
Przychodzi baba do punktu toto lotka. – Niech bedzie! – Dzień dobry
pani, czym mogę służyć? – Jo by
chciała bilet na autobus, bo jak się
weńdzie, to taki ścisk, że ani miedziaka wysupłać nie idzie. – Nie
sprzedaję biletów na autobus –
odpowiada sprzedawczyni. – To co
tu przedajesz kochanieńka. Przecie
tu nic ni mo. – To jest punkt monopolu loteryjnego i może pani tu
nabyć kupon toto lotka. Grała pani
kiedyś?
– A zaśby tam. Mój chłop nieboszczyk groł, jak do gminy jachoł. – To
może pani spróbuje? Nowicjuszom
szczęście sprzyja. – Czemu nie.
Mogę się troche rozerwać, a łazić nie
ma co, bo dyszcz podo niemożebnie.
Sprzedawczyni wręcza babie kupon
do wypełnienia. – A lotki to gdzie?
No i w co jo mom trafić? Chyba że temu na zdjęciu mogę w oko, albo co.
– Jakie lotki? – pyta zdezorientowana sprzedawczyni. – Ano mój chłop
godoł, że jak tu przyjeżdżoł, to nigdy
w nic nie trafił. A jo to żem wczora
kamlotem trafiła lisa, co to chcioł
kurkę mi podebrać. Czmychał, że
ino kurz. A tego na ścianie to mogę
w nochala, albo w oko. Zrób tylko
kochanieńka jakie kółko, a ja już
nie bój sie. A jak ty mosz na imie?
– Ania, ale nie rozumiem… – Co tu
rozumieć? Dziwisz się, że jo, staro
baba, mam takiego cyla? Jo nigdy
żem brylów nie nosiła, a ty, widze,
że już nosisz.

Źródło: casaescuelalaloba.blogspot.com

Pani Ania westchnęła ciężko i odchyliła się na krześle. Po chwili w
jej oczach pojawił się błysk zrozumienia. Przysunęła się do stołu i
położyła ręce na biurku.
– Widzę, że pani nie rozumie, na
czym polega gra w toto lotka. Zaraz
to pani wyjaśnię.
Po kilku minutach: – To trzeba było tak od razu godoć. Mój chłop to
mruk był i nic żech nie wiedzioła.
– No i co tero? – Teraz trzeba skreślić
sześć numerów, potem ja to wrzucę
do komputera. – A które to niby trza
wykryślić? – Każdy chciałby to wiedzieć. Na tym polega problem, żeby
skreślić te właściwe. Potem jest losowanie i kto skreśli szczęśliwe numery, ten wygrywa.
Baba wzięła długopis, pośliniła go,
zakreśliła sześć numerów mrucząc
coś pod nosem i oddała kartkę sprzedawczyni, która odetchnęła z ulgą.
Wydrukowała kupon i wręczyła babie. – Tylko niech pani nie zapomni
sprawdzić. – A jak to się sprowdzo?
– Może inaczej. Kiedy pani będzie
tutaj następnym razem? – Ano, za
dwie niedziele mam iść znowu do
urzędu, to do pani przyńdę. – Tylko
niech pani weźmie ze sobą ten kupon.
Baba schowała go pod zapaską. –
Pora na mnie, bo dyszcz już nie podo. No to zostańta…
Po dwóch tygodniach baba była co
prawda w mieście,
ale punkt toto lotka był zamknięty
„z powodu choroby”. Potem baba
zapomniała o sprawie.
Minęło pół roku
– Niech bedzie! –
Dzień dobry pani,
czym mogę służyć?
– Jo by chciała bilet
na autobus, bo jak
się weńdzie, to taki
tłok… – Poznaję panią. Zagrała pani u
mnie w toto lotka.
– Jako żywo! Była
żech tutaj dosyć
dawno. – No i jak,
wygrała pani? –
A gdzie tam. – A
sprawdzała pani?
– Ano… nie. Pani
Ania się ożywiła.
Około pół roku temu w mojej kolekturze padła główna

Źródło: plus.google.com

wygrana, ale nie wiem, kto wygrał.
Ma pani ten kupon? – A gdzie tam.
– To może w domu? – A… chyba poszedł na rozpałkę.
Jeśli pani nie sprawdzała… ale i tak
już jest za późno. Zresztą nie może
pani przecież pamiętać numerów
skreślonych pół roku temu. – Jak
to. Jo tam wszystko pamintom. – I
umie pani powiedzieć, jakie to były
numery? – Zaśby nie! Mom 32 kołki
w płocie, 38 grządek, lat to mom… za
dużo, to się nie zmieści, jeszcze żem
przekreśliła 21, bo tyle żech miała
stworów, tera troche mniej, bo i jeść
trza. Potem mom numer domu 4, do
tego 12 talerzów i misek, a żadnego
żem nie stłukła. – Pani Ania zapisywała numery na kartce – Potem to
mom jeszcze 6 chust piknie chaftowanych, na zmiane. I już. Takie
numery żem przekreśliła.
Pani Ania wstukała dane do komputera. – To są te numery! Pani
przecież wygrała! Ale już jest za
późno! Wszystko przepadło…
Sprzedawczyni usiadła i zaczęła
płakać. – Nie do uwierzenia. Gdyby
pani wtedy je sprawdziła, byłaby pani dzisiaj bogata. A tak, to…
E tam, a co mnie, starej babie, potrza. Przez pieniąchy to ino bidy
można sobie napytać. Może i bych
wystawiła nową boży mynkę na rozstaju, ale ludziska nawet przy tej starej już się nie pokłonią. Za czym to
tak te ludzie gonią? To jakby wiater
po polu gonić.
– Ale gdyby pani sprawdziła…
– A co cię kochanieńka tak męczy?
To co mom, to mi wystarcza, aby tylko zdrowie było. A mnie, starej, już
nie przystoi godoć, co by było, gdyby.
Bo przecie żeby gdyby na plecach
rosły grzyby, to by z czasem plecy
były lasem. Jo tam swoje wim, a i
Pan Bóg też wi, co robi.
Michał Nowacki

Antwerpia po polsku
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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

