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Polonijny turniej siatkówki
w Antwerpii
Z większą lub mniejszą przesadą, to już kwestia interpretacji i
podejścia, dzień ten można uznać za święto polskiej siatkówki
w Belgii!
Wieloletnie już zamiłowanie i zaangażowanie do tego sportu mogłem w końcu przekształcić w czyn. Biorąc udział w niezliczonych
już turniejach siatkówki, organizowanych przez różne belgijskie
kluby, zakiełkowała w końcu myśl: „a może tak polski turniej?!”.
Kilka miesięcy przygotowań oraz mnóstwo przeprowadzonych rozmów i negocjacji nadało nieco kształtu pomysłowi. Ustalenie daty,
miejsca i formy turnieju było łatwą, aczkolwiek nie bezproblemową,
częścią organizacji wydarzenia.
Aby mogło się ono w ogóle odbyć, potrzebowaliśmy zgłoszeń minimum ośmiu zespołów. Dzięki reklamie na portalach społecznościowych oraz wiadomościom przekazywanym z ust do ust, w przeddzień turnieju było ich już... 16! 4 zespoły z Brukseli, 1 z Hasselt,
pozostałe z Antwerpii.
Fantastyczna zabawa, mnóstwo emocji sportowych i rywalizacji,
dmuchany zamek, który cieszył się niesłabnącym powodzeniem
u najmłodszych, zimne napoje oraz przepyszne kiełbaski z grilla
sprawiły, że nikt nie miał powodów do narzekań.
Dodatkowym atutem była świetna muzyka, dzięki której co chwila
ktoś śpiewał lub tańczył, nawet na boisku!

Dzięki niezwykłym znajomościom organizatorów,
wszyscy mieli zapewnioną przepiękna pogodę!
Turniej sam w sobie, po niezwykle wyrównanym i zaciętym finale między „Byle Nie Do Zera” z Brukseli,
a antwerpską „Polonią”, zakończył się zwycięstwem
„Polonii”. Przepiękny puchar znalazł się, tylko i wyłącznie po sprawiedliwej walce, w rękach organizatorów!
Dobre serce oraz pomoc wielu ludzi sprawiły, że w
sobotę 28.05.2016 mogliśmy spędzić niezapomniany
dzień! Kto wie, być może współtworzyliśmy historię
polskiej siatkówki w Belgii?
Piotr Groszewski
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Co słychać w Antwerpii
Comics Station
W sierpniu rozpoczyna się w Antwerpii budowa Comics
Station, który powstanie w jednym z najpiękniejszych
miejskich obiektów – Centraal Station.
Na powierzchni około 6 tysiecy m2 znajdzie się sześć
stałych tematycznych ekspozycji ukazujących historie
komiksowych postaci: De Kiekeboes, Suske i Wiske,
Urbanus, Jommeke, Lucky Luke oraz Smerfów. W
Comics Station będzie można także obejrzeć innych
bohaterów belgijskich komiksów. Po raz pierwszy
wszystkie te postacie znajdą się w jednym miejscu,
które można określić jako połączenie parku rozrywki
z muzeum. Centralnym punktem nowego obiektu będzie duża szklana elipsa, idealnie wkomponowana w
budynek antwerpskiego dworca.

Parkbrug
Na początku czerwca przetransportowano z Willebroek
do Kattendijkdok w Antwerpii Parkbrug, 67-metrowy
most dla pieszych i rowerzystów.
Parkbrug, który połączy Park Spoor Noord z Eilandje,
jest już zamontowany. Zostanie oddany do użytku na
początku lipca.

Źródło: www.antwerpen.be/parkbrug

Źródło: stripgids.org/2016/05/comics-station-antwerp-opent-inapril-2017/

Zomerbar zaprasza
Letni bar z kawałkiem zieleni w mieście i plażą przy
Sloepenweg został już otwarty. Podobnie jak w ubiegłym roku Zomerbar zaprasza mieszkańców Antwerpii
na artystyczne występy, cyrkowe atrakcje, słoneczne
koktajle i przekąski. Dla dzieci przygotowano specjalny
plac zabaw, jest także biblioteka z kolekcją książek i
komiksów.
Sloepenweg, 2030 Antwerpen
Zomerbar otwarty jest codziennie w godzinach od 14:00
do 24:00, do 31 sierpnia.

Źródło: www.wollaert.be/nl/projecten/comics-station-antwerp

The Big Slide znowu w Antwerpii
W sobotę 30 i niedzielę 31 lipca, na Scheldekaaien
Zuiderterras, mieszkańcy Antwerpii będą mogli ponownie poszaleć na The Big Slide ok. 300-metrowej zjeżdżali
uważanej za jedną z najdłuższych zjeżdżalni wodnych
na świecie (organizatorzy twierdzą, że jest najdłuższa).
Jeżeli pogoda nie dopisze i będzie padać deszcz, zjeżdżalnia i tak będzie czynna, bo amatorom mokrego
szaleństwa deszcz na pewno nie będzie przeszkadzać.
Bilety w cenie: dorośli € 9.99, dzieci i grupy € 7,99.
Podobnie jak w ubiegłym roku można je kupić za pośrednictwem strony: www.thebigslide.be .

Źródło: www.gva.be

lipiec-sierpień 2016

Rowery VELO także w Merksem
Miejskie rowery cieszą się coraz większą popularnością.
W Antwerpii działają 153 rowerowe stacje na których,
po uprzedniej rejestracji, można wypożyczyć rower.
Wkrótce nowe stacje pojawią się także w Merksem.
Będą zainstalowane jesienią tego roku, lub wiosną 2017
roku.
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Zanieczyszczona Antwerpia
Powietrze w Antwerpii jest coraz bardziej zanieczyszczone. Z ostatnich przeprowadzonych badań wynika, że z
miesięczną średnią 38 mikrogramów dwutlenku węgla na metr sześcienny, jakość powietrza w Antwerpii
jest niestety coraz gorsza. Górna i ostateczna granica,
ustalona przez Światową Organizację Zdrowia jako absolutny standard, wynosi 40 mikrogramów dwutlenku
węgla na metr sześcienny.
Majowe badania dotyczyły dwóch tysięcy miejsc w
Antwerpii. Uzyskane wyniki są zatrważające, ponieważ nieszczęsne 38 mikrogramów dotyczą miesiąca,
w którym tradycyjnie jest mniejszy ruch samochodów,
wielu bowiem mieszkańców przesiada się na rowery.
Trzeba więc założyć, że w niektórych rejonach miasta,
w czasie natężonego ruchu samochodowego, stężenie
dwutlenku węgla w powietrzu jest o wiele wyższe, co
oznacza, że Antwerpia przekracza ustaloną normę.

Źródło: www.gva.be

Zaha Hadidplein
Decyzją Rady Miasta Antwerpia przestrzeń obok nowego Havenhuis przy Kattendijkdok, autorstwa zmarłej
w tym roku znanej na całym świecie architektki Zahy
Hadid, zostanie nazwana Zaha Hadidplein.
Wysoki na 46 m nowy kapitanat został wzniesiony nad
dawnym budynkiem straży pożarnej przy Kattendijkdok,
który wykorzystano jako podest nowej budowli, której
spektakularna forma przypomina statek. Fasada wiszącej konstrukcji składa się ze szklanych trójkątów,
które wytwarzają ciągle zmieniające się refleksje świetlne, podkreślając rolę Antwerpii jako centrum handlu
diamentami.
Opracowała: Barbara Kamińska
Źrodła: gva.be, antwerpen.be, deredactie.b, demorgen.be

Źródło: www.ademloos.be

Źródło: www.gva.be

Źródło: www.ademloos.be
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Poznajemy Flandrię

Miasta i miasteczka - Ypres (Ieper) - cz. II
Ieper, położone w zachodniej
Flandrii tuż przy granicy francuskiej, nad rzeką Ieperle, znane
jest bardziej pod francuską nazwą
Ypres. To piękne średniowieczne
miasto, przez lata bombardowane
przez Niemców, w roku 1918 było
kompletnie zniszczone.
W latach dwudziestych XX wieku
Ypres odbudowano – kamień po
kamieniu. Budynki i zabytki zostały
wiernie odtworzone zgodnie z dawnymi projektami. Powstały z gruzów
jako symbole odrodzenia miasta.
Rekonstrukcja była sukcesem, dziś
o miejscowym rynku mówi się, jako o jednym z najpiękniejszych w
Belgii.
Atrakcje turystyczne
Lakenhalle
Monumentalne sukiennice na Grote
Markt, to największa świecka budowla gotycka w Europie. Budynek
robi duże wrażenie ze względu na
niezwykle imponującą fasadę o długości 125, oraz 70 metrową wieżę dominująca nad rynkiem od czasów
średniowiecza. Wtedy Ypres było
jednym z głównych miast handlowych rywalizujących z Brugią oraz
z Gent.

Lakenhalle, to pomnik bogactwa
i potęgi średniowiecznych cechów.
W 1304 roku, na
miejscu XIIIwiecznych sukiennic, wzniesiono
nowe. Do hal targowych prowadziło z ulicy 58 drzwi,
natomiast łodzie z
towarem wpływały
i wypływały przez
bramę w zachodnim skrzydle obok
dzwonnicy z czterema wieżyczkami.
Przestrzenne pomieszczenia na
parterze mieszczą sale wystawowe, na piętrze znajduje się siedziba
miejskich władz, pozostałe pomieszczenia zostały zaadaptowane na In
Flanders Fields Museum – poświęcone I wojnie światowej i walkom
pod Ypres.
Muzeum pokazuje okrutny bezsens
wojny, szczególnie tej na flamandzkich polach wokół Ypres. Niektóre
elementy ekspozycji wywierają naprawdę ogromne wrażenie, szczególnie symulacja ataku gazowego.

Źródło: www.navtur.pl

Zgromadzono tu bardzo dużo eksponatów z tego okresu, ekspozycja
imponuje rozmachem i wartością historyczną eksponatów. Szczególne
wrażenie wywierają stare fotografie;
zmęczeni, sfrustrowani żołnierze
w okopach, ciała poległych leżące
w błocie, ofiary ataku gazowego a
także te przedstawiające zniszczoną
wojną Flandrię.
Sint-Maartenskathedraal
Sukiennice Ypres wraz z katedrą św.
Marcina oraz manierystycznym budynkiem Nieuwerck to jeden z najciekawszych kompleksów architektonicznych w Belgii.
Sint-Maartenskathedraal wzniesiona została w latach 1922-30 i jest kopią XIII-wiecznej świątyni gotyckiej.
Przestronna nawa nie zawiera ozdób
z wyjątkiem rozety nad wejściem do
południowego transeptu, będącej
hołdem złożonym królowi Albertowi
I. Szkło na wypełniające je żółte,
czerwone i niebieskie witraże jest
darem od brytyjskich sił zbrojnych.
Katedra św. Marcina także została
zniszczona w czasie walk I wojny
światowej. Dawny kościół w stylu
gotyckim został odbudowany po zakończeniu wojny i jest miejscem pochówku biskupa Jansenius i Roberta
de Bethune, „Lwa z Flandrii.”

Źródło: www.commons.wikimedia.org

Źródło: www.artsonline.monash.edu.au
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Kościół św. Jerzego
Kilka metrów dalej na północny
zachód wznosi się skromny, ceglany kościół – pomnik żołnierzy angielskich pod wezwaniem świętego
Jerzego. W jego wnętrzu umieszczono mosiężne tablice upamiętniające wielu brytyjskich żołnierzy oraz
krzesła z napisami ku czci zarówno
poszczególnych żołnierzy, jak i całych pułków. Kościół, zbudowany w
latach 1928/29, zaprojektowany został przez architekta Sir Reginalda
Blomfielda. Wszystko, co można w
nim znaleźć, zostało ufundowane
przez brytyjskie stowarzyszenia,
pułki i osoby prywatne.
Ratusz
Kraniec sukiennic łączy się z ratuszem, który wraz z historycznymi sukiennicami tworzy jedną połączoną
przestrzenną całość. Ratusz zbudowany został na planie nieregularnego czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Nisze arkad pierwszego
piętra niegdyś mieściły naturalnej
wielkości posągi przedstawiające
książąt Flandrii i władców miasta.
Do dnia dzisiejszego zachowało się
ich kilka.
Kattenstoet
W średniowieczu, w jednej z wież
liczącej 70 metrów wysokości, która jest częścią sukiennic, mieszkały
sobie koty. Chroniły przed myszami
i szczurami składowaną niegdyś w
sukiennicach wełnę. Wiosną, kiedy
koty nie były już przydatne, zrzucano
je z wieży, gdyż według ówczesnych
wierzeń były zwierzętami mającymi
konszachty z mocami nieczystymi,
utożsamiano je z czarną magią i czarownicami.

Źródło: www.telegraph.co.uk

Na pamiątkę tego zwyczaju w Ypres
odbywa się festiwal Kattenstoet. Do
miasta zjeżdżają się z całego kraju
miłośnicy tych sympatycznych
zwierząt. Uczestnicy przebierają się
za koty, czarownice lub dawnych
mieszkańców.
Ulicami miasta maszeruje barwny
korowód przebierańców, którym
towarzyszy orkiestra. Niewątpliwą
ozdobą festiwalu są ręcznie wykonane figury kotów, nierzadko wysokie
na kilka pięter. W czasie Kattenstoet
nie może oczywiście zabraknąć zrzucania kotów z wieży. Na szczęście
dziś są to tylko pluszaki.
Impreza odbywa się co trzy lata, w
drugą niedzielę maja.
Ostatni festiwal zorganizowany został 10 maja 2015 roku, kolejny zaś
przypada na 13 maja 2018 roku.
Menin Gate Memorial
Przy rynku stoi wojenny pomnik,

brama Menin zbudowana na miejscu dawnej Menenpoort, przez którą brytyjscy żołnierze wyruszali na
front.
Przez Bramę Menin, którą wiodła
główna droga na niedaleki front,
przeszły setki tysięcy alianckich żołnierzy. Ciał wielu z nich nigdy nie
odnaleziono. Lista samych tylko żołnierzy brytyjskich i kanadyjskich zaginionych w akcji liczy ponad 50 tys.
nazwisk. Właśnie im poświęcony
jest Menin Gate Memorial – wzniesiony w 1927 r. w dawnej bramie łuk
triumfalny, a zarazem mauzoleum
strzeżone przez kamienne lwy będące symbolem zarówno Wielkiej
Brytanii, jak i Flandrii.
Od 1928 roku, każdego dnia, o 8
wieczorem, w tym miejscu odbywa
się uroczystość poświęcona ofiarom,
których imiona oraz nazwiska znajdują się na pomniku.
Czerwone maki
John McCrae, poległy we Francji
w 1918 – kanadyjski poeta, lekarz,
oraz żołnierz w I wojnie światowej.
W czasie bitwy o Ypres. Napisał on
słynny wiersz „Na polach Flandrii”
z którego polny mak zrobił międzynarodową karierę.
Czerwony mak stał się po zakończeniu wojny symbolem bitwy o rzekę
Yser, a z czasem urósł do brytyjskiego symbolu poległych żołnierzy na
wszystkich frontach.
Dzień końca I wojny światowej – 11
listopada – jest w krajach Wspólnoty
Brytyjskiej i Stanach Zjednoczonych
narodowym Świętem Pamięci zwanym właśnie „Dniem Maków”
(Poppy Day).
Beata Jasińska

Źródło: cache.20minutes.fr

Źródła:
Pascal „Przewodnik po Belgii”,
rly.pl, navtur.pl
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Ważne dla kierowców
Od 1 czerwca Belgia i Holandia automatycznie wymieniają informacje
dotyczące danych kierowców popełniających wykroczenia drogowe.
Dzięki umowie pomiędzy tymi krajami, Belgowie nie będą już mogli bezkarnie łamać przepisów drogowych
w Holandii, a holenderscy kierowcy
w Belgii.
Wszystkie mandaty wystawione
Belgom w Holandii, a Holendrom
w Belgii, trzeba będzie automatycznie zapłacić.
Grzywny za przekroczenie prędkości były już wcześniej egzekwowane,
ale od 1 czerwca trzeba będzie płacić
także za nieprawidłowe parkowanie,
nierespektowanie reguł pierwszeństwa i wszelkie inne wykroczenia
drogowe.
Służby belgijskie mogą teraz zapoznać się z holenderską bazą danych
(a holenderskie z belgijską), ażeby
ustalić tożsamość i adres sprawcy
wykroczenia drogowego.
demorgen.be
Trzy osoby oskarżone o terroryzm
Trzem Belgom zatrzymanym podczas operacji policyjnej w połowie
czerwca zarzucono próbę dokonania
terrorystycznego zabójstwa i udział
w działalności grupy terrorystycznej.
Zostali aresztowani – poinformował belgijski prokurator federalny.
Pozostałych dziewięciu podejrzanych po przesłuchaniach zostało
zwolnionych.
Belgijska policja w ramach śledztwa antyterrorystycznego dokonała
przeszukań w 16 gminach. Podczas
zakrojonej na szeroką skalę akcji
przeszukano kilkadziesiąt domów i
kilkaset garaży w całej Belgii.
Bezpośrednią przyczyną akcji były
telefoniczne pogróżki oraz informacje według których planowane były
ataki na miejsca, w których licznie
gromadzą się mieszkańcy Brukseli.
Na celowniku terrorystów miały się
znaleźć w pierwszym rzędzie miejsca, w których transmitowane są
mecze piłkarskich mistrzostw, a
także dworce i centra handlowe.
deredactie.be

Belgijskie firmy budowlane przegrywają z zagraniczną konkurencją
Belgijska branża budowlana ma
się coraz gorzej. W ciągu ostatnich
czterech lat 20 tysięcy ludzi straciło
pracę w tym segmencie gospodarki.
Do roku 2020 zatrudnienie stracić
może kolejnych 26 tysięcy belgijskich budowlańców.
Problemy belgijskich firm budowlanych wiążą się ze zbyt wysokimi
kosztami pracy. Dopóki nie zostaną one obniżone, belgijskie firmy
budowlane nie będą w stanie konkurować z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Bo to one są największą
zmorą belgijskiego sektora budowlanego.
Zagraniczne firmy zatrudniają cudzoziemców pracujących w Belgii w
charakterze oddelegowanych przez
te firmy, co powoduje, że ich koszty
pracy są znacznie niższe niż budowlańców belgijskich. Tylko w 2015 roku, ze względu na nie zawsze uczciwą zagraniczną konkurencję, aż 84%
belgijskich firm straciło klientów.
„De Standaard”
Nowa oferta Telenet
Od 20 czerwca Telenet sprzedaje
Wigo – pakiety telekomunikacyjne
dla rodzin, oraz małych i średnich
przedsiębiorstw. Nowością w pakiecie jest to, że członkowie rodziny lub
pracownicy mogą usługi mobilne
podzielić między siebie.
Najtańsza formuła Wigo kosztuje
100 euro miesięcznie i obejmuje
nieograniczoną ilość SMS-ów i telefonów na terenie Belgii, telewizję
cyfrową i przewodowy dostęp do
Internetu z limitem danych 200 GB.
Ponadto 2GB danych mobilnych w
cenie, które można podzielić na
dwie karty SIM. Droższe opcje (120
i 140 euro) mają nieograniczony
dostęp do Internetu oraz więcej danych do pięciu kart SIM.
• Wigo z 2 GB (maksymalnie 2 karty
SIM): 100 € / na miesiąc
• Wigo 5 GB (do 5 kart SIM): 120 €
na miesiąc
• Wigo 10 GB (do 5 kart SIM): 140
€ na miesiąc
gva.be

Funkcjonariusze do kasowania internetowych postów
Minister spraw wewnętrznych Jan
Jambon ogłosił, że zatrudnieni zostaną dodatkowi eksperci do monitorowania internetowej aktywności
radykalnych islamistów.
Do tej pory w policji federalnej pracuje 10 funkcjonariuszy odpowiedzialnych za wyszukiwanie w sieci
postów i wiadomości zawierających
potencjalnie niebezpieczne treści.
Jan Jambon uważa jednak, że są
to niewystarczające siły i chce powiększenia liczebności jednostki.
Dlatego szeregi policji zasili 20 dodatkowych pracowników, których
zadaniem będzie monitorowanie
radykalnej islamskiej propagandy
w internecie.
Niektórzy członkowie belgijskiego
parlamentu twierdzą, że grupa stworzona przez wicepremiera Jambona
działa bezprawnie. Jambon odpiera
te zarzuty twierdząc, że wszystko odbywa się w majestacie prawa.
„Het Nieuwsblad”
Zdrowo i mało kalorycznie
Belgijska minister zdrowia publicznego Maggie De Block chce, żeby
belgijscy producenci żywności zmienili skład swoich produktów i zaczęli sprzedawać zdrowszą żywność.
Belgijskie produkty spożywcze mają
zawierać o 5 procent mniej kalorii.
Zmniejszone zostaną ilości cukru i
tłuszczów dodawanych do produktów sprzedawanych w sklepach, spożywanych w restauracjach i zamawianych przez firmy cateringowe.
Do 2020 roku poziom cukru w napojach ma zostać zmniejszony o 10%,
a produkty zbożowe zostaną pozbawione 4% cukru i wzbogacone o 5%
błonnika.
Producenci będą również zachęcani
do sprzedawania mniejszych porcji
oraz dodawania do produktów większej ilości błonnika.
niedziela.be
Zakaz rytualnego uboju zwierząt
Belgijski rząd chce wprowadzenia
zakazu rytualnego uboju zwierząt.
Nowe prawo uderzyłoby w społeczność muzułmańską i żydowską.
Rytualny ubój to część praktyk religijnych, jakie stosują muzułmanie i
żydzi. Minister ds. ochrony zwierząt
Benjamin Weyts wezwał do całkowitego zakazu uboju rytualnego
zwierząt.
Całkowity zakaz uboju rytualnego
obowiązuje już w Szwecji, Danii,
Norwegii, Islandii i Szwajcarii. W
Estonii, Finlandii, Austrii i Polsce
praktyki te są w specjalnych warunkach dopuszczalne.
israelnationalnews.com
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Zakaz korzystania z UberPOP w
Brukseli
Sąd apelacyjny w Brukseli potwierdził zakaz korzystania w tym mieście
z aplikacji na smartfony UberPOP,
pozwalającą kojarzyć pasażerów z
kierowcami. Firma jest w konflikcie
z taksówkarzami. Sąd nie dopuścił
do rozpatrzenia apelacji złożonej
przez Ubera na wyrok sądu z września 2015 roku i tym samym wyrok
stał się ostateczny.
UberPOP kojarzy swoich użytkowników – klientów i kierowców – w
celu wykonania wskazanego przez
klienta kursu. Płatność odbywa się
za pośrednictwem platformy internetowej, która zatrzymuje 20 proc.
wartości kursu, resztę przekazując
kierowcy. Świadczący usługi kierowcy, osoby prywatne, nie płacą
podatków, nie przechodzą szkoleń
i nie podlegają zawodowemu ubezpieczeniu. Obecnie z belgijskiego
Ubera korzysta ponad 300 aktywnych kierowców i ponad 30 tys.
użytkowników.
deredactie.be
Można zakazywać symboli religijnych, jeżeli nie godzi to w zasadę
równości
Europejskie firmy mogą stosować
zakazy odnoszące się do noszenia
symboli religijnych w miejscu pracy,
jeżeli będą stosowały się do zasady
równości i nie będą dyskryminowały żadnej z religii. Taką opinię wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.
Trybunał odniósł się do sprawy, jaką
wniosła do sądu Samira Achbita, muzułmanka zwolniona z belgijskiej firmy G4S po tym, gdy odmówiła zdejmowania muzułmańskiej chusty w
trakcie pracy. Belgijski sąd zwrócił
się o wydanie opinii w tej sprawie do
Trybunału w Luksemburgu, który
wydał powyższą opinię.
rt.com
Eutanazja coraz bardziej „popularna”
W ciągu ostatniego roku zanotowano 2000 przeprowadzonych
eutanazji, co stanowi zaledwie 2
proc. wszystkich zgonów w Belgii.
Onkolog z katolickiego uniwersytetu w Leuven Benoît Beuselinck
podkreśla, że eutanazja stała się już
„śmiercią jak każda inna”. W latach
2008-2013 podwoiła się jednak liczba
osób proszących o ten rodzaj śmierci. 65 z nich zdecydowało się na to z
powodu depresji. Do eutanazji uciekają się także osoby tracące wzrok,
chore na Alzheimera w fazie początkowej, zmęczone życiem, przestępcy
seksualni, ludzie w podeszłym wieku i samotni. Onkolog z katolickie-

go uniwersytetu w Leuven Benoît
Beuselinck podkreśla, że eutanazja
stała się już „śmiercią jak każda inna”. Jego zdaniem doświadczenie
Belgii potwierdza teorię równi pochyłej. Gdy tylko naruszymy jasną
zasadę mówiącą, że „lekarz nie może bezpośrednio i dobrowolnie zabić
chorego”, wówczas znajdą się „coraz
liczniejsze wskazania, utrudniające,
a nawet uniemożliwiające wytyczenie wyraźnych granic eutanazji”.
onet.pl
Emerytury za walkę dla Hitlera?
Belgijska organizacja skupiająca
obywateli Belgii, którzy w czasie
wojny byli osadzeni w niemieckich
obozach koncentracyjnych, domaga
się od niemieckiego rządu zaprzestania wypłaty emerytur Belgom,
którzy kolaborowali z III Rzeszą.
Według przedstawicieli tej organizacji ok. 2500 Belgów, którzy w czasie
II wojny światowej kolaborowali z III
Rzeszą, walcząc m.in. w jednostkach
SS, do dziś otrzymuje emerytury od
niemieckiego państwa (Belgowie,
którzy służyli w SS, decyzją Adolfa
Hitlera otrzymywali niemieckie obywatelstwo). Strona niemiecka nie
potwierdza jednak tych szacunków
i nie udziela informacji na temat
osób, którym wypłaca świadczenia
emerytalne.
rp.pl
Zakaz wjazdu starych samochodów do Brukseli
Władze belgijskiej stolicy zdecydowały, że ograniczenia zaczną obowiązywać w 2018 roku. Zakaz wjazdu do
Brukseli obejmie samochody z silni-
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kami diesla, które mają ponad 20 lat.
Regionalny rząd w belgijskiej stolicy
uzgodnił przepisy dotyczące niskiej
emisji spalin. Kamery umieszczone
w tak zwanych ekosferach mają na
bieżąco monitorować ruch drogowy
i automatycznie rozpoznawać stare
auta po tablicach rejestracyjnych.
Na podobne ograniczenia zdecydowała się Antwerpia, wprowadzając
zakaz wjazdu dla ponad 15-letnich
samochodów. Śladem obu miast
zamierza iść Gent. Władze poinformowały, że również planują wprowadzenie niskoemisyjnych stref w
2020 roku.
deredactie.be
Dodatkowa ochrona dla czterech
polityków
W związku z zagrożeniem terrorystycznym w Belgii czterech polityków i ich rodziny otrzymało dodatkową ochronę. Belgijskie służby
bezpieczeństwa są postawione w
stan gotowości w związku z informacjami o planowanych atakach.
Na wniosek centrum kryzysowego specjalną ochroną został objęty
premier Charles Michel, oraz ministrowie: spraw zagranicznych, spraw
wewnętrznych i sprawiedliwości.
Służby specjalne miały bowiem
podsłuchać rozmowy o przygotowaniach do ataków. Według belgijskich mediów, celem zamachowców
miały być także tłumy w strefach
kibica w związku z piłkarskimi
Mistrzostwami Europy.
gva.be
Opracowała:
Karolina Morawska
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Regulamin pracy
kowo muszą być w nim zawarte.
• Warunki, które wynikają z innych
ustaw/przepisów, rozporządzeń i
układów zbiorowych pracy.
• Warunki wynikające z zakładowych układów zbiorowych bądź
wewnętrznych przepisów przedsiębiorstwa.
Każdy pracownik ma obowiązek
wykonywania swojej pracy zgodnie
z zawartymi w umowie o pracę i w
regulaminie pracy zasadami i instrukcjami.
Regulamin pracy ustala wewnętrzny porządek i organizację pracy w
przedsiębiorstwie oraz określa prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy. Regulamin
pracy jest dokumentem stworzonym przez radę zakładową lub
przez pracodawcę. Jest uzupełnieniem umowy o pracę.
Każdy regulamin pracy zawiera trzy
rodzaje warunków:
• Warunki, które na podstawie przepisów o regulaminie pracy obowiąz-

Treść regulaminu pracy
Regulamin pracy zawiera m.in. następujące informacje:
- Czas pracy.
- Sposób wypłaty wynagrodzenia.
- Urlopy, np. termin składania wniosków o urlop, zasady udzielania urlopu itp.
- Urlopy bezpłatne – warunki i zasady udzielania.
- Dodatkowe dni wolne od pracy.
- Postępowanie w przypadku nieobecności pracownika w zależności
od przyczyny (np. termin powiadomienia pracodawcy, termin dostar-

czenia zwolnienia lekarskiego).
- Płace.
- Prawa i obowiązki pracownika.
- Prawa i obowiązki pracodawcy.
- Dni świąteczne.
- Postępowanie i pierwsza pomoc w
razie wypadku.
- Środki ostrożności (bezpieczeństwo i higiena pracy).
- Inne ustalenia, w zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa.
- Nazwisko i imię doradcy ds. prewencji i ochrony w miejscu pracy.
Rozpoczynając nową pracę należy
dobrze zapoznać się z treścią regulaminu pracy, aby uniknąć niepotrzebnych czy przykrych dla pracownika
sytuacji. Każdy pracownik, podpisując umowę o pracę, deklaruje jednocześnie, iż otrzymał egzemplarz/
kopię regulaminu pracy i zgadza się
z jego treścią. Dlatego niestosowanie
się do zasad regulaminu pracy może
prowadzić nie tylko do utraty pracy
ale również do odpowiedzialności
finansowej, cywilnej lub karnej pracownika.
Aldona Kuczyńska-Naskręt

Jak postępować w przypadku choroby
lub wypadku
Pracownik niezdolny do pracy w
wyniku choroby lub wypadku powinien natychmiast powiadomić
o tym swojego pracodawcę (art.
31§2 kodeksu pracy). Można to zrobić telefonicznie, pisemnie, pocztą
elektroniczną czy faxem. Oprócz
tego trzeba dostarczyć pracodawcy
zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie musi być dostarczone w ciągu 48 godzin (dwóch dni roboczych)
licząc od pierwszego dnia niezdolności do pracy, chyba że branżowy
lub zakładowy układ zbiorowy pracy
lub regulamin pracy przewidują inne terminy.
Zwolnienie lekarskie najlepiej jest
dostarczyć listem poleconym lub
za potwierdzeniem odbioru (data
odbioru i podpis pracodawcy na
kopii zwolnienia). W ten sposób, w
razie wątpliwości czy problemów ze
strony pracodawcy, pracownik będzie mógł udowodnić, że dostarczył
zwolnienie w terminie.
Za okres choroby pracownik ma prawo do płacy gwarantowanej, którą

wypłaca pracodawca. Pracownik
nie ma prawa do płacy gwarantowanej jeśli choroba wystąpi podczas
pierwszego miesiąca pracy w przedsiębiorstwie. Od 15. dnia choroby w
przypadku pracowników fizycznych
i 30. dnia choroby w przypadku pra-

cowników umysłowych pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy
wypłacany przez kasę chorych. Jeśli
pracownik zachoruje w pierwszym
miesiącu pracy, powinien jak najszybciej powiadomić o tym swoją
kasę chorych.

Płace gwarantowane w zależności od statusu pracowniczego:
Pracowniczy fizyczni
1-7 dnia
choroby
8-14 dnia
choroby
15 – 30 dnia
choroby
Od 31. Dnia
choroby

100% płacy
(płaci
pracodawca)
85, 88%
płacy (płaci
pracodawca)
Zasiłek
chorobowy z
kasy chorych
+ dodatek od
pracodawcy

Pracownicy umysłowi
1 – 30 dnia
choroby

100% płacy
(płaci
pracodawca)*

Od 31. Dnia
choroby

Zasiłek z kasy
chorych

Zasiłek z kasy
chorych

*pracownicy umysłowi na okresie próbnym lub zatrudnieni na okres krótszy niż 3 miesiące otrzymują płacę gwarantowaną i zasiłek chorobowy na
podobnych zasadach jak pracownicy fizyczni.
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Uwaga: pracownik sam musi powiadomić o chorobie swoją kasę
chorych najlepiej jak najszybciej,
jednak najpóźniej w czternastym
dniu choroby.
Uwaga: Niepowiadomienie pracodawcy, czy niedostarczenie zwolnienia, oznacza nieprzestrzeganie
warunków umowy o pracę. W takiej
sytuacji pracodawca może wstrzy-

mać pracownikowi wynagrodzenie
za okres choroby lub nawet zwolnić
go z pracy (również w trybie dyscyplinarnym), uznając nieobecność
pracownika za nieusprawiedliwioną
lub za porzucenie pracy. W niektórych przypadkach pracodawca może
żądać od pracownika odszkodowania za zerwanie umowy o pracę.
Pracodawca ma prawo wysłać do
pracownika lekarza kontrolnego.
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Jeśli lekarz nie zastanie pracownika
w domu, zostawi informację o wizycie i swoje dane kontaktowe. Należy
jak najszybciej skontaktować się z lekarzem kontrolnym i umówić się na
wizytę. W przeciwnym razie można
stracić prawo do wynagrodzenia za
okres od momentu wizyty lekarza do
momentu zgłoszenia się do niego.
Aldona Kuczyńska-Naskręt

Darmowe leki dla polskich seniorów
Każdy, kto ukończył 75. rok życia,
bez względu na status materialny,
ma prawo do bezpłatnych leków,
które znajdą się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia
– wynika z noweli ustawy, która w niedzielę wchodzi w życie.
Seniorzy będą mogli skorzystać z
tej możliwości od września.
Zgodnie z nowelą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków,
środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych, które będą
wymienione w wykazie ogłaszanym
przez ministra zdrowia.
Pierwszy taki wykaz minister ma
ustalić najpóźniej do 1 września br.
Oznacza to, że od września seniorzy
będą mogli korzystać z bezpłatnych
leków znajdujących się na liście.

Jakie leki?
W wykazie tym mają znaleźć się w
szczególności medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego.
Bezpłatne leki będą mogli pacjentowi przepisywać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany
w deklaracji wyboru) oraz niektóre
pielęgniarki POZ. Przepisywać je
będą też mogli lekarze posiadający
prawo wykonywania zawodu, którzy
zaprzestali wykonywania zawodu
i wystawili receptę dla siebie lub
członków najbliższej rodziny.
Założono, że w latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków z budżetu
państwa, będących konsekwencją
wejścia ustawy w życie, wyniesie
prawie 8,3 mld zł. W 2016 r. koszt
funkcjonowania ustawy określono
na 125 mln zł.
W związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych oraz z potencjal-

Źródło: www.nieuwsblad.be

nym poszerzaniem wykazu leków
założono stopniowy wzrost kwoty
refundacji o ok. 15 proc. rocznie w
ciągu kolejnych 6-7 lat, a następnie
spowolnienie tego wzrostu do ok. 6
proc.
W sytuacji, gdy wydatki z budżetu
państwa przekroczą po pierwszym
kwartale danego roku 25 proc. limitu przewidzianego na ten rok, minister zdrowia „wdraża mechanizm
korygujący” polegający na zmianie
wykazu bezpłatnych medykamentów.
tvn.24.pl
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Zamach terrorystyczny – co robić,
jak się zachować.
Europa przestała być bezpiecznym rajem. Co rusz media donoszą o kolejnej groźbie zamachu,
lub co gorsza o konkretnym, już
przeprowadzonym ataku. Przed
nami wakacje, pora wzmożonego
ruchu turystycznego. MSWiA oraz
stowarzyszenie Fideles et Instructi
Armis przygotowały instrukcje na
wypadek zagrożenia, czyli sytuacji,
która teoretycznie może dotknąć
każdego z nas.

Jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub akcji ratowniczej, należy
bezwzględnie zastosować się do
poleceń osób kierujących operacją.
Kluczowe to zachować spokój i bez
paniki opuścić strefę niebezpieczeństwa. „Nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom” –
radzi MSWiA, a stowarzyszenie FIA
przestrzega : „pierwszą osobą odpowiedzialną za Twoje bezpieczeństwo
jesteś Ty sam”.

Co może być sygnałem ostrzegającym nas o niebezpieczeństwie?
Wszystko, co w jakikolwiek sposób
odbiega od normy. Począwszy od
rzucającego się w oczy nietypowego
zachowania współpasażerów, przez
pozostawione bez opieki paczki, torby czy pakunki, po samochody parkujące w nietypowych miejscach,
np. w pobliżu kościołów czy miejsc
organizowania imprez masowych.

W sytuacjach zagrożenia trzeba
działać racjonalnie. Przede wszystkim pomyśleć, którędy w pośpiechu
można się ewakuować z budynku,
metra lub innych zatłoczonych
miejsc, oraz zwrócić uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty,
które mogą być przesunięte podczas
wybuchu.

Co należy zrobić w sytuacji, kiedy
podejrzewamy niebezpieczeństwo?
Przede wszystkim nie udawać bohatera. Nie dotykać podejrzanych
przedmiotów pozostawionych bez
opieki. Powiadomić stosowne służby
(policję, straż miejską, administratora obiektu). Dobrze jest także podać
rodzaj zagrożenia i źródło informacji
o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany przedmiot), oraz opis
miejsca i wygląd przedmiotu.

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie
podłożenia bomby:
- zabezpieczyć zagrożone miejsce
zachowując elementarne środki
bezpieczeństwa (do czasu przybycia
policji),
- pamiętać o tym, że po przybyciu
służb na miejsce incydentu bombowego, to one przejmują dalsze kierowanie akcją,
- bezwzględnie wykonywać polecenia służb,
- przy braku informacji o konkret-

nym miejscu podłożenia bomby,
sprawdzić swoje miejsce pracy – być
może uda się znaleźć przedmioty
nieznanego pochodzenia,
- nie dotykać podejrzanych przedmiotów,
- po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu publicznym zachować spokój,
co pozwoli sprawnie i bezpiecznie
opuścić zagrożony rejon,
- po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu
pracy opuścić je zabierając rzeczy
osobiste (torebki, siatki, nesesery),
- jak najszybciej oddalić się od miejsca zagrożonego wybuchem,
- nie ratować na siłę swojego samochodu (dotyczy to również innych
cennych przedmiotów) – życie jest
ważniejsze.
Procedury te obowiązują także we
wszystkich rodzajach transportu
publicznego.
Zamach bombowy
W pierwszej kolejności należy rozejrzeć się i ustalić, czy istnieje ryzyko
kolejnych wybuchów i czy pierwszy
nie był tylko wstępem do strzelaniny. „Jeśli spodziewasz się kolejnych
wybuchów, rozejrzyj się za solidną
osłoną. (…) Jeśli osłona jest zbyt daleko lub w ogóle żadnej nie widzisz,
połóż się na ziemi nogami w stronę spodziewanego wybuchu, nogi
skrzyżowane, łokcie ciasno przy ciele, dłonie na uszach, usta otwarte”.
Jeśli dojdzie do strzelaniny
Nie ma jednego wzoru postępowania dla każdej sytuacji. Według
ekspertów należy pamiętać o trzech
rzeczach:
- Jeżeli zdecydujesz się uciekać, biegnij zygzakiem od osłony do osłony.
- Jeśli nie możesz uciekać – schowaj
się. Jeżeli to możliwe, zarygluj drzwi
i okna, zaciągnij zasłony i rolety.
- Jeżeli ukrywając się usłyszysz odgłosy strzałów – klęknij lub kucnij,
nie kładź się ani nie tul do ścian,
które nie stanowią twojej osłony.
Rykoszety podążają wzdłuż płaszczyzny, w którą trafiły.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Większość ścian z cegły powstaje z
tzw. „dziurawki”, tj. cegły z ażurową
strukturą wewnętrzną. Takie nie mają szans ochronić człowieka przed
większym kalibrem. Odpadają też
drewniane meble – większość nie
da koniecznej osłony. Przed najpopularniejszymi pociskami chronią

Antwerpia po polsku

lipiec-sierpień 2016

17

tylko masywne ściany nośne oraz
drzwi pancerne.
Gdy znajdziemy się w grupie zakładników
Całkowicie wykluczone jest wtedy
dyskutowanie z napastnikami lub
próba buntu. Trzeba robić wszystko,
żeby przetrwać. Należy zachowywać
się spokojnie, nie zwracać na siebie
uwagi porywaczy, na żądanie terrorystów oddać im wszystkie przedmioty osobiste. Jeśli ktoś zajmuje
w miejscu pracy ważną pozycję,
musi usunąć wszystko, co mogłoby
o tym świadczyć (plakietka, mundur). Trzeba też pamiętać, że wśród
zakładników mogą być „wtyczki
terrorystów”. O ile to możliwe warto również zapamiętać jak najwięcej
szczegółów – może to pomóc antyterrorystom i śledczym.
Jeśli dojdzie do szturmu
Nie wolno uciekać. Jeśli zacznie się
to robić w trakcie akcji, można zostać wziętym za terrorystę. Trzeba
być przygotowanym na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej.
Dopóki nie zostanie się formalnie
zidentyfikowanym jako jeden z zakładników, nikt nie ma pewności
czy nie jesteśmy jednym z porywaczy. Bezwzględnie trzeba słuchać
rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabierać jej czasu
na zadawanie zbędnych pytań.
Należy położyć się na podłodze i
spróbować znaleźć jakąś osłonę, zakładając ręce na głowę. W momencie ewakuacji wyjść jak najszybciej,
nie zatrzymywać się dla zabrania
rzeczy osobistych. Zawsze istnieje
ryzyko wybuchu lub pożaru.
W przypadku skażeń biologicznych i chemicznych
Sygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi
nadawany jest:
- za pomocą syren (przez 3 minuty
przerywany dźwięk – 10 sekund
głos syreny, 25 sekund przerwy, 10
sekund syrena, 15 sekund przerwy
itd.),
- za pośrednictwem radia, telewizji i
radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony.
Jeżeli jedziemy samochodem:
Należy wyłączyć dmuchawy i zamknąć okna, oraz włączyć zamknięty obieg powietrza. Słuchać radia
(najlepiej lokalnego) i stosować się
do poleceń służb ratowniczych.
Pojechać do pierwszego zamieszkanego budynku i postępować według
wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

Źródło: www.newsweek.pl

Jeżeli jesteśmy w budynku:
- pozostać w nim,
- wpuścić do niego zagrożonych
przechodniów,
- poinformować innych mieszkańców o zagrożeniu,
- zamknąć drzwi i okna,
- wyłączyć klimatyzację i wentylatory, pozalepiać wywietrzniki, pozamykać wywietrzniki w ramach
okiennych,
- znaleźć pomieszczenia bez okien,
- unikać przebywania w piwnicach i
innych nisko położonych częściach
budynku,
- unikać niepotrzebnego zużycia
tlenu,
- włączyć radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).
Jeżeli jesteśmy poza budynkiem:
- znaleźć najbliższy zamieszkany
budynek,
- w miarę możliwości poruszać się
prostopadle do kierunku wiatru,
chronić drogi oddechowe (np. oddychać przez chusteczkę do nosa),
- umyć dokładnie twarz, włosy i ręce,
oczyścić oczy i uszy,
- w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami zostawić
odzież wierzchnią i obuwie przed
domem.
Jeżeli doszło do skażenia:
- nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać
proszku, nie ścierać cieczy,
- aby zapobiec rozprzestrzenianiu się
substancji, przykryć ją np. kocem,
- pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do

przeciągów,
- opuścić pomieszczenie i nie wpuszczać do niego innych osób,
- umyć dokładnie ręce wodą i mydłem,
- zdjąć ubranie, które miało kontakt
z podejrzaną substancją i włożyć do
plastikowego worka,
- umyć się pod prysznicem,
- po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jeść, nie pić i nie palić,
- wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo
znalazły się w odległości ok. 5 m od
niej, powinny zgłosić się na policję.
Szczegółowe informacje oraz zasady udzielania pierwszej pomocy
znajdują się na stronie MSWiA pod
hasłem: Terroryzm – co robić w sytuacji zagrożenia.
(https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/terroryzm-co-robic-w-s/242,dok.
html) oraz na stronie:
http://media.fia.com.pl/5483-podrecznik-zabezpieczenia-antyterrorystycznego-fia
Uwaga! Zarówno ministerstwo, jak
i FIA przestrzegają:
Gdy na miejscu znajdą się już służby profesjonalne, rób dalej swoje,
ale przede wszystkim – nie przeszkadzaj im w wykonywaniu ich
pracy.
Hanna Korcz
Źródła:
newsweek.pl, mswia.gov.pl
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Jak się niegdyś plażowało
W XIX wieku szczelnie odziane
plażowiczki wjeżdżały do wody w
specjalnych wozach ciągniętych
przez konia lub osiołka. Gdyby jakimś cudem znalazły się na plaży
Anno Domini 2016, nie uwierzyłyby własnym oczom. Zwyczaje i obyczaje związane z wylegiwaniem się
na słońcu i zażywaniem morskich
kąpieli, zmieniły się od tego czasu
diametralnie.
Biedota do pracy, bogacze na plażę
Niegdyś z kąpieli morskich korzystało jedynie pospólstwo, przy czym
traktowano je bardziej jako czynność
higieniczną, niż zdrowotną czy rekreacyjną. Dla osób „z towarzystwa”
kąpiele były czymś bezwstydnym i
niezgodnym z obowiązującymi zasadami etykiety.
Zażywanie kąpieli morskich zrobiło
się modne na przełomie XVII i XVIII
wieku, kiedy odkryto, że zanurzanie
się w chłodnej wodzie pozytywnie
wpływa na zdrowie. Popularna stała
się wtedy teoria mówiąca o tym, że
słona woda ma właściwości lecznicze. Zalecano wówczas 15-minutowe
kąpiele w wodzie o temperaturze
12-15 st. C. Miały one pomagać na
wszelkiego typu dolegliwości łącznie z migreną.
O opalaniu nie było wtedy mowy.
Ówczesna moda nie dopuszczała
nawet kawałeczka opalonej skóry,
było to passe. Królowały idealnie
blade ciała, te opalone były domeną pospólstwa, często pracującego
całymi dniami na słońcu. Zresztą
biedota na takie fanaberie nia miała
ani czasu, ani pieniędzy.

Źródło: www.vumag.pl

Kuracjusze, oczywiście tylko ci bogaci i z odpowiednich sfer, pojawiali
się na plaży ubrani szczelnie od stóp
do głów. Damy z nieodłącznymi parasolkami spacerowały po nadmorskim piasku.
Ówczesna plaża podzielona była na
trzy części: dla pań, dla panów, oraz
dla małżeństw z dziećmi. Oddzielone
były od siebie białymi płachtami,
dodatkowo odgórnie ustalano, która część plaży o określonej godzinie
się kąpie. Z powyższych przepisów
wynikały często zabawne sytuacje,
albowiem panowie dokonywali
wręcz rzeczy niemożliwych, żeby
tylko móc podglądać oddzielone od
nich płachtami panie. Cenne były
lornetki, wszelkiego typu dziury i obluzowania w płocie, z których roztaczał się widok na damską część plaży. Co sprytniejsze pary wypożyczały
od miejscowych rybaków dzieci, aby
spędzić razem czas nad morzem. Z
czasem plażowe obyczaje złagodniały, a wspólne kąpiele kobiet i mężczyzn zaczęły obowiązywać w latach
20. ubiegłego stulecia.
Wozem do morza
Damy miały nie lada dylemat. Z jednej strony marzyły o morskiej kąpieli, z drugie zaś, sztywne reguły środowiska, z jakiego się wywodziły, nie
pozostawiały żadnych wątpliwości,
że najważniejszy jest nieskazitelny
wizerunek i nieposzlakowana opinia. W wyższych sferach nie wypadało, by kobieta prezentowała się
bez odpowiedniej sukni i gorsetu.
Jednak jak wejść w ubraniu do wody?

Wyjściem z sytuacji okazał się wóz.
Drewniane wozy kąpielowe pojawiły się w połowie XVIII wieku w
Anglii, skąd przywędrowały nad
polski Bałtyk. Służyły do zachowania intymności i chroniły kobiety
przed ciekawskimi spojrzeniami
otoczenia.
Pojazdy zaprzężone były w konie,
czasami osiołki. Elegancko ubrana
dama, wchodziła na brzegu do specjalnie przygotowanej budki, gdzie
z pomocą służącej przebierała się.
Wóz wjeżdżał do wody, a kobieta
schodziła po schodach wprost do
wody i zażywała morskiej kąpieli,
która trwała na ogół krótko i polegała na kilkukrotnym zanurzeniu
ciała w wodzie. Potem w zamkniętym wozie zabierano damę na brzeg.
Plażowa rewia mody
Do połowy XIX wieku damskie kostiumy plażowe fasonem naśladowały codzienne stroje. Były więc i gorsety przybrane falbankami, i gładkie
suknie sięgające kolan, z rękawami
i bez dekoltu. Do tego pantalony i
sznurowane w kostce pantofle, czarne wełniane pończochy, które chroniły stopy przed zimną wodą. Żeby
trochę „ocieplić” ten surowy wizerunek do stroju dodawano wstążki,
koronki i kokardki.
Panie kąpały się też w płóciennych
długich koszulach z doczepionymi
u dołu ciężarkami, zapobiegając w
ten sposób podwijaniu się koszuli.
Panowie wchodzili do wody w spodniach za kolana.
W połowie XIX wieku, kiedy turystyka plażowa zaczęła być coraz
bardziej popularna, zmienił się też
charakter wodnych kąpieli. Ludzie
przestali zanurzać się w wodzie i zaczęli pływać, a obowiązujące ówcześnie stroje plażowe bardzo im w tym
przeszkadzały. – Jakże można było
hartować ciało w wełnianej koszulce
z krótkim rękawkiem, spódniczce za
kolana i pantalonach? Pończochach
i butach, przypominających dzisiejsze baleriny, wiązanych wstążką aż
pod kolano? Albo w ciemnych, flanelowych sukniach ze wstążkami
wokół pasa, które to ułatwiały poruszanie się w wodzie? Było już tylko
kwestią czasu, kiedy coś w temacie
plażowej mody damskiej musiało
zacząć się zmieniać.
I tak się stało. Niewygodne i krępujące stroje zastąpił jednoczęściowy
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i znacznie wygodniejszy kostium
pływacki. Co ciekawe, był bardzo
obcisły, wręcz przylegający do ciała,
co wzbudzało niekłamany zachwyt
męskiej części plażowiczów.
Również stroje dla panów zaczęły
ewoluować. W połowie XIX wieku
wyklarował się jednoczęściowy męski strój kąpielowy. Składał się z
krótkich spodenek za kolana oraz
podkoszulka w paski. Pasiasty wzór
miał go odróżniać od typowej bielizny noszonej wówczas przez mężczyzn. Panowie nie mogli odsłaniać
torsu, takie zachowanie groziło karą
finansową, a nawet aresztem. Męska
pierś przestała szokować dopiero w
latach trzydziestych XX wieku.
Wiklinowe kosze
Kosze chroniące plażowiczów przed
wiatrem, opalenizną i ciekawskimi
spojrzeniami, pod koniec XIX wieku przebojem zdobyły nadmorskie
kurorty. Ojcem popularnych wiklinowych „domków” był Wilhelm
Bartelman, właściciel niemieckich
zakładów wikliniarskich w Rostoku.
W 1882 roku na zlecenie bogatej
szlachcianki Elfrede von Maltzahn,
która poszukiwała sposobu na plażowanie zapewniającego jej ochronę
przed słońcem i wiatrem, wymyślił i
zbudował jednoosobowe wiklinowe
krzesło z bocznymi osłonami i trzcinowym dachem.
Rok później stworzył dwuosobowy
wiklinowy kosz, który z miejsca
stał się przebojem i nieodzownym
elementem plażowego krajobrazu,
a przesiadywanie w nim stało się
modne i należało do dobrego tonu.

Źródło: www.polskiecentrumspa.pl

Przeczuwając sukces obrotna żona
wynalazcy otworzyła pierwszą na
świecie wypożyczalnię koszy plażowych. Na przełomie wieków pani
Bartelmann z pomocą swoich dzieci prowadziła już sieć wypożyczalni w nadbałtyckich kąpieliskach.
Zamówienia rosły, interes się rozwijał, jednak Bartelsmann dalej
stawiał na produkcję ręczną. Jego
warsztat przetrwał do 1942 roku.
Podczas wojny został zniszczony, a
potomkowie Bartelsmanna nigdy
już go nie wskrzesili.

ich popularności może świadczyć
fakt, że tylko na polskim wybrzeżu
było ich w okresie międzywojennym
ponad 15 tysięcy. Wynajmowano je
na jeden dzień albo na cały sezon.
Korzystali z nich tylko plażowicze z
wyższych sfer. Ich wygląd zmieniał
się z czasem, aż w latach 80. XX wieku przestały być modne.
Teraz na plażach królują parawany.
Nowy „zwyczaj” stał się tak popularny, że szybko zyskał swoją nazwę –
parawaningu. Ale to temat na zupełnie inną opowieść.

W całej Europie północnej powstawały warsztaty i fabryczki produkujące plażowe fotele. Wyrabiano
kosze z odchylanymi oparciami,
stoliczkami i podnóżkami, nawet
takie służące za przebieralnie. O

Hanna Korcz
Źródła:
traveladvisor.pl, polskiecentrumspa.pl,culture.pl, potluczonefilizanki.blogspot.be polskieradio.pl,
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Z bloga wesołej emigrantki
W jak wakacje
Pierwszego września wystartowaliśmy w nowy rok szkolny pełni
obaw. Najstarsza szła pierwszy raz
do szkoły średniej. Nie lada wyzwanie dla dwunastolatki mieszkającej
w tym kraju zaledwie od dwóch lat.
Dojechać samodzielnie do miasta
rowerem lub autobusem, nie pomylić dróg i nie dać się przejechać
samochodom, wsiąść do właściwego
autobusu i wysiąść na właściwym
przystanku, potem odnaleźć swoje
miejsce w szkole liczącej blisko 2
tysiące uczniów.
Oj, nie obyło się bez przygód.
Zdarzyło się jej rano pomylić autobusy i pojechać kilkanaście kilometrów w przeciwnym kierunku, po
czym wrócić do domu i zadzwonić
do matki z pytaniem: czy w południe jest jeszcze sens iść do szkoły?
Zdarzyło się po lekcjach przejechać
własny przystanek i wysiąść w obcej
wsi, z której potem trzeba było przemaszerować 5 kilometrów po ciemku na własnych butach. Zdarzyło się
przyprawić matkę niemal o zawał
wracając ze szkoły w radiowozie, gdy
mili policjanci postanowili podwieźć
do domu nieszczęśnika z obitym kolanem po wywrotce na rowerze.
Przekonaliśmy się ponadto, że belgijskie autobusy pozostawiają wiele do życzenia. Często się spóźniają,
czasem nie przyjeżdżają wcale, więc
trzeba wsiadać na rower i zasuwać
w skwar, deszcz, wichurę 7 kilometrów do szkoły. Pokłosiem czego
jest rekordowa liczba spóźnień od-

notowanych w szkolnej
agendzie. Był to rok pełen wrażeń i nowych doświadczeń zarówno dla
naszej córy jak i dla nas.
Dziś belgijską szkołę
średnią uważam za oswojoną. Swoje spore braki
językowe i nieuleczalne
lenistwo Najstarsza kompensowała talentami matematycznym i artystycznym. Już na pierwszej
wywiadówce wszyscy
rodzice otrzymali kartkę świąteczną projektu
mojej pierworodnej. Jej
prace z plastyki i techniki budzą powszechny
podziw na szkolnych
wystawach. Pod koniec
roku przyniosła nawet
nagrodę rzeczową za projekt „Pokój moich marzeń”. Dostała
też wyróżnienie i nagrodę ze specjalnego testu matematycznego i wróciła do domu w skowronkach.
Te wszystkie próby i doświadczenia
życiowe pozwoliły nabrać córce wiary w siebie a nam jeszcze większej
wiary w córkę, która przez swoją
wrodzoną nieśmiałość wydawała
się nam trochę nieporadna. Pozory
mylą. Nasze dzieci potrafią sobie
doskonale samodzielnie poradzić w
trudnych sytuacjach i odnaleźć swoje miejsce w życiowym kołowrotku.
Druga nasza pociecha też – jak się
okazało – sroce spod
ogona nie wypadła. W
zeszłym roku, kiedy
kończyła piątą klasę,
zostaliśmy postawieni
przed trudnym wyborem. Nauczyciele po
konsultacji z poradnią
CLB doszli do wniosku,
że słabo sobie radzi z
językiem niderlandzkim, a co za tym idzie
ma spore problemy z
opanowywaniem materiału i duże braki z pozostałych przedmiotów.
Najlepszym rozwiązaniem było według nich
wysłanie Młodej do klasy czwartej albo przynajmniej powtórzenie
klasy piątej.

Pomysł ten wydał mi się niedorzeczny. Młoda bowiem 3 razy zmieniała szkołę w swoim młodym życiu i
kolejna zmiana klasy mogła być dla
niej fatalna w skutkach. Wszystko
ma swoje granice. Łzy w jej oczach
potwierdziły moją teorię. Obiecała,
że da z siebie wszystko, jeśli pójdzie
do szóstej klasy razem ze swoimi kolegami, z którymi już się zżyła. Na
specjalnym zebraniu, w którym poza
mną uczestniczyli wszyscy nauczyciele Młodej oraz dyrektorka, po długich dyskusjach ustalono, że Młoda
może iść do szóstej klasy, dawali
jej nawet małą szansę na liceum, w
wypadku gdyby się faktycznie przyłożyła do nauki i potem powtórzyła
szóstą klasę.
Młoda jednak rozwaliła system. Już
w na drugiej wywiadówce szóstej
klasy zbierałam swoją szczękę z
podłogi, gdy wychowawczyni poinformowała mnie, iż mogę Młodą zapisywać do liceum już w tym roku…
Myślę, że my, rodzice, czasem nawet
nie uświadamiamy sobie, jaka siła
i potencjał drzemie w naszych dzieciach, dopóki nie postawi się ich w
trudnej sytuacji i się nie okaże, że
one najdziwniejsze i najtrudniejsze
przeszkody pokonują z łatwością.
Zresztą i sama już niejednokrotnie
na własnej skórze się przekonałam, że pierwszy krok do sukcesu
to: „CHCĘ” a drugi „DAM RADĘ”.
Potem już tylko wystarczy zakasać
rękawy i wziąć się do roboty.
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Ja zaliczyłam w tym roku kolejne
trzy stopnie językowe. Teraz wiem,
co to znaczy pogodzić pracę, obowiązki domowe, wychowywanie
dzieci i własną edukację w systemie
intensywnym na kursach wieczorowych. Często musiałam walczyć ze
zmęczeniem i sennością. Zdarzyło
się, że walkę przegrałam i po powrocie z pracy padłam na pysk, i obudziłam się dopiero po 20 godzinach
snu, i to bynajmniej nie wypoczęta.
Ale czy ktoś mówił, że będzie łatwo?
Wiedziałam od początku na co się
decyduję i nie żałuję ani jednej rzeczy, ani jednej decyzji. Lubię jak dużo się dzieje, lubię żyć na pełnych
obrotach i korzystać z niesamowitych możliwości ludzkiego organizmu. Jednak trzeba pamiętać, by co
jakiś czas wrzucić na luz i choć raz w
roku porządnie naładować baterie.
Urlopy i wakacje ustanowiono
nie bez powodu. Odpoczynek jest
potrzebny każdemu. I staremu, i
młodemu. Bacznie obserwuję moje pociechy i w okolicach czerwca
cała trójka bez wyjątku zaczyna być
wyraźnie bardziej drażliwa, marudna i upierdliwa. Szybciej wpadają w
złość, częściej dochodzi do kłótni,
więcej chcą spać, częściej manifestują nastawienie anty szkolne. U siebie
obserwuję podwyższone problemy z
koncentracją, pamięcią, zmęczenie i
senność, których nie niweluje nawet
10 godzin ciągłego snu. To wszystko
znak, że pora na wakacje.
Psychologowie i lekarze powiadają,
że dla właściwej regeneracji organizmu potrzeba co najmniej kilkanaście dni wolnego pod rząd, kiedy
można zapomnieć o codzienności i
całkowicie oddać się relaksowaniu.
Nie ma jednej uniwersalnej metody
na udany wypoczynek. Każdy organizm ma inne potrzeby i to my sami
musimy odkryć, w jaki sposób najle-

piej wypoczywamy. Dla jednego będzie to wspinaczka górska czy spływ
kajakowy, dla innego smażenie się
na plaży, dla jeszcze innych podróż
dookoła świata lub niekończące się
wędrówki po miastach, zakupy, bary, dyskoteki, a może wszystkiego
po trochu.
Mówią, że „kto umie wypoczywać,
ten umie też pracować”. Na czas
wakacji najlepiej zapomnieć o pracy, szkole, ograniczyć korzystanie z
telefonów i internetu do minimum.
Trzeba ponadto mieć na uwadze,
że nasz organizm potrzebuje pewnego czasu na przestawienie się na
system wakacyjny i potem z powrotem na system roboczy. Amerykanie
udowodnili, że ludzie po dłuższym
urlopie mają nawet przez jakiś czas
niższy poziom inteligencji. Dlatego
dobrze pomyśleć o powrocie z wakacji odrobinę wcześniej by nie iść
do roboty prosto z
biegu, ale się trochę
w domu wyciszyć i
znormalnieć.
Bez wątpienia ważną
rolę w wakacjach odgrywa też nasze nastawienie do świata.
Do urlopu – podobnie jak wielu innych
rzeczy – podchodzić
trzeba z dystansem.
Nie planujmy wszystkiego co do minuty,
bo w przypadku
komplikacji będziemy przeżywać jak
stonka wykopki, że
plany się posypały,
zamiast się cieszyć

wolnym czasem. Co trzeba zaplanować, to trzeba (bilety, noclegi), ale
robienie planów każdego dnia wydaje mi się bez sensu. Dajmy szansę przygodzie! Bardzo często przez
dziwne i niespodziewane zrządzenia
losu możemy trafić w interesujące
miejsca, poznać fajnych ludzi, czy
choćby uśmiać się do łez ze swojej
głupoty.
Niektórzy uważają, że bez urlopu
można żyć, że szkoda marnować czasu i nawet na urlopie myślą o pracy,
wiszą na telefonach, bo wszystko muszą mieć pod kontrolą. Inni z kolei
biorą urlop po to, by sobie dorobić w
innym miejscu czy wyremontować
dom. Można i tak. Pytanie tylko, jak
długo człowiek pociągnie bez konkretnego odpoczynku? Jak długo
da radę pracować rzetelnie i odpowiedzialnie? Zmęczony człowiek
pracuje mniej wydajnie, mniej chętnie, mniej konstruktywnie, szybciej
traci cierpliwość, szybciej się irytuje,
ma problemy z koncentracją, łatwiej
ulega kontuzjom i wypadkom. Nie
jesteśmy robotami, dlatego musimy
odpoczywać przynajmniej raz na rok
bez względu na to jaką wykonujemy
pracę, bo zarówno fizyczna, jak umysłowa, może nas wykończyć. To jest
ważne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, a co za tym idzie,
efektywniejszej pracy.
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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Pokolenie niewychowanych dzieci
„Proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”, o „dzień dobry” nie wspominając, te wyrażenia przez współczesne młode pokolenie są prawie
nieużywane. Co więcej, trącą obciachem i starzyzną. Rodzice nie
wpajając pociechom podstawowych zasad dobrego wychowania,
czy to z powodu braku czasu, czy
nieznajomości tematu – powodów
jest wiele. Dorośli jednak nie zdają
sobie sprawy z tego, jaką krzywdę
wyrządzają swoim dzieciom. Bo
„czym skorupka za młodu nasiąknie”, taka będzie w dorosłym życiu.
Bezstresowe wychowanie a dziecko dobrze wychowane
Panuje obecnie moda na tak zwane
bezstresowe wychowanie, które dla
wielu rodziców jest równoznaczne
z brakiem jakiegokolwiek wychowania, beztroską i swobodą. Co w
praktyce oznacza bezstresowe wychowanie? Swobodę w życiu dziecka, wolność w poznawaniu świata,
ograniczenie stresów i wiarę rodziców w to, że dziecko samo wie co jest
dla niego najlepsze. Tak naprawdę,
dziecko prędzej czy później i tak
zmierzy się z życiem, a wtedy stres,
niepowodzenia, kłopoty i wszelkie
przeciwności losu uderzą w nie ze
zdwojoną siłą.
Rodzice, którzy nie kontrolują dziecka, nie stawiają mu granic, pozwalają mu na wszystko i nie uczą go
podstawowych zasad potrzebnych
do współżycia w grupie, wyrządzają małemu człowiekowi ogromną
krzywdę. Dziecko nie wie co mu wolno, a czego nie, aż w końcu dochodzi
do wniosku, że wolno mu wszystko.
W konsekwencji młody człowiek
jest całkowicie nieprzystosowany
do życia w szkolnej społeczności,
będzie miał problemy w pracy oraz
w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.
I w tym momencie dochodzimy do
braku wychowania w ogóle. A ten
brak w przyszłości może dzieciom
bardzo utrudnić życie. Pierwszego,
złego wrażenia często nie da się
cofnąć. Wspomniane powyżej „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”, to
podstawowe minimum, które dla
dziecka powinno być czymś tak naturalnym jak oglądanie telewizji, czy
zjadanie obiadu.
Inwestycja na przyszłość
Nauka dobrych manier to inwestycja na przyszłość dziecka i z tego ro-

dzice muszą sobie zdawać sprawę.
Niezbędne minimum, to nauczenie
go prawidłowych zasad wychowania, zwrotów grzecznościowych,
zasad obowiązujących przy stole,
podczas wyjścia do restauracji, kina,
czy teatru. To od rodziców zależy, czy
dziecko w przyszłości będzie umiało
poprawnie się zachować, czy będzie
dobrze postrzegane przez innych,
będzie potrafiło nawiązywać przyjaźnie, znajomości, a w szkole, czy
w pracy, będzie się cieszyło opinią
dobrze wychowanego człowieka.
Naukę dobrego zachowania rodzice
powinni rozpocząć jak najwcześniej.
Od małych dzieci trudno wymagać
nienagannych manier przy stole, ale
na naukę mówienia: „proszę, dziękuję i przepraszam”, nigdy nie jest
za wcześnie. Nawet maluchy muszą
wiedzieć, że nieładnie jest kogoś popychać, zabierać innym dzieciom zabawki, pluć, krzyczeć, histeryzować
itp. Jeśli rodzice nie będą zwracali
uwagi na takie zachowania, dziecko
nie będzie wiedziało, że zachowuje
się nieprawidłowo. Jeśli zaczną dziecko uczyć później, będzie ono zdezorientowane, albowiem coś, co do tej
pory było akceptowane, nagle stało
się problemem.
Dziecięcy savoir-vivre, czyli czego
małe dzieci nauczyć trzeba
Od najmłodszych lat uczymy dziecko podstawowych grzecznościowych zwrotów jak: dziękuję, proszę,
przepraszam, dzień dobry i do widzenia. Powinno ono
także umieć przywitać się i pożegnać z
innymi ludźmi. Już
maluch w wieku
przedszkolnym może pomagać przy nakrywaniu do stołu i
sprzątaniu po posiłku, zacząć uczyć się
używania widelca i
noża. Utrzymywać
kontakt wzrokowy,
nie przerywać i odpowiadać na proste
pytania.
W wieku przedszkolnym sprzątanie swoich zabawek, nierozrzucanie
ubrań po podłodze,
odkładanie rzeczy
na swoje miejsce
jest czymś całkowicie naturalnym.

Jest to także okres, kiedy dziecko
uczy się zasad przebywania w grupie. Musi wiedzieć że: nie bijemy, nie
popychamy, nie przezywamy, nie
plujemy, nie krzyczymy, dzielimy się
zabawkami i czekamy na swoją kolej podczas zabaw. Maluch powinien
umieć się przedstawić i wiedzieć, że
w trakcie rozmowy nie przerywa się
innym. Ta umiejętność przyda się
zwłaszcza w trakcie szkolnej nauki,
która trwa wiele lat.
Sześciolatek powinien znać podstawowe zasady obowiązujące przy stole, zarówno w domu, jak i podczas
wizyty w restauracji, czy kawiarni.
Wiedzieć, że nie wstajemy podczas
posiłku, nie wiercimy się, nie bawimy, prosimy o podanie czegoś,
dziękujemy, odnosimy naczynia (we
własnym domu), używamy noża i widelca. Specjaliści uważają, że 7-latek
może spokojnie wytrwać przy stole
podczas całego posiłku.
Ale to nie wszystko. Dzieci w tym
wieku uczymy szacunku dla osób
starszych, chociażby poprzez ustąpienie im miejsca w autobusie, czy
tramwaju. Oraz poszanowania przestrzeni. W domowym zaciszu oznacza to pukanie do drzwi rodziców,
czy brata lub siostry, zanim się je
otworzy. Ale również uszanowania
odpoczynku innych domowników.
Kolejną sprawą jest odpowiednie
zachowywanie się naszego dziecka
podczas odwiedzin u dziadków, czy

Źródło: www.edziecko.pl
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Źródło: www.gotujzesmoby.pl

kolegów, oraz w sytuacjach, kiedy gości mamy w domu. Pociechę
trzeba nauczyć jak być gościem i
gospodarzem. Jeśli rodzice nie chcą
spalić się ze wstydu w towarzystwie,
muszą wytłumaczyć dziecku podstawowe zasady zachowania się w
powyższych sytuacjach. Powinno
ono wiedzieć, że nie wypada zjadać
ze stołu całego poczęstunku, oblizywać łyżeczek od cukru, trzeba ładnie
się przywitać oraz dostosować się do
zasad panujących u kogoś.
Trzeba uświadomić maluchowi, że
nie jest „pępkiem świata”, że jest
czas kiedy może być w centrum
uwagi, ale taki stan rzeczy nie trwa
wiecznie. Dlatego przed wyjściem
do restauracji, czy do znajomych
należy porozmawiać z dzieckiem i
ustalić z nim jak będzie się zachowywać, co może robić, a czego mu
nie wolno.
„Duże dzieci – duży kłopot”
Coś w tym jest. Bycie nastolatkiem
nie jest proste, a bycie rodzicem nastolatka, to niekiedy prawdziwe wyzwanie. Młodzież nie może „odkleić
się” od swoich mobilnych zabawek,
a zadaniem dorosłych jest nauczenie dzieci właściwego korzystania
z tych urządzeń, bowiem zasady dobrego wychowania również dotyczą
tego rodzaju komunikacji.
Młody człowiek musi wiedzieć, że
rodzice szanują jego prywatność, ale
niedopuszczalne jest podczas wspólnych posiłków lub w trakcie rozmowy wgapianie się nastolatka w ekran
telefonu lub słuchania konwersacji
ze słuchawkami w uszach. Trzeba
uświadomić dziecku, że niedługo
dołączy do świata dorosłych, a takie
lekceważenie zasad z pewnością mu
nie pomoże.

Kwestią często pomijaną przez rodziców
jest zachowanie się
nastolatków w miejscach publicznych.
Sytuacje, w których
młodzi zawłaszczają
sobie park, chodnik,
krawężnik, są nagminne. Nastolatki
siedzą sobie z wyciągniętymi nogami,
a każdy, kto chce koło nich przejść, musi
zejść na bok, bo młodzi ze swoich miejsc
się nie ruszą.
A jest to przecież
przestrzeń publiczna,
gdzie każdy ma takie
same prawa.
Nieumiejętność prawidłowego
zachowania się w miejscach publicznych doskonale widoczna jest
także w środkach komunikacji. W
zatłoczonym tramwaju, czy autobusie, młodzi ludzie zachowują się
głośno, arogancko, słuchają muzyki
puszczanej z telefonu, albo prowadzą głośne rozmowy używając nie
zawsze cenzuralnego słownictwa. To
wszystko świadczy o ich brakach w
wychowaniu, ale także daje świadectwo o rodzicach tych młodych ludzi,
którzy nie nauczyli go szacunku dla
innych i odpowiedniego zachowywania się w miejscach publicznych.
Stary dobry zwyczaj, zgodnie z którym mężczyźni wstają, kiedy kobieta
odchodzi od stołu, też odchodzi do
lamusa. Młode pokolenie nie jest
nauczone zachowań w sytuacji, w
których nadal w dobrym tonie jest
wstać kiedy dom opuszczają goście,
kiedy w szkole nadchodzi nauczyciel z którym trzeba się przywitać.
Nawet jeśli nie są to goście dziecka,
wypada żeby przyszło się przywitać i
powiedziało „dzień dobry”. Ta sama
zasada powinna obowiązywać, kiedy
do domu wraca domownik.
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ni ludzie. Niewłaściwe zachowania
dzieci wynikają na ogół z niewiedzy
i braku kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.
Warto przeprowadzać z dzieckiem
rozmowy o tym, że ludzie się różnią,
ale wszyscy powinni być traktowani
w ten sam sposób.
Drodzy Rodzice
Wychowując Wasze dziecko kierujcie się przede wszystkim instynktem, doświadczeniem i sercem.
Pamiętajcie, że dziecko uczy się
poprzez naśladownictwo i obserwacje. Wy jesteście dla dziecka wzorem
do naśladowania. Kiedy jesteście
względem siebie i innych uprzejmi
i kulturalni, dziecko mimowolnie
takich zachowań się uczy i w przyszłości będzie je powielać. Dlatego
już od najmłodszych lat uczcie go
szacunku do innych i dawajcie dobry przykład.
W całym tym zgiełku reguł, zasad i
wytycznych pamiętajcie, że Wasze
dziecko nie musi być chodzącym
ideałem, ale umiejętność odpowiedniego zachowania się w określonych
sytuacjach pomoże mu w dorosłym
życiu. Uczcie swoje dzieci dobrych
manier, bo w przeciwnym wypadku
za kilka lat okaże się, że z gburem,
czy ignorantem, ewentualny pracodawca nie będzie chciał mieć nic
wspólnego.
Aleksandra Dobiecka
Źródła:
sosrodzice.pl,metro.gazeta.pl

Poza tym…
Nieważne, w jaki wieku jest dziecko. Musi ono wiedzieć, że pokazywanie palcem ludzi, przedmiotów,
czy rzeczy, jest czymś naturalnym,
ale wyjątkowo niekulturalnym.
Wytrzeszczanie na kogoś oczu, głośne komentowanie czyichś zachowań
lub wyglądu jest niedopuszczalne.
Takie sytuacje są częste w przypadku osób niepełnosprawnych.
To obowiązkiem rodzicowi jest nauczenie dziecka, że pani na wózku
inwalidzkim, czy autystyczny kolega
wymagają szacunku tak samo jak in-

Źródło: www.centrumindygo.pl
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Przegląd
prasy
polskiej
Trójmiasto jak Kopenhaga
Aż 15 gmin może wkrótce połączyć
największy w Polsce metropolitalny
system rowerowy. Jego liderem będzie Gdańsk.
Rowerowa stolica Polski, polska
Kopenhaga – to coraz częściej używane synonimy Gdańska. Miasto od
lat konsekwentnie rozwija politykę
rowerową i zaraża zapałem sąsiednią Gdynię oraz Sopot.
Do 2018 roku ma ruszyć miejska wypożyczalnia jednośladów, która jeszcze bardziej zintegruje komunikację
rowerową w Trójmieście i okolicy.
Będzie to system rowerów czwartej
generacji, co oznacza, że wszystkie
będą miały wbudowany GPS pozwalający na ich śledzenie.
„Puls Biznesu”
Zwolennicy Państwa Islamskiego
otwarcie grożą Polsce
Decyzją szefa Ministerstwa Obrony,
którą podpisał już prezydent RP,
polskie myśliwce F16 oraz polscy
żołnierze pojadą na Bliski Wschód
z misją rozpoznawczą, która ma
pomagać w walce z tzw. Państwem
Islamskim.
Taka decyzja nie mogła zostać niezauważona. I tak się stało. – Na
kontach osób zajmujących się propagandą w internecie można przeczytać m.in.: „Polacy będą czołgać
się i wyć z bólu”, „następne ataki
będą na Polskę”, „polskie samoloty
będą spadały”.
– To nie były oficjalne komunikaty
Państwa Islamskiego, były to dyskusje „fanów”. Ale to właśnie oni
dokonują zamachów – podkreślił
jeden z ekspertów. Dodał, że angażowanie polskiej armii w operację w
Syrii i Iraku to zły pomysł. Wskazał,
że jest to decyzja nieodpowiedzialna
i niepotrzebna, bowiem błędem jest
zakładanie, że Polska w zamian na
pomoc na Bliskim Wschodzie otrzyma wsparcie ze strony NATO.
radiozet
Powstanie rejestr pedofilów
Rejestr sprawców przestępstw na tle
seksualnym, do którego trafiałyby
dane osób prawomocnie skazanych,
składać się będzie z dwóch części:
rejestru z dostępem ograniczonym
i rejestru publicznego, do którego

dostęp będzie powszechny i bez
ograniczeń.
Prawo dostępu do rejestru ograniczonego, zawierającego wszystkie
szczegółowe dane o skazanych, będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy,
policja, ABW, Służba Celna, CBA,
organy administracji rządowej i samorządowej.
Druga – powszechnie dostępna
część – dotyczyłaby danych tych skazanych, którzy popełnili swój czyn ze
szczególnym okrucieństwem wobec
nieletnich lub działali w recydywie.
W tym przypadku nie byłyby podawane tak szczegółowe dane jak
np. dokładny adres, a jedynie nazwa miejscowości, w której skazany przebywa, oraz jego fotografia.
Jawne będą też informacje m.in. o
dacie i miejscu przestępstwa, o jego
kwalifikacji prawnej, o przerwie w
karze czy warunkowym zwolnieniu
skazanego.
Sprawcy figurowaliby w rejestrze –
prowadzonym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
– do zatarcia skazania, ułaskawienia
czy amnestii.
gazetaprawna.pl
Rośnie zainteresowanie odpłatnymi szczepionkami
Po krztuścu i odrze przyszła kolej na
ospę – na rynku coraz częściej brakuje preparatów ochronnych. Firmy
nie nadążają z ich produkcją.
W ubiegłym roku przeciwko ospie
wietrznej zostało zaszczepionych
63,1 tyś. dzieci. Dla porównania, w
2012 roku – 56 tys. Ten rok, zdaniem ekspertów, przyniesie kolejny
wzrost. Rośnie bowiem świadomość
rodziców co do tego, dlaczego warto
szczepić przeciwko ospie wietrznej.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Księża powinni dawać paragony
Polacy chcą, żeby księża rozliczali
wpływy z tacy, ślubów i pogrzebów
za pomocą kas fiskalnych i wręczali wiernym paragony – wynika z
sondażu przeprowadzonego przez
„Super Express”.
Na pytanie, czy księża powinni mieć
kasy fiskalne, żeby rozliczać wpływy
z tytułu ślubów, pogrzebów czy tak
zwanych datków na tacę, 77 procent
ankietowanych udzieliło odpowie-

dzi „tak”, 14 procent „nie”, a 9 procent jest niezdecydowanych.
„To pokazuje, że duchowni powinni
rozliczać się w bardziej przejrzysty
sposób. Nadal bowiem jest tak, że
księża niechętnie dzielą się informacjami na temat swojego stanu
posiadania. A ten, jak wiadomo, u
niektórych księży przewyższa zdecydowanie stan posiadania przeciętnego Polaka” – komentuje wyniki
badania w rozmowie z „SE” prof.
Antoni Kamiński, socjolog z Polskiej
Akademii Nauk.
Dziennik przypomina też, że duchowni nie muszą odprowadzać
podatku od datków składanych na
tacę i są zwolnieni z prowadzenia
ewidencji wymaganej przez przepisy podatkowe.
„Super Express”

Źródło: www.fakty.interia.pl

Polskie firmy otwierają się na
Ukraińców
40 proc. polskich firm planuje zatrudnienie pracowników z Ukrainy,
15 proc. już to zrobiło. Są to głównie
niewykwalifikowani robotnicy – wynika z zaprezentowanego cokwartalnego badania „Plany pracodawców”.
Już teraz przeszło co siódma działająca w Polsce firma – 15 proc. badanych – ma ich w swoich zasobach.
45 proc. zatrudnionych obywateli
Ukrainy, to robotnicy niewykwalifikowani, 27 proc. wykwalifikowani,
26 proc. specjaliści, 11 proc. pracownicy biurowi i administracyjni,
a 4 proc. – menedżerowie średniego
szczebla.
Ukraińcy coraz chętniej wypełniają rynek pracy nad Wisłą. W tym
roku liczba ofert zatrudnienia dla
nich może przebić milion. Rząd
szykuje się jednak do nowelizacji
ustawy o promocji zatrudnienia, a
ta rzuci biurokratyczne kłody pod
nogi szukających rąk do pracy na
obczyźnie. Chodzi o nowy typ zezwoleń wydawanych od przyszłego roku. Dodatkowo pracodawca będzie
musiał zapewnić takie same warunki pracy oraz płacy.
tvn24
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Interaktywna mapa dotycząca zagrożeń
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa ma posłużyć m.in. do
kształtowania struktur policyjnych
w terenie i być podstawą do decyzji np. o tworzeniu lub odtwarzaniu
komisariatów tam, gdzie zagrożenia
bezpieczeństwa zostaną wskazane.
Mieszkańcy będą mogli nanosić na
mapę swoje uwagi dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa w okolicy ich zamieszkania, co pozwoli na bardziej
skuteczną pracę policji.
MSWiA przygotowało także program modernizacji służb mundurowych do końca 2020 roku. Na inwestycję, zakup sprzętu oraz podwyżki
dla policji, PSP, Straży Granicznej
oraz BOR, przez najbliższe cztery
lata, zaplanowano ponad 6 mld złotych.
onet.pl
Ataki w Polsce?
Pod koniec maja amerykański
Departament Stanu ostrzegł przed
możliwymi zamachami terrorystycznymi latem tego roku w Europie.
W komunikacie, skierowanym do
amerykańskich turystów, zalecono
szczególną ostrożność podczas masowych imprez takich jak Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie i mistrzostwa Europy w piłce nożnej
we Francji.
Duża liczba turystów odwiedzających Europę podczas wakacji oraz
masowe imprezy takie jak Światowe
Dni Młodzieży czy mistrzostwa
Europy w piłce nożnej mogą zachęcić terrorystów do przeprowadzenia
ataków.
Uprzedzono też amerykańskich
turystów, by byli przygotowani na
sprawdzanie dokumentów i drobiazgowe kontrole bezpieczeństwa
w Polsce.
polskieradio.pl
Czescy lekarze będą uczyć się polskiego
Lekarze i pielęgniarki szpitala w
czeskim Nachodzie zaczną się uczyć
języka polskiego. Dyrekcja placówki
podjęła decyzję o rozpoczęciu nauki
polskiego, ponieważ z miesiąca na
miesiąc z jej usług korzysta coraz
więcej Polaków.
Personel będzie się uczył języka polskiego za unijne pieniądze. Ma też
powstać polskojęzyczna strona internetowa szpitala. Wszystko po to, by
poprawić komunikację z Polakami.
Polacy są zainteresowani przede
wszystkim rehabilitacją, urologią,
chirurgią ogólną i chirurgią stawu
biodrowego. W Polsce na endoprotezę kolana czy operację wymiany
stawu biodrowego czeka się mi-

nimum cztery lata. W Nachodzie
operację tę można przeprowadzić
w ciągu najbliższych dwóch, trzech
miesięcy.
Także personel kliniki okulistycznej
w Czeskim Cieszynie, już przy przyjmowaniu do pracy, musi pochwalić
się znajomością języka polskiego.
Placówka specjalizuje się w leczeniu zaćmy.
W Polsce pacjenci muszą czekać
ponad rok na leczenie zaćmy. Za
czeską granicą na badanie czekają
tylko tydzień, a następne dwa na
przeprowadzenie zabiegu. Od listopada 2013 roku w czeskiej klinice
zoperowano ponad 3 tys. Polaków.
„Gazeta Wyborcza”
Gapowicze nie płacą mandatów
300 tys. gapowiczów, przyłapanych
na jeździe bez biletu, musi zwrócić
miejskim przewoźnikom w całej
Polsce prawie 350 mln zł. Zalegają
oni z zapłatą za ponad 915 tys. mandatów, a w ciągu roku kwota tego
zadłużenia wzrosła o 30 proc. – wynika z raportu Krajowego Rejestru
Długów.
Według KRD, statystyczny gapowicz
to mężczyzna w wieku 26-35 lat.
Bez biletu został zatrzymany przez
kontrolera 3 razy, a do oddania ma
średnio 1167 zł. 60 proc. dłużników
to mężczyźni, ich zadłużenie wynosi
210 mln zł.
Gapowiczem rekordzistą również jest mężczyzna, mieszkaniec
Wielkopolski, który uzbierał dług
w wysokości aż 92 tys. zł. Na drugim miejscu znalazła się kobieta ze
świętokrzyskiego, która musi oddać
komunikacji miejskiej 71 tys. zł.
Gapowicze tłumaczą się najczęściej,
że nie zdążyli skasować biletu, czy
nie mieli gdzie go kupić. Wielu za-
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słania się zapominalstwem lub tym,
że do przejechania mają tylko jeden
przystanek. Zdarzają się jednak też
tacy, którzy udają obcokrajowców
niemówiących po polsku.
Za niezapłacony mandat, na podstawie ustawy, można trafić do biura
informacji gospodarczej, a figurowanie w Krajowym Rejestrze Długów
ogranicza dostęp do kredytów, pożyczek czy usług abonamentowych.
rp.pl
Które studia dają dobry start na
rynku?
Absolwenci kierunków technicznych, matematyczno-informatycznych oraz ekonomicznych mają
łatwiejszy start na rynku, choć niespodziewanie liderem okazało się
leśnictwo.
Jak wynika z pierwszej edycji
ogólnopolskiego badania o ekonomicznych losach absolwentów
polskich uczelni, które opublikuje
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, wśród absolwentów studiów II stopnia to leśnicy, inżynierowie oraz informatycy mają najlepszy
start na rynku pracy.
Z kolei jednolite studia magisterskie dają najpewniejszy start tym,
którzy mają dyplom farmacji oraz
medycyny.
Dobrze wypadają też najliczniej reprezentowani po studiach II stopnia absolwenci kierunków ekonomicznych. Ich względne zagrożenie
bezrobociem jest nawet niższe niż
w przypadku inżynierów, a zarobki
na tle średniej płacy w ich powiecie
też wyglądają całkiem dobrze.
„Rzeczpospolita”
Opracowała: Katarzyna
Frankowska

Źródło: www.krakowskie-terapie.pl
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Plakat z okazji Dnia Matki
Z okazji Dnia Matki w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zadaniem konkursowym było stworzenie dowolną techniką pięknego plakatu z
okazji święta wszystkich mam, wyrażającego jak najlepiej szacunek, miłość oraz podziękowanie dla mam za ich
codzienny trud i opiekę nad swoimi pociechami.
Uczniowie niezwykle chętnie podjęli się tego zadania, wykonując przepiękne, oryginalne i niezwykle pomysłowe
prace. Jury miało bardzo trudne zadanie w wyborze najlepszych plakatów i po burzliwych debatach 25.05.2016
r. wyłoniło zwycięzców z poszczególnych klas.
Laureatami konkursu „Plakat z okazji Dnia Matki” zostali:
Wiktoria Kloda kl.VIA, Natalia Sadowska VB, Nikola Szulczewska VC, Marysia Siedlecka IIB, Oliwia Pokora VC
Iga ID, Wiktoria Sciedlak IIA, Wiktoria Rola IVA, Emma Dziewientkowska IIID, Gabrysia Ignatowicz IB
Aleksandra Chmielowska VIB, Oliwier Czyż VA, Nicholas Tomczyk IA, Marika Klosowska IVC, Brajan Burył VIB
Julia Grabowska IID, Marcelina IIC, Wojciech Brzozowski IVB, Gabriel Szemro IIIC, Kevin Takla IF
Diana Ghader IE, Dominika Czarniecka IC, Amelia Sztejter IIIA, Jessica Ignatowicz IB gim, Maja Fiedorczuk IIIB
Zwycięzcom konkursu raz jeszcze serdecznie gratulujemy!!!

Dzień Dziecka

W sobotę 4. czerwca 2016 roku w naszej szkole odbyły się uroczystości z okazji Dnia Dziecka. Naukę w tym dniu umilił naszym
podopiecznym występ młodej piosenkarki Alexandry Gadziny.
Była to pierwsza część koncertu „Utalentowana Polonia”.
Dziewiętnastoletnia, polskojęzyczna Ola jest wysoko oceniana
pod względem wokalnym przez jury różnych konkursów, w których bierze udział. Utalentowana Alexandra Gadzina nie zawiodła
nas również w czasie koncertu w naszej szkole! Pięknym głosem
i wtórującym mu dźwiękiem gitary wprawiła całą publiczność w
doskonały nastrój. Wpadające w ucho teksty znanych powszechnie piosenek błyskawicznie poderwały całą publiczność z miejsc,
sprawiając, że w czasie występu nastolatki tańcom i podrygom w
rytm muzyki nie było końca.
Aby uzupełnić kalorie spalone w czasie występu i osłodzić wszystkim uczniom naukę w tym szczególnym dniu,
Rada Rodziców zorganizowała słodki poczęstunek. Niewątpliwie był to dzień pełen dziecięcej radości za co
dziękujemy serdecznie sponsorom: rodzicom i Ambasadzie RP w Brukseli.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016
„Trudno w to uwierzyć, że to już… Koniec! Koniec z wstawaniem skoro
świt, koniec mitrężenia naszych biednych, wyeksploatowanych, udręczonych, szarych komórek, koniec z pytaniem, kartkówkami, testami, projektami i szukaniem nowego usprawiedliwienia w celu uniknięcia pytania
za spóźnienie!...” - tymi słowami 25. czerwca rozpoczęło się zakończenie
roku szkolnego 2015/2016 w szkole polskiej w Antwerpii.
W czasie uroczystości, która zgromadziła wielu zacnych gości: Pana
Ambasadora Rzeczypospolitej w Królestwie Belgii Artura Harazima wraz z
Małżonką, Pana Konsula generalnego Piotra Adamiuka, panów Prezesów
organizacji polonijnych, duchownych oraz rodziców, nauczycieli i uczniów, Kierownik SPK, Monika Pruska, oficjalnie pożegnała absolwentów
III klasy Liceum Ogólnokształcącego, opuszczających progi naszej szkoły
oraz wyręczyła nagrody najlepszym uczniom - wykazującym się nie tylko
doskonałymi wynikami w nauce, ale również świecącym wzorem swoją
postawą oraz zaangażowaniem w życie szkolne.
Zakończenie roku szkolnego zostało uświetnione dodatkowo występem gościa z Holandii Rogera Martina Malugi, laureata konkursu
„Utalentowana Polonia”, licznych międzynarodowych i krajowych konkursów oraz finalistki polskiej edycji X-Factor‚ 14 Magdaleny Baryły. Była
to druga część koncertu „Utalentowana Polonia”.
Po oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się do swoich klas, gdzie
otrzymali świadectwa oraz pożegnali się z wychowawcami i kolegami.
Wszystkim naszym uczniom raz jeszcze dziękujemy za pełen owocnej pracy rok szkolny i życzymy im cudownego zasłużonego wypoczynku w czasie wakacji oraz bezpiecznego powrotu do szkoły w
przyszłym roku szkolnym.
Rada Pedagogiczna
SPK w Antwerpii
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FC Nieuw Polonia Antwerpen
– wiadomości sportowe
Bardzo pomyślnie zakończyliśmy sezon rozgrywek
2015-2016. Nasza drużyna Cadetten zajęła pierwsze
miejsce w lidze w kategorii C!
Czekając na wakacje bierzemy czynny udział w turniejach piłkarskich zajmując jak najlepsze miejsca.
05/06/2016 w Tilburgu (Holandia ) odbyła się 3 edycja
Benelux Cup. Udział w turnieju wzięły wszystkie nasze
cztery drużyny młodzieżowe oraz drużyna Senioren.
Drużyna Cadetten zajęła 1 i 3 miejsce, Minimen 1
miejsce, Mini Minimen 1 miejsce i Pupillen 2 miejsce.
18/06/2016 w Brukseli odbyła się 11 edycja Polonia
Cup. Udział w turnieju wzięły nasze dwie drużyny młodzieżowe oraz drużyna Senioren. Drużyna Minimen
zajęła 1 miejsce, Pupillen 1 i 3 miejsce, Senioren 5
miejsce.

We wrześniu rozpoczniemy kolejny sezon piłkarski z nowym zarządem i w nowych składach drużyn. W związku
z tym poszukujemy nowych TRENERÓW, którzy chcieliby trenować grupy młodzieżowe oraz ZAWODNIKÓW
roczniki 2002 i 2003, którzy chcieliby grać w barwach naszego klubu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z
jednym z naszych koordynatorów: Jarosław Pałczyński, tel. 0489650163 lub Krzysztof Jankowski, tel.0484679239.
W związku z różnorodnymi zmianami dotyczącymi naszego klubu oraz składu drużyn prosimy o uważne śledzenie
postów na naszej stronie na FB : https://facebook.com/pages/FC-Nieuw-Polonia-Antwerpen/189349831250917 oraz
wpisów na naszej stronie internetowej http://fcpoloniaantwerpen.be/news.php .
Nowy sezon rozpoczniemy z drużynami:
SENIOREN roczniki 1996-1983
SCHOLIEREN roczniki 2000/2001/2002
CADETTEN roczniki 2002/2003
MINIEMEN roczniki 2004/2005/2006
MINI MINIEMEN roczniki 2006/2007/2008
PUPILLEN roczniki 2008/2009/2010/2011
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich naszych SPONSORÓW w sezonie 2015/2016 licząc na
dalszą miłą współpracę.
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Męskie sprawy, czyli czego ojciec syna
nauczyć powinien - część II
Cwaniactwo nie popłaca
Nawet małe dziecko może zauważyć,
że ojciec w tramwaju nie skasował
biletu, nie opłacił parkometru. To
może zachęcić syna np. do ściągania na klasówce, a potem większego
„cwaniakowania”. Do czego może to
doprowadzić w przyszłości?
Słuchanie
Wiele problemów bierze się stąd,
że ludzie nie potrafią lub nie chcą
słuchać tego, co mówi druga osoba.
Jeśli syn dojdzie do wniosku, że ojciec nie słucha tego, co do niego mówi, pewnego dnia dojdzie do wniosku, że jest lekceważony. Później już
nie przyjdzie do ojca porozmawiać
ani o małym, ani o dużym problemie.
Trudne pytania
Ojciec nie musi wiedzieć wszystkiego. Jeśli nie zna odpowiedzi na zadane pytanie, wymigiwanie się pod
byle pretekstem nie jest właściwe,
a syn to wyczuje. Lepiej jest powiedzieć np. „Nie jestem pewien, ale
obiecuję ci, że to przemyślę, żeby
teraz nie wprowadzić ciebie w błąd”.
Porozmawiać o seksie
Tekst „z bocianem” już dawno nie
działa nawet u małych dzieci. Kiedy

syn zaczyna podrastać, pojawia się
zagadnienie seksualności. Nie powinien to być temat wstydliwy ani
tabu. Od pierwszej rozmowy należy
go traktować jak coś oczywistego,
bez niemądrych uwag i dowcipów.
Seks nie jest złem, tak jak bywało to
dawniej, szczególnie w zachodniej
kulturze, ani też tylko zwykłą rozrywką, jak to bywa przedstawiane obecnie, np. w niektórych „piosenkach”
wykrzykiwanych przez młodocianych albo już mocno wyrośniętych
„artystów”. Wulgaryzmy były, są, i
będą istnieć, ale ich obecność w pop
kulturze zaczyna już denerwować
nawet młodych – i dobrze.
W odpowiednim czasie syn musi
wiedzieć, że przygodny seks bez zabezpieczeń może nieść za sobą oczywiste konsekwencje. Powinien też
wiedzieć, że zdarza się, iż zakochana
i nieodpowiedzialna dziewczyna może usiłować „złapać go na dziecko”.
Ale pochopne rodzicielstwo nie gwarantuje scementowania związku „na
zawsze”.
Mała rzecz, a cieszy
To trudna sztuka doceniać drobne
gesty, umieć się cieszyć z małych
rzeczy. Tego często nie potrafią sami dorośli. Dlatego istotne jest, aby

ojciec wyposażył syna w umiejętność doceniania tego co ma, a nie
skupiał się tylko na tym, czego nie
ma. Powinien też umieć zauważyć
uśmiech drugiej osoby, docenić
wyciągniętą do zgody rękę, zwłaszcza że nie wiadomo, ile to kogoś w
danym momencie może kosztować.
Pieniądze
Syn powinien dostawać stałe kieszonkowe i sam nim gospodarować.
Nie powinien też dostawać wszystkiego „na zawołanie”, gdyż może
to przekroczyć każde możliwości
finansowe. Dziecko musi umieć
radzić sobie z odmową lub czasem
na coś poczekać. Mężczyzna powinien zarabiać, żeby utrzymać swoją
rodzinę. – Oczywiście, zdecydowana
większość kobiet obecnie też pracuje. Syn powinien wiedzieć, że nie
wszystko można kupić za pieniądze,
a także powinien znać różnicę pomiędzy ceną a wartością.
Czytanie książek
Przeczytać dobrą książkę, to jak
przeżyć czyjeś życie. Obok przyjemności i zaspokajania ciekawości,
jest to dobra okazja aby nabywać
życiowego doświadczenia – uczyć
się na cudzych błędach. Żeby syn
lubił czytać, tata też czytać powinien.
Co ojciec powinien wspólnie zrobić
z synem?
Wypić pierwsze piwo
Pełnoletni syn pierwsze piwo powinien wypić z ojcem, a nie ukradkiem,
jak gdyby popełniał przestępstwo. I
tak to kiedyś zrobi z kolegami. Lepiej
więc, żeby ten pierwszy raz był pod
kontrolą ojca. Przy okazji będzie to
doskonała okazja, aby porozmawiać
z chłopcem o używkach, uzależnieniach i ich konsekwencjach.

Źródło:www.tapeta-bloki-mieszkalne.na-pulpit.com

Zapalić papierosa
Dorastająca młodzież pali papierosy, co widać nawet w pobliżu każdej szkoły. Z palenia papierosów
nie da się więc zrobić tabu. Część
chłopców po papierosa nie sięga, ale
wielu – tak. Za namową kolegów, z
ciekawości, żeby zaimponować rówieśnikom. Może lepiej ubiec to, co
nieuniknione, i dać młodemu człowiekowi spróbować tego zakazanego owocu? Jeżeli syn zakrztusi się
otrzymanym od ojca mocniejszym
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papierosem, jest duża szansa, że już
nigdy po niego nie sięgnie.
Rozgryźć zasady savoir – vivre
Poprawne używanie sztućców i zachowanie się przy stole nie są staroświeckie. Zasady zachowywania się
wobec płci przeciwnej, także. Sztuką
jest wiązanie krawata, eleganckie
zakładanie marynarki itd. Jednak
zanim ojciec wprowadzi syna do
świata savoir-vivre, sam powinien
go znać.
Porozmawiać o śmierci
Przygotować syna na to, że starsi ludzie umierają, gdyż taka jest kolej
rzeczy. Nie uciekać od tematu mówiąc o zmarłej cioci, że wyjechała
daleko i na długo. Młody chłopak
może wtedy czekać na nią, a kłamstwo wyjdzie kiedyś na jaw. Jakiej
podbudowy tata użyje, aby wyjaśnić
zjawisko i sens śmierci, zależy od
jego własnych zapatrywań i wieku
syna. Warto odwołać się do takiej
filozofii, która oferuje po śmierci
coś więcej, niż tylko pustkę i niebyt.
Jestem głodny!
Nie trzeba być kuchennym mistrzem, ale ojciec powinien nauczyć
syna zwykłej samodzielności lub radzenia sobie w awaryjnej sytuacji.
Jajecznica, kanapki – to nic trudnego.
Kultura
Ojciec i syn, najlepiej też z mamą i
rodzeństwem w odpowiednim wieku, powinni chociaż raz pójść razem
na do opery, filharmonii, teatru.
Dobrze będzie, gdy chłopiec zobaczy
inny muzycznie świat od tego, który zna z teledysków i list przebojów.
Tata może pokazać synowi zasady
obowiązujące w operze (teatrze), jak

Źródło: www.boredpanda.com

Źródło: www.novosti-n.org

się ubrać i jak zachować, powiedzieć
czym się opera od filharmonii różni
i wprowadzić go w świat, do którego być może kiedyś zechce zaprosić
swoją sympatię, albo to on zostanie
przez kogoś zaproszony.
Higiena osobista
Codzienny prysznic lub kąpiel, mycie zębów, dbanie o świeży oddech,
przypominanie o używaniu nitki
dentystycznej, dezodorantu lub antyperspirantu, golenie się, dbanie o
włosy, paznokcie… Tutaj tata powinien dawać dobry przykład.
Oprócz tego
Przygotować chłopaka na pierwszą
randkę, zabezpieczyć finansowo i
nie udzielać dobrych rad, bo młodzieniec i tak
będzie zestresowany. Lepiej
jest mu pomóc.
Ewentualnie zawieźć, odebrać
i przypomnieć,
żeby zameldował rodzicom,
że wszystko jest
OK, co nie jest
obciachem wobec dziewczyny.
Raczej pokazuje
jej, że syn jest
w dobrych relacjach „ze starymi”. Ogólnie, nie
narzucać się, ale
wesprzeć. No i
w odpowiednim
czasie poinstruować go w zakre-

sie antykoncepcji.
Co jeszcze?
Ojciec powinien z synem zagrać w
piłkę, wybrać się na rower, chodzić
na spacery, pójść razem na mecz.
Także nauczyć jak się wbija gwoździe, w jakim kierunku wkręca się
i odkręca śrubkę, do czego służy
wiertarka. Wspólnie coś ugotować,
posprzątać razem mieszkanie, zrobić zakupy.
Ojciec powinien we właściwym
czasie odsłaniać synowi tajemnice życia – także te niemiłe, nawet
brutalne; poznać zainteresowania
syna i samemu je mieć poza pracą
zawodową.
Przesadne chronienie syna przed
trudnościami dnia codziennego
może spowodować, że będzie on
wiecznym maminsynkiem i nieudacznikiem. Jak najwięcej samodzielności uczyni z syna mężczyznę,
który kiedyś ojcu za to podziękuje.
Relacja ojca z synem jest jedyna w
swoim rodzaju. To ojciec wprowadza
syna w męski, dorosły świat, przygotowuje go na przyjmowanie ciosów
od życia, do dawania i brania, do
miłości i rodzicielstwa. Są rzeczy,
których chłopca nie jest w stanie
nauczyć nawet najlepsza mama.
Michał Nowacki
Źródła:
Wiedza własna, oraz
tomaszstaskiewicz.natemat.pl
www.polskatimes.pl
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Nie ma jak u mamy i taty
Coraz więcej 20-to i 30-to latków
mieszka z rodzicami. Na pytanie
„dlaczego?” nie ma jednoznacznej
odpowiedzi. Jedni mówią, że młodzi są leniwi, wyrachowani, mało
samodzielni. Inni twierdzą, że to
nie wina młodych, bo pracy brak,
własnego lokum też, więc jak tu
myśleć o założeniu rodziny i jak
pójść na swoje. Dobrze im u mamy
i taty? Nie chcą wyjść z rodzinnego domu, czy nie mają innego wyjścia? Jak jest naprawdę?
Dwie strony medalu
Problem dotyczy dorosłych dzieci na całym świecie. Różnie się je
określa. We Włoszech mówią o
nich „bamboccioni” – duże bobasy,
w Niemczech „kidults” – dorosłe
dzieci. W Wielkiej Brytanii „boomerang kids”, czyli dzieci bumerangi,
które zgodnie z nazwą i tak wrócą
gdy się je wyrzuci. W Japonii „parasaito shinguru” – pasożytujący
singiel, w Polsce „maminsynki”,
a ostatnimi czasy „gniazdownicy”,
jak młode pisklaki, które nie mogą
opuścić gniazda, bo ciągle potrzebują pomocy rodziców.
Dorosłe dzieci coraz częściej nie
chcą wyprowadzić się z rodzinnego
domu i odwlekają rozpoczęcie samodzielnego życia. U mamy nie muszą
płacić za mieszkanie, obiad mają

podany, koszule wyprane i wyprasowane. Nie brakuje im pieniędzy na
czynsz czy jedzenie, a jeżeli dobrze
zarabiają, mogą te pieniądze odłożyć
albo korzystać z uroków życia.
Przez lata zamieszkiwania pod rodzinnym dachem ci młodzi ludzie
przyzwyczaili się do pewnego standardu życia. Po co więc mieliby to
zmieniać? Sytuacja jest dla nich
wygodna, obowiązki samodzielnego
mieszkania odchodzą w nie wiadomo jak odległą przyszłość. Jednym
słowem dobrze jest jak jest.
Są też dorosłe dzieci pozostające we
wspólnym mieszkaniu z rodzicami,
chociaż wcale tego nie pragną. Po
prostu nie stać ich na rozpoczęcie
samodzielnego życia. Część z nich
to wykształceni ludzie, po studiach
na dobrych kierunkach, co z założenia powinno gwarantować im pracę. Niewielu z nich jednak pracuje
w wyuczonym zawodzie za dobre
wynagrodzenie. Mieszkają z mamą
i tatą dlatego że muszą, nie dlatego,
że chcą. Partycypują w kosztach
utrzymania mieszkania, dokładają
się do wyżywienia i nie są w stanie
odłożyć odpowiednich pieniędzy,
aby rozpocząć samodzielne życie.
Kredytu też nie wezmą, bo trzeba go
spłacać, poza tym banki nie są wcale
chętne, by te pożyczki młodym niezamożnym ludziom przyznawać.

Wynająć mieszkania też nie mogą,
bo ich na to nie stać.
Z badań przeprowadzonych w Polsce
przez CBOS wynika, że wśród młodych ludzi w wieku od 25 do 29 lat,
mniej lub bardziej wykształconych,
52 proc. otrzymuje stałą finansową
pomoc od rodziców, w tym aż 27
proc. z nich jest na całkowitym utrzymaniu mamy i taty. 36 proc. nadal
mieszka z rodzicami i nie założyło
własnej rodziny, natomiast 12 proc.,
po ślubie nie wyprowadziło się z rodzinnego domu.
Pętla na szyję
Przyjrzyjmy się sytuacji przeciętnej
polskiej rodziny. Miesięczne dochody małżeństwa z dwójką dzieci wynoszą przykładowo ok. 3,2 tys. złotych. Przy takich zarobkach mogą
oni ubiegać się o kredyt w wysokości plus minus 250 tys. złotych na 30
lat. Miesięczna rata wynosi około 1,4
tys. zł, pozostaje im 1,800 tys. zł. Na
miesięczne opłaty i rachunki, jedzenie, obuwie, szkołę dla dzieci, OC,
AC i tak dalej. Utrzymanie rodziny
w takiej sytuacji jest balansowaniem
na krawędzi debetu i niewypłacalności. A już katastrofą byłaby strata
pracy przez jednego z małżonków.
Powyższa sytuacja jest czysto hipotetyczna, bo kupienie w Polsce
mieszkania w większym mieście za
250 tysięcy graniczy z cudem.
Młodzi ludzie są zdania, że w dzisiejszych czasach branie kredytu
jest wiązaniem sobie pętli na szyi.
O pracę trudno, może trzeba będzie
przenieść się do innego miasta albo
kraju. Co wtedy zrobić z niespłaconym mieszkaniem? Sprzedać? W
czasach kryzysu, kiedy ceny nieruchomości są tak niestabilne, może
okazać się, że zakupione mieszkanie straci na wartości, a niespłacony kredyt oznacza zabranie lokalu
przez bank, wylicytowanie go za bezcen, a i tak to co zostaje do spłacenia
trzeba spłacić. Po 30 latach oddaje
się bankowi dwa razy tyle pieniędzy
ile się wzięło.

Źródło: wiadomosci.dziennik.pl

Lepiej – mówią młodzi – wynajmować sobie mieszkanie i być finansowo niezależnym. Jeżeli uda się
odłożyć trochę pieniędzy to kto wie,
może za 25, 30 lat stać nas będzie na
małe własne mieszkanko. Nie rozumieją odwagi brania kredytu na 30
lat. Nie da się przecież przewidzieć
– biorąc pod uwagę załamania na
rynku finansowym i nieruchomości,
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cenie za frank szwajcarski – tego,
co może się wydarzyć. Nawet kiedy
ma się swoje mieszkanie opłaty są
niemałe, lepiej więc wynająć i być
niezależnym. Jak noga się powinie
zawsze można przebiedować w taniej wynajętej kawalerce.
Trudne pytania, jeszcze trudniejsze
odpowiedzi
Jak to właściwie jest z tymi polskimi
gniazdownikami? Czy rzeczywiście
są wygodni, leniwi i wyrachowani?
Czy nie mają pracy lub za mało zarabiają i nie stać ich na samodzielne
życie?
Przede wszystkim trzeba zacząć od
tego, że jest to bardzo zróżnicowana
grupa. Inna sytuacja panuje w małym mieście bez przemysłu, z dużym
bezrobociem sięgającym wśród młodzieży nawet 50 proc. Tam młodzi
ludzie muszą mieszkać z rodzicami, bo nie mają innego wyjścia. Pół
biedy, jeżeli mama i tata dysponują
większym mieszkaniem czy domem.
Wtedy dorosłe dziecko może cieszyć
się jako taką autonomią. Gorzej, gdy
taka sytuacja ma miejsce na przykład w pokoju z kuchnią. Tacy młodzi ludzie mają pod górkę, szanse
na wydostanie się z tego środowiska
są minimalne, a oni sami nie mają
pozytywnych wzorców do naśladowania. Nie wiedzą co mają ze sobą
zrobić, jak żyć, a przede wszystkim
nie mają za co. Chcieliby zmienić
swoje życie, ale nie wiedzą jak.
Żeby dojechać ze wsi do urzędu pracy w mieście trzeba mieć pieniądze
na bilet. Młody niepracujący człowiek tych pieniędzy nie ma. Rodzice
może dadzą, może nie. Nawet jeżeli
będzie miał za co pojechać, szanse
na otrzymanie pracy są minimalne,
biorąc pod uwagę jego wykształcenie i lokalne potrzeby na rynku pracy. Kółko się zamyka.
Druga grupę młodych ludzi stanowią ci mieszkający z dobrze sytuowanymi rodzicami i bez żadnych
oporów korzystający z ich pieniędzy. Uczą się, podnoszą swoje kwalifikacje, zwiedzają świat, nabywają
doświadczenia i mieszkają z rodzicami. Bo tak jest wygodnie. Po co więc
mieliby zmieniać układ z którego
zadowolone są obie strony. – Jeśli
są zadowolone.
Kolejna grupa to ci nieprzygotowani do samodzielnego życia, których
wizja brania odpowiedzialności za
swoje życie po prostu przerasta.
Obawiają się, że sami nie dadzą sobie rady, boją się samodzielności.
Rodzice oczekują od nich, żeby sta-

Źródło: www.tapeta-bloki-mieszkalne.na-pulpit.com

nęli na nogi, zrealizowali swoje życiowe cele. Młodzi też tego chcą, ale
nie potrafią tego osiągnąć. Według
statystyk taka postawa jest przyczyną coraz większej ilości depresji i
samobójstw wśród młodych ludzi,
którzy znaleźli się w bardzo niekorzystnej życiowej sytuacji.

rówieśnikami tak, jak mają na to
ochotę. Dla nich mieszkanie z rodzicami jest przejawem dojrzałości.
Nieodpowiedzialne byłoby według
nich branie kredytu, kiedy istnieje
realna groźba utraty pracy; i założenie rodziny, kiedy nie będzie się w
stanie jej utrzymać.

Inne czasy
W latach 70. czy 80. ubiegłego wieku
między dziećmi a rodzicami istniała
przepaść. Młodzi hippisowali, pojawiły się ruchy punków i muzyka, nie
taka „grzeczna” jak dawniej. Były to
czasy „dzieci-kwiatów”, ostrego rocka, a przede wszystkim poluzowania społecznych obyczajów. Rodzice
wychowywani w tradycyjnym społeczeństwie, akceptowali podział w
którym kobieta była w domu i rodziła dzieci, a o zapewnienie bytu dbał
ojciec. Nie do pomyślenia było, żeby
dziewczyna została u chłopaka na
noc.

Duża grupa młodych ludzi mieszkających z rodzicami stanowi idealną sytuację dla pracodawców,
którzy mogą utrzymywać umowy
śmieciowe i niskie wynagrodzenia.
Jednak to powoduje, że wielu młodych coraz później zakłada rodziny
albo nie zakłada ich wcale. Rodzi się
coraz mniej dzieci, co w przyszłości
zachwieje polskim systemem emerytalnym.

Teraz sytuacja jest diametralnie
inna. Pokolenie dzieci i rodziców
więcej łączy niż dzieli. Mają podobne doświadczenia, obracają się w
świecie nowych technologii, słuchają podobnej muzyki. Te przemiany
spowodowały, że młodzi mają coraz mniej motywacji do opuszczania domu rodziców. Dorosłe dzieci mieszkając z rodzicami wiedzą,
że mają niegraniczoną wolność,
swobodę obyczajową i co ważne,
także internetową. Spędzają czas z

Psychologowie mówią, że gniazdownicy to nie jest pokolenie egoistów.
Skoro nie mogą mieć dóbr materialnych, żyją po swojemu. Podróżują,
kolekcjonują, jednym słowem przeżywają życie tak, jak potrafią i mogą.
Mieszkając u mamy i taty.
Jak napisał internauta gniazdownik:
„Mieszkanie z rodzicami nie jest żadnym wstydem. Wstydem jest być tak
głupim, aby w Polsce na warunkach,
które w cywilizowanych gospodarkach niektórzy mogliby nazwać
lichwą, wziąć kredyt i być niewolnikiem niemal do końca życia”.
Marta Wawrocka
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Wyszperane z sieci

„Nie chcę być taką matką, jak moja matka.
Na pewno taka nie będę!”
Na pewno? Jeśli obie jesteście
lwicami, może być problem. Otóż
okazuje się, że to, jakimi jesteśmy
rodzicami, w dużej mierze zależy
od układu gwiazd. A dokładniej, to
spod jakiego jesteśmy znaku zodiaku warunkuje nasze rodzicielskie
zachowania. Co mówi astrologia?
BARAN
Jesteś mamą silną, pewną siebie,
nie boisz się wyzwań. Często jednak
unosisz się gniewem, skupiasz się
na realizacji poszczególnych celów
i bywasz skoncentrowana na sobie.
Twój styl można określić jako waleczny. Stajesz naprzeciw wyzwaniom, traktujesz życie jak pole bitwy
i jesteś silnie sfokusowana na wygranej. Oczekujesz, że wszyscy będą
polegać na tobie i nie odpuszczasz.
Łapiesz się na tym, że planujesz
innym dzień? Wyznaczasz im zadania? To pewnie z miłości i troski, ale
pamiętaj, że twoje – nawet jeszcze
maleńkie – dziecko, to samodzielna
istota ludzka. Uczysz dziecko siły,
osiągania celów, ale pokaż też, że
każdy ma prawo do słabości.
BYK
Jako mama wykazujesz się zawsze
pracowitością, niezależnością i poczuciem smaku. Twoje wady? To

Źródło: www.mamadu.pl

przede wszystkim huśtawki nastrojów.
W języku angielskim istnieje takie
powiedzenie: „business in the front,
party in the back”, co w wolnym
tłumaczeniu sprowadza się do uzasadnienia owej huśtawki nastrojów
o której była mowa wcześniej. Jesteś
silna, twarda, wyznaczasz granice i
ustalasz zasady. Ale kiedy już wiesz,
że wszyscy są bezpieczni a sytuacja
jest pod kontrolą, wrzucasz na luz.
Jesteś bardzo rozsądna, jeśli chodzi
o finanse. Potrafisz podejmować
słuszne w tej kwestii decyzje i mądrze inwestujesz. Krótko mówiąc:
mama-manager na medal.
BLIŹNIĘTA
Jest w tobie wieczny powiew młodości, masz otwarty umysł, świeżo patrzysz na sprawy i jesteś niezwykle
kreatywna. Słabe strony to zdecydowanie wchodzenie w słowo drugiej
osobie, brak cierpliwości i problem
z wyznaczaniem granic.
Twoje dziecko, spędzając z tobą czas,
nigdy się nie nudzi. Zawsze masz
w zanadrzu zestaw niespodzianek
i zadanie na każdą część dnia. Ale
jak na bliźniaczą naturę przystało,
masz problem z zasadami. Nawet
jeśli to pora kąpieli i spania, to je-

śli za rogiem jest rodzinny piknik,
idziecie na niego. Raz pewnie nic
się nie stanie, ale sama przyznasz,
że to się zdarza częściej niż powinno. Ale to efekt Merkurego. To przez
niego i dzięki niemu jesteś najbardziej energiczną i szaloną mamą w
sąsiedztwie. Twój umysł nigdy nie
śpi, ale pozwól mu czasem zadziałać
nieco mniej swobodnie.
RAK
Jesteś wrażliwą, czułą sentymentalną mamą. Masz jednak wahania nastrojów i bywasz zazdrosna, a przez
to nadopiekuńcza.
Jesteś mamą alfa. Dla większości
mam spod znaku raka instynkt i potrzeba opiekowania się potomstwem
są zapisane w „kosmicznym DNA”.
Zresztą od samego początku taka
byłaś, prawda? Opiekuńcza dla lalek, zwierząt, młodszych koleżanek.
Wiele mam raków decyduje się na
poród w domu, skorzystanie z pomocy douli i karmi piersią tak długo,
jak to tylko możliwe. Najlepiej dogadujesz się z innymi mamami i to one
stanowią twoje podstawowe grono
przyjaciół. Doskonale odnajdujesz
się w szkolnej radzie rodziców i jako
organizator, i opiekun wycieczek dla
maluchów.
LEW
Jesteś kreatywna, pomysłowa, chętna do zabaw i przede wszystkim potrafisz nieźle organizować czas. To
jednak, że masz naturę przywódcy,
sprawia, że czasem dramatyzujesz,
angażujesz się w przedsięwzięcie
na 300 procent i źle znosisz niepowodzenia.
Powinnaś czasem mniej koncentrować się na sobie, bo dzieci to widzą!
A widzą wiele, bo jesteś ekspresyjna, dość głośna i wszędzie cię pełno.
Staraj się więc przekazywać raczej
dobrą niż tą raczej kiepską energię. Jesteś zaangażowana w każdy
aspekt życia swojego malucha i dobrze, ale pamiętaj, że ostateczne decyzje należą do niego. Podpowiadaj,
kieruj, ucz, ale wycofaj się w odpowiednim momencie. Co nie oznacza
rezygnacji z zaangażowania. Dzięki
tobie wspomnienia z dzieciństwa
będą kolorowe i – co tu dużo pisać
– najpiękniejsze z możliwych.

Antwerpia po polsku

lipiec-sierpień 2016

39

PANNA
Jesteś doskonale zorganizowana i
swoim zachowaniem propagujesz
zdrowe nawyki. Masz jednak tendencję do przerysowywania, do dopowiadania i osądzania.
Jesteś pełna kontrastów. Pewnie
po części bierze się to z twojego
upodobania do nadmiernego analizowania i wyciągania pochopnych
wniosków. W każdej sferze życia, ale
przede wszystkim właśnie w tej „mamowej”. Ale oprócz tej obsesyjnej
strony masz niezwykłą umiejętność
relaksowania się w pełni. Potrafisz
sprawnie spakować całą rodzinę i
wyruszyć w magiczną podróż pełną
dobrego nastroju i ciekawych wydarzeń. Nawet, jeśli miałby to być ogródek za domem.
UWAGA
Mamy wagi są spokojne i opanowane, jednocześnie jednak wiele w
nich wewnętrznych sprzeczności.
Choć jako waga zazwyczaj potrafisz
znaleźć złoty środek, bywasz zagubiona. Zazwyczaj jednak potrafisz
odpowiednio zrównoważyć to co
ważne dla ciebie, dla dziecka i dla
partnera. Kochasz wszystko to, co
symbolizuje dzieciństwo. Wielki
domki dla lalek, herbata w plastikowych filiżankach, dziecięce przyjęcia urodzinowe.
Nie lubisz pośpiechu i celebrujesz
każdą chwilę. Nie lubisz bylejakości
i dbasz o porządek – w domu, pokoju dziecięcym i w outficie. Dlatego
twoje brzdące zawsze wyglądają elegancko i schludnie.
SKORPION
Jesteś silna, odważna i masz niezwykłą intuicję. W tym wszystkim jednak masz skłonności do nadmiernego kontrolowania.
Inspirujesz i chronisz – to dość
wybuchowa mieszanka, a ty jesteś
mistrzem w jej komponowaniu.
Najchętniej chciałabyś trzymać
malucha na smyczy jednocześnie
pozwalając mu odkrywać świat.
To dałoby ci gwarancję, że nie odejdzie za daleko i nie stanie mu się
krzywda. Jesteś bardzo emocjonalna
i wiele decyzji podejmujesz słuchając swojej intuicji. Jednocześnie jednak myślisz długoterminowo i dbasz
ponad wszystko o to, by zapewnić
swojemu dziecku jak najlepszą przyszłość.
STRZELEC
Cechuje cię mądrość, niezwykłe poczucie humoru i perspektywiczne

Źródło: www.ona.idnes.cz

myślenie. Czasem jednak za dużo
w tobie spontaniczności.
Żyjesz chwilą, chwytasz moment.
Macierzyństwo to ogromny przełom
w twoim życiu. Ponieważ maluchy
mają nadmiar energii i potrzebują
aktywnego sposobu na jej spożytkowanie, jesteś dla nich najlepszą
mamą.
Staraj się jednak nie zapominać o
tym, że pewne rzeczy należy zaplanować. A niektóre zmienić. Bo macierzyństwo to nie jest wieczna zabawa,
a myślenie perspektywiczne to nie
tylko planowanie atrakcji.
KOZIOROŻEC
Jesteś zwolenniczką tradycjonalizmu. Przykładasz dużą wagę do
tego, co powinnaś i do tego, co wypada. Przez to niestety sporo się martwisz i za bardzo przejmujesz. Jesteś
pesymistką.
Czasem jesteś odbierana jako mama
i tata w jednym, dlatego, że sprawujesz pieczę nad wszystkim tym, co
dzieje się w domu. Jesteś z dziećmi
blisko, ale bez przesady. Dlatego nie
masz kłopotu, by wytyczać granice
i pomagać dzieciom radzić sobie z
ewentualnymi porażkami. Jesteś
nowoczesna, ale czasem wybierasz
„stare”, ponadczasowe metody wychowawcze. Stąd twoje maluchy
czeka kolorowe, ale pełne trudnych,
uczących życia doświadczeń. W tym
wszystkim jednak jesteś niezwykle
kobieca. I to nie jest tylko zasługa
gwiazd…

WODNIK
Oryginalność, młodość i sprawiedliwość. Aczkolwiek czasem pozwalasz
na zbyt wiele.
Jesteś ciekawska i trudno cię opisać.
Używając potocznych i współczesnych określeń byłabyś pozytywnym
freakiem. Czasem jesteś zbyt opiekuńcza, czasem cyniczna, umiesz
zapanować nad chaosem, ale to nie
odbiera ci przymiotu spontaniczności. Można się po tobie „spodziewać
niespodziewanego”. Potrafisz jednak doskonale odnaleźć się jako trener szkolnej drużyny siatkówki czy
planer trzydniowej zielonej szkoły.
RYBY
Wyobraźnia i kreatywność to twoje
mocne strony. Ale po drugiej stronie
jest zbyt częste poczucie winy…
Woda to twój żywioł, ale całe życie
nie wygląda jak leżenie w wannie
pełnej pachnącej piany. Są też sztormy i wiry. Pamiętaj o tym, rybo. To
nie oznacza jednak, że musisz wciąż
czegoś się bać, zamykać drzwi – to
akurat, że jesteś gościnna i otwarta
to wspaniała zaleta i wartość dodana
dzieciństwa twoich maluchów. Nie
zapominaj również, że obok są twoi
bliscy, którzy wesprą cię w każdej
sytuacji. Nie miej oporów, by z nimi rozmawiać na każdy temat. Nie
wynosisz dzieci na piedestał, i tak
niech zostanie, jednak nie zapominaj ich czasem pochwalić.
Źródło: Marie Claire, mamadu.pl
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Kranówka na wagę zdrowia
Myślisz, że woda z kranu jest niesmaczna, niezdrowa i nie nadaje
się do picia? Nic bardziej mylnego.
Kranówka jest smaczna i można ją
bezpiecznie pić. Woda z wodociągów znajduje się pod stałym nadzorem sanepidu każdego z unijnych
krajów, a jej jakość regulują odpowiednie przepisy oraz regulacje
Unii Europejskiej. – Bardzo rygorystyczne. Woda z kranu w Brukseli,
Londynie, Paryżu, Berlinie czy w
Warszawie spełnia te same wymagania.
Mimo to, nie wszyscy z nas doceniają właściwości zdrowotne i ekonomiczne kranówki. A fakty mówią
same za siebie.
Kranowa kontra butelkowa
Gdy dopadnie nas pragnienie, zwykle sięgamy po herbatę, sok, napój
gazowany bądź niegazowany, lub
wodę mineralną. A dlaczego nie po
wodę z kranu?
Wiele wód butelkowanych niewiele
różni się od kranowej, a bardzo często są one nawet gorszej jakości. Z
wodą butelkową jest taki problem,
że kontrola jej jakości pozostawia
wiele do życzenia.
Specjaliści ostrzegają: woda butelkowana powinna być wypijana jak najszybciej, najlepiej w ciągu jednego
dnia od jej otwarcia. Po tym okresie
istnieje duże ryzyko pojawienia się
w niej szkodliwych drobnoustrojów,
zwłaszcza w upalne dni. W przypadku wody z kranu nie musimy się
tym martwić – nie ma konieczności
magazynowania i składowania jej w
butelkach.

Źródło: www.wiadomosci.dziennik.pl

Jak twierdzi wielu specjalistów
wbrew obiegowej opinii, spożywanie
wody z kranu i pochodzących z niej
minerałów, głównie wapnia i magnezu, nie jest przyczyną powstawania kamieni nerkowych. W leczeniu
kamicy nerkowej zaleca się właśnie
m.in. spożywanie dużych ilości wody bogatej w minerały, czyli wody
twardej – tej płynącej z kranu.
Woda z kranu zawiera całe mnóstwo
potrzebnych dla naszego organizmu
mikroelementów i makroelementów. Posiada także minerały w tym
biopierwiastki takie jak wapń i magnez. Dlatego nie powinniśmy ich
usuwać poprzez gotowanie i filtrowanie. Stosowanie filtrów z odwrotną osmozą usuwa z wody wszystkie
potrzebne składniki.
Z kolei przegotowanie wody powo-

duje wytrącenie w postaci osadu
(kamienia) części minerałów, przede wszystkim związków wapnia i
magnezu – co zmiękcza wodę, ale
również powoduje zubożenie składu
mineralnego wody.
Woda płynąca z kranów to woda o
gwarantowanych właściwościach
sanitarnych. Niekiedy przepisy dotyczące wody z kranu są bardziej rygorystyczne niż wody butelkowanej.
Popularna, nie znaczy zdrowa
Popularność wody butelkowanej
sprawia, że na świecie znanych jest
już ponad 700 marek. Na cenę najpopularniejszych, a co za tym idzie
często najdroższych wód butelkowych, składają się koszty dystrybucji, opakowania, a przede wszystkim
promocji, bo reklama kosztuje. To
prawdziwa żyła złota, wyceniana
przez Bank Światowy na 800 mld
dolarów rocznie.
Niestety, nie wszystkie marki spełniają narzucone kryteria. W wielu
przypadkach woda butelkowana nie
jest smaczniejsza, a przede wszystkim zdrowsza, od wody z kranu, a
kosztuje dużo więcej.

Źródło: www.metrocafe.pl

Spożycie wody butelkowanej w
ostatnich latach wzrosło aż tysiąckrotnie i wciąż rośnie. Jest to zasługa
starannie przemyślanych kampanii
reklamowych, które wmawiają nam,
że woda butelkowana jest zdrowsza
od tej płynącej z kranu. Tymczasem
okazuje się, że blisko 50 proc. butelkowanej wody na świecie to zwykła
kranówka, za którą producenci każą
sobie słono płacić. Sprzedawana jest
w sklepach pod różnymi, czasami
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bardzo wydumanymi nazwami, zaś
na etykietach widnieje górski potoczek, czy źródlana woda wypływająca ze strumyka, co z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Nie we
wszystki unijnych krajach prawo dotyczące produkcji wody mineralnej
jest jasno określone. Z tej prawnej
luki biorą się opisy na etykietach
typu: „naturalna woda mineralna”,
„woda prosto z górskiego źródła”,
czy „naturalna woda źródlana”,
które to produkty z naturą niewiele
mają nic wspólnego prócz tego, że
woda jako taka po prostu występuje w przyrodzie; nie jest produktem
sztucznym.
Jeżeli chcemy dowiedzieć się, jaką
wodę pijemy, powinniśmy zerknąć
na opakowanie i zapoznać się z informacją o ilości rozpuszczonych w
wodzie substancji mineralnych, bo
nie każda butelkowa woda na miano
mineralnej zasługuje. Woda mineralna w jednym litrze musi zawierać
1000 mg substancji mineralnych.
Tak zwane wody smakowe nie mają z wodą mineralną nic wspólnego,
są napojami zawierającymi cukier,
aromaty i konserwanty.
Z roku na rok przybywa firm, które
chcą zbić majątek na butelkowej
wodzie i liczą na to, że konsumenci nie będą wnikać w skład wody,
którą piją.
Z rozróżnieniem smaku mają prob-

lem nawet sami producenci. Głośna
była swego czasu historia Bruce
Nevinsa – jednego z członków zarządu firmy francuskiej wody Perrier.
Podczas wywiadu radiowego na żywo, został poproszony o wskazanie,
do którego z siedmiu postawionych
przed nim kubków z wodą wlano
Perrier. Trafił dopiero za piątym
razem.
W Unii Europejskiej woda w każdej
restauracji, kawiarni, barze, czy pubie, czyli lokalu przeznaczonym na
działalność gastronomiczną, musi
otrzymać pozytywną opinię miejscowego sanepidu. Oznacza to, że w
każdym takim lokalu woda lecąca z
kranu jest zdatna do spożycia. I co
ważne, jest o wiele tańsza niż woda
butelkowa.
W Stargardzie Szczecińskim przebadano wodę z kranu pod kątem zawartości cennych dla zdrowia składników. Porównano jej zawartość z 14
popularnymi wodami butelkowymi.
Chodziło o zawartości magnezu, potasu, sodu, wapnia, fluorków i wodorowęglanów. Kranówka zajęła
siódme miejsce, wyprzedzając takie
marki jak Kropla Beskidu, Żywiec
Zdrój czy Nałęczowianka.
Kranówka w Belgii
Belgijska kranówka jest całkowicie zdatna do picia – twierdzi Test-
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Aankoop organizacja konsumencka, której specjaliści przebadali
wodę z kranu w ponad 40 miejscach
na terenie Belgii. Badali kranówkę
pod kątem ilości zawartych w niej
szkodliwych składników takich
jak ołów, pestycydy, czy azotany.
Okazało się, że woda płynąca z kranów jest w tym kraju w wielu przypadkach zdrowsza niż woda butelkowa. Oczywiście są takie miejsca, w
których w testowanej wodzie specjaliści znaleźli szkodliwe substancje,
jednak ich poziom nie przekraczał
norm nałożonych przez Belgijski
Departament Zdrowia. Wody z kranu powinny unikać kobiety w ciąży
z uwagi na możliwość występowania
w niej azotanów.
Butelkowana woda mineralna jest
od 200 nawet do 300 razy droższa
niż woda z kranu, a jej jakość często
pozostawia wiele do życzenia. Picie
kranówki to mniej plastiku w środowisku, więcej pieniędzy w kieszeni
oraz satysfakcja, że nie daliśmy się
nabrać na chwyty reklamowe promujące „wodę mineralną”.
Warto więc pić wodę z kranu. Jest
tania, smaczna i zdrowa.
Ewa Janik
Źródła: innpoland.pl, woda.edu.pl,
stressfree.pl,
rodzinneporachunki.pl
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Śniadanie, to najważniejszy posiłek
dnia.
cji: 10–14% energii pochodzącej z
białka, 30% z tłuszczu i około 60% z
węglowodanów.
Należy wybierać produkty bogate
w witaminy, białko i węglowodany,
które dadzą organizmowi witalność
i dużo pozytywnej energii. Na stole
nie może zabraknąć bogatych w
błonnik produktów zbożowych, nabiału i jego przetworów zawierających białko i oczywiście witamin,
których bezcenną ilość zawierają
owoce i warzywa.

Źródło: www.elle.pl

Dzień jak co dzień. Wstajemy z łóżka na ostatnią chwilę, złorzecząc
pod nosem, że znów trzeba wstać.
Na śniadanie nie mamy czasu i
nie zawracamy sobie nim głowy.
Wypijamy w biegu szybką kawę
i pędzimy do pracy, odstawiając
przy okazji dzieci do przedszkola
czy do szkoły. W ciągu dnia coś
gdzieś przekąsimy, po powrocie do
domu zjemy obiadokolację, schrupiemy jakieś chipsy czy batoniki
przed telewizorem i najedzeni kładziemy się spać.
Takie zachowania powodują problemy ze zdrowiem, dodatkowe centymetry w talii, ciągłe zmęczenie i
znużenie.
Dlaczego właśnie śniadanie jest
tak istotne?
Mechanizm jest prosty. W ciągu nocy organizm wypoczywa, relaksuje
się, jest rozleniwiony, potrzebuje
więc porządnego bodźca, by stawić
czoło kolejnemu wyzwaniu.
Zdrowe śniadanie – bo zjadanie byle
czego w biegu zdrowym posiłkiem
nazwać nie można – jest dla naszego
organizmu bardzo ważne. Dietetycy
dowiedli, że osoby niejedzące śniadań są o wiele bardziej narażone na
ryzyko nadwagi niż te spożywające
regularnie poranne posiłki. Także
możliwość zachorowania na cukrzycę typu 2 u porannych niejadków

jest większa o 21procent, niż u osób
zjadających zdrowe śniadanie.
Lekarze i dietetycy od dawna uświadamiają nam, że to co jemy ma
wpływ nie tylko na nasze samopoczucie fizyczne, ale i psychiczne.
Osoby zjadające śniadania (mowa
cały czas o zdrowych posiłkach) są
mniej podatne na depresję, odporniejsze na stres i rzadziej chorują.
Mają lepsze wyniki w szkole, w pracy i są bardziej optymistycznie nastawione do świata i ludzi. Zdrowy
poranny posiłek zapewnia nam
zastrzyk energii na większą część
dnia, poprawia apetyt i usprawnia
metabolizm.
Pełnowartościowe śniadanie ma
bardzo istotny wpływ na rozwój i samopoczucie dzieci. Często ich ranny
posiłek to zjedzona w biegu kanapka
lub słodkie płatki. Tymczasem odpowiednio skomponowane śniadanie
daje dziecku siłę, witalność i dobre
samopoczucie. Dziecko nie odczuwa
męczącego głodu i może skupić się
na nauce.
Co powinno zawierać zdrowe śniadanie?
Przede wszystkim niezbędne składniki odżywcze, bowiem ten posiłek musi dostarczyć organizmowi
około 30% kalorii przewidzianych
na wszystkie posiłki w ciągu dnia.
Ważne jest też zachowanie propor-

Węglowodany złożone, zawarte w
porannym posiłku, łagodnie podniosą poziom cukru we krwi i dostarczą nam energii na wiele godzin.
Dzięki temu przez długi czas organizm będzie funkcjonował wydajnie,
a głód zacznie nam doskwierać dużo
później. Idealnym źródłem cukrów
złożonych są musli, płatki śniadaniowe, pieczywo razowe, a więc
produkty równocześnie bogate w
błonnik pokarmowy.
Cukry proste też są potrzebne. Łyżka
miodu, dżemu, czy konfitur doda
nam energii. Nie można zapomnieć
o napoju, który nawilży organizm
oraz pobudzi krążenie krwi. Woda
pomaga oczyścić organizm z toksyn
i aktywować procesy metaboliczne.
Jeśli komuś nie odpowiada smak
samej wody, może dodać do niej
cytryny, pomarańczy lub limonki.
To dużo zdrowsze niż dosładzane
soki z kartonika.
Kubek herbaty, niegazowanej wody
mineralnej albo świeżo wyciśniętego soku owocowego, da naszemu
organizmowi od rana potężną dawkę energii.
Szklanka półtłustego mleka, kawałek żółtego albo białego sera, czy kubek naturalnego jogurtu to niezbędna porcja wapnia, białka i witamin.
Z kolei produkty zbożowe zawierają
błonnik, witaminy z grupy B, białko
i węglowodany. Kromka ciemnego
lub pełnoziarnistego pieczywa, czy
miseczka płatków kukurydzianych,
doskonale spełni swoje zadanie dostarczając naszemu organizmowi
niezbędnych składników. Odrobina
tłuszczu też nie zaszkodzi. Ułatwia
on przemiany energetyczne i przedłuża uczucie sytości. Poza tym niektóre witaminy nie rozpuszczają się
w wodzie, lecz w tłuszczu.
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Zdrowe składniki do zdrowego
śniadania
Kiełki pszenicy: Wzbogacają śniadanie w witaminę E i kwas foliowy.
Można dodać je do płatków, jogurtu
albo kanapki.
Siemię lniane: Dwie łyżki zmielonego siemienia zaspokajają całkowite
dzienne zapotrzebowanie na kwas
tłuszczowy omega-3. Siemię posiada też dużo błonnika oraz przeciwutleniacz (lignin) chroniący przed
rakiem piersi. Można je dodać do
owsianki czy koktajlu.
Jajka: Są małokaloryczne, za to zawierają dużą ilością białka, witaminy D, witaminy E, witaminy K, witaminy B6, sporo wapnia i cynku, a
także są bogatym źródłem przeciwutleniaczy.
Jogurt grecki: Skarbnica białka.
Można zastosować grecki jogurt
o smaku waniliowym, dodać na
wierzch owoce i orzechy.
Pełnoziarniste pieczywo: Bogate w
węglowodany, błonnik, minerały i
witaminy.
Owsianka: Dostarcza mnóstwo
cennych składników, jest niskokaloryczna i łatwa w przygotowaniu.
Zawiera między innymi witaminy z
grupy B, magnez i selen.
Płatki zbożowe: Te najzdrowsze to:
jęczmienne, żytnie, pszenne.
Owoce
Maliny: Bogate w błonnik, witaminę C i K. Źródło przeciwutleniaczy.
Zawierają ponad 100 różnych olejków eterycznych. Ponadto kwasy
organiczne, np. kwas cytrynowy, jabłkowy, a także salicylowy (roślinny
odpowiednik aspiryny).
Maliny nie zawiodą także wszystkich tych, którzy walczą z nadmiarem kilogramów. Choć są owocem
dość słodkim, dostarczają bardzo
niewielu kalorii.
Kiwi: Nazywany owocem koncentracji i zdrowia. Pomaga się skupić, koi
nerwy i poprawia samopoczucie.
Ponadto zawiera mnóstwo witamin
(C, B, E, K) i składników mineralnych, między innymi: miedź, żelazo,
wapń, magnez, potas, cynk, błonnik.
Banany: Skarbnica witamin i minerałów. W ich skład wchodzą między
innymi wapń, żelazo, fosfor, potas,
sód, cynk i witaminy – A, C, E, K oraz
te z grupy B.

Źródło: www.elle.pl

Truskawki: Bogate w witaminę C.
Zawierają także beta-karoten i witaminy z grupy B, żelazo, wapń, potas
i magnez, dużo błonnika oraz bromelinę – enzym rozkładający białka. Bromelina poprawia trawienie i
przemianę materii, wspomaga usuwanie toksyn.
Jagody: Są owocami zawierającymi
wartościowe składniki, takie jak:
witamina C, A, B, PP, selen, cynk,
miedź, mangan i błonnik.
Borówki: Bogate zwłaszcza w mikro
i makroelementy, a w szczególności
w wapń fosfor i potas. Zawierają
witaminy A, B, C, E oraz PP, cynk,
selen, miedź, magnez, żelazo, wapń
oraz bardzo dużą ilość antyoksydantów. Pozytywnie wpływają na pamięć, metabolizm i ciśnienie krwi.
Posiadają mnóstwo przeciwutleniaczy. Mają bardzo dobry wpływ m.in.
na wzrok.
Sok pomarańczowy: Zawiera mnóstwo cennych witamin, m.in. witaminy D. Obniża ryzyko depresji,
osteoporozy i niektórych typów nowotworów. Oczywiście, najlepszy
jest ten świeżo wyciskany.
O której powinniśmy zjadać śniadanie?
Według najnowszych żywieniowych
teorii poranny posiłek powinien być
spożyty maksymalnie do godziny
10:30. Nie trzeba więc specjalnie
wcześniej wstawać, śniadanie można zjeść po przyjściu do pracy, czy w

przerwie pomiędzy lekcjami. Jednak
zanim wyjdziemy z domu, powinniśmy wypić szklankę wody mineralnej lub świeżo wyciśniętego soku z
owoców.
Nie wolno nam zapominać ani lekceważyć śniadania, najważniejszego
posiłku w ciągu dnia. Jeśli zadbamy
o odpowiedni poranny posiłek, dostarczymy organizmowi węglowodanów, białka, tłuszczów, witamin i soli mineralnych. Unikniemy nagłych
spadków poziomu glukozy we krwi
i zapobiegniemy bezsensownemu
podjadaniu.
Podczas pracy z pewnością zgłodniejemy, warto więc zawczasu przygotować sobie zdrowe przekąski takie
jak owoce, czy bakalie. Uchroni to
nas przed zjedzeniem kolejnego batonika z automatu.
Dołóżmy więc wszelkich starań,
aby zjadać pożywne i zdrowe śniadania, a do pracy, czy do szkoły zabrać kolejny odżywczy posiłek. Jest
to bardzo istotne ponieważ czasem
pracujemy do późnych godzin popołudniowych, a obiadokolacje spożywamy wieczorem.
„Jedz królewskie śniadanie, książęcy obiad, a kolację żebraczą” – to
stare przysłowie jest poparciem tezy,
że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.
Sylwia Jaworska
Źródła:
poradnikzdrowie.pl, polki.pl,
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Harry Potter powraca.
W dwóch odsłonach
Ostatnia książka o przygodach
najsłynniejszego czarodzieja na
świecie ukazała się w 2007 roku.
10 lat wcześniej mogliśmy przeczytać pierwszą część sagi zatytułowaną „Harry Potter i Kamień
Filozoficzny”. Od tamtej pory siedmiotomowy cykl został wydany w
200 krajach i przetłumaczony na
67 języków.
Odsłona pierwsza, czyli „Harry
Potter i przeklęte dziecko” („Harry
Potter and The Cursed Child” ).
Taki tytuł nosi ósma części serii o
Harrym Potterze, która ukaże się 31
lipca 2016 roku, dokładnie w dniu
36. urodzin bohatera. Autorką jest
oczywiście J.K. Rowling. Nie upłynęły nawet 24 godziny od momentu, kiedy Rowling ogłosiła, że scenariusz sztuki teatralnej o dalszych
losach Chłopca, Który Przeżył, trafi
w lipcu do księgarń, a „Harry Potter
i przeklęte dziecko” znalazło sie na
pierwszym miejscu bestsellerów w
Wielkiej Brytanii.
Początkowo „Harry Potter i przeklęte dziecko” miało pozostać jedynie dwuczęściowym teatralnym
spektaklem, a dalsze losy Pottera
mieli 30 lipca tego roku zobaczyć
tylko widzowie londyńskiego Palace
Theatre. Jednak autorka i twórcy
spektaklu uznali, że kolejną historię Czarodzieja powinny również
poznać te osoby, które nie dotrą do
Londynu na przedstawienie. Dlatego
powstała również książka pod tym
samym tytułem.
Informacja o pojawieniu się książki o nowych przygodach Harry’ego
zachwyciła jego fanów i oczywiście
księgarzy, którzy już zaczęli liczyć

Draco i Scorpius. Źródło: www.natemat.pl

Harry, Ginny i Albus. Źródło: www.natemat.pl

zyski. Plotki zaczęły krążyć z prędkością światła, aż głos zabrała J.K.
Rowling i wyjaśniła na Twitterze wątpliwości dotyczące nowego wydawnictwa: „scenariusz „Przeklętego
dziecka” zostanie opublikowany. To
nie prequel klasycznych części, nie
będzie to też nowa powieść – ogłosiła J.K. Rowling. – Nawet jeśli nie
udało ci się kupić biletów na spektakl, możesz przeczytać sztukę”.
Premierowy spektakl cieszy się
ogromnym zainteresowaniem nie
tylko wśród fanów Czarodzieja. W
ciągu 24 godzin sprzedano 175 tysiecy wejściówek. Tych, którym nie
udało się kupić biletów, jest jeszcze
sporo. Kiedy jednak sztuka na stałe zostanie wpisana do repertuaru
teatru, w każdy piątek będzie losowanych 20 biletów, które trafią w
ręce szczęśliwców biorących udział
w specjalnej loterii.
Obsada sztuki jest całkowicie nowa.
Przez lata losy Harrego Pottera i jego przyjaciół kojarzyły się z twarzą
Daniela Radcliffe’a, Emmy Watson
czy Bonnie Wright. Zaakceptowanie
nowych odtwórców głównych ról zajęło fanom sporo czasu.
Największym zaskoczeniem był
wybór aktorki do roli dorosłej
Hermiony Granger. Dotąd dla
milionów fanów miała ona twarz
Emmy Watson. Teraz zagra ją czarnoskóra Noma Dumezweni, ce-

niona w Wielkiej Brytanii aktorka
teatralna. Kiedy nazwiska aktorów
podano do publicznej wiadomości,
miłośnicy Hermiony podzielili się
na zwolenników takiego wyboru i
jego przeciwników, i rozpętała się
internetowa wojna.
Wśród fanów podniosły się głosy, że
aktorka wcielająca się w Hermionę
nie przypomina książkowego pierwowzoru. A kiedy pod fotografią
czarnoskórej aktorki zaczęły się pojawiać obrażające ją wpisy, głos w tej
sprawie zabrała sama J.K. Rowling.
Pisarka określiła bandą rasistów
tych wszystkich, którzy w niewybredny sposób komentowali kolor skóry
aktorki, dezawuując jednocześnie jej
zawodowe osiągniecia. Nie przebierając w słowach autorka oświadczyła: „Doświadczając wpływu mediów
społecznościowych wiem, że idioci
zawsze będą idiotami. Nic na to nie
poradzimy. Taki jest świat. A Noma
została wybrana do roli Hermiony,
bo była najlepsza”.
I jeszcze jedna wypowiedź Rowling:
„Spotkałam się z rasistowskimi poglądami, że skoro w pewnym momencie historii Hermiona „pobladła
ze strachu” to jej kolor skóry z pewnością jest biały. Postanowiłam nie
przejmować się takimi opiniami i
powiem tylko, że Hermiona może
być czarnoskóra i daję temu całkowite poparcie” – stwierdziła autorka.
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(Nie) główny bohater
Ósma część serii opowiada o tym,
jak potoczyły się losy słynnych uczniów Hogwartu po upływie 19 lat.
Harry jest przed 40-ką i musi stawić
czoła przeszłości. Tak samo jak rodzina i przyjaciele, z którymi łączy
go silna więź.
Potter pracuje w Ministerstwie
Magii, jest aurorem i zajmuje się
ściganiem czarnoksiężników. Jest
mężem Ginny Weasley i ojcem trójki dzieci. Jako przepracowany urzędnik ministerstwa walczy z ciemnymi
mocami. Ale to nie Harry będzie
głównym bohaterem, lecz jego syn
Albus Severus, zmagający się z ciężarem rodzinnego dziedzictwa, którego wcale nie chce wziąć na swoje
barki.
Okaże się, że nie wszystkie mroczne problemy Harry`ego należą do
przeszłości. Ojciec i syn poznają
razem smutną prawdę – „nigdy nie
można czuć się w pełni bezpiecznym, a ciemność, która czasem ma
swoje źródło w niespodziewanych
miejscach, może pojawić się zawsze
i wszędzie” (cyt. z oficjalnej strony
spektaklu).
Miłośnicy Harry’ego prześcigają się
w domysłach, co też zawierać będzie
ósma część jego przygód. Czy na jaw
wyjdą nowe, nieznane fakty dotyczące Chłopca, Który Przeżył? Czy
w opowieści pojawi się Voldemort?
Czy najzdolniejszy młody czarodziej
potrafi odnaleźć się w roli zapracowanego urzędnika Ministerstwa
Magii?– Odpowiedzi poznają już
wkrótce.
Odsłona druga, czyli Trylogia
„Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć” (Fantastic Beasts and
Where to Find Them)
Seria powieści o czarodzieju Harrym
Potterze stała się jedną z najpopularniejszych historii na świecie i
przyczyniła do powstania olbrzymiej marki wartej miliardy dolarów.
Nic więc dziwnego, że wytwórnia
Warner Bros wspólnie z Rowling
znalazła sposób na jej przedłużenie.
Autorka postanowiła nie rezygnować ze świata magii, czarodziejów i
przedziwnych stworzeń; zdecydowała się stworzyć kolejną historię. Stąd
wzięła się nasza druga – tytułowa
odsłona historii o najsłynniejszym
czarodzieju na świecie.
Podczas pisania kolejnych części
przygód Harrego Pottera miały
miejsce trzy lata przerwy pomiędzy „Czarą Ognia”, a „Zakonem
Feniksa”. Rowling nie wiedziała
jeszcze, czy powstaną następne
części, czy cykl zakończy się na
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„Zakonie Feniksa”. W tym czasie
fundacja Comic Relief – brytyjska
organizacja charytatywna finansująca i organizująca szereg projektów
mających na celu niesienie szeroko
rozumianej pomocy potrzebującym
w Wielkiej Brytanii i Afryce, poprosiła pisarkę o pomoc w zdobyciu
funduszy.
I tak powstały dwie książki związane z magicznym światem Harry’ego:
„Quidditch przez wieki” objaśniający czytelnikom zasady gry w quidditcha oraz „Fantastyczne zwierzęta i
jak je znaleźć” – przewodnik po magicznej faunie, z którego to podręcznika uczył się w Hogwarcie Harry
Potter. Książki trafiły do księgarń na
całym świecie, a dochód z ich sprzedaży, jak można się domyślać, trafił
na konto fundacji Comic Relief.
I właśnie encyklopedia magicznych
zwierząt, czyli „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, posłużyła jako
podstawa do rozpoczęcia rozmów o
filmie. Nie było w niej żadnej fabuły, studio namówiło więc Rowling,
by dopisała w scenariuszu historię
jej autora i jego przygód w trakcie
pisania księgi. Premiera pierwszego z trzech zaplanowanych filmów
będzie miała miejsce 18 listopada
tego roku. Premiera drugiego i trzeciego filmu zapowiedziana jest na
2018 i 2020 rok. I co ciekawe, są to
pierwsze filmy, do których Rowling
napisała scenariusz.
Głównym bohaterem filmowej trylogii jest Newt Scamander, autor encyklopedii magicznych zwierząt. Tę
postać zagra Eddie Redymayne, laureat Oscara za fenomenalną rolę w
„Teorii Wszystkiego” – Oprócz niego
w filmie pojawią się jeszcze gwiazdy
takie jak: Colin Farrel, Ezra Miller

oraz Samantha Morton.
Fabuła filmu osadzona jest w latach
20. XX w., czyli wiele lat przed wydarzeniami, których uczestnikiem był
Harry Potter i jego przyjaciele. Akcja
pierwszej części rozpoczyna się 70
lat przed wydarzeniami z „Kamienia
filozoficznego”. Rzecz dzieje się w
Nowym Jorku, do którego główny
bohater przybywa z walizką pełną
magicznych zwierząt i stworów, w
której mieszczą się także ogromne
przestrzenie.
Newt Scamander to magizoolog, autor podręcznika, z którego Harry korzystał w Hogwarcie. Scamander bierze udział w Magicznym Kongresie
w nowym Jorku. W trakcie spotkania z ważnym urzędnikiem przypadkowo wypuszcza z walizki kilka
niebezpiecznych stworzeń. Sprawa
grasujących na wolności potworów pogorszy i tak napięte relacje
magiczno-mugolskie. Okaże się również, że w magicznym świecie jest
duża liczba czarodziejów tak zwanej
„czystej krwi”, którzy gardzą mugolami.
O tym, czy „Harry Potter i przeklęte dziecko”, oraz „Fantastyczne
zwierzęta i jak je odnaleźć” zyskają
tak wielką sławę jak wcześniejsze
przygody Harry’ego, Hermiony i
Rona, dowiemy się już niebawem.
Wytwórnia Warner Bros liczy na
duży zysk, zwłaszcza że filmy nakręcone na podstawie książek o
czarodzieju przyniosły wytwórni 8
miliardów dolarów i stały się najbardziej kasową serią filmową w
historii kina.
Anna Janicka
Źródła:
wyborcza.pl, natemat.pl, radiozet.
pl, strefaczytacza.pl, mamadu.pl
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Ciekawostki
Najbardziej przerażająca sypialnia
na świecie
Znajduje się w Paryżu i zanurzona jest w akwarium z rekinami.
Śmiałkowie, którzy zdecydują się na
nocleg w tej sypialni, podczas snu
otoczeni będą gromadą 35 rekinów.
„Sypialnia grozy” umieszczona jest
na głębokości 10 metrów pod wodą.
Podwodny pokój będzie używany
także jako laboratorium obserwacyjne dla badaczy zachowań rekinów.
Autorem nietypowego projektu jest
firma Airbnb, która zajmuje się wynajmem miejsc noclegowych.
Psie odszkodowanie
Mieszkanka Genui, właścicielka
suczki o imieniu Yuma, pozwała weterynarzy i sprawę wygrała. Sąd nakazał lekarzom zapłacić 4500 euro
tytułem odszkodowania za nieudaną
operację psa.
Dwaj weterynarze, po stwierdzeniu
u Yumy dysplazji stawu biodrowego,
przeprowadzili operację. W wyniku
zabiegu chirurgicznego doszło do
uszkodzenia nerwu kulszowego, co
spowodowało, że suczka nie stawia
już tylnej łapy na ziemi i zawsze będzie kuleć.
Badania i ekspertyzy zlecone przez
sąd potwierdziły, że poważne komplikacje zdrowotne psa są wynikiem
źle przeprowadzonej operacji. Sąd
uznał, iż właścicielka psa doznała
„strat moralnych” i nakazał wypłatę
zadośćuczynienia.
Ten bezprecedensowy wyrok oznacza, że sprawy dotyczące błędów lekarskich mogą dotyczyć od tej pory
także weterynarzy leczących czworonogi. Zwycięstwo jest tym większe,
że Yuma nie jest psem rasowym,
lecz zwykłym kundlem, co adwokaci
weterynarzy próbowali wykorzystać

Źródło: www.podroze.onet.pl

w czasie procesu celem umniejszenia znaczenia błędu.
Wyjątkowe znalezisko
Emerytka Marianne Winkler,
podczas pobytu na Wyspach
Fryzyjskich na północy Niemiec,
znalazła butelkę z wiadomością w
środku, pochodzącą sprzed 108 lat.
W środku była kartka pocztowa z
prośbą o jej zwrot do Morskiego
Towarzystwa Biologicznego w angielskim Plymouth, razem z informacją gdzie i kiedy została znaleziona.
W zamian oferowano jednego szylinga. Istniejące do dziś Brytyjskie
Towarzystwo Biologiczne zapłaciło
niemieckiej emerytce przyrzeczonego szylinga.
Kartka była częścią eksperymentu brytyjskiego biologa George’a

Parkera, który 108 lat temu wrzucił
do Morza Północnego tysiąc takich
butelek. Dzięki informacjom zwrotnym od ludzi, którzy je znaleźli,
Parker wydedukował, że głęboki
morski prąd przemieszcza się ze
wschodu na zachód.
Cztery operacje plastyczne
Bliźniacy jednojajowi z miasta
Yuncheng w chińskiej prowincji
Szansi (Shanxi) wzięli sobie za żony
siostry z niedalekiej miejscowości,
też bliźniaczki jednojajowe.
Obie pary bliźniąt oprócz identycznego wyglądu mają też jednakowy
głos, w związku z czym na czas podwójnej ceremonii zaślubin pary
młode musiały zaplanować specjalne środki ostrożności, aby nie doszło
do zawarcia małżeństwa między niewłaściwymi partnerami.
W trakcie ślubnej ceremonii obeszło
się na szczęście bez pomyłek, jednak
w kolejnych tygodniach w życiu
nowożeńców zaczęły pojawiać się
trudności. Mężom myliły się żony,
a żonom mężowie.
Aby uniknąć kolejnych i większych
nieporozumień, a także ze względu
na coraz bardziej zdezorientowanych sąsiadów i krewnych, dwie
pary bliźniaków wspólnie udały się
do szanghajskiego szpitala, by poddać się „drobnym retuszom” twarzy.

Źródło: www.fakty.interia.pl

Patrząc na zdjęcia pooperacyjne,
wciąż trudno się zorientować, kto
jest kim (zwłaszcza w przypadku
sióstr, które tak samo się czeszą i
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ubierają). Wszyscy czworo pozują
jednak do fotografii z uśmiechem,
po którym można wnioskować, że
są zadowoleni z rezultatu zabiegów.
Wyścigi nad gigantyczną przepaścią
W marcu tego roku 51-letni Freddy
Nock ze Szwajcarii najszybciej przeszedł na drucie zawieszonym 300
metrów nad ziemią, czym zapewnił sobie pierwsze miejsce w międzynarodowym wyścigu „Running
Wireman”. Szwajcar wygrał konkurs chodzenia na stalowym drucie zawieszonym nad gigantyczną
przepaścią w mieście Chongqing w
Chinach.
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Zaskakujące odkrycie
Mieszkaniec wioski Brixton Deverill
w hrabstwie Wiltshire na południu
Anglii, postanowił przeprowadzić
przez teren swojej posesji kable elektryczne i przystosować starą szopę
do zabaw dla dzieci.
Pod warstwą ziemi odkrył znakomicie zachowaną mozaikę. Dalsze
wykopaliska, prowadzone już przez
archeologów, pozwoliły ustalić,
że w tym miejscu znajdowała się
dawniej willa bogatych Rzymian,
jedna z największych tego rodzaju
zachowanych w Anglii. Archeolodzy
odkryli także wiele dzieł sztuki
wskazujących na wysoki status

społeczny i materialny właścicieli
willi. Znaleziono cenną ceramikę,
monety, brosze.
Według archeologów, właściciele
domu zbudowanego między 175 a
220 rokiem hodowali ostrygi w beczkach ze słoną wodą, o czym świadczą setki muszli, odkryte w czasie
wykopalisk.
Wieś sprzed 100 lat
Na czas remontu woda ze sztucznie
utworzonego Jeziora Bystrzyckiego
została spuszczona i odsłoniła pozostałości zabudowań wsi
Schlesierthal, czyli Śląskiej Doliny.
Wioska pod powierzchnią wody
zniknęła ponad 100 lat temu.
Osada była mała, mieszkało w niej
około osiemdziesięciu mieszkańców, ale według historyków kwitło w
niej życie górnicze. Idylla skończyła
się na początku XX wieku, gdy na
terenie nękanym przez powodzie postanowiono wybudować olbrzymią
zaporę wodną, a mieszkańcy musieli
opuścić wieś.
Teraz, na czas remontu, woda ze
sztucznie utworzonego Jeziora
Bystrzyckiego została spuszczona i
odsłoniła pozostałości zabudowań.
Uwidoczniły się przede wszystkim
ruiny jednej z gospód, w której prawdopodobnie żywili się ci, którzy budowali tamę.
Opracowała: Karolina Tomczak

Źródło: www.wiadomosci.onet.pl

Źródła:
fakty.interia.pl,onet.pl
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Słowo o byle czym
Baba rąbała siekierą drewno na opał.
Nagle wiadro ze starym żelastwem
opadło, bo ktoś otworzył furtkę. Ale
siekiera gęsto opadała na pieniek z
takim hałasem, że kobieta nie usłyszała swojego systemu alarmowego.
Nauczyciel wszedł i stanął za babą,
która z rozmachem wbiła siekierę
w pieniek.
– Dzień dobry, przepraszam, jeśli
panią przestraszyłem.
– A, to pon profesorz. Jakby co, to
ino furkne siekierką i po sprawie.
Ale żeby się strachać? A co to do
mnie sprowadza? – Wracam z korepetycji i pomyślałem, że poczęstuje
mnie pani szklanką wody ze swojej
studni. – A gdzie tam. Szklanki to jo
nie dom, bo ni mom, ale maliowany
kubek z rączką, to tak.
Nauczyciel upił kilka łyków smakowitej chłodnej wody. – Dziękuję,
westchnął. – Wody i ognia sie nie
żałuje, a i chleba ze smalcem dać
mogę. – Nie, dziękuję. Chciało mi się
tylko pić. Więc mówi pani, że nikogo się nie boi? – A po kiego to sie
strachać? – Strach kiedyś pomagał
ludziom przetrwać. Kiedy zobaczyli
jakiegoś drapieżnika albo węża, to
bali się i uciekali. W ten sposób ratowali życie. – Ale strach to je ino
przestrzeżenie na zaś, a nie na tero.
Jak je tero, to nie ma czego się strachać. Jak je przestrzeżenie, wtedy się
robi, co trza. Ale nie, żeby się bojać.
Nauczyciel spojrzał uważniej na babę. – Ma pani rację. – E tam. Wi pon
gdzie jo mom racje? Rozchodzi się
o prowdę.

Źródło: casaescuelalaloba.blogspot.com

– Niemniej jednak ludzie
się boją. Strach towarzyszy ludziom od zarania
dziejów. – A pewnie, bo
ludziska żyć bez stracha
nie mogom. Jak nie majom czego sie strachać,
to zaro sobie cosik wynajdom, żeby było czego
się bojać.
– Nie bardzo rozumiem.
– Na ten przykład Pela
sąsiadka mo telewizor
od syna z miasta i lubi
patrzeć na takie filmy,
horo cosik, co to cięgiem
strachajom. A potem godo, że ją jakiesiś potwory gonią i
potem budzi się zestrachana. – Nic
dziwnego. Ale są ludzie, którzy nie
oglądają takich filmów, a jednak
miewają koszmarne sny. – A, na to
je rada. Jak jaki potwór we śnie goni, to nie trza ucikoć, ino stanąć i
go przytulić abo pogłaskać. Wtedy
gonić przestanie i sam sie strachać
bedzie, bo to co je dobre, to mu nie
pasuje i drugiego głupiego szukać
zacznie. Jak stracha sie nie bojać, to
on ni mo tu nic do roboty. Wtedy
odstąpi.
Nauczyciel słuchał z zainteresowaniem.
– Moja babka nieboszczka wiedzioła
takie rzeczy, ino ludziska sie z niej
śmieli. Potem ryhło kite odwalali jeden za drugim, a babka dalej żyła.
Bo strach to je najgorszy zbój, co to
powoli morduje na śmierć. Babka
moja to miała sto i parenaście roków
jak jej sie zmarło. Przed śmiercią

Źródło: www.allegro.pl

godała, że jeszczy żyć by mogła, ale
swoje już na tym łez padole zrobiła
i pora cosik innego na drugim świecie robić. Ale nie godała co, bo rzekła mi, że za głupia jezdem na to, a
potem to już sama bede wiedzieć. – I
teraz pani już wie? – Ano, wim. – Czy
może pani mi to powiedzieć? – A…
niech pon profesorz się nie gniwo,
ale pon je na to jeszczy za głupi. Jak
przyńdzie pora, to i som pon bedzie
wiedzioł.
Nauczyciel zwiesił głowę i zapadła
cisza. Wiedział, że zachęcanie baby
do mówienia nic nie da. Ale wiedział
też, że milczenie jest najlepszym sposobem na to, aby zachęcić kogoś do
mówienia.
– A co pon taki markotny sie zrobił?
– Czasami wydaje mi się, że nic nie
wiem.
– To niech pon wejrzy na ten świat. –
Przecież patrzę. – No i co pon widzi?
– Widzę panią, płot, kury, kaczki…
dym z komina. – I to wszyćko? – Tak.
Żeby zobaczyć co jest za mną, musiałbym się odwrócić.
– A słońce pon widzi? A księżyc? A
droge co to pon nią przyjachoł? A
te gwiazdy co się tera nie świcom
a som? I ten ogień co to w piecu
się poli i z niego ten dym leci? To
wszyćko widzieć trza, bo ni mosz
dymu bez ognia.
– To bardzo interesujące, co pani
mówi. Nauczyciel spojrzał na chatę
zbudowaną z solidnych drewnianych bali i zmienił temat.
– Muszę pomalować mój dom z zewnątrz i postawić nowy płot, bo ten
stary już się sypie – A kasiore pon
mo? – Akurat tyle mam. – A dach to
ponu nie cieknie? – Nie. – To niech
pon profesorz zaczeka z tym malowaniem i płotem. Dopiero jak będzie
więcy kasiory, to pon se weźnie tyle
pieniąchów, żeby cosik jeszczyk się
ostało.
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Bo jak nic nie ostanie, to pon strachać się będzie, że kasiory ni mo. A
ten strach to ponu na żołądek padnie, abo na serce. Wtedy do medyka
trza iść i za medykamynty płacić. A
jak płacić, kiedy kasy ni mosz?
– Ma pani rację… to znaczy, to prawda.
– To pon tyż bez stracha żyć nie może? Strach to je zbój, co to powoli
życie odbiro. A jak jedzynie się skończy? Jo mom zawsze cosik w spiżarce, bo jo sie martwie o jedzynie
wtedy, kiedy mom, a nie, jak już ni
mom. To samo z pieniąchami. Trza
kroić z tego co jest i żeby jeszczyk
cosik się ostało.
Nauczyciel spojrzył na babę, przygryzł wargę i pokręcił głową.
– Ma pani konto w banku? – Zaśby
tam. Jo to mom bank ziemski… tu i
tam poutykane, bo pieniąchy to jak
pokrzywa. Ino weź do ręki, to parzyć
poczynają.
A stwory w zagrodzie to tyż stracha
majom. Na ten przykład Pela sąsiadka krowinę miała. Nic, tylko cięgiem
na nią fukała, wyzywała, a i nie roz
grabkami sie zamachła. Przestała
mleko dawać i polegiwać poczęła.
Nawet żryć nie chciała. Weteryniorz
przyjeżdżoł z pare razy, ale Mucia
obumarła. – To przykre – wetchnął
nauczyciel. – A jo to do mojej krasuli zagodom, pogłaskom, i je zdrowa
jak koń.
– Widzę, że pani ma swoją filozofię. – E tam. Po co to fizoloferować.
Trza ino se siąść i posłuchać, co sie
w głowie kołacze. Nie pierdoły jakie,
bo te to trza zaro z głowy wymiatać.
Ale na to ludziska czasu nie majom
ino do takiego chomąta sie zaprzęgli i ciągną swój żywot, a za woźnicę
to stracha majom. Jo by im rzekła:
bójta sią stracha, bo to je ino informacyja co być mać… no, co ma być
zaroz, abo jutro, abo i za rok. A tu
trza dumać co je tutej i tero, a nie
pieniąchami wyszastywać i potem
się bojać.
– Ale można mieć lepszy rower,
większy dom… – Żeby ludziskom
w oczy świcić? Co dla kogo lepsze,
to każdy som wiedzieć musi. Jak
powim mojemu mruczkowi żeby
w kurniku na najwyższej grzędzie
siadł, bo bedzie najważniejszy, to
ani słuchać nie bedzie, bo każdy
mo swoje.
A zawiścić komu że niby mo lepiej?
Przecie pon ni mo lepiej ode mnie.
Pon mo ino inaczej.
Michał Nowacki
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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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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

