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PROLETARYAT Benelux Tour
Koncert w Belgii (Antwerpia) to drugi z gigów, które legendarny zespół PROLETARYAT zagra we wrześniu
w Holandii i Belgii
PROLETARYATU chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Dwadzieścia osiem lat istnienia na polskiej scenie
rockowej, 13 płyt i ponad tysiąc zagranych koncertów. Dla fanów i znawców rocka to jeden z najważniejszych
wykonawców w naszym kraju. Zespół w specyficzny dla siebie sposób potrafił połączyć punk rock i metal co
wpływa na muzyczny styl grupy oraz oryginalność. Proletaryat wydał nową płytę w 2015 a sukces płyty uświetnił
rewelacyjny koncert na Przystanku Woodstock! Zespół obecnie kontynuuje trasę koncertową po Polsce i Europie.
Jedyny koncert w Belgii:
•18.09.2016 (niedziela)
• godzina 17:00
•Klub Kavka - Oudaan 14, 2000 Antwerpia
Support: Bright Color Vision / PL, grupa rezydujaca w UK
BILETY można nabyć u naszych partnerów w sklepach takich jak:
•BIEDRONKA supermarkt - Carnotstraat 68, 2060 Antwerpia
•BIEDRONKA2 supermarkt - Te Couwelaarlei 101, 2100 Deurne
•GROSZEK Brussels - Anspachlaan 122, 1000 Bruksela
•Polski sklep EMKA - Spoordijk 76B, 5018 GH Tilburg, Holandia
BILETY online: https://yourticketprovider.nl/events/13316-proletaryat-benelux-tour-antwerpen-belgie/
Cena:
•25 EUR w sklepach
•30 EUR w dniu koncertu w klubie
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Co słychać w Antwerpii
MOBIB-kaarten w De Lijn
Od września tego roku wszystkie bilety i abonamenty
De Lijn będą stopniowo wycofywane. Zastąpią je karty
z chipem, czyli MOBIB-kaarten.
Karta MOBIB, wielkości karty bankowej, oprócz biletu SMS-owego, będzie jedynym sposobem płatności w
środkach komunikacji miejskiej De Lijn.
Do tej pory z MOBIB-kaarten korzystali tylko seniorzy i
osoby powyżej 65 lat. Od września, osoby, które zakupią
nowy abonament, albo będą chciały abonament przedłużyć, otrzymają kartę MOBIB. Pasażerowie, których
abonament ma ważność jeszcze przez kilka miesięcy,
na kartę MOBIB będą musieli poczekać.
W przyszłości kartą MOBIB będzie można zapłacić
także między innymi za bilety kolejowe, wypożyczenie
samochodu, czy roweru.

Źródło: www.nieuwsmap.nl

Źródło: www.gva.be

Nieprawidłowości w antwerpskiej „budowlance”
W wyniku – co istotne – zapowiedzianych kontroli,
inspektorzy sprawdzili zagraniczne firmy budowlane
działające na terenie Antwerpii. Ze 115 skontrolowanych firm, aż 49 działało niezgodnie z prawem. Główne
zarzuty to oszustwa związane z samozatrudnieniem,
podwykonawcami i pozwoleniami.
Sprawdzono 216 pracowników i 74 samozatrudnionych
w 115 firmach. Okazało się, że prawie jedna na dwie
firmy budowlane nagminnie łamie prawo. To dużo,
zwłaszcza w sytuacji zapowiedzianych kontroli. Gdyby
kontrole były niezapowiedziane, „oszukujących” firm
byłoby z pewnością dużo więcej – pisze De Tijd.
„Jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o tendencji oszukiwania belgijskiego państwa przez zagraniczne firmy
budowlane. Ale trzeba pozbyć się mitu o bezkarności.
Kto popełnia oszustwa, będzie karany. Zagraniczne
przedsiębiorstwa muszą przestrzegać zasad. Chodzi o
uczciwą konkurencję” – powiedział Philippe De Backer
ze staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding.
De Backer już wysłał 100 dodatkowych inspektorów w
celu skontrolowania działalności zagranicznych firm
budowlanych w Antwerpii.

Kierowco uważaj!
Zagraniczni kierowcy, którzy od września br. dopuszczą się wykroczenia drogowego na terenie miasta
Antwerpii, zobowiązani będą do zapłacenia mandatu
wystawionego przez funkcjonariusza policji od razu na
miejscu zdarzenia.
Ukarany kierowca może zapłacić gotówką, także kartą,
albowiem antwerpscy policjanci zostaną wyposażeni w
mobilne płatnicze terminale. Jeżeli kierowca nie uiści
nałożonej przez funkcjonariusza grzywny na miejscu,
policja „zaaresztuje” samochód w oczekiwaniu na zapłatę.
Trochę inne zasady obowiązywać będą w stosunku
do przyłapanych na drogowym wykroczeniu i ukaranych kierowców belgijskich. Będą oni mogli grzywnę
zapłacić od razu, ale w ich przypadku istnieje również
normalna procedura uregulowania mandatu.

Źródło: www.agnes.jgora.pl
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Dowód osobisty przez internet
Pod koniec roku rozpocznie się pilotażowy testowy
projekt, który z biegiem czasu zostanie stopniowo rozszerzony na całą Belgię. Pierwszym miastem, w którym
belgijski dowód osobisty będzie można zamówić przez
internet, będzie Antwerpia. Do urzędu trzeba będzie
wybrać się tylko jeden raz, podanie o dowód oraz wysłanie zdjęcia nastąpi on line.
W połowie przyszłego roku, po dokonaniu oceny, ministerstwo spraw wewnętrznych zaproponuje tę usługę
wszystkim samorządom w Belgii”.

Źródło: www.xpats.com

Źródło: www.standaard.be

Komunikacyjne utrudnienia
W sierpniu, dla ruchu samochodowego zamknięty
został Londenbrug. Piesi i rowerzyści mogą korzystać z mostu do marca 2017. Następnie na wysokości
Willemdok zostanie otwarty czasowo most pontonowy.
Nowy Londenbrug z torami tramwajowymi zostanie
oddany do użytku we wrześniu 2017 roku. Będzie to
już trzeci most postawiony w tym miejscu. Pierwszy
zainstalowano w 1913 roku; oryginalny most został zastąpiony mostem zwodzonym w 1979 roku.

Źródło: www.newslocker.com

Bart De Wever ostro o islamskich terrorystach
„Gdyby niektórych sympatyków Państwa Islamskiego
w tym mieście aresztować, to bym spał spokojniej” –
powiedział burmistrz Antwerpii Bart De Wever podczas rozmów o pomyśle swojej partii (N-VA), żeby w
niektórych przypadkach ograniczyć wolność słowa. W
ten sposób partia chce powstrzymać sympatyków ISIS,
którzy „z pozoru nie robią nic złego, ale tak naprawdę
wspierają terror”.
„Francuski prezydent mówi, że jesteśmy w stanie wojny.
Jeśli tak jest, musimy być konsekwentni i bojowników
przeciwnych nam po prostu unieszkodliwić. Ale też powstrzymywać sympatyków przeciwnika, dlatego osoby,
które okazują sympatię dla przeciwnika, muszą zostać
unieszkodliwione” – dodał De Wever.
„Osoby, które mieszkają w tym mieście, o których wiemy, że aktywnie sympatyzują z ISIS, pozornie nie robią
nic nielegalnego, ale nie możemy wykluczyć, że zrobią
coś nielegalnego jutro. Dlatego nie można czekać, aż
będzie za późno i lepiej by było, gdyby zostały aresztowane” – powiedział burmistrz. „Są też inne ideologie,
które są zabronione, tak jak na przykład nazizm. Jeśli
okazujesz im sympatię albo nosisz ich symbole, jesteś
w niezgodzie z prawem. Ja proponuję, żeby obchodzić
się z ISIS w ten sam sposób. Oni nie są ani trochę lepsi
niż naziści”.
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„Zgasić papierosa”
We wrześniu rozpocznie się w Antwerpii kampania
przeciwko paleniu. Pod hasłem „Antwerpen stopt met
roken” miasto chce zachęcić ludzi do rzucenia palenia
grupowo i z pomocą specjalistów. Od 12 września w
różnych punktach miasta dostępne będą plakaty i ulotki. Także w klubach młodzieżowych i miejscach gdzie
gromadzą się osoby palące, a także ludzie o niewielkich
zasobach finansowych, którzy nie potrafią odnaleźć się
w życiu. Mimo że liczba palaczy w Antwerpii ciągle spada, nadal prawie 15% populacji pali nałogowo (dane z
Gezondheidsmonitor z roku 2014). Jedna czwarta tych
ludzi jest gotowa, żeby rzucić palenie, ale nie potrafi.
Antynikotynowa kampania, która potrwa do grudnia przyszłego roku, jest częścią planu działań władz
miasta. Według jej twórców, do tego czasu około 900
mieszkańców Antwerpii weźmie udział w sesji informacyjnej, a ponad 700 osób – w grupowych terapiach
pomagających rzucić palenie.
Antwerpia nie jest pierwszą gminą, która przeprowadzi
tego typu kampanię. Miała ona już miejsce w Retie,
Arendonk i Vosselaar. Według jej twórców w każdym
z tych miast zakończyła się powodzeniem.

wrzesień 2016

Źródło: www.deredactie.be

Antwerpskie Pokemon GO
W sierpniowy piątek antwerpskie ZOO odwiedziło ponad 15 tys. ludzi. I nie chodziło im bynajmniej o oglądanie zwierząt, lecz o Pokemony. Dyrekcja ZOO przyznała,
że ogłaszając sierpniowy piątek dniem Pokemon GO,
nie spodziewała się takiego tłumu ludzi. Było to największe jak do tej pory spotkanie miłośników Pokemon
Go w Belgii.
Kilka dni później dyrekcja ogrodu otrzymała od „myśliwych” Pokemonów kwotę 12 tys. euro na projekty
dotyczące ochrony przyrody. W ramach podziękowania
na stronie internetowej ZOO pojawił się list: „Chcemy
bardzo podziękować. Jesteśmy dumni i bardzo zadowoleni, że otrzymaliśmy od Was tak dużą kwotę pieniędzy.
Było Was w ZOO 15.000 i daliście aż 12.000 euro. Kwota
trafi do Fundacji ZOO w Antwerpii, w celu wspierania
naszych projektów ochrony przyrody. Miło było zobaczyć, że oprócz łapania Pokemonów zwróciliście uwagę
na piękno zwierząt i przyrody. Młodzi i starzy, w każdym wieku i o różnych kolorach skóry. Wszyscy razem.
Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy”.

Źródło: www.antwerpen.be

Policyjne czołgi
Antwerpska policja kupuje specjalne czołgi policyjne,
żeby zapobiec takiemu atakowi jak w Nicei – powiedział burmistrz Bart De Wever w Radio 2 Antwerpen.
Policyjne czołgi będą w użyciu od 2017 roku.
„Jeśli w Antwerpii będą fajerwerki, czy inna impreza
masowa, to tymi czołgami zamkniemy ulice tak, żeby nikt nie mógł wjechać w tłum” – dodał De Wever.
„Kupujemy dwa czołgi policyjne i opancerzony pojazd
interwencyjny. Tego typu pojazdów nie można staranować, odsunąć, zepchnąć z drogi i są one odporne nawet
na amunicję stosowaną w czasie działań wojennych”.
„Nie da się terroru wykluczyć, ale przy każdym wydarzeniu czy imprezie należy podjąć wszystkie możliwe
środki zapobiegawcze” – powiedział burmistrz.

Źródło: www.zooantwerpen.be

Opracowała: Barbara Kamińska
Źródła:
gva.be, deredactie.be,
antwerpen.be, „De Tijd”
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Antwerpia – miasto niezwykłe
Od czego zacząć poznawanie miasta, w którym na co dzień żyjemy?
Może od tego, skąd się wzięła nazwa Antwerpia? I od odpowiedzi
na pytanie: dlaczego kiedyś, w zamierzchłych czasach, w Antwerpii
odcinano dłonie?
Legenda mówi, że…
Dawno, dawno temu, nad brzegiem Scheldy, mieszkał olbrzym
Antigonus. Do sympatycznych ów
gigant nie należał, wręcz przeciwnie. Założył nad zakolem rzeki osadę i rządził nią krwawo, był zmorą
i utrapieniem żeglarzy. Kazał sobie
płacić cło od każdego, kto się przez
rzekę przeprawiał. Kto cła nie zapłacił, temu Antigonus rękę ucinał
i wyrzucał ją do rzeki. Dopiero rzymski żołnierz Juliusza Cezara, Silvius
Brabo, ośmielił się przeciwstawić
olbrzymowi. Mężny i nieustraszony
Sylvius rzucił się na Antigonusa,
odrąbał mu rękę i wrzucił ją do
Scheldy. W języku niderlandzkim
„rzucić rękę” znaczy “hand werpen”
i stąd miałaby pochodzić nazwa tego
miasta AntWerpen, co później przekształciło się w Antwerpen, czyli po
polsku Antwerpię.
Działo się to w latach 57-51 przed
naszą erą, kiedy Juliusz Cezar zdobywał te ziemie, nagradzając dzielnego
żołnierza przydziałem ziemi, która
od jego nazwiska przybrała nazwę
Brabancja.
I chociaż istnieją inne teorie wyjaśniające pochodzenie nazwy miasta
Antwerpia, ta, oparta na starej legendzie, jest niewątpliwie najbarwniejsza.

Źródło: nl.wikipedia.org, fot.Craig Wyzik

Jak było, tak było. Dłoń jest zatem
symbolem Antwerpii, a sam pomnik
Brabo stoi na głównym placu miasta
– Grote Markt. Twórcą pomnika -fontanny jest Jef Lambaux, który w 1883
roku zaprezentował radzie miejskiej
projekt swojego przyszłego dzieła.
Odsłonięcie pomnika nastąpiło w
1887 roku. Fontanna Brabo to stos
nierówno rzeźbionych, pozornie bezładnie ułożonych skał, na którego
szczycie znajduje się brązowy posąg
Silviusa Brabo Druoona przedstawiający go w momencie wrzucania
do Scheldy ręki zwyciężonego olbrzyma Antigonusa.
De Hand – symbol Antwerpii
Na Meir znajduje się nietypowa
ławeczka w kształcie obciętej ręki
– symbolu miasta. Autorem rzeźby, wykonanej z piaskowca, jest
francuski artysta Henri de Miller.
Antwerpska ręka jest częścią większego dzieła sztuki tego samego
autora, znajdującego się w Paryżu
na placu przed kościołem świętego Eustachego. Stoi tam, a właściwie leży, monumentalna rzeźba
„L’Ecoute” („Słuchanie”), przedstawiająca olbrzymią, pochyloną głowę
opartą na dłoni i nasłuchującą odgłosów z podziemi Paryża.
W 1991 roku władze Antwerpii zakupiły część tego dzieła sztuki i w
taki oto sposób, od lutego 1992 roku,
ławeczka w kształcie obciętej ręki
stała się nieodłącznym elementem
Meir.
Motyw obciętej ręki można napotkać w wielu miejscach miasta.
Najbardziej widoczny jest on z pewnością w MAS – Museum aan de
Stroom. W nawiązaniu do legendy,
na ścianach muzeum w regularnych
odstępach zamocowano około 3000
odlewów dłoni wykonanych z aluminium. Dwie odcięte dłonie znajdują
się także w herbie Antwerpii.
Ciekawostki:
• Patronką katedry, jak i miasta, jest
Matka Boska. Już od ponad tysiąca
lat mieszkańcy oddają jej cześć. W
miejscu, gdzie obecnie znajduje się
katedra, już w dziewiątym wieku antwerpscy katolicy postawili Matce
Boskiej niewielką kapliczkę, która
w 1124 roku zyskała status kościoła parafialnego. Na przełomie XVII
i XVIII wieku figurki Madonny nie
tylko ozdabiały uliczne fasady, ale
też często pełniły funkcję oświetlenia ulicznego, albowiem wiele z nich
zostało wyposażonych w lampy naftowe.

Źródło: flanders-inside.skynetblogs.be

Posągi i figurki były podziękowaniem mieszkańców za opiekę Matki
Boskiej i jednocześnie prośbą o jej
wsparcie, pomoc i ochronę. Jak mówią mieszkańcy: „Antwerpia ma wiele twarzy, a wiele z nich ma postać
Maryi”.
• Antwerpia kilkakrotnie w swojej
historii przeżywała kryzys. Do jednego z nich doszło w XVI wieku za
sprawą rzeźników, dla których w
okolicach portu został wybudowany ogromny cech. Kiedy hiszpańscy najeźdźcy zbliżali się do miasta,
rzeźnicy nie zgodzili się na otwarcie
grobli, co uniemożliwiłoby zablokowanie rzeki przez Hiszpanów. A nie
zgodzili się, ponieważ woda zalałaby
łąki z ich stadami. W ten oto sposób
nad Scheldą zapanowali Hiszpanie,
a w historii Antwerpii rozpoczął się
okres upadku miasta.
• Najstarsza giełda na świecie powstała w 1531 r. w Antwerpii. Nad
wejściem umieszczono napis „In
usum negotiatorum cujuscunque
nationis ac linguae”, co oznacza „Dla
ludzi handlu wszystkich narodów i
języków”. Na antwerpskiej giełdzie
dokonywano transakcji opartych
głównie na wekslach, obligacjach
i towarach. Dodatkowo zajmowano
się lichwą – pożyczkami na procent,
które zyskiwały na popularności.
• 4 listopada 1576 roku katolickie
wojska hiszpańskie dokonały rzezi

Antwerpia po polsku
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Paryż, źródło: www.myszawtrasie.blogspot.be

protestantów w Antwerpii. W tym
czasie nad Niderlandami panował
hiszpański król Filip II, fanatyczny
katolik. Działania władcy i szalejącej w tym czasie inkwizycji doprowadziły w krótkim czasie do śmierci blisko 19 tysięcy ludzi. W czasie
powstania protestanccy powstańcy
zajęli katolickie kościoły i klasztory,
które po usunięciu obrazów i rzeźb
zostały przekształcone w protestanckie zbory.
Wojna wywołana przez Filipa II
trwała osiemdziesiąt lat. To właśnie
w trakcie wojny osiemdziesięcioletniej nieopłacone przez swoich dowódców wojska hiszpańskie zdobyły
i złupiły Antwerpię. Wymordowano
około 8 tysięcy mieszkańców miasta.
• Ponad 2 miliony emigrantów, w
tym wielu Polaków, pod koniec XIX
i na początku XX wieku swoją drogę
ku lepszemu życiu rozpoczynały w

Astridplein, źródło: www.philipheylen.be
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Antwerpen, źródło: www.nieuwslijn.be

porcie w Antwerpii. To tutaj trafiali
emigranci przed dostaniem się na
pokład promu do Nowego Jorku
czy Halifaksu. Trafiali w ręce lekarzy, zarówno belgijskich jak i tych
zatrudnionych przez Red Star Line.
Ci ostatni badania traktowali wyjątkowo poważnie, pamiętając, że to
ich firma opłaca bilet powrotny tych
pasażerów, którzy po dopłynięciu na
wyspę Ellis w Nowym Jorku zostaną
jednak uznani za chorych i nie będą
przyjęci do kraju.
• Igrzyska olimpijskie w Antwerpii
w 1920 roku przeszły do historii. Na
imprezę nie zostały zaproszone kraje, które uznano za agresorów w I
wojnie światowej: Niemcy, Austria,
Węgry, Bułgaria i Turcja, która dodatkowo pochłonięta była odpieraniem greckich natarć od 1919
roku. Podczas ceremonii otwarcia
tych Igrzysk po raz pierwszy wypowiedziana została przysięga olimpijska, po raz pierwszy
też zawisła flaga olimpijska. Przysięgę olimpijską, napisaną przez
de Coubertina, składał
w imieniu wszystkich
sportowców belgijski
szermierz Victor Boin.
• Astridplein swoją
obecną nazwę nosi od
1935 roku. Królowa
Astrid, uwielbiana
przez poddanych, była żoną belgijskiego
króla Leopolda III. W
1935 roku, na drodze
w Szwajcarii, chwila
nieuwagi sprawiła, że
król Leopold stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w drzewo.
Leopold, jak i siedząca

MAS de hand
Źródło:lagriffeblog.files.wordpress.com

obok Astrid, zostali z ogromną siłą
wyrzuceni poza samochód, a auto
wraz z siedzącym z tyłu szoferem
przygniecionym przez bagaże zanurzyło się powoli w głębokich wodach
jeziora Kussnacht. Król został tylko
lekko ranny, ale królowa Astrid,
będąca w ciąży z ich czwartym dzieckiem, zginęła na miejscu. W kraju
zapanował powszechny smutek. Na
znak żałoby opuszczono wszystkie
flagi, a w ciągu trzech dni nieprzebrane tłumy zapłakanych Belgów
oddawały królowej ostatni hołd.
Antwerpia to światowe centrum diamentów, miasto mody, Rubensa, z
urokliwymi uliczkami pełnymi kafejek i restauracji, które ożywają po
zmroku, zamieniając miasto w centrum nocnego życia. Antwerpia ma
niepowtarzalną atmosferę i miejsca,
gdzie czas płynie wolniej, a historia
połączona z nowoczesnością tworzą
niezwykły klimat.
Anna Janicka
Źródła: ciekawostkihistoryczne.pl,
historykon.pl, onet.pl

10

Antwerpia po polsku

wrzesień 2016

bywa się w ramach polityki społecznej. Dodatkową motywacją dla podjęcia zdecydowanych działań w tym
zakresie było odkrycie, że 14 więźniów aresztowanych za terroryzm
otrzymywało od państwa wsparcie
w czasie pobytu za kratami.
knack.be

Przegląd
prasy
belgijskiej
Zaostrzenie przepisów
Mieszkańcy UE, którzy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
lub porządku publicznego Belgii,
mogą otrzymać zakaz wstępu na jej
teren – zdecydował rząd federalny.
Sekretarz stanu do spraw azylu i
migracji Theo Francken (N-VA) powiedział: „Europejska narodowość
nie usprawiedliwia niewłaściwego
zachowania”. „Przy mniej poważnych przestępstwach przeciwko porządkowi publicznemu dana osoba
przez pięć lat nie będzie mogła pojawić się na terenie Belgii. Przy poważniejszych przestępstwach będzie to
więcej niż pięć lat. (…) Czas trwania
zakazu wstępu będzie zawsze rozpatrywany indywidualnie”.
Theo Francken powiedział też:
„Objęci zakazem mieszkańcy UE
zostaną o tym poinformowani.
Jeśli zostaną skontrolowani przez
policję na terenie Belgii, ich pobyt
będzie traktowany jako nielegalny.
Wcześniej nasz kraj mógł wydać zakaz wstępu obcokrajowcom, którzy
nie mieli narodowości europejskiej.
Teraz jest to możliwe w stosunku do
obywateli UE i było to potrzebne”.
www.standaard.be
Zmiana konstytucji?
Z okazji przypadającego 11 lipca
Święta Wspólnoty Flamandzkiej, z
ust flamandzkiego ministra-prezydenta Geerta Bourgeois’a (N-VA)
padły słowa, które stały się przedmiotem ostrej krytyki belgijskich
polityków. Powiedział on m.in.: „W
2019 roku Konstytucja musi zostać
jeszcze raz zweryfikowana (czytaj
zmieniona – przyp. aut.) tak, żeby
Flandria dostała więcej kompetencji
i suwerenności”. „Językowa granica
pomiędzy Flandrią i Walonią stała
się granicą strajkową i Flamandowie

dosłownie plują na nią”.
„Przeciwieństwa nie zniknęły, wręcz
przeciwnie. Przepaść pomiędzy
Flamandami a Walonami zawsze
była, teraz też jest. Musimy być gotowi i ochraniać to, co jest ważne dla
Flamandów. Musimy być czujni i
bronić interesów Flamandów”.
„Flandria daje do budżetu państwa
o wiele więcej niż Walonia. Strajki
w Walonii wpływają na naszą reputację i zniechęcają inwestorów
zagranicznych. 83% eksportu belgijskich towarów pochodzi z Flandrii.
Dążymy do wolnego handlu z USA
i Kanadą, co blokuje Walonia”.
„Belgia pozostaje krajem o dwóch
demokracjach, krajem dwóch kultur politycznych, krajem dwóch
prędkości. Dlatego jestem przekonany, że Flandria musi mieć więcej
autonomii i konstytucja powinna
zostać zmieniona”.
demorgen.be
Zasiłki po belgijsku
Co najmniej pięciu terrorystów
biorących udział w zamachach w
Paryżu i Brukseli pobierało zasiłki
socjalne. Belgijscy śledczy, badający finanse terrorystów odkryli, że
Salah Abdeslam, stojący za atakiem
w Paryżu, uzbierał w ten sposób aż
19 tys. euro. Płatności skończyły się
zaledwie kilka tygodni przed listopadowym zamachem w stolicy Francji,
którego był autorem. Co ciekawe,
Abdeslam w ogóle nie powinien
otrzymywać pomocy od państwa,
ponieważ był menedżerem i współwłaścicielem baru. W sumie terroryści, którzy stali za zamachami w
Paryżu i Brukseli, otrzymali w formie zasiłków ponad 50 tysięcy euro.
Dyrektor Departamentu Wywiadu
Finansowego Belgii Philippe de
Coster powiedział, że nie ma bezpośrednich dowodów na to, iż terroryści wydali te pieniądze na przygotowanie ataków. Jednak „świadczenia
socjalne dały im środki do życia i
pośrednio wspierały ich działalność
terrorystyczną”.
Od czasu marcowego zamachu w
Brukseli belgijskie władze uważniej
śledzą przepływ pieniędzy, który od-

Uchodźcy nie chcą pracować
Spośród wszystkich uchodźców,
którzy przebywają obecnie w Belgii,
pracuje jedynie bardzo niewielki ich
odsetek. Pracować mogą osoby, które mają ponad 18 lat i przebywają na
terenie Belgii dłużej niż 4 miesiące.
W tym roku zaledwie 760 osób
oczekujących na azyl zapisało się
do VDAB i z tych 760 osób zaledwie 42 osoby czyli 6 proc. pracuje.
Obecnie około 63% podań o azyl jest
akceptowanych. Te osoby otrzymują
stały pobyt oraz „zasiłek integracyjny”, który jest przez 5 lat zwracany
przez federalny rząd. Tymczasem aż
48% uchodźców, po 2 latach od otrzymania azylu, dalej otrzymuje pomoc
z ośrodków opieki społecznej.
Belgijski rząd niedawno zdecydował
o przekazaniu do ośrodków opieki
społecznej kwoty 6,3 miliona euro rocznie na pomoc uchodźcom.
Z tej kwoty będą opłacane przede
wszystkim: wynajmowanie mieszkania, zakup przyborów szkolnych
dla dzieci, kursy językowe i zawodowe. Aktualnie aż 48% uchodźców, po
2 latach od otrzymania azylu, dalej
otrzymuje pomoc z miejskich ośrodków opieki społecznej.
gva.be

Źródło: www.9.s.dziennik.pl

Niezłe zarobki
Burmistrz Antwerpii, Bart De Wever,
razem z Daniëlem Termontem burmistrzem Ghent jest najlepiej opłacanym burmistrzem w kraju. Za
sprawowanie swoich funkcji każdy z nich otrzymuje 130.000 euro
rocznie. Dla porównania, premier
Charles Michel i jego wicepremierzy
zarabiają rocznie 227.000 euro brutto. Pracownik w pełnym wymiarze
czasu pracy zarabia w Belgii średnio
około 40.000 euro brutto rocznie.
gva.be
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Kary dla nieuważnych graczy
Pokemon Go
Belgijska policja będzie karać
mandatami w wysokości 55 euro
nieuważnych graczy w Pokemon
Go, którzy nie przestrzegają zasad
bezpieczeństwa na drogach. Wobec
nieuważnych miłośników gry polegającej na poszukiwaniu i chwytaniu wirtualnych stworów dzięki aplikacji na smartfonie, policja zamierza
stosować przepis kodeksu drogowego, który nakazuje użytkownikom
dróg zachowywanie się w sposób
niestwarzający żadnego zagrożenia
dla innych użytkowników. Dlatego
każdy, kto przechodząc przez ulicę
wpatruje się w swojego smartfona
nie zważając na jadące samochody
albo rowery i gra w Pokemon GO,
może zostać ukarany mandatem.
„Het Laatste Nieuws”

Źródło: www.twitter.com

Mieszkańcy Lillo mówią: „dość”.
Od czasu, kiedy zabawa w łapanie
pokemonów zaczęła zyskiwać na
popularności, Lillo zaczęły najeżdżać hordy fanów gry Pokemon Go.
Mieszkańcy twierdzą, że są ich tabuny, są hałaśliwi i poruszają się jak
w transie ze swoimi smartfonami,
usiłując schwytać kolejne wirtualne
stwory.
Kto odpowiada za ten bałagan?
Winni są przedstawiciele firmy
Niantic, którzy we współpracy z
The Pokémon Company oraz firmą
Nintendo stworzyli nową aplikację. Z jakichś względów uznali oni,
że Lillo świetnie się sprawdzi jako
kryjówka potworów, na które będą mogli zapolować fani aplikacji.
Ci ostatni nie potrzebowali jednak
wiele czasu, by odkryć, że położone
nieopodal Antwerpii Lillo, to istny
bastion fikcyjnych stworzeń.
Według służb miejskich każdego
dnia na łowy do Lillo przybywają
tysiące osób. Co ciekawe, w pierwszych dniach inwazji mieszkańcy
cieszyli się nawet z licznych przybyszów. Była to dla nich pewna od-

skocznia od sennej codzienności.
Radości nie kryli szczególnie nieliczni przedstawiciele okolicznego
biznesu (m.in. właściciele kawiarń),
którym nagle znacząco wzrosły obroty.
Entuzjazm szybko jednak przeminął,
a lokalna społeczność stwierdziła, że
w takich warunkach po prostu nie
da się funkcjonować. Nieznośne i
hałaśliwe tłumy zaczynają swoją aktywność rano, a kończą w późnych
godzinach wieczornych. Stali mieszkańcy Lillo na razie nie mogą liczyć
nawet na chwilę oddechu. Odkąd w
mediach społecznościowych zaczęły krążyć informacje, że belgijska
wioska to prawdziwe eldorado dla
fanów gry, „najeźdźców” jest coraz
więcej.
deredactie.be
„Mamy czekać, aż dokonają zamachu?”.
W internecie pojawił się film przedstawiający nastolatka, który idzie
nocą ulicami Verviers i śpiewa po
arabsku pieśń wzywającą do zabijania chrześcijan. Jak ustaliła policja,
młody człowiek to syn fanatycznego
imama, który dostał nakaz opuszczenia Belgii, jednak kraju dalej
nie opuścił. Zidentyfikowano także
drugiego 15-latka, który nagrywał
filmik.
Burmistrz Verviers Muriel Targnion
powiedziała, że jest zszokowana.
Zaznaczyła, że jej zdaniem nastolatkowie stanowią zagrożenie i należy
ich aresztować. Czy mamy czekać, aż
dokonają zamachu? Ci ludzie mogą
potencjalnie popełnić przestępstwo,
dlatego uważam, że powinniśmy
takie osoby prewencyjnie zamykać
– powiedziała. Problem z aresztowaniem jest taki, że sprawami związanymi z terroryzmem zajmuje się nie
policja lokalna, podlegająca burmistrzowi, ale policja federalna.
gva.be
Droższy prąd we Flandrii
Przeciętna rodzina mieszkająca we
Flandrii zapłaci w tym roku za energię elektryczną średnio o 286 euro
więcej niż rok temu. Wysokość rocznego rachunku za elektryczność wyniesie w regionie plus minus 1022
euro. Główną przyczyną wzrostu
cen w tym rejonie Belgii jest zakoń-
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czenie tymczasowego zmniejszenia
podatku VAT na energię elektryczną, który został wprowadzony przez
poprzedni rząd federalny. Wzrost
cen za energię elektryczną jest we
Flandrii bardziej widoczny niż w
pozostałej części kraju.
Od 2016 roku podatek VAT od energii elektrycznej ponownie wynosi
21%, a nie jak w latach poprzednich,
6%.
gva.be
200 euro kary dla każdego, kto nielegalnie przebywa w Belgii.
Już w 2012 roku Theo Francken
chciał wprowadzić karę w wysokości 200 euro dla osób nielegalnie
przebywających na terenie Belgii.
Wprawdzie w prawie dotyczącym
obcokrajowców istniała taka możliwość, ale nigdy nie została użyta
z powodu braku podpisu króla pod
odpowiednim dekretem.
Od 24 lipca Vreemdelingenzaken
może nałożyć karę grzywny w wysokości 200 euro obcokrajowcom, którzy przebywają w Belgii niezgodnie
z prawem. Przepis dotyczy nie tylko
nielegalnych imigrantów, ale także
tych, którzy przebywają w Belgii po
upływie trzech miesięcy, jak również
mieszkańców Europy, którzy nie
zgłosili w gminie swojego pobytu i
tych przybywających do tego kraju
bez ważnych dokumentów tożsamości. Policja i władze miejskie po przeprowadzeniu kontroli powiadamiać
będą o zaistniałym fakcie urząd imigracyjny, który zdecyduje o ewentualnym nałożeniu grzywny. Powinna
ona zostać wpłacona od razu po jej
nałożeniu.
standaard.be
„Po ulicach belgijskich miast chodzą dziesiątki tysięcy nielegalnych
imigrantów”
Sekretarz stanu do spraw azylu i
migracji Theo Francken udzielił telefonicznego wywiadu VTM News.
Komentując fakt, że sprawca brutalnego ataku maczetą w Charleroi
nielegalnie przebywał w Belgii,
powiedział: „Nie mów mi, że nadal
dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów wędrują po Belgii. Wiem
to wystarczająco dobrze. Dziesiątki
tysięcy…” – dodał. „I to jest bardzo
frustrujące dla mnie, dla służb, dla
policji i mieszkańców”.
„Ale krok po kroku idziemy we
właściwym kierunku. Ambicje są
wysokie i musimy osiągnąć cele. Nie
mogę jednak przez dwa lata wyprostować tego, co przez trzydzieści lat
w Belgii nie zostało zrobione”.
hln.be
Opracowała: Karolina Morawska
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Zawieszenie umowy o pracę
z powodu choroby pracownika
pracodawcy, pracownik będzie mógł
udowodnić, że wywiązał się w terminie z dostarczenia zwolnienia.

Umowa o pracę może być zawieszona z różnych powodów. Jednym
z nich jest choroba pracownika,
czyli niemożność kontynuowania
stosunku pracy z powodu niedyspozycji fizycznej czy też psychicznej pracownika.
Powiadomienie pracodawcy o chorobie oraz dostarczenie zwolnienia
lekarskiego
Pracownik niezdolny do pracy w
wyniku choroby powinien natychmiast powiadomić o tym swojego
pracodawcę (atrt. 31§2 kodeksu pracy). Można to zrobić telefonicznie,
pisemnie, pocztą elektroniczną czy
faxem. Niekiedy pracodawca określa w regulaminie pracy kiedy i w
jaki sposób pracownik zobowiązany jest do powiadomienia o swojej
niedyspozycji. Należy oczywiście zastosować się do tych wytycznych i
najlepiej tak, aby móc w razie potrzeby odtworzyć tą wiadomość lub uzyskać dowód przekazanej informacji.
Doskonałym środkiem takiego przekazu jest poczta elektroniczna z opcją potwierdzenia otrzymania maila
przed odbiorcę. 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 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). Można ewentualnie
przesłać zeskanowane przez mail
lub nadać faxem z potwierdzeniem
odbioru. W ten sposób, w razie wątpliwości czy problemów ze strony

Uwaga: Niepowiadomienie pracodawcy, czy niedostarczenie zwolnienia, oznacza nieprzestrzeganie
warunków umowy o pracę. W takiej
sytuacji pracodawca może wstrzymać wynagrodzenie za okres choroby lub nawet zwolnić pracownika
z pracy (również w trybie dyscyplinarnym) uznając jego nieobecność
za nieusprawiedliwioną lub za porzucenie pracy. W niektórych przypadkach pracodawca może żądać
wynagrodzenia za zerwanie umowy
o pracę.
Płaca gwarantowana oraz zasiłek
chorobowy
Za okres choroby pracownik ma prawo do płacy gwarantowanej, którą
wypłaca pracodawca. Od 1/01/2014
zgodnie z przepisami kodeksu pracy – w celu zrównania statusu pracownika fizycznego z umysłowym
– tzw. carenzdag czyli niepłatny
pierwszy dzień choroby – przepis
ten został zniesiony i oznacza to, że
pracownikowi przysługuje prawo do
płacy gwarantowanej od pierwszego
dnia choroby.
Pracownik nie ma prawa do płacy gwarantowanej, jeśli choroba
wystąpi podczas pierwszego miesiąca pracy w przedsiębiorstwie,
chyba że branżowe lub zakładowe
zbiorowe układy pracy przewidują

Źródło: www.placpigal.pl

dogodniejsze warunki. Jeśli pracownikowi w pierwszym miesiącu
zatrudnienia nie przysługuje płaca
gwarantowana, może zgłosić chorobę do kasy chorych gdzie – jeśli
spełni warunki stażowe – otrzyma
zasiłek chorobowy. Jeśli pracownik
otrzymuje płacę gwarantowaną ale
choroba się przedłuża, to od 15 dnia
choroby w przypadku pracowników
fizycznych i 30 dnia choroby w przypadku pracowników umysłowych,
przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany również przez kasę chorych.
Wypłata płacy gwarantowanej oraz
zasiłku chorobowego kształtuje się
następująco w zależności od statusu
pracowniczego (patrz: tabelka).
Pracownicy umysłowi, zatrudnieni
na okres krótszy niż 3 miesiące,
otrzymują płacę gwarantowaną i
zasiłek chorobowy na podobnych
zasadach jak pracownicy fizyczni.

Pracownicy fizyczni

Pracownicy umysłowi

Od 1-7 dnia
choroby

100% płacy
(płaci
pracodawca)

Od 1-30 dnia
choroby

100% płacy
(płaci
pracodawca)

Od 8-14 dnia
choroby

85, 88%
płacy (płaci
pracodawca)

Od 31 dnia
choroby

Zasiłek z kasy
chorych 60%
płacy

Od 15-30 dnia
choroby

Zasiłek
chorobowy z
kasy chorych
60% płacy +
dodatek od
pracodawcy
25,88% płacy

Od 31 dnia
choroby

Zasiłek z kasy
chorych 60%
płacy
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Uwaga: o chorobie należy powiadomić kasę chorych samemu – najlepiej jak najszybciej, jednak najpóźniej w czternastym dniu choroby.
W przypadku pracowników agencji
pracy tymczasowej (interim) kasę
chorych należy powiadomić w ciągu 48 godzin.

kontroli lekarskiej. Nieobecność
nieusprawiedliwiona oznacza uchylanie się od kontroli i może spowodować utratę płacy gwarantowanej.

Kontrola lekarska i okres dyspozycyjności pracownika dla kontroli
lekarskiej
Pracodawca ma prawo wysłać do
pracownika lekarza kontrolnego w
celu potwierdzenia jego niezdolności do pracy i długości tego okresu.

Nieobecność spowodowana pobytem w szpitalu, na badaniach lub
np. w aptece w celu zakupu niezbędnych leków jest nieobecnością
usprawiedliwioną i nie może być
powodem utraty pensji gwarantowanej.

Jeśli lekarz nie zastanie chorego
pracownika w domu, zostawi informację o wizycie i swoje dane kontaktowe. W tym celu pracownik
powinien trzy razy dziennie sprawdzić skrzynkę pocztową, która oczywiście musi być oznaczona danymi
osobowymi pracownika. 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
lub też całkowicie utracić prawo do
płacy gwarantowanej.

Zakaz wykonywania innej pracy w
trakcie choroby
Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest zobowiązany do
powstrzymania się od wykonywania
wszystkich prac przez siebie wykonywanych, z wyjątkiem sytuacji, gdy
jest zatrudniony również na innym
etacie lub u innego pracodawcy i
wykaże, że był zdolny do tej pracy.
Okres zwolnienia lekarskiego to
okres jego rekonwalescencji w celu
odzyskania zdrowia i zdolności do
wykonywania pracy i pracownik jest
zobowiązany do optymalnego wykorzystania tego okresu. Zabronione
jest też wykonywanie ciężkich prac
na terenie własnego domu.

Niektóre branżowe lub zakładowe
zbiorowe układy pracy lub też regulamin pracy przewidują przepis
o dyspozycyjności pracownika przez
dany okres w ciągu dnia w celu
poddania się kontroli lekarskiej.
Oznacza to, że pracownik musi w
ciągu tego okresu pozostać w domu i być gotowym do poddania się

Okres dyspozycyjności nie może
przekroczyć 4 godzin w ciągu dnia
między 7.00 a 20.00.

Ponowna niezdolność do pracy
Jeśli pracownik ponownie zachoruje w ciągu 14 dni od powrotu do
pracy po zwolnieniu lekarskim a
wykorzystał uprzednio już 30 dni
zwolnienia, to w tym przypadku
nie przysługuje mu płaca gwaran-
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towana. Pracownik zwraca się więc
do kasy chorych o wypłatę zasiłku
chorobowego. Jeśli poprzednia niezdolność do pracy była krótsza niż
30 dni, to pracodawca zobowiązany
jest do wypłaty pozostałych z sumy
30 dni jako płaca gwarantowana, a
jeśli choroba dalej się przedłuża, to
resztę dni pokrywa zasiłek z kasy
chorych.
Zwolnienie pracownika z pracy
podczas choroby
Prawo pracy w Belgii przewiduje
możliwość rozwiązania stosunku
pracy z pracownikiem podczas zwolnienia lekarskiego pod pewnymi warunkami: pracodawca musi dobrze
uargumentować zwolnienie pracownika i albo wypłacić przysługujący
mu okres wypowiedzenia lub też
zlecić przepracowanie okresu wypowiedzenia ale dopiero po powrocie
do pracy po okresie niezdolności.
Wtedy to dopiero rozpocznie się dany okres wypowiedzenia. Choroba
nie może być przyczyną rozwiązania
stosunku pracy przez pracodawcę.
Tylko w przypadku stałej niezdolności do pracy z powodu stanu zdrowia obie strony rozwiązują umowę
z przyczyn medycznych.
Więcej informacji można uzyskać
w lokalnych oddziałach ACV-CSC.
Adresy na stronach:
http://adressen.acv-online.be,
http://adresses.csc-en-ligne.be,
– wystarczy wpisać swój kod pocztowy.
Iwona Cieszyńska
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Dokuczanie w szkole

Źródło: www.univision.com

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Cartoon Network wynika, że
prawie 60 proc. dzieci zetknęło się
w szkole z dokuczaniem ze strony
innych dzieci. Ponad połowa uczniów szkół podstawowych była wyśmiewana, przezywana, a część z
nich bita przez szkolnych kolegów.
Dokuczanie, czyli forma przemocy
psychicznej, przybierającej często
formę fizycznej agresji, jest niestety coraz bardziej „popularna” i widoczna w coraz młodszych grupach
wiekowych.
We wspomnianych wyżej badaniach
uczniowie, którzy dokuczają innym,
uważani są przez rówieśników za
„odważnych”. Dlaczego? Bo takie
wartości dzieci coraz częściej wynoszą z rodzinnego domu i są wychowywane w kulcie siłowych rozwiązań. Jest to narzucony im przez
rodziców „sposób na życie”, dlatego
imponują im ci „odważni inaczej”.
Dlaczego tak się dzieje?
Przyczyn jest wiele. Zanik autorytetu
jakim dawniej była szkoła, Internet
ze swoją anonimowością i brutalnością, gdzie na każdym kroku dzieci
mogą natknąć się na różnego rodzaju formy przemocy, a także pogoń
rodziców za pieniędzmi, a co za tym
idzie osamotnienie dzieci.
Zazwyczaj wszystko zaczyna się niewinnie, dla żartu, dla zabicia czasu,
nudy. W każdej klasie są dzieci bardziej wyciszone, ulegle, nadwrażliwe, słabsze fizycznie, niepotrafiące
na przemoc odpowiedzieć przemocą. Obiektem agresji często stają się
dzieci otyłe, jąkające się, sepleniące,
lepiej wychowane, lepiej ubrane, a
nawet dobrzy uczniowie nazywani
przez rówieśników kujonami.

W grupie dzieci walczą ze sobą o to, kto będzie liderem, a
kto pozostanie na marginesie. W tej walce wygrywa
ta osoba, która umie być w
centrum – potrafi skupić na
sobie uwagę. Klasowa grupa
szybko dostrzega, że któryś z
ich kolegów czy koleżanek
jest osobą bardziej uległą.
Im ta uległość jest większa,
tym skala dokuczania też.
Zaczynają się wyzwiska, niby niewinne żarciki, aż obie
strony tracą panowanie nad
sytuacją. Dręczone dziecko –
cokolwiek nie powie – jest wyśmiewane na każdym kroku,
zaczepki przybierają na sile,
dochodzą coraz silniejsze poszturchiwania. Grupa jednoczy się
przeciwko wspólnemu „wrogowi” i
spirala się nakręca…
Zdarza się również, że dokuczanie
jest formą odwetu na kolegach za to,
co dzieje się w domu. Jeśli napastnik wyzywa, dokucza i bije możemy
przypuszczać, że przenosi do szkoły
domowe konflikty.
Moja wina
Dręczone dziecko zmaga się z poczuciem winy. Na początku uważa całą sytuację za krzywdzącą i
niesprawiedliwą. Im dłużej jednak
pozostaje w roli ofiary, tym bardziej
czuje się winne i szuka tej winy w
sobie. Coraz bardziej utwierdza się
w przekonaniu, że jest przypadkiem
beznadziejnym i niczego nie potrafi.
Godzi się z rolą ofiary, zamyka się
w sobie, gorzej się uczy, staje się
nerwowe, pobudzone, za wszystkie
szkolne i nie tylko niepowodzenia
wini wyłącznie siebie.
Dzieci, które doświadczają dokuczania w szkole, są bardzo samotne.
Nie mogą liczyć na pomoc kolegów, którzy widząc przejawy agresji szkolnych prowodyrów boją się
zareagować. Bo jeżeli powiadomią
o tym fakcie kogokolwiek, przypięta im zostanie łatka donosiciela i w
ten sposób same staną się ofiarami.
Dlatego z oddalenia i milcząco patrzą na szkolne niesprawiedliwości.
Rodzice dowiadując się o tym, że ich
dziecko pada ofiarą szkolnej brutalności – nawet tej psychicznej, najczęściej nagłaśniają sprawę, czego
dzieci boją się najbardziej. Bo wtedy na ogół narażone są na szykany
szkolnych kolegów w jeszcze większym stopniu.

Jak poznać, że dziecko doświadcza
przemocy w szkole?
Większość dzieci nie informuje
rodziców i nauczycieli o tym, że
doświadcza szkolnej przemocy.
Powody takiego milczenia są różne:
brak zaufania do rodziców, a co za
tym idzie brak wiary w zmianę sytuacji, lęk przed zemstą gnębicieli,
obawa, że nikt nie uwierzy, poczucie
winy, wstyd itp.
Rodzice muszą uważnie obserwować swoje dziecko. Jeżeli zauważą
poniższe sygnały, oznaczać to będzie, że ich dziecko stało się ofiarą
szkolonych dręczycieli:
• Narastająca niechęć do szkoły.
Dziecko kategorycznie odmawia
chodzenia do szkoły i twierdzi, że
szkoła jest głupia, nauczyciele i koledzy też.
• Coraz częstsze bóle brzucha, wymioty, osłabienie i stany lękowe,
które nasilają się przed codziennym
pójściem do szkoły. Takie same objawy występują po dłuższej nieobecności dziecka w szkole związanej z
chorobą czy feriami.
• Dziwne zachowania dziecka. Nie
odpowiada na pytania dotyczące
szkoły, ukrywa niektóre fakty. Nie
chce zapraszać szkolnych kolegów
i unika życia towarzyskiego związanego z kolegami ze szkoły.
• Dzieci będące szkolnymi ofiarami zwykle mają zniszczone przybory szkolne i brudne ubranie. Mają
problemy ze snem i z nauką, stają
się zamknięte w sobie, apatyczne
lub agresywne, wracają ze szkoły
często dłuższą drogą, myślą o sobie,
że są gorsze.
Co powinni zrobić rodzice, jeżeli
ich dziecku dokuczają inne dzieci?
Kilka rad ekspertów.
Przede wszystkim rozmawiać. Taka
rozmowa pomoże dorosłym ustalić,
jak groźna jest sytuacja i podjąć
odpowiednie kroki. Dziecko może
bać się mówić na ten temat, dlatego
niezwykle ważna jest taktowność i
delikatność rodziców.
Należy zapewniać dziecko, że może
rodzicom zaufać, a oni ze swej strony zrobią wszystko, żeby rozwiązać
jego problemy. Tłumaczyć, że sytuacja w jakiej się ono znalazło nie jest
jego winą, dziecko nie uczyniło nic
złego i w jakimkolwiek stopniu nie
jest gorsze od swoich szkolnych kolegów. A wręcz przeciwnie. Rodzice
muszą dodawać dziecku otuchy i tłu-
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maczyć, że żaden człowiek, a zwłaszcza dziecko, nie zasługuje na to, żeby
mu dokuczać.
Powinni rozszerzyć grono kolegów dziecka o osoby spoza szkoły.
Znaleźć mu zajęcia, na których bedzie się mogło wykazać i rozwijać
swoje zainteresowania. Bo każde
dziecko takowe posiada, trzeba tylko
wspólnie z nim je odkryć.
Rodzice muszą skontaktować się ze
szkołą, porozmawiać z wychowawcą
klasy i wspólnie znaleźć wyjście z zaistniałej sytuacji, kładąc nacisk na
taką formę rozwiązania sprawy, żeby
ich dziecko na tym nie ucierpiało.
Powinni prowadzić systematyczny
zapis wszystkich sytuacji przemocowych o jakich dziecko opowiada.
Notować wszystkie ustalenia poczynione z wychowawcą oraz podejmowane przez niego działania.
Kontaktować się z wychowawcą
wielokrotnie i dowiadywać się co
zostało zrobione w sprawie dziecka. Jeżeli wychowawca nie podjął
konkretnych działań, sprawę należy przedstawić dyrektorowi szkoły.
Znaleźć specjalistów (pedagogów,
psychologów), którzy mogą pomóc
dziecku i udzielić mu wsparcia.
Kolejnym krokiem może być skontaktowanie się z władzami oświatowymi, a ostatnim powiadomienie
policji, jeżeli dokuczanie przybierze
bardziej drastyczną formę.
Czego nie wolno rodzicom robić?
Nie wolno zachęcać dziecka do odwetu, bo może to spowodować eskalację problemu. Nie można zmuszać
go do odpowiedzi na zadawane pytania, tylko zdobyć jego zaufanie i
doprowadzić do sytuacji w której
dziecko się przed rodzicami otworzy.
Trzeba unikać podniesionego głosu,
gróźb i zakazów, bo tego dziecko ma
w nadmiarze na co dzień.
Nie wolno doprowadzać do konfrontacji z dręczycielem dziecka lub jego rodzicami. Taka postawa może
spowodować eskalację problemu
zarówno dla dziecka, jak dla jego
rodziców.
Pamiętaj! Jeżeli rozpoczniesz działania w obronie swojego dziecka, musisz być konsekwentny i stanowczy
aż do rozwiązania problemu.
Chociaż nie wiem jak bardzo rodzice
będą się starać i tak nie uchronią
dziecka przed spotkaniem z ludźmi niemiłymi, niesympatycznymi,
złośliwymi i agresywnymi. Nie ma
też takiej szkoły na świecie, która by

nam mogła zagwarantować, że na
jej terenie dzieci nigdy się nie biją
ani sobie nie dokuczają. Dzieci muszą wiedzieć, że życie to rywalizacja,
starcie charakterów i siły. Są jednak
takie sytuacje, kiedy dorośli muszą
natychmiast stanowczo interweniować. Chodzi o sytuacje groźne i niebezpieczne dla zdrowia, kiedy zanosi
się na użycie siły, a dzieci nie panują
nad tym co się dzieje. Także wtedy,
kiedy sytuacja w jakiej znalazło się
dziecko przerasta je i potrzebujemy
wsparcia już nie tylko emocjonalnego.
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My, rodzice, jesteśmy dorośli i odpowiedzialni. Nie załatwiamy spraw
krzykiem, wyzwiskami, groźbami
czy rękoczynami. Nie dajemy się
ponieść emocjom i nie stosujemy
przemocy.
Rozmawiajmy z dzieckiem o tym,
że ludzie są różni, różnie reagują na
pewne sytuacje, ale każdy ma swoje
prawa i trzeba ich przestrzegać. A
niekiedy bronić.
Aleksandra Dobiecka
Źródła:
parenting.pl, familyandparenting.
org , mamadu.pl, dziecirosna.pl
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Kilka słów o poczuciu
własnej wartości
Zdaje się zatem, że ze wszystkich sądów, które formułujemy na temat
siebie samych w trakcie naszego
życia żaden nie jest tak istotny jak
sąd o sobie samym.
Jednego możemy być pewni – im
większa uczciwość względem siebie
samego, im bardziej świadome i mądre jest nasze życie, tym zdrowsza
jest nasza samoocena i tym większy
mamy szacunek do samych siebie
i innych, których nie postrzegamy
jako zagrożenia.

Źródło: www.haikudeck.com

Dziś rzecz będzie o poczuciu własnej wartości. Wiele osób, które
przychodzą do mojego gabinetu,
uskarża się na problem zaniżonej
samooceny. A przecież poczucie
własnej wartości stanowi jedną z
podstawowych ludzkich potrzeb,
która jeśli jest zaspokojona, daje
nam pewność, że potrafimy racjonalnie działać, myśleć oraz stawiać
czoło życiowym, a także emocjonalnym wyzwaniom.
Poziom samooceny ma ogromny
wpływ na każdy z obszarów naszego
funkcjonowania począwszy od tego
w kim się zakochujemy po wybór
zawodu, jakość funkcjonowania w
pracy, sposób kształtowania relacji
rodzinnych i społecznych. Możemy
zatem pokusić się o sformułowanie,
że od naszej samooceny zależy czy
będziemy szczęśliwi. Tylko czy aby
na pewno wiemy czym ona jest? Co
to właściwie jest poczucie własnej
wartości? I czy można je podnieść
będąc dorosłym, w pełni ukształtowanym człowiekiem?
Z mojej wieloletniej praktyki wynika, że wyłączając z listy cierpień
choroby somatyczne, zaburzenia
samooceny są jednymi z podstawowych zaburzeń naszych czasów.
Czynią one wiele szkód począwszy
od chronicznych stanów lękowych,
depresyjnych, problemów adaptacyjnych, zachwianych relacji rodzinnych, problemów z alkoholem oraz
innymi używkami czy przemocą, a
kończąc na próbach samobójczych.

Poczucie własnej wartości sprawia,
że nie spieszymy się z wydawaniem
wyroków i sądów na temat drugiej
osoby, nie podchodzimy do nowych
relacji z natychmiastowym oczekiwaniem odrzucania czy podejrzeniem zdrady.
Właściwie rozwinięte poczucie własnej wartości oraz autonomia w działaniu i myśleniu sprawiają także, że
i nasze związki intymne są mądre
i świadome. Bo jeśli mogę się cieszyć z poczucia sprawstwa w życiu,
choćby nawet były to niewielkie
działania, jeśli wiem, że zasługuję
na miłość, to posiadam podstawy
do kochania i doceniania innych
i za zachowanie naturalne uznaję
wzajemną troskę i życzliwość w życiu codziennym.
Szacunek dla siebie samego jest
również ważnym słowem w kontekście rozmowy o poczuciu własnej
wartości. Nie wyobrażam sobie bowiem, by inni odnosili się do mnie
z szacunkiem jeśli nie szanuję samej siebie. Bo jeśli nie szanuję, to
prawdopodobnie wysyłam w świat
sygnały i zachowuję się w sposób,
który sprawi, że inni także nie będą
mnie szanować.
A zatem możemy pokusić się o
stwierdzenie, że
właściwe poczucie własnej wartości nie tylko
sprawia, że czujemy się lepiej,
ale czyni nasze
codzienne życie
zdrowszym, gdzie
z większą skutecznością i poczuciem sprawstwa
możemy reagować na wyzwania
i pojawiające się
możliwości.

Kilka wskazówek jak poprawić
poczucie własnej wartości:
1. Zaufaj sobie i uwierz, że zasługujesz w życiu na szczęście i wszystko
co najlepsze.
2. Zaakceptuj siebie takim jakim
jesteś. Daj sobie prawo do ponoszenia porażek i popełniania błędów.
Bycie chodzącą doskonałością jest
nudne i męczące.
3. Nagradzaj siebie za odniesione
sukcesy, nawet te całkiem niewielkie.
4. Bądź otwarty na to, co cię otacza,
z ciekawością i życzliwością przyglądaj się światu.
5. Każdego dnia powiedz sobie, a
jeszcze lepiej napisz na karteczce
coś miłego, coś za co się lubisz i
cenisz. Pielęgnuj w sobie te cechy
i wartości.
6. Ćwicz w sytuacjach codziennych
bycie na luzie. To sprawi, że inni
będą nas postrzegać jako pewnych
siebie, a i my sami zaczniemy dostrzegać to w oczach innych ludzi.
7. Miej własną pasję, hobby, coś co
sprawia ci radość.
8. Otaczaj się pozytywnymi i życzliwymi ci osobami.
9. Powracaj w pamięci do sytuacji,
w których znakomicie dałeś sobie
ze wszystkim radę.
10. Myśl o sobie życzliwie, ciepło i
z szacunkiem.
Praca nad własną samooceną wymaga swego rodzaju dyscypliny, jak
każda praca. Jej głównym celem jest
zbudowanie zaufania do własnego
umysłu oraz głębokie przekonanie,
że zasługujemy na szczęście i dobre
życie. A czy się opłaca? Myślę, że nic
w życiu nie opłaca się bardziej jak
praca nad samym sobą, czego sobie
i Państwu z serca życzę.
Aleksandra Szewczyk

20

Antwerpia po polsku

wrzesień 2016

Z bloga wesołej emigrantki
Ta straszna zagranica
Punkt widzenia zależy od punktu
siedzenia – tak mówią…

Pamiętam, że gdy oznajmiliśmy
wszem i wobec naszą decyzję o planowanym wyjeździe, rodzina i znajomi zaczęli kręcić głowami z niedowierzaniem. Nakazywali powtórne
rozważenie tego idiotycznego pomysłu, martwili się, odradzali na wszelkie możliwe sposoby, przestrzegali,
pukali się w czoło… bo przecież to
obcy kraj, czyli całkiem inny, czyli
niebezpieczny…

Obawiam się, że nie tylko ja słyszałam podobne rzeczy. I tak, po tego
typu kazaniach i pouczeniach, przestrogach, jedziesz, jedziesz, jedziesz
te tysiąc kilometrów czy dwa, wysiadasz z auta, autobusu, samolotu,
pociągu i… zaczynasz się dziwić, że
niebo jest niebieskie, trawa jest zielona, ludzie mają po dwie ręce i dwie
nogi, a ptaki skrzydła i pióra. Nawet
psy … szczekają.
I w tym momencie zaczyna się zabawa w „znajdź różnice”. Niektóre zauważasz od razu (np. język, ubranie,
kolor skóry), inne dopiero po dłuższym rozpatrzeniu (np. architektura,
obyczaje), jeszcze innych przyjdzie ci
szukać kilka miesięcy, a nawet lat.
Zabawa nie kończy się na samym
znalezieniu różnicy, stwierdzeniu
faktu. W tej zabawie trzeba się do
tych różnic zastosować, nauczyć,
zapoznać, oswoić, zrozumieć, zaakceptować, uznać za swoje, polubić…
Ot, cała filozofia.

Niektórzy mówili, że skazujemy
dzieci na poniewierkę, cierpienie,
niebezpieczeństwo. Inni wróżyli,
że skazujemy się na samotność, na
tęsknotę. Jeszcze inni przepowiadali, że nas tam zamordują, uprowadzą… Jednym słowem czeka nas
na zagramanicy tysiąc nieszczęść,
siedem plag egipskich i puszka
Pandory razem wzięte.

Żadna z makabrycznych przepowiedni i wróżb (życzeń?) się nie
spełniła. Życie toczy się według takich samych zasad jak w Polsce.
Rano trzeba wstać, wypić kawę,
zjeść śniadanie, użerać się z dziećmi, martwić się, gdy chorują lub się
nie uczą, cieszyć się, gdy są zdrowe i
osiągają sukcesy. Starzy chodzą do
roboty a do szkoły młodzi. Ludzie się

Pewne rzeczy trzeba zobaczyć na
własne oczy, poczuć na własnej
skórze, znaleźć się w określonej sytuacji, żeby się przekonać, jak to na
prawdę jest.
Emigracja.
Mieszkając w Polsce miałam wiele
błędnych opinii na temat życia na
obczyźnie. Nie tylko ja zresztą…

cieszą albo smucą, kochają lub nienawidzą, rodzą się i umierają.
Tak samo jak w Polsce niczego nie
dadzą ci tu za darmo, za friko, gratis,
na wszystko musisz sobie zapracować.
Jak nie zasiejesz, to nie zbierzesz.
Jak się nie nauczysz, to nie będziesz
umiał.
Jak nie będziesz pracował, to nie będziesz miał pieniędzy na nic.
Czasem (są takie momenty) odnoszę wrażenie, iż co niektórym się
wydaje, że za granicą euro rośnie na
krzaku, wystarczy wyjść od czasu do
czasu do parku i natelepać kasiory
do podołka. Wielu ludzi w Polsce ma
też problem z ciągłym (ZUPEŁNIE
BEZSENSOWNYM!) przeliczaniem
naszych emigracyjnych zarobków
na złotówki. – Zwykle tylko zarobków. Jak ja zarabiam 2 tysiące euro* to jest to właśnie 2 tysiące euro
a nie żadne 8 tysięcy złotych, bo ja
wydaję w euro według tutejszych
cen i taryf, nie polskich. Pamiętam
doskonale, jak ja to kiedyś w Polsce
przeliczałam i wiem, jak łatwo by mi
było sobie wtedy wyobrazić te moje
dzisiejsze 3 tysiące złotych czynszu
miesięcznego, gdy się zarabiało 1200
zetów. Szok bez wątpienia. Dla nas
jest to jednak dziś tylko 800 euro.
To tak jakbyście w PL płacili 800
zetów za wynajem domu z ogrodem.
Drogo? Niektóre rzeczy są tutaj stosunkowo tańsze niż w Polsce, inne
z kolei droższe.
Osobiście uważam, że ogólnie, w
Belgii, życie jest tańsze niż w Polsce.
Wielu ludzi uważa inaczej (może ciągle przeliczają na złotówki?). Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że w Polsce
pracujesz na cały etat i nigdy Cię na
nic nie stać? A tu wprost przeciwnie.
Jeden z przykładów podałam powyżej. Wynajmujemy DOM z ogrodem, podczas gdy w Polsce ledwie
na czynsz 30 metrowej klitki było
nas stać. Żadne z nas nie ma nadzwyczajnej posady. Nasze zawody
mieszczą się w granicach przeciętności, ot zwykłe robole, zarobki też
raczej zwyczajne, takie sobie, akurat.
Co ważne, mieszkamy tu zaledwie
od 3 lat i wszystkiego się dorabiamy praktycznie od zera. Jednak stać
człowieka na wszystko, co potrzebne
do normalnego życia: urozmaicone
jedzenie z bajerami, dobre ubrania,
zabawki, książki, benzynę, szkoły, le-
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karzy, dentystów, fryzjerów, kino i inne imprezy. Kupujemy na spokojnie
co jakiś czas potrzebny mebel lub
sprzęt do domu. Tutaj zakup nowego
auta jest dla nas łatwiejszy, niż w PL
był zakup nowej pralki czy lodówki
– bez żadnych wyrzeczeń jest człowiek w stanie spłacić auto w ciągu 5
lat. Chwilami człowiek nie może się
nadziwić, że może coś sobie kupić
tak zwyczajnie, po prostu. Nie to że
wszystko, co by się tylko chciało, że
od razu na raz, teraz, już. Nie, trzeba
pokombinować, przekalkulować, pomyśleć, wziąć kilka razy nadgodziny, coś odłożyć, dołożyć, przełożyć…
Ale jest łatwiej, o niebo łatwiej coś
sobie kupić.

jest umeblowane starociami. Uwielbiam kupować
rzeczy z drugiej ręki – meble, dekoracje, ubrania, bo
dzięki temu można sobie
zafundować wyjątkowe, niepowtarzalne otoczenie i wizerunek. Jednak ubieranie
się (czy meblowanie domu)
tylko i wyłącznie w to, co ci
podarują lub co znajdziesz,
jest zupełnie czym innym.
Każdy, kto musiał do szkoły chodzić w ubraniach po
babci, cioci czy chłopięcych
będąc dziewczyną lub odwrotnie, zapewne wie, jaka
jest różnica.

Jako się rzekło – na wszystko trzeba sobie zapracować. Faktem jest,
że pracujemy tu ciężej niż w Polsce.
Ale widząc korzyści, jakie ten „zachrzan” przynosi, mamy motywację
do dalszego wysiłku. Dlatego pracujemy, ile się da. Bo możemy. Bo się
opłaca. Myślę, że inaczej widzą ten
świat ci, którym w Polsce się w miarę wiodło, którym nigdy tak naprawdę niczego nie brakowało. My biedowaliśmy, dlatego teraz nie możemy
się nacieszyć swoim szczęściem. I
dlatego tak często o tym piszę, bo
się cieszę jak małpa z banana.
Czasami, gdy zabieramy naszą
Trójcę do sklepu i po godzinie wybierania, mierzenia, oglądania wychodzimy z pełnymi torbami, gdy
patrzymy na te uśmiechnięte mordeczki, wspominamy, jak w Polsce
chodziły w podartych, za małych
lub za dużych butach i ubraniach.
Mówimy do siebie: niech mają,
niech się cieszą, w Polsce by tego
nie miały. Pamiętam te pełne obaw
i poczucia winy oświadczenia moich
kilkuletnich dziewczynek „mamo,
buty mi się popsuły”. Kurde, buty!
Chłopięce trampki po jakichś sąsiadach, kuzynce, wujku, szwagrze czy
kto tam podarował…
Pamiętam te wakacje, gdy człowiek nie spał po nocach myśląc,
za co przyjdzie kupić podręczniki,
zeszyty, kredki, tornistry i cały ten
majdan szkolny, czym zapłaci ubezpieczenie, skąd wziąć 10 złotych na
wycieczkę. I tam, mimo pracy na
pełen etat, nie mogłam kupić dzieciom nowych butów czy ubrań tylko
szukałam po znajomych lub szmateksach.
Sami też idziemy raz na jakiś czas
we dwoje na posezonowe wyprzedaże i kupujemy sobie po 2 pary jeansów, T-shirtów, sukienek, butów. A
mówili, że to życie na obczyźnie jest
okropne, ciężkie i straszne…
Nie mam nic przeciwko używanym
rzeczom. Ba, całe nasze mieszkanie

Jacy są ludzie na obczyźnie też piszę
co jakiś czas. Są tacy jak w Polsce.
Niektórzy mają inny kolor skóry,
większość mówi innym niż polski
językiem, niektórzy inaczej niż my
się ubierają. Jedni są bogaci, inni
są biedni. Jedni pracują, drudzy się
opierdzielają całe dnie i czekają, aż
im manna z nieba spadnie. Zarówno
tu, jak i w Polsce, są przestępcy, złodzieje, mordercy, gwałciciele, pedofile, oszuści, są inteligentni i debile, ludzie kulturalni i chamy. Większość
jest przeciętnych. Ludzie plotkują,
kłócą się, zakochują, narzekają, imprezują, wygłupiają się – po prostu
żyją. Każde miasto, miasteczko, wioska ma swoją specyfikę – identycznie jak w Polsce. W jednej wsi czy
w jednej dzielnicy, spotkamy się z
miłym przyjęciem, bo ludzie otwarci;
w drugiej społeczności mogą minąć
miesiące, zanim nas w ogóle nas zauważą, zanim się odezwą. W trzeciej
możemy nigdy nie zostać zaakceptowani – bo nie i już, bo ludzie tacy są.
Dla wielu osób emigracja jest synonimem samotności i tęsknoty – tak
słyszałam… Ale to dotyczy chyba
tylko normalnych ludzi, do których
– jak powszechnie wiadomo – się
nie zaliczam.
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Przez całe życie chyba nie miałam
tylu dobrych znajomych, co mam teraz. Jak żarcie kocham! Ludzie piszą,
dzwonią, zapraszają, przychodzą…
Szkoda tylko, że tak mało czasu
mam na korzystanie z uroków tego
stanu rzeczy.
Na początku było faktycznie ciężko
– ani pyska do kogo otworzyć, ani
zapytać o cokolwiek, ani ponarzekać
na pogodę czy chłopa. Jednak naszych tu od groma i jeszcze trochę.
Słysząc polski zwykle mówię „Dzień
Dobry”. Efekty są różne – niektórzy
udają głuchoniemych, inni przechodzą natychmiast na francuski lub
angielski, jeszcze inni zrobią taką
minę, jakby im kto do kieszeni patrzył – no i takich najlepiej omijać
szerokim łukiem. Spora część jest
jednak normalnych i chętnie pogadają w ojczystym. Sporej części z tej
sporej części nie zobaczy się nigdy
więcej, lub znajomość ograniczy
się do wymiany uwag o pogodzie
podczas przypadkowych spotkań.
Jednak raz na jakiś czas uda się
spotkać kogoś w swoim typie i można wymienić numery telefonów czy
adresy. Ziarnko do ziarnka i jest z
kim pójść na piwo w razie nagłego
nadmiaru wolnego czasu.
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tym można spodziewać. Zapewne
tak samo, jak my mamy czasem
dziwne wyobrażenia o tubylcach,
oni mają o nas obcokrajowcach. O
Polakach (jak i o innych narodach)
krąży wiele niepochlebnych opinii
(pijaństwo, złodziejstwo, oszustwo)
i wielu autochtonów ma to na uwadze. Ale nie ma się co obrażać, wydziwiać, krytykować, tylko swoim
postępowaniem pokazać, że da się
nas lubić i można nam ufać, że porządni z nas ludzie.

Tęsknota zaś jest uczuciem zupełnie mi obcym i nieznanym. Może
zapomnieli mi zainstalować, albo
co? Choć nie… kiedyś chyba miałam zainstalowane aplikacje typu
miłość, tęsknota, zaufanie, ale szlag
je trafił jakiś czas temu i dobrze, bo
to tylko obciąża system a rzadko się
przydaje. Rozum i poczucie humoru
w zupełności wystarczy do szczęścia
(no i pieniądze, ale to rzecz nabyta).
Uczuciowo i emocjonalnie czuję się
związana tylko i wyłącznie z moimi
dziećmi, a je wszak mam przy sobie.
Czy trzeba się bać emigracji? Nie,
nie trzeba. Jednak trzeba uzbroić
się w cierpliwość, zakasać rękawy
i przygotować przysłowiowe cztery
litery do bicia, a potem zabrać się
do roboty.
Wszystko jest normalne, takie samo
jak w Polsce, czyli raz na wozie, raz
pod wozem. Raz trafisz na fajnych
ludzi w pracy, sąsiedztwie, szkole,
a raz nie. Takie jest życie. Im wcześniej się z tym człowiek pogodzi, tym
lepiej. Pamiętać trzeba, że jak nie
jest tak źle, iżby gorzej być nie mogło, to nie jest wcale źle. A jak jest, to
znaczy, że może już być tylko lepiej.
Na emigracji jest nam bez wątpienia
trudniej przez jakiś czas (jak długo,
zależy od wielu czynników) – z tym
też się trzeba pogodzić od razu, a
najlepiej jeszcze przed wyjazdem na
to przygotować. Jest nam trudniej
niż Polakom w Polsce, Belgom w
Belgii, czy Niemcom w Niemczech
z jednego prostego powodu: jesteśmy obcy. Pamiętacie może, jak do

waszej klasy przyszedł kiedyś nowy
uczeń w połowie roku? A może ktoś
do waszej wsi, dzielnicy, do waszego
bloku się wprowadził? A może zwyczajnie ktoś w rodzinie się hajtnął z
kimś obcym i przybyła wam nowa
twarz? Jak traktuje się takiego nowego na początku? Najpierw trzeba to obejrzeć z góry na dół, ocenić
ubiór, fryzurę, sposób wyrażania się.
Wypytać delikwenta o ukończone
szkoły, pochodzenie, koligacje rodzinne, zarobki, hobby. Wymienić
zdobyte informacje ze znajomymi i
przedyskutować sprawę. Jak zapewne wiecie, nie każdy się przyjmuje
od razu. Czasem mijają miesiące,
lata, zanim się zaakceptuje nową
postać w społeczności. Bywa, że nigdy to nie nastąpi.
Nie inaczej jest z imigrantami. Na
początku (pojęcie względne – czasem liczone w tygodniach, a czasem w latach) muszą się nam dobrze przyjrzeć. Dlatego trzeba się
liczyć z tym, że w pracy będą nam
patrzeć na ręce cały czas i pilnować
na każdym kroku. Zarówno pracodawcy jak i współpracownicy, bo nie
wiedzą coś za jeden, czy można ci
zaufać, czy umiesz dobrze wykonywać swoją pracę, czy jesteś odpowiedzialny i pracowity etc., etc. Można
też oczekiwać, że przetestują naszą
lojalność, uczciwość i cierpliwość.
Tak samo jest z sąsiadami. Będą
się przyglądać, oceniać, dopatrywać
ewentualnych braków i niepożądanych zachowań. Każdy chce mieć
spokój i czuć się bezpieczny, a nigdy
nie wiadomo, kim jest ten nowy co
się właśnie sprowadził i czego się po

Słyszę czasem teksty, że za granicą
nas nigdy nie będą traktować jak
swoich. Nawet mój M tak mówi… No
sorry, ale ja mieszkając w Polsce też
raczej nie zaczęłabym kogoś traktować jak swojego, gdyby nie mówił
dobrze po polsku. Jeśli wejdziesz
między wrony, musisz krakać jak
i one.
Nie ma co oczekiwać, że tubylcy zaczną się uczyć polskiego, bo to my
tu jesteśmy gośćmi, a nie na odwrót.
Przeto mamy trudniej niż ci, którzy
są u siebie, bo nie tylko musimy pracować, ale musimy się też wykazać
i pokazać od jak najlepszej strony,
musimy zostać przeegzaminowani
na wszelkie możliwe sposoby przez
różnych ludzi, musimy się zapoznać z prawami, zasadami i zwyczajami, które są często odmienne,
niż te, wśród których dorastaliśmy.
Jednocześnie musimy się nauczyć
nowego języka oraz tutejszego myślenia.
Żeby było lepiej, najpierw musi być
gorzej. Droga jest kręta i mozolna,
ale warto ją pokonywać.
*nie zarabiam 2 tysięcy :-)
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

Dom jest tam gdzie jestem ja...
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Przegląd
prasy
polskiej
Skazani bez wyroku
Co roku do polskich sądów trafia
blisko półtora tysiąca oskarżeń o
rodzicielską pedofilię. Wiele zarzutów stawianych przez matki podczas
spraw rozwodowych, to opowieści
wyssane z palca, często efekt zemsty byłej żony przeciwko byłemu
mężowi. Nawet 150 polskich ojców
rocznie pada ofiarą niesłusznego
oskarżenia o pedofilię. Najczęściej
oskarżani są ojcowie, którzy spędzają dużo czasu z dziećmi i poświęcają
im każdą wolną chwilę.
Jak twierdzą specjaliści, scenariusze takich historii są przewidywalne: kiedy związek ulega rozpadowi,
matka usiłuje odseparować ojca
od dziecka. Zaczyna je wypytywać,
gdzie i jak tatuś je dotykał. Nagrywa
dziecko i z tymi wątpliwymi dowodami idzie do sądu, żeby założyć
sprawę. To bardzo popularny sposób na zemstę w majestacie prawa.
Niektóre kobiety są tak przepełnione emocjami, tak przekonujące w
bezpodstawnych oskarżeniach, że
same zaczynają w nie wierzyć.
Często strona oskarżająca nie zdaje
sobie sprawy, jak mocno krzywdzi
dziecko. Po pierwsze: nawet jeżeli
się okaże, że oskarżenie jest bezpodstawne, dziecku trudno będzie
po czymś takim ułożyć poprawne
relacje z ojcem. Po drugie, piętno
wykorzystania seksualnego jest,
niestety, dotkliwe.
„Wprost”
Dzięki programowi 500+ matki zabierają dzieci i wyprowadzają się z
patologicznych domów
Pani Marta, matka siedmiorga
dzieci, mieszkanka niewielkiej wsi
w województwie lubelskim, była
przez męża pijaka bita przez ponad
10 lat. Rodzina była pod nadzorem
kuratora i miała założoną Niebieską
Kartę. – Nie mogłam odejść, bo nie
miałam pieniędzy i bałam się, że
zabiorą mi dzieci do domu dziecka.
Mąż też mnie straszył, że zostaną z
nim, bo ja nie mam pracy. A podnosił rękę także na nie – opowiada
kobieta.
Wybawieniem okazało się 500+, w
ramach którego pani Marcie przyznano 3,5 tys. zł. Pieniądze za trzy

miesiące dostała jednego dnia. – Nie
zastanawiałam się ani chwili. Za 500
zł wynajęłam drewniak w naszej wsi
i zabrałam do niego dzieci – opowiada. Takich przypadków jest więcej.
Jeśli rzeczywiście program 500+ spowoduje zmniejszenie skali przemocy domowej, to należy się tylko cieszyć – mówi Małgorzata Druciarek
z Obserwatorium Równości Płci
przy Instytucie Spraw Publicznych.
Kobiety, nie mając własnych pieniędzy, są skazane na łaskę i niełaskę oprawcy. Pieniądze z 500+ to
wyciągnięcie do nich ręki – dodaje
ekspertka.
Przemoc domowa nie jest zjawiskiem marginalnym. Statystyki policji mówią o 97 501 przypadkach
w 2015 r., a ponad 76 tys. osób było
podejrzewanych o stosowanie przemocy wobec najbliższych. Ofiarami
przemocy było blisko 70 tys. kobiet i
ponad 17 tys. dzieci. Z powodu przemocy w rodzinie odebrano z domów
275 dzieci i umieszczono je w rodzinach zastępczych.
„Rzeczpospolita”
Pieniądze idą na samochody,
choć miały iść na dzieci
Program Rodzina 500+ miał wspomóc finansowo rodziny i zachęcić
pary do prokreacji. Na razie jego
efekty widać już na ulicach, w postaci większej liczby samochodów. W
zaledwie 6 miesięcy do Polski ściągnięto prawie pół miliona starych aut,
a dokładnie 448 252. To aż o 16,3%
więcej w porównaniu do 2015.
Znaczną popularnością cieszą się
starsze, liczące ponad 10 lat pojazdy
takich marek jak VW, Ford, Renault
i Opel. Specjaliści z branży motoryzacyjnej jednogłośnie twierdzą, że
tak duży wzrost w imporcie samochodów używanych odnotowano tuż
po wejściu w życie programu 500+.
Najzwyczajniej w świecie auta zaczęły kupować te osoby, których dotychczas nie było na nie stać.
W liczbie rejestrowanych samochodów używanych, sprowadzonych
w 2016 roku, przoduje województwo Wielkopolskie (58 187 sztuk),
Mazowieckie (53 561 sztuk) i Śląskie
(45 107 sztuk).
W Starostwie Powiatowym w
Białymstoku do 22 czerwca zare-

jestrowano 3282 pojazdy, o 8 proc.
więcej niż w tym samym okresie
2015 roku. Jeszcze większy „skok”
widać w stolicy woj. Podlaskiego.
Zarejestrowano tam 3621 aut osobowych, czyli o ponad 500 (16,6 proc.)
więcej niż w ub.r. W Łomży wzrost
wyniósł aż 24 proc. (1303 samochody). Wcześniej w tych miastach
liczba nowych rejestracji wahała
się albo rosła, ale zaledwie o kilka
procent.
poranny.pl, antyradio.pl
Drogowi piraci
Polscy kierowcy od 2005 roku spowodowali na zagranicznych drogach
ponad 429 tys. wypadków. Statystykę
tę podbił szczególnie rok 2015.
W 2015 roku w krajach objętych systemem zielonej karty nasi rodacy
doprowadzili do 52 tys. takich zdarzeń. To o 11 proc. więcej niż rok
wcześniej. Najwięcej wypadków i
kolizji z udziałem Polaków zdarza
się na drogach państw, które są celem emigracji zarobkowej albo leżą
na szlakach handlowych. Nasi zmotoryzowani stanowią coraz większe
zagrożenie na zagranicznych drogach. Przyczyny to poczucie bezkarności, brawura, brak umiejętności i
zaniedbanie przygotowania do prowadzenia pojazdu w warunkach innych niż krajowe. Z kolei na naszych
drogach największe zagrożenie stanowią Niemcy. Na drugim miejscu
są Litwini.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Do Niemiec przez Polskę
W pierwszym półroczu tego roku,
3514 cudzoziemców, czyli o 262 więcej niż w tym samym okresie roku
ubiegłego, wjechało albo próbowało
się dostać nielegalnie do Polski – wynika ze statystyk Straży Granicznej.
Najwięcej wśród zatrzymanych było
Ukraińców (1,9 tys., czyli o około 100
więcej) oraz Rosjan (ich ujawniono
296, czyli o blisko 80 więcej).
Na trzecim miejscu znaleźli się obywatele Turcji, których w tym roku
stwierdzono 151 – to prawie dwukrotnie więcej niż w tym samym
czasie w ubiegłym roku.
Trzykrotnie wzrosła liczba Syryjczyków złapanych na nielegalnym
wjeździe do Polski – z 25 w pierwszym półroczu 2015 r. do 81 w tym
samym czasie 2016 r. Więcej było
także Irańczyków (wzrost z czterech
do 34), Afgańczyków (z dziewięciu
do 31) oraz Libańczyków (z sześciu
do 16). Najczęściej celem podróży –
jak sami przyznawali zatrzymywani – były Niemcy. Najwięcej fałszywych dokumentów mieli przy sobie
Ukraińcy, Turcy i Białorusini.
„Rzeczpospolita”
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Zmniejsza się liczba ludności naszego kraju, ale rodzi się więcej
dzieci
W końcu czerwca ludność Polski
liczyła 38 mln 422 tys. i była o 15
tys. mniejsza niż w końcu ubiegłego
roku oraz o 27 tys. niższa niż przed
rokiem – wynika z szacunków GUS.
To przede wszystkim efekt tego, że w
pierwszym półroczu liczba zgonów
była w naszym kraju o prawie 9 tys.
większa niż ilość urodzonych dzieci.
Z danych GUS wynika, że w I półroczu przyszło na świat ok. 191 tys.
dzieci – o prawie 10 tys. więcej niż
przed rokiem.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Polskie dzieci dłużej na garnuszku
rodziców
Polacy usamodzielniają się coraz
później. Ponad 40 proc. osób powyżej 50 lat przyznaje, że mieszkają z
nimi dzieci. Prawie 60 proc. osób powyżej 50. roku życia przyznaje, że co
miesiąc daje pieniądze dzieciom lub
wnukom.
Gotówka to nie jedyna forma pomocy. 34 proc. respondentów wciąż
mieszka ze swoimi dziećmi w jednym gospodarstwie domowym,
a 8 proc. z wnukami. – Głównym
powodem wspólnego zamieszkiwania są względy ekonomiczne, m.in.
trudna sytuacja na rynku pracy,
niepewność zatrudnienia i niskie
zarobki które powodują, że młodzi
odwlekają decyzję o wyprowadzce
z rodzinnego domu.
Na pomoc rodziców lub dziadków
najczęściej mogą liczyć mieszkańcy wschodnich oraz zachodnich
krańców Polski. W województwie
podkarpackim bliskich wspomaga
aż 72 proc. ankietowanych, a w lubelskim i podlaskim 61 proc.
Jeśli chodzi o wschód kraju, zaskoczenia nie ma. Liczne badania
pokazują, że tam więzi rodzinne są
silniejsze niż w innych regionach.
To tereny bardzo tradycyjne, ludzie
są bardzo przywiązani do religii.
Rozpada się tam najmniej małżeństw, najmniej dzieci rodzi się w
związkach pozamałżeńskich.
O finansowym wspomaganiu dzieci decyduje też poziom zamożności.
Mieszkańcy dużych aglomeracji
znacznie chętniej dają pieniądze
bliskim (55%) niż ci ze wsi (37%).
Pomoc materialna lub wspólne
mieszkanie to nie jedyna pomoc, jaką oferują Polacy 50+. – Aż 11 proc. z
nich bierze kredyty na bliskich.
wiadomości.wp.pl
Raz u mamy, raz u taty.
Po rozwodzie rodzice częściej dzielą
się opieką nad dziećmi po połowie.
W sprawach o rozwód w 2015 r.

wydano blisko 40 tys. orzeczeń.
Wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom powierzono
w blisko 14 tys. spraw – wynika z
najnowszych danych Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Wśród takich orzeczeń coraz więcej
jest tych, które stanowią o naprzemiennej opiece rodziców nad dzieckiem. Jeszcze dwa lata temu takie
wyroki były sporadyczne, w ostatnich ośmiu miesiącach odnotowano
ich już ok. 500 w całym kraju.
29 sierpnia 2015 r. weszła w życie
nowelizacja przepisów kodeksów:
rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. Wprowadziła
ona instytucję opieki naprzemien-
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nej, według której dziecko po rozwodzie przebywa raz u jednego rodzica,
raz u drugiego, w równych okresach
czasu np. po dwa tygodnie. Zdaniem
psychologów powoduje to destabilizację życia dziecka, które ciągle
musi zmieniać otoczenie.
Z raportu „Orzekanie o pieczy naprzemiennej” przygotowanego przez
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
wynika, że w ponad 43 proc. spraw
sądy zdecydowały o takiej formie
opieki, mimo silnego konfliktu między rodzicami.
„Rzeczpospolita”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Wyszperane z sieci

„Droga rodzino, nadejdzie dzień, kiedy rzucę Was w
diabły” – wyznanie przemęczonej Matki Polki ”
„ogarniesz dzieciaki? Kupisz to i
tamto? Zadzwonisz do hydraulika?”.
Ależ oczywiście, że zadzwonię, kochany. Zrobię jeszcze milion rzeczy,
w końcu przecież nie pracuję. Albo
inaczej: mam mniej ważną pracę od
Twojej.
Frunę do popołudnia. Szef też lubi
jak jestem niezastąpiona. No więc
ogarniam, ogarniam. Mailiki, raporciki i rozmówki w kuchni. O
17: 00 wybiegam z pracy i płynnie
przechodzę do drugiego kieratu. (O,
napisałam kieratu, chodziło mi tylko o to, że przechodzę do boskiego,
drugiego świata).
– Mamooooo, co dzisiaj na obiad?!
– Makaron?????? Nieeee, chcę kotlet.
– Nieeee, chcę kurczaka.
– Nienawidzę kurczaka, dlaczego
nie zrobiłaś sałatki?
– Nie będę jeść tego szpinaku.
– O, tylko tyle na obiad?!

Źródło: www.mamadu.pl

Tak, wiem. Sama doprowadziłam
do tego, że robię wszystko. Ale
kiedy proszę „pomóżcie”, każde z
Was ma milion rzeczy do zrobienia.
Więc może kiedy Wy mnie poprosicie o coś kolejny raz, ja napiszę:
„Pa pa, zniknęłam”.
O, dzień dobry kochany dniu, wstałam dziś o piątej. Wywieszałam pranie z wczoraj, ogarniałam kuchnię
(kochany Najstarszy Synu, czy po
twoich nocnych fazach jedzeniowych mógłbyś chociaż zamykać
szafki?! Ach, wiem, nie mógłbyś.
Dziękuję. To ja, Twoja matka).
Pojechałam na zakupy. To jest nieprawdopodobne ile trójka dzieci i dorosły facet potrafią zjeść. Mogłabym
w zasadzie nie wychodzić z kuchni, i
z marketu też. Co ugotuję i kupię – i
tak za mało.
O czym ja mówiłam? A, że witaj dniu.
Wstajecie sobie rano na śniadanie.
Tak, robicie w świeżo wysprzątanej
kuchni raban. Czy ja sprzątałam? O,
chyba nie sprzątałam. Od dziś mówcie mi Syzyf. Potem szykuję Was do
szkoły i przedszkola, odwożę Was jak
prawdziwa służąca. Żebym chociaż
usłyszała: „Kochana mamo, dzięku-

ję”. Ale gdzież. Słyszę: „Dlaczego się
spóźniamy?”, „Zapomniałaś o stroju?! A, dobra, nie zapomniałaś”. Od
Najstarszego znudzone: „Mama, co
się czepiaaaaasz”. Ukochany mężczyzna, mąż w sensie. Tak, kiedyś
przynosił mi kwiaty, mówił nawet
kocham, teraz kocha pisać SMS-y:

Jestem bardzo uśmiechniętą i spokojną matką, i żoną. Odpowiadam
na te pytania cierpliwie. Nerwy to
zło. O, jakie straszne zło. Kobieta
to strażniczka domowego ogniska.
Ona ma nerwy – udziela się całej
reszcie. Nie można się złościć.
Więc podaję, rozdaję. Oczywiście,
mówię: „Pozmywaj”, „Posprzątaj zabawki”, „Odłóż rzeczy na miejsce”.
Chwilę działa, za chwilę już tornado.
Mama posprząta. Wiadomo.

Źródło: www.kobietasukcesu.pl

Antwerpia po polsku

wrzesień 2016

31

Ciągniemy w tym rodzinnym cieple do wieczora. Ogarniam Waszą
przestrzeń, swoją. Wymyślam gry
i zabawy. Odpowiadam na miliony
pytań. Wkładam naczynia do zmywarki, ze zmywarki. Myję podłogę.
I przysięgam, myślę, że kiedyś po
prostu wyjdę z domu i nie wrócę.
Tak czuję! Doczołguję się do nocy. Och, jeszcze pozmywam, och,
jeszcze powieszę pranie, posprawdzam czy jesteście przykryci, ukoję.
Opowiem bajki, przytulę. Oto ja, perfekcyjna matka, żona i kochanka.
A pamiętacie, był taki film. Polski:
kiedy matka po prostu wyjechała
na kilka tygodni. Zostawiła kartkę:
„Ściskam, poradzicie sobie przez
chwilę”. I australijski: kiedy matka
i żona zostawiła po prostu nagranie.
„Już nigdy nie wrócę”.
Drogi mężu,
bo po prostu nie słuchasz, gdy proszę Cię o pomoc. Mówisz: „zaraz”, a
„zaraz” nie nadchodzi. Więc jestem
trochę zmęczona. Krzyczę: „zmęczonaaaaaa jestem”. Mówisz: „za
chwilę, kotku”. No to ja też zniknę.
Ale tylko na chwilę, dobra? Musisz
tylko ogarnąć zakupy, trójkę dzieci,
hydraulika. I tak dalej.
Drogi najstarszy synu,
chciałabym, żebyś zobaczył jak to
jest nie mieć matki na zawołanie. No,
niestety, ja nie mogę Ci powiedzieć:
„spierda…..aj” , choć Ty mówisz mi
to całym sobą. Swoim bałaganem w
pokoju, otwartymi szafkami, minami i nieustannym fochem. Wcale
nie tak łatwo jest być dobrą matką,
choć myślisz na pewno, że to taka
prostota. To spróbuj za dwadzieścia
lat być miłym dla kogoś, kto w ogóle
tego nie docenia i totalnie non stop
się na Ciebie wkurza.
Droga średnia córko,
jestem zmęczona tym, jak przewracasz oczami i mówisz: „Dasz mi telefon?” „Nie, nie dam”. Znów przewracasz oczami. Porównujesz mnie

Źródło: www.mamadu.pl

z matką A. i B. i C. Miła moja, czy ja
Ci mówię, że nie jesteś idealną córką? Czy ja śmiem Ci powiedzieć, że
jesteś ciut za okrągła, a córka mojej przyjaciółki zna lepiej angielski,
zdobyła mistrzostwo w pływaniu?
Ależ nie, ja jestem matką wspierającą. Ty za to nieustanny foch i porównywanie. Więc też mam ochotę
zniknąć czasem, żebyś zrozumiała,
że dobra matka to wcale nie taka
codzienność.
No i moja najmłodsza córko,
ze wszystkimi: „Mamo, daj”,
„Mamooo, a ona”, „Pobaw się”. Masz
cztery lata i totalnie mnie zdominowałaś. Kroję fasoleczkę i kurczaczka
jak sobie życzysz, wychowuję Cię w
klimacie „rodzicielstwa bliskości”.
Mam dość. Kiedyś Cię uduszę. Tak
czuję…
Więc naprawdę dla nas wszystkich
będzie lepiej, że zniknę. Napiszę:
– rozwieście pranie,
– ułóżcie rzeczy w szafkach,
– zmyjcie podłogę,
– zadzwońcie do hydraulika,
– zaszczepcie psa,

Mgr Monika Maria Młodzianowska

Psycholog, pedagog, terapeutka
Trenerka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Organizuje:
 Stacjonarne sesje coachingowe Szkoły dla Rodziców w grupach
lub indywidualnie na terenie Belgii : Bruksela , Leuven , Antwerpia.
 Konsultacje terapeutyczne stacjonarne lub online.

Kontakt:
E-mail: maria.monika.35@gmail.com

Tel: +32.479 66 80 78

– ułóżcie papiery,
– zapłaćcie za gaz, prąd, i czynsz,
– zjedzcie obiad,
– zadzwońcie do babci, cioci na imieniny/ urodziny,
– idźcie na basen (kostiumy są w
trzeciej szafce od dołu), klapki w
szarej komodzie,
– bądźcie dla siebie mili,
– posprzątajcie po posiłku,
– zmieńcie pościel,
– rozmawiajcie ze sobą,
– grajcie we wspólne gry.
I tak dalej, i tak dalej…
Może docenicie to, że jestem, a nie
będziecie traktować mnie jak panią:
„przynieś, wynieś, podaj, pozamiataj”. Bo serio, nie jest łatwo ogarnąć
rodzinną przestrzeń.
Zadzwońcie jak to wszystko ogarniecie, bo wymiękam.
– Wasza Perfekcyjna żona i matka.
PS. Tak, wciąż Was kocham. Ale potrzebuję odetchnąć. ODETCHNĄĆ.
Katarzyna Troszczyńska,
mamadu.pl
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„Najlepiej spożyć przed…”,
„Należy spożyć do...”

Jak czytać daty ważności na opakowaniach?

Źródło: www.forbes.pl

Zanim włożymy produkt do sklepowego koszyka, powinniśmy spojrzeć na datę jego przydatności do
spożycia. Niestety, nie wszyscy
orientujemy się w oznaczeniach
zawartych na opakowaniach, często dlatego, że nie potrafimy ich
prawidłowo odczytać. Data przydatności nie jest dla klienta pełną
i wyczerpującą informacją, a do tego producenci używają różniących
się znaczeniowo zwrotów. Jednak
zrozumienie informacji podanych
na etykietach produktów spożywczych jest niezbędne, aby ich spożywanie było bezpieczne dla zdrowia.
Na opakowaniach produktów spożywczych stosowane są dwa rodzaje
oznakowania daty: „należy spożyć
do… (podany jest dzień, miesiąc,
rok)”, oraz „najlepiej spożyć przed…”
albo „najlepiej spożyć przed końcem…”.
„Należy spożyć do…”, czyli termin
przydatności do spożycia.
Taka informacja oznacza termin, po
upływie którego produkt spożywczy
w żadnym wypadku nie nadaje się
do zjedzenia. Jest to bezwzględne
zalecenie. Spożycie takiego przeterminowanego produktu naraża nas
na poważne problemy zdrowotne.
Zawarta na opakowaniu data przydatności do spożycia ma sens tylko
wtedy, kiedy dany produkt był przechowywany we właściwy, wskazany
przez producenta sposób. Jeżeli nie,
jego faktyczna przydatność mogła
minąć wcześniej, niż mówi wskazana na opakowaniu data.

Określenie „Należy spożyć
do…” producenci umieszczają na najmniej trwałych
i łatwo psujących się produktach żywnościowych.
Zaliczamy do nich np.:
świeże mięso, świeże ryby,
garmażerkę, jogurty, niepasteryzowane soki, mleko pasteryzowane.
Przy produktach nietrwałych
istotne jest, by przestrzegać
wskazówek dotyczących ich
przechowywania i stosowania. W przeciwnym razie
żywność szybciej się zepsuje
i może spowodować zatrucia
pokarmowe.
Po upłynięciu daty ważności produkt spożywczy nie może być w
sprzedaży.
Przedłużenie przydatności do spożycia produktów nietrwałych
Najlepszą metodą jest mrożenie.
Zamrażając jedzenie od razu po zakupieniu, przedłużamy jego trwałość, czyli termin przydatności do
spożycia.
Należy jednak przestrzegać zasad
zamrażania żywności, a w szczególności zaleceń, które znajdują się na
opakowaniu np.:
• „przechowywać w stanie zamrożonym do daty przydatności do spożycia”,
• „nie rozmrażać przed gotowaniem”,

• „przed użyciem dokładnie rozmrozić i zużyć w ciągu 24 godzin”.
„Najlepiej spożyć przed”, lub
„Najlepiej spożyć przed końcem”,
czyli data minimalnej trwałości.
Powyższe terminy określają datę minimalnej trwałości, do której środek
spożywczy zachowuje swoje właściwości pod warunkiem, że jest prawidłowo przechowywany. Po upłynięciu tego terminu żywność nadal
nadaje się do jedzenia, ale tylko w
sytuacji przestrzegania zaleceń odnoszących się do sposobu jej przechowywania, a opakowanie nie może być naruszone. Po przekroczeniu
tej daty producent nie gwarantuje
już tej samej jakości produktu. Może
on tracić smak, zapach, kolor, konsystencję. Taki produkt jest jednak
nadal zdatny do spożycia.
Producenci nie mają wymogu
oznaczania datą minimalnej trwałości produktów takich jak: świeże
owoce i warzywa, sól kuchenna, cukier w stanie stałym, ocet, wyroby
piekarnicze i cukiernicze, napoje o
zawartości alkoholu wynoszącej 10%
objętości i więcej.
Jeżeli produkt, na którym widnieje określenie „najlepiej spożyć
przed…”, został otwarty, należy
bezwzględnie dostosować się do
znajdujących się na opakowaniu
wskazówek, takich jak np. „należy
spożyć w ciągu trzech dni od otwarcia opakowania”.

Źródło: www.urzadzone.pl

Antwerpia po polsku

wrzesień 2016

Data minimalnej trwałości jest
umieszczana na takich produktach
jak np.: mrożonki, art. suszone (np.
herbata, makaron), konserwy, produkty chłodzone (np. pierogi), olej
roślinny czy czekolada.
Nowe regulacje
Unia Europejska zamierza wprowadzić zmiany, które spowodują,
że niektóre produkty żywnościowe
nie będą musiały posiadać terminu
ważności. W tej kategorii znajdą
się między innymi: ryż, makaron,
kawa, herbata, sól, cukier, ocet,
dżem, kasza, konserwy rybne, salami, miód, sery żółte, suche kiełbasy.
Konsumenci mają sami oceniać, czy
produkty z tej listy będą się nadawać
do spożycia. Oczywiście, będzie to
możliwe, jeśli na produkcie będzie
podana data produkcji.
Co to oznacza w praktyce? Ni mniej
ni więcej tylko to, że bez obaw będziemy mogli „przeterminowaną”
paczkę makaronu czy ryżu otworzyć, ugotować i zjeść. Pod warunkiem oczywiście, że dany produkt
przechowywany był w odpowiedniej
temperaturze. W takim wypadku taki makaron może przetrwać znacznie dłużej, niż wynikałoby to z daty
produkcji na opakowaniu.
Według Komisji Europejskiej
brak terminu ważności na niektórych produktach spowoduje dużą
oszczędność żywności.
W wielu przypadkach podana data ważności artykułu spożywczego nijak ma się do rzeczywistości.
Producenci brązowego ryżu twierdzą na przykład, że nadaje się on
do spożycia nawet po pól roku od
chwili, kiedy data jego ważności
staje się nieaktualna. Według USA
Emergency Supply brązowy ryż w
odpowiedniej temperaturze może
leżeć nawet 30 lat. Rozbieżność
czasowa rzeczywiście jest ogromna i
niekoniecznie brązowy ryż powinien
czekać 30 lat, aż zostanie skonsumowany.
Pewne jest, że niektóre produkty
spożywcze nadają się do jedzenia
po upływie terminu ważności. Ale
należy je odpowiednio przechowywać. Ryż w plastikowej torebce czy
uszczelnionym słoju, będzie dłużej
nadawał się do spożycia niż ryż w
opakowaniu papierowym. Dżemy i
inne przetwory warzywno owocowe
także mają dłuższą przydatność, niż
wskazywałaby data na opakowaniu.
W dużej mierze jest to zasługa cukrów (ewentualnie soli, jak w przypadku ogórków kiszonych), które
mają doskonałe właściwości konserwujące. Oczywiście muszą one

33

być naprawdę szczelnie
zapakowane.
Pamiętajmy!!!
Każdy producent żywności zobowiązany
jest do informowania
konsumenta o trwałości danego produktu
spożywczego, sposobie
jego przechowywania
i przygotowywania
do bezpiecznego spożycia. Obowiązek ten
wynika z rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej nr
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.
Producenci nie mają
obowiązku oznaczania datą minimalnej trwałości produktów takich
jak: świeże owoce i warzywa, sól kuchenna, cukier w stanie stałym, ocet,
wyroby piekarnicze.
Na opakowaniu produktu spożywczego powinna się znaleźć informacja o jego poprawnym przechowywaniu, aby konsument wiedział, jak
go bezpiecznie przechowywać, aby
zachować barwę, smak, zapach oraz
wartość odżywczą. Trwałość produktu spożywczego określa wiele czynników. Są to m.in.: skład chemiczny,
mikroflora, sposób pakowania i warunki przechowywania.
Pamiętać należy, że produkty, które wymagają przechowywania w
lodówce, mają w niej ściśle określone miejsce. Te, które wymagają
stosowania niższych temperatur,
na przykład surowe mięso i ryby,
należy umieszczać na najniższym
poziomie. Mleko i jego produkty,
wędliny, a także wszystkie produkty,
które zgodnie z deklaracją producenta po otwarciu
należy trzymać w
lodówce, przechowujemy na środkowych lub górnych półkach. W
dolnej szufladzie
lodówki trzymamy
warzywa i owoce,
natomiast jajka na
drzwiach lodówki.
Miejsce mrożonek
jest oczywiście w
zamrażalniku.
Produkty, na których nie zostały
przez producenta
określone warunki przechowywa-

Źródło: www.sfora.pl

nia, umieszczamy w stosunkowo
chłodnym suchym i zaciemnionym
miejscu w temperaturze maksymalnie do 18°C. Opakowanie żywności
zapakowanej próżniowo musi być
szczelne. Taki sposób pakowania
ma za zadanie przedłużyć trwałość
żywności, a termin przydatności do
spożycia w tym przypadku dotyczy
sytuacji, gdy opakowanie jest nienaruszone.
Czytajmy zatem uważnie etykiety i
postępujmy zgodnie z zaleceniami.
Jednocześnie pamiętajmy, że producenci w wielu przypadkach specjalnie skracają okres przydatności do
spożycia, dzięki czemu zarabiają na
nas jeszcze więcej pieniędzy, a tony
żywności lądują na śmietniku.
Hanna Korcz
Źródła:
Poradnikzdrowie.pl,
natemat.pl, niemarnuje.pl,
calkiemzdrowo.pl

Źródło: www.dom.siostraania.pl
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Gorączka u dzieci.

Jakie leki podać, jak je dawkować?
Gorączka pojawiająca się u dziecka
jest sytuacją częstą i dla rodziców
bardzo stresującą. Mają dużo pytań dotyczących postępowania w
takich sytuacjach oraz prawidłowego stosowania leków.
Co to takiego „gorączka”? – Jest to
objaw, a nie choroba. Gorączka to
fizjologiczna reakcja obronna organizmu, która zostaje wywołana przez
rozwijający się lub trwający proces
chorobowy. Temperaturę nieprzekraczającą 38°C określa się stanem
podgorączkowym. Temperatura ciała wynosząca od 38°C do 38,5°C, to gorączka umiarkowana. Temperatura
powyżej 38,5°C, to gorączka wysoka.
Nie trzeba się spieszyć z podawaniem leków przeciwgorączkowych,
ponieważ podwyższona temperatura
ciała skraca czas trwania choroby,
łagodzi objawy infekcji i pobudza
układ odpornościowy do walki.
Leki obniżające gorączkę należy
podawać dziecku dopiero w sytuacji, kiedy temperatura ciała wzrasta
powyżej ok. 38,5°C. Jeżeli temperatura ciała u dziecka jest niższa niż
ok. 38,5°C, dziecko jest w dobrej
kondycji a w przeszłości nie miało
drgawki gorączkowej, nie należy
podawać mu leków obniżających
temperaturę. Odstępstwem od reguły jest sytuacja, kiedy dziecko ma
temperaturę ciała niższą niż 38,5°C,
ale w przeszłości źle znosiło podwyższoną temperaturę i występowały u
niego drgawki gorączkowe.

Źródło: www.mataja.pl

Nie zawsze lek przeciwgorączkowy
powinien być podany dziecku dopiero przy temperaturze powyżej
38,5°C. Jeżeli gorączka jest o „dwie
kreski” mniejsza, a pociecha źle się
czuje, lekarstwo trzeba mu zaaplikować od razu. Przebieg temperatury
u dzieci jest różny, niektóre z nich
przy 38,5°C będą biegać i się bawić,
u innych temperatura zaledwie 37°C
i kliku kresek sprawia, że czują się
źle, są apatyczne, nie chcą jeść.
Zdarza się również, że przy infekcji
jednego rodzaju dziecko dobrze znosi podwyższoną temperaturę, a przy
innej nie.
Co ciekawe, badania naukowe dowiodły, że dłonie matki, to całkiem
precyzyjne narzędzie w wykrywaniu
gorączki u dzieci. Matki nawet w
80% przypadków prawidłowo rozpoznają gorączkę u swojego dziecka.
Jakkolwiek nie należy ignorować
matczynych pomiarów, warto jednak potwierdzić rozpoznanie za pomocą termometru.
Dziecko gorączkuje. Co robić?
Każde dziecko inaczej reaguje na
podwyższoną temperaturę. Dopiero
temperatura powyżej 38,5°C wymaga obniżenia poprzez zastosowanie
leków przeciwgorączkowych we
właściwych dawkach. Wysokość
gorączki nie ma związku z rodzajem
choroby. Przy błahych infekcjach wirusowych temperatura może wynosić do 40°C i odwrotnie – poważnym
chorobom może towarzyszyć nieznacznie podniesiona temperatura.

Nie można zmuszać gorączkującego
dziecka do jedzenia, najważniejsze
jest dbanie o prawidłowe nawodnienie, dlatego musi pić więcej niż
zwykle. Niemowlęta karmione naturalnie trzeba częściej przystawiać do
piersi, przy czym nie można przedłużać na siłę karmienia, tylko zwiększyć jego częstotliwość. U dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym
należy wprowadzić dodatkowe płyny
– wodę przeznaczoną dla niemowląt,
herbatki itp.
Gorączkującego dziecka nie można
przegrzewać. To utrudnia walkę z
gorączką i ogranicza utratę ciepła.
Pomieszczenie, w jakim przebywa
chore dziecko, musi mieć optymalną temperaturę, a ono samo lżejsze
ubranko czy okrycie. Gorączkujące
dziecko nie musi leżeć cały czas w
łóżku, ale powinno unikać forsownych zajęć.
Kąpiel w letniej wodzie (o 1 stopień
niższej niż temperatura ciała dziecka), a właściwie zraszanie dziecka
taką wodą jest wskazane jedynie w
przypadku jeśli temp. ciała wynosi
40°C lub więcej i nie spada po pół
godz. od podania leków przeciwgorączkowych. Jeśli w czasie takich
zabiegów dziecko trzęsie się, trzeba
zwiększyć temperaturę wody lub zakończyć kąpiel i poczekać na działanie leków. Jeśli w ciągu dwóch kolejnych godzin nie nastąpi poprawa,
trzeba wezwać lekarza.
Jakie leki podawać dzieciom?
Kilkanaście lat temu Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) po serii badań klinicznych ogłosiła, że
lekiem najbezpieczniejszym, czyli
tak zwanym lekiem pierwszego wyboru u niemowląt i małych dzieci,
jest paracetamol. Można podawać
go dziecku już od pierwszych dni
jego życia, w przeciwieństwie do
ibuprofenu, który można stosować
u dzieci dopiero od 6. miesiąca życia
(część źródeł podaje od 3. miesiąca).
Paracetamol jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
Ibuprofen również, ale jego właściwości są znacznie silniejsze, wykazuje on ponadto działanie przeciwzapalne, czyli działa tam, gdzie
powstaje stan zapalny. Dlatego przy
podawaniu ibuprofenu dziecku do
12. roku życia należy działać bardzo
ostrożnie. Natomiast paracetamol to
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lek, który można bezpiecznie stosować już u najmłodszych dzieci.
Podane leki zaczynają działać w ciągu 30 min., a po 2 godz. od podania
obniżają temperaturę o ok 1 - 1,5°C.
Efekt działania paracetamolu utrzymuje się 4-6 godz, a ibuprofenu 6-8
godz. Kiedy leki przestają działać,
temperatura z reguły znów rośnie,
dlatego większość dzieci wymaga
kilkukrotnego podania leków.
Nie podaje się dzieciom aspiryny/
polopiryny!
Leki te mogą w niektórych przypadkach wywołać bardzo niebezpieczny
zespół Rey’a. Obecnie nie zaleca się
stosowania aspiryny do 16., a według niektórych nawet do 19. roku
życia (w Stanach Zjednoczonych aż
do 21. roku życia).
Leki muszą mieć postać dostosowaną do wieku dziecka – u najmłodszych najlepiej sprawdzają się czopki, u nieco starszych syropy. Warto
mieć w domu leki w obu postaciach
na wypadek, gdyby dziecko nie tolerowało którejś z nich.
Paracetamol: Lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy zalecany u
dzieci od urodzenia. Dostępny w
tabletkach, syropie albo w postaci
czopków. Sposób podania tego leku
dziecku zależy od wieku i stanu jego zdrowia. Paracetamol, właściwie
dawkowany, uważany jest przez lekarzy za najbezpieczniejszy preparat
wśród wszystkich dostępnych bez
recepty leków przeciwbólowych i
przeciwgorączkowych.
Ibuprofen: Lek przeciwbólowy i
przeciwgorączkowy dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Ibuprofen nie
tylko obniża gorączkę i działa przeciwbólowo, ale również ma działanie
przeciwzapalne. Lekarze polecają go
przy infekcjach, np. przeziębieniu,
zapaleniu ucha czy anginie a także
przy wyjątkowo bolesnym ząbkowaniu.
Najmłodszym dzieciom podajemy
ibuprofen w postaci syropu, kropli
lub czopków. Czopki wybieramy
również wtedy, gdy dziecko wymiotuje. Tabletki pozostawiamy dla dzieci starszych.
Nie należy podawać dziecku ibuprofenu przy: astmie, zaburzeniach
krzepnięcia krwi, kłopotach ze strony przewodu pokarmowego (zapalenie jelit, zapalenie żołądka), chorobach nerek, wątroby, alergii na inne
leki przeciwbólowe.
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Objawy zatrucia ibuprofenem: bóle brzucha, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, szumy w uszach,
niezborność ruchowa,
dezorientacja, bezdech,
zespół ostrej niewydolności oddechowej, śpiączka,
drgawki. Do ostrego zatrucia ibuprofenem dochodzi
najczęściej po przekroczeniu dawki 400 mg/kg masy ciała.
Kiedy podajemy dziecku
paracetamol a kiedy ibuprofen?
Jeżeli małe dziecko gorączkuje nie wykazując innych objawów chorobowych i nie znamy
przyczyny wzrostu temperatury,
zawsze podajemy paracetamol. W
przypadku małych dzieci lekarze
pediatrzy polecają podawanie maleństwu stężonego preparatu w zawiesinie.
W każdym przypadku, kiedy mamy
wątpliwości co do przyczyny wystąpienia gorączki, podajemy dziecku
paracetamol. Jeżeli maleństwo z
gorączką boli brzuszek, także podajemy paracetamol. Pamiętajmy również o tym, aby dokładnie sprawdzić
dawkowanie, ponieważ leki mogą
mieć różne stężenia. Może zaistnieć sytuacja przedawkowania leku
albo nieskuteczności jego działania
w przypadku, kiedy podana dawka
jest zbyt mała.
Jeżeli dziecko oprócz gorączki powyżej 38,5°C ma również stan zapalny gardła czy ucha objawiający
się zaczerwienieniem, należy podać
mu ibuprofen. Zadziała on nie tylko
przeciwgorączkowo, ale i przeciwzapalnie.
Lekarze podpowiadają, że naturalne
metody obniżania gorączki u dziecka – mowa o ochładzaniu ciała
dziecka – można zastosować dopiero po podaniu leku. Schładzanie nie
może być stosowane zamiast leku
przeciwgorączkowego.
Naprzemienne podawanie paracetamolu i ibuprofenu u dzieci
W niektórych przypadkach, kiedy
wysoka gorączka utrzymuje się i nie
można jej obniżyć, lub kiedy po jej
obniżeniu szybko ponownie wzrasta, lekarze zalecają naprzemienne
podawanie leków zawierających paracetamol i ibuprofen.
Jak to wygląda w praktyce? Podaje
się dziecku leki przeciwgorączkowe zawierające paracetamol lub
ibuprofen co 4 godziny, pamiętając

Źródło: www.polki.pl

o odpowiedniej dawce przeliczonej
na masę ciała dziecka. Na przykład
lek zawierający paracetamol dziecko dostaje o 16:00, następnie po 4
godzinach, czyli o 20:00 podaje się
lek zawierający ibuprofen, o 24:00
znowu paracetamol, po kolejnych 4
godzinach ibuprofen itd.
Lekarze twierdzą, że spora część rodziców podaje swoim dzieciom leki
nawet przy minimalnie podwyższonej temperaturze. Równie często
popełnianym błędem jest dawanie
pociechom dawek przeznaczonych
dla dorosłych. Faktem jest, że rodzice sięgając po lek na gorączkę dla
swojego dziecka, mają dylemat, jaki
lek mu podać i który będzie dla niego bezpieczniejszy.
Poza działaniem przeciwbólowym
lek powinien także zwalczać przyczynę bólu i gorączki – stan zapalny
np. w przebiegu infekcji bakteryjnej
lub wirusowej. W przypadku dzieci
niezwykle ważna jest skuteczność,
ale także bezpieczeństwo stosowanego leku. U dzieci gorączka i ból
zwykle związane są z obecnością
stanu zapalnego. Należy zwrócić
szczególną uwagę, że lek poza działaniem przeciwbólowym powinien
także neutralizować przyczynę bólu
i gorączki – stan zapalny wywołany
np. infekcją bakteryjną lub wirusową. Jeśli gorączka utrzymuje się
powyżej 2-3 dni, trzeba bezwzględnie
skonsultować się z lekarzem.
Artykuł ma charakter informacyjny.
Żadna z informacji zawartych w powyższym artykule nie jest diagnozą
ani zaleceniem lekarskim.
Sylwia Jaworska
Źródła:
doktor-mama, mamdu.pl, pedicetamol.pl,
poradnikzdrowie.pl,
polki.pl
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Paracetamol czy ibuprofen?
Często nie zastanawiamy się nad
właściwościami leków, które przyjmujemy. Łykamy dostępne bez
recepty medykamenty na każdy
rodzaj dolegliwości bez umiaru,
nie zdając sobie sprawy z tego, że
ich działanie nie jest jednakowe.
Sięgamy po nie, kiedy jesteśmy
przeziębieni, gdy boli nas głowa
czy ząb.
Farmaceuci mówią, że najczęściej
kupowanymi lekami bez recepty
są paracetamol i ibuprofen, które
działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Ich działanie w lecznictwie jest bardzo podobne, istnieją
jednak wskazania i przeciwwskazania, dzięki którym użycie jednego
preparatu przewyższa skutecznością
drugi. Mimo że wydają się podobne,
wiele je różni.
Kilka podstawowych wiadomości
Paracetamol, to najczęściej stosowany lek przeciwbólowy, który
działa też przeciwgorączkowo, ale
nie działa przeciwzapalnie. Mogą go
przyjmować dorośli i dzieci, nawet
te najmłodsze.
Zastosowanie: bóle mięśni, stawów,
kości, zębów, głowy, także migrenowe, nerwobóle, bóle miesiączkowe,
stany gorączkowe, a także ból po
zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych.
Paracetamol dobrze się wchłania
z przewodu pokarmowego. Jest łagodny dla błony śluzowej żołądka,
nie zaburza krzepnięcia krwi. Mogą
go przyjmować nadciśnieniowcy,
cukrzycy i astmatycy. Maksymalne
stężenie we krwi osiąga po 30-60
minutach. Działanie przeciwbólowe
utrzymuje się 4-6 godzin od przyjęcia
leku, przeciwgorączkowe 6-8 godzin.
Paracetamol dostępny jest w aptekach pod różnymi postaciami
popularnych leków na przykład:
Apap, Choligrip, Codipar, Coldrex,
Efferalgan, Fervex, Gripex, Metafen
(zawiera też ibuprofen), Panadol,
Paracetamol, Tabcin, czy Teraflu.
Ibuprofen działa nie tylko przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, ale
także przeciwzapalnie. Zalecany
dla dorosłych i dzieci od 6 miesiąca
życia. Pomaga przy bólach miesiączkowych, bólach głowy i zębów. Jako
lek przeciwzapalny polecany jest w
chorobie zwyrodnieniowej stawów,
reumatoidalnym zapaleniu stawów,
po urazach i w stanach zapalnych

ścięgien, więzadeł, mięśni i torebek stawowych.
Działa przeciwbólowo już po 30
minutach od zażycia i to działanie utrzymuje się
przez 4-6 godzin.
Maksymalne stężenie osiąga 1-2
godziny po zażyciu tabletki, a w
godzinę po podaniu zawiesiny.
Wchłania się w
żołądku i w jelicie
cienkim. W ciągu
24 godzin jest wydalany z moczem.
Dostępny w aptece między innymi
w formie preparatów:
Acatar, Aprofen,
Brufen, Ibufen, Ibum, Ibumax,
Ibupar, Ibuprofen, Ibuprom, Iburion,
Kidofen, Metafen, Nurofen.
Ciekawostka dla wszystkich których kiedyś bolał ząb. – Badania
udowodniły, że najlepszym lekiem
na ból zęba jest kombinacja 200mg
ibuprofenu i 500mg paracetamolu
(w tych proporcjach). Jest ona silniejsza nawet od leków na receptę.
Na gorączkę – paracetamol czy
ibuprofen?
Gorączka odgrywa ważną rolę w
obronie organizmu przed infekcjami. Jest reakcją na grypę, przeziębienie oraz inne niebezpieczne choroby. Gorączka u dorosłych nie jest tak
niebezpieczna jak u dzieci; w wielu
sytuacjach wymagane jest jednak
zastosowanie leków przeciwgorączkowych pozwalających na obniżenie
podwyższonej ciepłoty ciała.
Najczęstszą przyczyną gorączki, czyli
podwyższonej temperatury ciała, są
zakażenia bakteryjne, powodujące
stan zapalny organizmu. Ibuprofen
posiada właściwości przeciwzapalne
i to właśnie ten lek w licznych badaniach klinicznych wykazał większą
skuteczność przeciwgorączkową w
porównaniu z paracetamolem.
Na ból – ibuprofen czy paracetamol?
Działanie przeciwbólowe wykazuje
zarówno paracetamol jak i ibuprofen. Skuteczność zwalczania bólu
przez oba leki jest podobna, istnieją
jednak schorzenia, w których jeden

Źródło: www.health.onehowto.com

z leków wykazuje lepsze i efektywniejsze działanie niż drugi.
Ibuprofen, w przeciwieństwie do paracetamolu, działa także przeciwzapalnie. Jest bardziej efektywny od
paracetamolu w zwalczaniu bólów
kręgosłupa i bólów menstruacyjnych u kobiet, skuteczniej uśmierza
ból związany z zapaleniem ucha, zatok i zębów. Jest skuteczniejszy jeśli
chodzi o zmiany pourazowe, przeciążeniowe i zapalne takich tkanek jak
więzadła, ścięgna i mięśnie.
Z kolei paracetamol jest skuteczniejszym lekiem w zwalczaniu bólów głowy (bóle migrenowe, napięciowe bóle głowy) i bólów stawów.
Zalecany jest także jako jeden z
podstawowych leków przeciwbólowych towarzyszących chorobom
nowotworowym a także w zwalczaniu umiarkowanego bólu w okresie
pooperacyjnym.
Który lek jest bezpieczniejszy w
ciąży?
Zdecydowanie paracetamol, twierdzą lekarze i podpierają swoją
decyzję badaniami klinicznymi.
Dowiodły one, że paracetamol przenika przez łożysko oraz do pokarmu
kobiecego.
Jednak w razie konieczności jego
stosowania w dawkach terapeutycznych jest zdecydowanie bezpieczniejszym lekiem niż ibuprofen
i można go krótkotrwale stosować
we wszystkich okresach ciąży i karmienia.
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Ibuprofen wykazuje niekorzystny
wpływ na płód potwierdzony w badaniach na zwierzętach. W badaniach tych udowodniono zależność
pomiędzy stosowaniem ibuprofenu
a występowaniem u płodów wad
wrodzonych lub poronień. W okresie karmienia ibuprofen można stosować jedynie krótkotrwale.
Wiele kobiet w trakcie ciąży i podczas naturalnego karmienia piersią
odczuwa różnego rodzaju dolegliwości bólowe, które często wymagają
zażycia środka przeciwbólowego.
Zdecydowanie lepszym lekiem w
ciąży jest paracetamol.
Objawy uboczne i przedawkowanie
Paracetamol i ibuprofen, jak wszystkie leki, mogą spowodować objawy
uboczne, zwłaszcza przy długotrwałym ich stosowaniu. Oba medykamenty dostępne są bez recepty pod
wieloma nazwami handlowymi, co
teoretycznie zwiększa ryzyko zatrucia.
Paracetamol: Wysypka i inne skórne objawy nadwrażliwości na lek,
wymioty, nudności i biegunki. W
rzadkich przypadkach może dojść
do niedokrwistości, niedoboru płytek krwi i uszkodzenia nerek.
Niebezpieczne dla zdrowia i życia
jest przedawkowanie paracetamolu. Nie należy go stosować dłużej
niż 5 dni. Objawy przedawkowania
to obok wspomnianych nudności i
wymiotów, także bóle brzucha, brak
łaknienia, nadmierna potliwość, żółtaczka, drżenie rąk.
Przedawkowanie tego leku może
skutkować także niewydolnością
nerek i śmiercią, ponieważ para-

cetamol kumuluje się
we krwi. Już dwukrotne przekroczenie maksymalnej zalecanej
dawki dobowej może
doprowadzić zatrucia
paracetamolem i do
uszkodzenia wątroby.
Paracetamol jest niewskazany dla osób
nadużywających alkoholu. Należy ostrożnie
podawać go osobom
niedożywionym i odwodnionym.
Ibuprofen: Jest silniejszym lekiem od
paracetamolu i może
powodować groźne dla
zdrowia powikłania.
Doraźne i krótkotrwałe
stosowanie ibuprofenu
nie powoduje wystąpienia objawów
niepożądanych, ale długotrwałe zażywanie może być niebezpieczne dla
zdrowia.
Do głównych niepożądanych objawów przewlekłego stosowania ibuprofenu zaliczamy: objawy ze strony
przewodu pokarmowego (dlatego
lek ten jest przeciwwskazany u osób
z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy), ale nie
ma ryzyka dla wątroby (jak w przypadku paracetamolu). Osoby cierpiące na nadciśnienie, zaburzenia
rytmu serca, po przebytych udarach
mózgu i niewydolność serca lub nerek również powinny unikać stosowania dużych dawek ibuprofenu.
Może pojawić się reakcja alergiczna – wysypka, nieżyt nosa, rumień,
opuchlizna. Należy zachować ostrożność przy astmie, niewydolności nerek, wątroby i serca. Alkohol nasila
działanie leku.
Leki zawierające połączenie ibuprofenu z paracetamolem. Czy są
bezpieczne?
Różny mechanizm działania ibuprofenu i paracetamolu umożliwia
łączne podanie tych dwóch substancji zarówno w formie dwóch
niezależnych leków, jak i w jednym
preparacie. Połączenie ibuprofenu z paracetamolem może dać
skuteczny efekt przeciwbólowy w
bólu łagodnym i umiarkowanym.
Trzeba zastosować wyższą dawkę
ibuprofenu i paracetamolu osobno,
w porównaniu do dawek tych leków
stosowanych jednocześnie. Odnosi
się to również to działania przeciwgorączkowego.

Źródło: www.centrumnatuurlijkwelzijn.nl
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Wyniki badań klinicznych potwierdzają, że połączenie ibuprofenu z
paracetamolem i podawanie obu

Źródło: www.explosion.com

tych leków jednocześnie jest w miarę bezpieczne dla naszego zdrowia.
Powinniśmy jednak sprawdzać, jakich leków przeciwbólowych używamy, gdyż na rynku znajduje się wiele
leków o różnych nazwach handlowych zawierających zarówno paracetamol jak i ibuprofen. Istnieje więc
możliwość nieświadomego przekroczenia dopuszczalnych dawek.
Wielkimi krokami nadchodzi czas
infekcji i przeziębień. Na półkach
w aptekach błyszczą opakowania z
dziesiątkami preparatów, których
producenci prześcigają się w obietnicach, że zlikwidują one nasze problemy z katarem, przeziębieniem i bólami gardła lub głowy. Pamiętajmy,
że w przypadku typowych infekcji i
przeziębień, pierwotnym i głównym
źródłem zakażenia w ponad 80% są
wirusy. Dlatego nie obciążajmy organizmu zbędnymi lekami, a szczególnie antybiotykami. Zależność
jest taka, że w chwili pojawienia się
gorączki nasz organizm rozpoczyna
walkę, a im wyższa temperatura, tym
wirusom wiedzie się gorzej.
Zaufajmy więc organizmowi i nie
zbijajmy od razu temperatury reklamowanymi lekami przeciwgorączkowymi. Lepiej poleżeć kilka dni w
domu popijając herbatę z miodem
i z sokiem malinowym, i dobrze się
wyspać.
Artykuł ma charakter informacyjny.
Żadna z informacji przedstawionych
w powyższym artykule nie stanowi
diagnozy, ani zalecenia lekarskiego.
Sylwia Jaworska
Źródła:
farmaceuta-radzi.pl, wylecz.to.pl,
medonet.pl, pedicetamol.pl,
poradnikzdrowie.pl, polki.pl
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Wysypiska śmieci się nie broni
Witajcie po wakacyjnej przerwie.
Po raz kolejny jestem pod ogromnym wrażeniem słów ks. Krzysztofa
Grzywocza.
Uwielbiam Go słuchać i zachwycać
się po raz kolejny prostotą Jego
słów, przekazem, który trafia z
ogromną łatwością prosto do głowy
i do serca. Słuchałam, jak mówi o
wartości człowieka, o tym, że wartość człowieka jest bardzo blisko
ludzkiego poczucia własnej wartości. Ale to nie to samo. Pozwólcie,
że podejmę próbę przywołania,
swoimi słowami, istoty wykładu.

rogenizacja życia widoczna jest na
każdym dosłownie kroku. Przejawia
się to wszystko w konieczności życia
„na szybko”, „na już”, poza tym trzeba uczyć się każdego dnia, że to co
masz dziś, nie jest niczym trwałym,
jutro może być to już nieaktualne...
Okazać się może, że mówienie o
tym co było wczoraj, zostanie przez
współpracownika, albo jakiegoś kierownika ostro skrytykowane i człowiek usłyszy krótkie: „Ogarnij się!
O czym ty mówisz?!”, a słowom tym
towarzyszyć będzie jego ironiczny i
oceniający krytycznie wyraz twarzy.

„Wysypiska śmieci się nie broni...”
(wspieram się na wykładzie ks.
Grzywocza z nagrania „na żywo”
z płyty DVD pt. „Wartość człowieka”, Kraków, Centrum Formacji
Duchowej Salwatorianów, 2012).

W gąszczu ludzkich starań o dobrą
pracę, stanowisko, prestiż w celu
utrzymania się „na fali”, która niesie
i jest absolutnie bez litości, człowiek
zapomina o sobie samym. O tym, że
potrzebuje ciszy, zatrzymania, zastanowienia się, ba – zjedzenia na
siedząco i spania przynajmniej 7-8
godzin. Jeżeli jeszcze naszym bohaterem jest ambitny dorosły, który z
domu rodzinnego wyniósł perfekcjonizm oraz nadodpowiedzialność, a
zachowania te były odpowiedzią na
rodzicielskie: „ucz się ucz, a i tak
nic z ciebie nie będzie”, albo: „jak
to dobrze, że jesteś, bo gdyby nie
ty, to wszyscy byśmy zginęli...”, to
jego subiektywne odczucia o własnym poczuciu wartości będą nienasycone. Będzie on ciągle pragnął
chwalenia, podziwiania, zachwycania się nim, a drugi człowiek do
tego właśnie będzie mu potrzebny.
Nie do kochania, cieszenia się jego
obecnością, przyjaźnią czy obdarzania szacunkiem. Nic z tych rzeczy.
Miłość osobowa nie znajdzie w tej relacji miejsca. Drugi człowiek ma mu
mówić, jaki jest wspaniały i wyjątkowy, i okazywać zasłużoną przecież
pochwałę. I to nie
za darmo przecież!
Będzie on pracował
ponad swoje siły po
to, aby pokazać, że
potrafi i że jest wartościowym człowiekiem. Właśnie, żeby
pokazać innym, że
zasługuje na dobre
traktowanie, na
przywileje, nagrody
a także na szacunek
i lojalność. Na marginesie mówiąc,
lojalność to postawa, nadmiarowo,
sztywno przez niego
prezentowana, ma
świadczyć o jego

Zgadzam się z ks. Grzywoczem w
absolutnie wszystkim, o czym mówi
podczas swoich wykładów nt. człowieczego poczucia własnej wartości.
Zgadzam się więc również z tym, że
profesjonaliści zajmujący się na
co dzień pomaganiem ludziom w
kryzysach życiowych, zagubionym,
cierpiącym poczucie krzywdy, tym,
którzy zapętlili się jakoś w swoim życiu i utracili z widoku drogę, słyszą
o ich niskim poczuciu wartości. O
braku siły do działania, utracie siły
sprawczej, o niemocy, niewierze w
siebie...
Ten świat nie jest łatwym, jak to się
mówi, kawałkiem chleba. Istnieje w
ponowoczesnym świecie mnóstwo
powodów, które mogą zabierać
człowiekowi jego poczucie własnej
wartości. Globalizacja generuje kosmopolityczne społeczeństwo, a hete-

Źródło: www.daymarkcounseling.com

wyjątkowości i nie ma nic wspólnego ze zdrowo rozumianą lojalnością
wobec drugiego człowieka. A przykre jest to, że mimo że tak bardzo
się stara, to i tak będzie miał ciągłe
wątpliwości, czy zasługuje i czy potrafi. Takie funkcjonowanie nazywa
się zewnątrzsterownością.
Znaczę tyle, ile TY mi powiesz.
Jestem taki/a jakim/ą TY chcesz
mnie widzieć.
Umiem to, co TOBIE jest potrzebne. Powiesz mi za to, że jestem cudowny/a, wspaniały/a,
jedyny/a i już jestem szczęśliwy/a!
Hurrrraaaa!
Jaki/a jestem fajny/a!
Ale wystarczy, że ktoś wypowie całą listę pochwał, a na samym końcu
będzie jedno maleńkie i bardzo krótkie zdanie krytyczne... O! NIE! Co
się stanie? Oczywiście, nasz bohater usłyszy tylko to ostatnie zdanie!
Dlaczego? Bo jest bardzo wrażliwy
na krytykę. Odczuje krytykę tak,
jakby cały świat się walił właśnie
na niego. Jest przy tym przekonany, że nie ma takiego miejsca na
całej kuli ziemskiej, gdzie mógłby
się teraz ukryć, schować. Ludzie o
niskim poczuciu własnej wartości
mają słaby kontakt ze swoimi emocjami, ale za to szybko wyczuwają
je u innych. Mówią: „od razu go wyczułem/am, dobrze wiem, co sobie
pomyślał! Co czuł!”. A co pan czuł?
Słucham? Tak to jest. Człowiek o
niskim poczuciu własnej wartości
boi się krytyki bo obawia się, że nagle coś się w nim odkryje, odsłoni i
może jeszcze ktoś zobaczy, kim jest
i jaki jest naprawdę. Jaki jest bezwartościowy. Czerwieni się w odpowiedzi na krytykę, ponieważ, jak
mówi ks. Grzywocz, kolor czerwony
mówi STOP, woła: „Nie wypowiadaj
do mnie więcej tych słów!” i wzmacnia niewerbalny komunikat słowami nadmiernej krytyki, arogancji,
w ten sposób „ściemnia horyzont”.
Odwraca w taki sposób uwagę od
swoich deficytów, jest to pewnego
rodzaju atak, napaść. Lęk broni się
albo unikami, albo atakiem.
Osoby o niskim poczuciu własnej
wartości czasami zachowują się
krańcowo odmiennie i są dziwnie
doskonałe, perfekcyjne. Wszystko
po to, żeby się nie wydało! Wszystko
musi być podopinane, idealnie dopasowane, przewidziane, a na plan
A mają jeszcze plan B, i C i nawet D.
Przestrzeń musi być, jak opowiada
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ks. Grzywocz posługując się pewną
symboliką, dokładnie pozaklejana.
Plasterek obok plasterka, równo i
dokładnie, żeby nie pozostała nawet najmniejsza szparka, żeby nawet
igiełki nie dało się włożyć… Bo jeszcze ktoś zobaczy… Poprawia więc,
pilnuje i sprawdza. Nie przestanie.
Perfekcjonizm jest maską, za którą
ukrywa się niskie poczucie własnej
wartości.
Podobnie nadopiekuńczość. Im
większa jednak nadopiekuńczość,
tym wyraźniejsza informacja o tym,
co człowiek chciałby otrzymać.
Dodatkowo, dając nadmiarową troskę i opiekę myśli, że czyni dobro
drugiemu człowiekowi. Nic bardziej
mylnego! Odbiera mu tylko jego poczucie własnej wartości, ponieważ
komunikuje: „Nie radzisz sobie w
życiu!”. Ciągle zatroskany o wszystkich, zakrzykuje swoje niedoskonałości i odwraca uwagę od siebie.
Mur chroniący słabe wnętrze może
być utworzony z dziwnego, wyraźnie
odróżniającego się od innych ubioru, krzykliwego makijażu, z jakiejś
dziwnej formy zewnętrznej, która
dystansuje innych. Pamiętam, miałam znajomą, która nosiła niemiłosiernie wysokie obcasy i opinające
ciało bluzki, stąpała przy tym pewnie i mocno, miała do tego czerwone
usta. Bałam się jej. Po jakimś czasie,
kiedy lepiej ją poznałam, zapytałam,
dlaczego tak się stylizuje; przecież
wewnątrz jest inna, wcale nie jest
wampem. Odpowiedziała: „Żeby
nikt mnie nie tknął”. – Hmmmm.
Ludzie z niskim poczuciem własnej
wartości nie potrafią bronić swoich
psychologicznych granic, nie potrafią mówić NIE. Boją się mieć wrogów, a przecież kto nie ma wrogów,
nie ma też przyjaciół. Z tego właśnie
powodu ludzie o niskim poczuciu
własnej wartości nie mają przyjaciół.
Kto ma wysokie poczucie własnej
wartości, chce je bronić! Każde drogocenne dzieło, jakiś cud, coś, co
posiada ogromną wartość, ma war-

towników, i nikt się temu nie dziwi.
Raczej byłoby dziwnym, gdyby tych
wartowników w takich miejscach
nie było. Jeżeli ktoś nie zna swojej
wartości, czuje się jak śmieć nic nie
warty, no to oczywiste, że nie postawi strażników. Wysypiska śmieci
przecież się nie broni. Jeżeli ktoś
nie ma granic, przenika do niego
wszystko od wszystkich, a on staje
się… bezbarwny. Jest wtedy czyimiś
myślami, czyimiś uczuciami i bierze
na siebie odpowiedzialność za czyjeś
uczucia. Wtedy, jeżeli ktoś inny ma
zły nastrój, to on zastanawia się, co
złego zrobił, że tamten ma zły nastrój? Ksiądz Grzywocz przywołuje
sytuację pewnej pary małżeńskiej;
kiedy mąż był zły, a żona zachodziła
w głowę, co też zrobiła złego, że on
jest zły… On w końcu odpowiedział
jej: „Kochanie, jesteś dla mnie najważniejsza, jesteś moją najwspanialszą żoną, kocham cię i wiele moich
uczuć jest związanych z twoją osobą, ale niestety, nie wszystkie moje
uczucia mają związek z tobą”.
Ludzie z niskim poczuciem własnej
wartości mają kłopot z podejmowaniem decyzji. Małych i dużych.
Człowiek niedowartościowany nie
może przecież dokonywać wartościowych wyborów! Albo przeciwnie,
tacy ludzie zdobywają uznanie poprzez wyjątkowe działanie, muszą
ciągle udowadniać, że są w stanie
robić coś absolutnie wyjątkowego. –
Stagnacja albo nadmierne działanie.
Ludzie z niskim poczuciem własnej
wartości nie działają, ich domeną
jest stagnacja i lenistwo. Przecież
z niewartościowego bytu nie może
zrodzić się wartościowe działanie!
Ludzie z niskim poczuciem własnej
wartości myślą, że nikt ich nie lubi i
odwrotnie, ludzie z wysokim poczuciem własnej wartości wychodzą z
założenia, że są fajni, atrakcyjni i
wszyscy ich lubią. Ludzie z wysokim poczuciem własnej wartości
widzą to, co mają, a nie to, czego
nie mają.
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Wysokie poczucie własnej wartości daje zakorzenienie. Ufa. Mówi:
„Dobrze mi tutaj”, a nie: „Co ja tutaj
robię?”. Wartość lubi współpracę.
Niskie poczucie własnej wartości
konkuruje, udowadnia swoją rację,
kłóci się. Wartość pragnie więzi,
tęskni, stara się przejść kryzys, wypracować kompromis: „Chcę być z
tobą”. Wartość wierzy, że związek
będzie dobry i trwały. Człowiek z
niskim poczuciem własnej wartości boi się, że rozczaruje sobą partnera, często podświadomie dąży do
zerwania relacji: „Z takim bezwartościowym człowiekiem (jak ja) nie da
się przecież żyć”. Albo tęsknią narcystycznie, nierealistycznie marzą
o kimś kto jest nie do osiągnięcia.
Tęsknią za relacją, która nigdy się
nie zdarzy. Żyją iluzją i… ciągle są
sami.
Ludzie o wysokim poczuciu własnej
wartości są pokorni. Pokora jest ich
cechą, jest ona owocem dumy (ks.
Grzywocz). Pokora pochodzi od
słowa humulitas, humus-ziemia.
Im człowiek jest bliżej ziemi, niżej
schyla głowę, tym jest bardziej kochany. Tak jak „mniej” może znaczyć „więcej”, tak „niżej” oznacza
„wyżej”. – Taki paradoks. Pycha i
narcyzm ludzi z niskim poczuciem
własnej wartości znowu są ich maską, murem i przykrywką, to chyba
już wiecie.
PS. Narcyz przegląda się w wodzie,
dlaczego? Bo nie jest pewien tego
co widzi. Potrzebuje ciągle na nowo
spoglądać w swoje odbicie w wodzie,
żeby ponownie przekonywać siebie,
że jest piękny. Jest mu to potrzebne,
ponieważ poczucie własnej wartości
jest jednym z najgłębszych potrzeb
ludzkiego życia.
Ewa Jasik-Wardalińska
(Ks. Krzysztof Grzywocz, kapłan
diecezji opolskiej, penitencjarz, kierownik duchowy, rekolekcjonista,
wykładowca teologii duchowości).

POMAGAM

terapia, poradnictwo, diagnozowanie, wspieranie

ü jesteś partnerem, cenisz sobie swój związek, ale czujesz, że „coś się
psuje” - pomogę Ci dostrzec przyczynę i przywrócić poczucie bezpieczeństwa
ü jesteś rodzicem, kochasz swoje dziecko, ale „coś wymyka się spod
kontroli” - pomogę Ci odnaleźć drogę do Twojego dziecka
ü masz problem z alkoholem, narkotykami, hazardem, sexem - pomogę
Ci, powiem w którą stronę pójść, aby znowu czuć radość ze swojego życia
Nie zastanawiaj się! Nie czekaj już dłużej!
Po prostu zadzwoń i umów się ze mną.
Jestem po to żeby CI POMÓC: 0465256014, ewaa_o0@wp.pl
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Cera ładna i zdrowa
Jeśli już nie jesteś nastolatką i na
Twojej twarzy wciąż pojawiają się
wypryski, to nie jest to tylko kwestia cery, o którą dbasz poświęcając na to czas i pieniądze. Niestety,
samo dbanie o cerę z zewnątrz, za
pomocą najnowszych specyfików,
nie wystarcza. O cerę trzeba też
dbać „od wewnątrz”, co oczywiście
oznacza dobre odżywianie się, co
z kolei nie jest równoznaczne ze
spożywaniem posiłków. Można
bowiem jeść regularnie i niby zdrowo, ale nie być właściwie odżywionym. Jeśli na domiar złego lubisz
popijać w trakcie jedzenia, soki trawienne zostaną rozcieńczone i nie
wykonają swojej pracy jak należy.
Organizm wtedy nie wie, co ma począć z niedotrawionym pokarmem
i wtedy… szkoda mówić.
Jeśli nasz organizm nie funkcjonuje prawidłowo, informuje nas o tym
prawie natychmiast i na różne sposoby, którymi są m.in.: łamliwe paznokcie, worki pod oczami, wypadające włosy, różnego rodzaju infekcje
grzybiczne i… znienawidzone przez
wszystkich pryszcze.
Mapa twarzy
Jeśli pryszcze często pojawiają się w
danej strefie twarzy, informują nas
o określonych problemach.
Czoło:
Pryszcze na czole mówią o zaburzeniu naturalnej flory bakteryjnej w
jelitach, oraz o zaburzeniu równowagi kwasowo-zasadowej. Skutkuje
to nieprawidłową pracą układu trawiennego. Powodem najczęściej
jest spożywanie produktów z białej
mąki (chleb, makaron itd.) a także

Źródło: www.kobietawielepiej.pl

produktów wysoko
przetworzonych
(fast food, cukier).
Antybiotyki też
niszczą florę bakteryjną).
Między brwiami:
Takie wypryski
informują o problemach z wątrobą,
która nie nadąża z
filtrowaniem alkoholu, bardzo tłustej
diety, doustnej antykoncepcji, antybiotyków i wszelkich spożywanych
toksyn.
Pod oczami:
Tutaj pryszcze pojawiają się rzadko, ale cienie pod
oczami mówią o problemach z nerkami. Warto wtedy pić dużo wody.
„Dużo” oznacza tyle, żeby mocz miał
kolor jasno słomkowy. Nadmierne
spożywanie wody prowadzi do wypłukiwania z organizmu mikroelementów, które trzeba uzupełniać.
Policzki:
Pryszcze na policzkach mówią o
problemach z żołądkiem, jelitem
grubym oraz płucami. Mogą też
sygnalizować nietolerancje i alergie
pokarmowe.
Broda:
Wypryski na brodzie mówią o niewłaściwej gospodarce hormonalnej,
co najczęściej powodują: stres, niewłaściwa dieta i brak ruchu.
Jeśli powyższym objawom towarzyszą inne: ciągłe
zmęczenie, problemy żołądkowe,
bóle głowy, przewlekłe grzybice, alergie, bóle
mięśni i stawów,
brak koncentracji
i brak chęci do życia, warto iść do
lekarza.
Co na pryszcze?
Jednym z zewnętrznych sposobów, zwłaszcza na
pojedyncze pryszcze, jest pasta z
aspiryny, która
ma właściwości
wysuszające i an-

Źródło: www.klubznizek.pl

tybakteryjne.
Należy pokruszyć tabletkę aspiryny
i dodać nieco przegotowanej wody.
Uzyskaną w ten sposób papkę trzeba punktowo nałożyć na pryszcz.
Można ten zabieg zrobić na noc,
wtedy warto nakleić niewielki plasterek, aby okład się nie wykruszył.
Ten sposób nie jest dobry dla osób
uczulonych na aspirynę. W razie
braku pewności trzeba więc przeprowadzić próbę uczuleniową.
Co na wągry?
Jako że jesteśmy przy zagadnieniach
„buźka gładka jak…”, wspomnijmy i
o tym, że wągry powstają inaczej niż
pryszcze. Co prawda powodem jest
tu zła gospodarka hormonalna (wydzielanie zbyt dużej ilości serum),
ale wągry są to zablokowane przez
beztlenowe bakterie ujścia gruczołów łojowych. Problem jest więc
bardziej „zewnętrzny”.
Jeśli te nielubiące tlenu bakterie potraktować wodą utlenioną, powinno
to rozwiązać problem. W tym celu
należy po demakijażu dane miejsca
posmarować odrobiną wody utlenionej przy pomocy wacika lub patyczka z nawiniętą watą.
Trzeba pamiętać, że woda utleniona przy dłuższym stosowaniu nieco
wybiela skórę, szczególnie latem.
Dlatego można po kilku minutach
przemyć dane miejsce wacikiem
z wodą, albo całą twarz (pomijając
oczy) przemywać roztworem wody
utlenionej.
Ewa Janik
Źródła:
triki-kosmetyczne-1001.blogspot.be
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Savoir-vivre
Brak taktu i nietakt
Na temat taktu wypowiadał się już
Arystoteles: „właściwością człowieka taktownego jest takie mówić rzeczy i takich słuchać, jakie przystoją
człowiekowi prawemu i wolnemu”.
Ktoś taktowny nie będzie z nikogo
szydził, nie będzie przeklinać, nie będzie nikogo w żaden sposób emocjonalnie ranić, wyrządzać przykrości
nawet w niestosownych żartach.
Konstancja Hojnacka, specjalistka
od savoir-vivre’u, w latach 20. XX
wieku napisała o takcie, że jest to
„wrodzona wrażliwość duchowa,
jakiś cichy hamulec wewnętrzny,
instynktowne orientowanie się czy
też wyczuwanie co można, a czego
nie”. Napisała też:
„Człowiek taktowny jest pełen duchowej rezerwy, czujny, opanowany
i potrafi się znaleźć w każdej sytuacji. Orientuje się co komu powiedzieć i zawsze znajdzie odpowiednie
słowo w danej chwili, jak zażegnać
nieporozumienie, kiedy odejść w porę, kiedy zmienić temat rozmowy, co
przemilczeć lub czego nie dostrzec
z uczucia delikatności”.
Brak taktu i nietakt
To są dwa różne pojęcia. Zachowanie
nietaktowne jest „gorsze” niż brak

taktu, który jest nieumiejętnością lub nieporadnością tyczącą
zachowania się w towarzystwie.
„Nietaktem jest wszystko, co uraża
człowieka i poniża”.
Np. brakiem taktu jest (cytat za Z.
Mysłakowskim) „niedyskrecja i gadulstwo w odniesieniu do kogoś,
kto w rozmowie zwierzył się z czegoś bardzo osobistego, ufając nam”.
Ale nietaktem jest głośne publiczne
złośliwe komentowanie takich zwierzeń zwłaszcza w obecności danej
osoby, którą to w jakiś sposób rani.
Innym przykładem braku taktu jest
ciągłe opowiadanie o swoim małżeńskim szczęściu mężczyźnie, który
właśnie został wdowcem. Ale nietaktem będzie przypominane mu,
że jego żona „przecież była heterą”.
W takich sytuacjach pozostaje tylko
pobłażliwość i ignorowanie takich
zachowań, które chociaż ranią innych, stawiają też autorów nietaktu
w bardzo niekorzystnym świetle.
Niezręczność i brak grzeczności
Takie zachowania są dokonywane
bez premedytacji, wynikają z braku
ogłady i wrażliwości.
Niezręczność bywa nieudaną
grzecznością lub niezamierzonym
ujawnieniem czegoś, co nie powin-

no być ujawnione np. „przepraszam
za spóźnienie, ale po prostu zapomniałem”. Inny przykład – gospodyni do gości: „Dzisiaj są schabowe
na obiad, bo mają już dwa dni i jutro
musiałabym je wyrzucić”.
Brak grzeczności wynika z niewiedzy i braku ogłady. To takie zachowania, których autor nie zachowuje się według zasad grzeczności.
Przykłady: mężczyzna nie otwiera
drzwi kobiecie; rozmawia ze starszą lub ważniejszą od siebie osobą
nie wstając z krzesła, podczas kiedy
ona stoi.
Wobec niezręczności i braku grzeczności pozostaje tylko ich przyjęcie
bez aprobaty z nadzieją, że jej autor
kiedyś nabierze ogłady. Jednak brak
grzeczności może wynikać z lekceważenia kogoś lub ze zwykłego lenistwa. Tyczy to zarówno osób bardziej
doświadczonych życiowo, jak i ludzi
młodych.
Większe możliwości w egzekwowaniu grzeczności mają kobiety. Dla
przykładu, kobieta może tak długo
nie wysiadać z samochodu, aż w
końcu mężczyzna otworzy jej drzwi.
Zasady savoir-vivre wracają powoli
do łask i – choć kiedyś były respektowane głównie przez klasy wyższe
– stają się coraz bardziej popularne
bez względu na status społeczny.
Kiedyś można było wyzwać kogoś
na pojedynek, albo od najgorszych.
Pojedynek, który zawsze odbywał
się według zasad, już nie jest formą
obrony czci i honoru. Za to wyzywanie kogoś od najgorszych funkcjonuje dalej poza jakimikolwiek zasadami. Czasem ubiera się w zgrzebne
sprane ciuszki i niewyszukane słownictwo, czasem w jedwabne garnitury i bardzo wyszukane słowa. Jak to
się ma do savoir-vivre? – Nijak.

Źródło: www.granicenauki.pl

Michał Nowacki
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Kuchenne ciekawostki
Wiele produktów spożywczych,
obok oczywistego zastosowania,
można też używać w innych celach,
na przykład kosmetycznych. A nawet jeśli niektóre z nich po prostu
spożywamy, warto wiedzieć, w jaki
sposób wpływają na nasz wygląd i
zdrowie.
Dojrzewanie owoców
Aby owoce (np. zielone awokado i
banany) szybciej dojrzały, pomoże
jabłko. Wydziela ono bowiem gaz
etylenowy, który przyspiesza dojrzewanie różnych owoców. Wystarczy
je umieścić razem z danymi owocami, przykryć papierem i pozostawić
na noc.
Naturalne konserwanty
Wszyscy wiedzą, że są to przede
wszystkim sól i cukier. Ale nie wszyscy wiedzą, że są nimi także zioła:
tymianek, szałwia i oregano. Dzięki
właściwościom aseptycznym i grzybobójczym pozwalają one dłużej zachować świeżość surowego mięsa.

najzdrowsze na świecie. Najwięcej
witaminy C jest w młodych ziemniakach. Im dłużej leżą one w kopcach,
magazynach, piwnicach, tym tej witaminy jest coraz mniej, ale ciągle
jest. Inne witaminy i pierwiastki mineralne (których lista jest długa) występują w ziemniakach w śladowych
ilościach, ale przy częstym spożywaniu ziemniaków uzupełniamy prawie wszystkie niedobory substancji
mineralnych. Jedzmy ziemniaki!
Dlaczego cytryna?
Ostatnio cytryny częściej sprzedaje się na sztuki niż na kilogramy.
Podobnie jest z czosnkiem. Warto
rozpoczynać dzień szklanką ciepłej
wody z cytryną, która:
– wzmacnia system odpornościowy,
– wspomaga trawienie,
– korzystnie wpływa na układ nerwowy,
– pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu wpływając na poprawę wyglądu cery i lepsze samopoczucie,

Źródło: www.eksperymentalnie.com

– Aby zmniejszyć cienie i obrzęki
pod oczami, papkę nałożyć na powieki i przykryć gazikami. Czas i
zmywanie, jak wyżej.
– maseczka ujędrniająca. Wszystko
jak wyżej, lecz do papki ziemniaczanej należy dodać oliwę z oliwek.
Imbir na porost włosów
Należy z odpowiedniej ilość korzenia imbiru uzyskać papkę. Można
to zrobić widelcem, blenderem, praską do czosnku – dowolnie. Papkę
nałożyć na skórę głowy u nasady
włosów (włosom to nie zaszkodzi)
na godzinę przed myciem włosów.

Co jest wewnątrz dziur w serze?
W dziurach sera znajduje się dwutlenek węgla. Wydzielany jest on
przez bakterie, które żywią się kwasem mlekowym. Dawniej dziury w
serze uważane były za jego wadę,
teraz ich brak kojarzy się nam z taśmową produkcją. Dlatego dziury
powróciły do łask, gdyż dzięki nim
można przypuszczać, że produkcja
sera jest bardziej tradycyjna.
Źródło: www.tesco.pl

Ziemniaki
Dla statystycznego Polaka głównym
źródłem witaminy C są jabłka, kiszona kapusta i… ziemniaki. Zanim
więc ktoś zdecyduje się na makaron,
bo nie chce mu się obierać ziemniaków, powinien wiedzieć, że bulwy
ziemniaka nie są ani bardzo kaloryczne, ani pozbawione środków
odżywczych. Zawierają bowiem białko roślinne, które jest uważane za

– oczyszcza jelita z resztek pokarmu
z poprzedniego dnia.
Napoje powinno się pić ok. 20-30
min przed posiłkiem, a nie w jego
trakcie, ani po, dlatego też najlepiej
pić szklankę ciepłej wody z cytryną
ok. 20 min przed śniadaniem. Dzięki
temu substancje odżywcze szybko
się wchłoną.

Źródło: www.urodaizdrowie.pl

Ziemniaki na twarz?
Maseczka z ziemniaków ma silne
właściwości zmiękczające i nawilżające. Polecana w pielęgnacji skóry
wrażliwej, zniszczonej i podrażnionej. Wykonanie takiego preparatu
jest bardzo skomplikowane, polega bowiem na starciu ziemniaka
na tarce, w celu uzyskania papki.
Zastosowanie:
– Maseczka regenerująco-wygładzająca. Nałożyć na twarz i skórę
dekoltu, zmyć letnią wodą po 20
minutach.

Białko jaja kurzego
Maseczka oczyszczająco-ściągająca
przeznaczona jest dla cery mieszanej i tłustej, ponieważ wysusza skórę
. Nie poleca się więc białka dla cery
suchej. Białko działa dobroczynnie
na skórę problematyczną: oczyszcza pory, odtłuszcza, wygładza i
czyni skórę matową a pory stają się
mniej widoczne. Wystarczy ubić samo białko na sztywną pianę i delikatnie nałożyć na twarz np. starym
pędzlem do makijażu. Ewentualnie
można dodać kilka kropel cytryny,
która rozjaśnia. Zmyć po 20 minutach. Taki zabieg można ją stosować
najwyżej raz w tygodniu.
Powyższe naturalne środki zwykle
nie uczulają, ale dla pewności należy przeprowadzić test np. na skórze
ręki.
Barbara Kamińska
Źródła:
www.pl.globalquiz.org
www.swiat-kosmetykow.pl
www.ekologia.pl
www.triki-kosmetyczne .pl
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Zielarskie ABC
Ziołowe nalewki na jesienne chłody
Nalewki ziołowe zachowują lecznicze właściwości roślin i pije się
je z ogromną przyjemnością. Są
niezwykle aromatyczne i rozgrzewające, na bazie ziół, z dodatkiem
przypraw, owoców, wody, alkoholu
oraz cukru.
Do zrobienia nalewki potrzebny
jest ekstrakt ziołowy składający się
z jednego, kilku, a nawet kilkunastu
składników. Można wykorzystać zioła ze sklepu zielarskiego, apteki lub
pozbierać je samodzielnie. Najlepiej
zalewać zioła suszone, chociaż stosuje się również świeże.

na wada. Zmiana koloru świadczy o
dojrzewaniu.
Tak jak wina, nalewek ziołowych nie
pije się ani zbyt często ani w nadmiarze. Mają leczyć, a nie szkodzić.
Nalewka dobra na wszystko
Nalewki można stosować na różne
dolegliwości i na poprawę samopoczucia. Mogą zwalczać kaszel, pomagają w kłopotach żołądkowych, bólach, przy zmęczeniach. Mają także
działanie uspokajające i pobudzają
apetyt.

Przechowywanie
Nalewki powstają na bazie mocnego
alkoholu, dlatego nie mają prawa się
zepsuć. Im są starsze, tym są lepsze.
Obowiązuje zasada: im nalewka dłużej postoi, tym jest lepsza.

Nalewka z mięty pieprzowej
Pomaga na wiele dolegliwości, ale
przede wszystkim uśmierza bóle żołądkowe, niestrawności i wzdęcia.
Do sporządzenia nalewki potrzeba
20 łodyżek z liśćmi mięty, 1 l spirytusu, 1,5 l wody i 600 g cukru.

Nalewki ziołowe przechowujemy w
butelkach z ciemnego szkła, wtedy
kolor trunku zostanie zachowany,
lub w butelkach przezroczystych, zamkniętych na korek albo zakrętkę.
Stawiamy je w pozycji pionowej w
ciemnym i chłodnym miejscu.
Osad, jaki z biegiem czasu wytwarza się na dnie, jest całkowicie naturalny, wręcz pożądany. Nalewki
zmieniają kolor, ale nie jest to żad-

Liście mięty należy opłukać pod
zimną wodą, zasypać cukrem oraz
zalać spirytusem. Odstawić w szczelnie zamkniętym słoiku na 3 doby.
Co jakiś czas zamieszać słoikiem, w
celu rozpuszczenia cukru. Po tym
czasie przesączyć nalewkę przez
gazę. Na koniec dolać przegotowaną, ostudzoną wodę. Wstrząsnąć i
przelać do butelek.
Pić od 5 do 25 kropelek na
cukier (łyżeczka do herbaty), lub mały kieliszek z
dodatkiem przegotowanej
ciepłej wody.
Nalewka z dziurawca i
miodu
Wyjątkowo skuteczna w
chorobach wątroby, zapaleniu nerek, nadciśnieniu
i niedociśnieniu, stanach
zapalnych jamy ustnej,
gardła, przy migrenach,
oraz jako środek uspakajający i przeciwdepresyjny.

Źródło: www.nasze.dziemiany.net

Świeże kwiaty dziurawca
drobniutko pokroić lub
zmiksować i włożyć do litrowego (może być większy) słoja. Dodać taką ilość
spirytusu 70-procentowego, aby zioło było przykryte. Szczelnie zakręcić
słój i postawić na słońcu,
minimum na 2 tygodnie.
Następnie przecedzić zioła

przez gazę, przepłukać małą ilością
wody i wycisnąć. Dodać do powstałej
nalewki tyle samo miodu płynnego.
Odczekać przynajmniej 3 miesiące.
Może być stosowana nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie np. jako
roztwór do przemywania ran.
Nalewka z anyżu
Stosowana przy silnym męczącym
kaszlu, w bólach brzucha i dla pobudzenia apetytu. 200 g anyżu wsypać
do butelki zawierającej 0,25 l spirytusu. Odstawić w ciemne miejsce
na 2 tygodnie. Potem zlać płyn, a do
wyługowanych ziaren dodać 0,25 l
czystej wódki i odstawić na kolejne
2 tygodnie. Połączyć obie nalewki i
dosłodzić miodem. Zażywać 3 razy
dziennie po15-20 kropli w łyżeczce
płynu lub cukru.
Nalewka z macierzanki
Zalecana jest przy nieżycie dróg
oddechowych, stanach zapalnych
nerek i zatruciach pokarmowych.
Szklankę suszonego ziela macierzanki zalać ½ l wódki i ½ l czerwonego wytrawnego wina. Dodać 250
g miodu rzepakowego i odstawić na
4 tygodnie, co kilka dni wstrząsając.
Przecedzić. Pić 1-2 razy dziennie po
łyżce.
Nalewka z arcydzięgla
Podnosi ciśnienie krwi, zwiększa
apetyt, poprawia trawienie, likwiduje wzdęcia i bóle brzucha. Wcierana
miejscowo łagodzi nerwobóle i dolegliwości reumatyczne.
50 g suchego korzenia arcydzięgla
zalać ¼ l wódki i taką samą ilością
spirytusu. Odstawić na 2 tygodnie,
pamiętając, by codziennie wstrząsnąć. Przecedzić. Pić po pół łyżeczki
przed jedzeniem lub po jedzeniu.
Nalewka z arcydzięgla zwiększa
wrażliwość skóry na promienie słoneczne, dlatego osoby ją stosujące
nie powinny się opalać.
Nalewka ze skrzypu
Pomaga przy krwawieniach, schorzeniach nerek, chorobach pęcherza moczowego, wrzodach, reumatyzmie, nerwobólach oraz łagodzi
zapalenie migdałków, jamy ustnej
i oparzenia.
Nalewka: 10 g świeżego skrzypu zalać 50 ml wódki żytniej. Całość pozostawić na 14 dni w ciepłym miejscu, od czasu do czasu wstrząsając
butelkę.
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Okłady: świeży skrzyp dokładnie
umyć i rozetrzeć na papkę, z której
robi się okłady.
Nalewka z brzozy
Pomaga w kamicy pęcherzowej oraz
jako lek ogólnie wzmacniający.
Sok brzozowy uzyskiwany na wiosnę z pni brzozy utrwala się spirytusem w proporcji 1:1.Otrzymany wyciąg można pić 3-4 dziennie po 40-50
kropli na szklankę wody.
Nalewka z kminku
Stosowana w zaburzeniach trawienia, bólach brzucha i innych dolegliwościach układu pokarmowego.
Pomaga przy wzdęciach i bolesnych
kurczach jelit.100 g zmielonych nasion kminku zalać 1 l wódki i odstawić na miesiąc w ciepłe miejsce.
Przecedzić i dodać miód w ilości odpowiedniej dla własnego smaku, dobrze jednak, by nalewka była raczej
półwytrawna niż słodka. Odstawić
przynajmniej na kwartał, ale najlepiej, jeśli poleżakuje nawet rok.
Pić trzy razy dziennie łyżkę stołową
nalewki wymieszaną z niewielką
ilością letniej wody.
Nalewka z dzikiej róży
Działa jako środek ogólnie wzmacniający, ponieważ zawiera dużą ilość
witaminy C.
50 dag. owoców dzikiej róży i 5 dag.
cukru zalać 1 l mocnego wina lub
wódki i postawić w ciepłym miejscu.
Po tygodniu zlać i przecedzić. Pić raz
lub dwa razy dziennie po kieliszku.
Nalewka z dziurawca
Stosowana przy chorobach przewodu pokarmowego, wątroby, dróg
żółciowych, a także zewnętrznie
w przypadków bólów stawowych
i korzonkowych. 10 dag kwiatów,
pąków, liści dziurawca zalać 0,5
litra spirytusu. Po tygodniu przecedzić i wycisnąć przez gazę. Pić 2
razy dziennie po łyżeczce nalewki
na 1/2 szklanki wody. W czasie zażywania nalewki nie wychodzić na
słońce, można bowiem nabawić się
uczulenia.
Nalewka z kozłka lekarskiego
Działa uspokajająco i łagodnie obniża ciśnienie krwi.
2 płaskie łyżki korzenia zetrzeć i
zalać ¼ l spirytusu. Odstawić na
tydzień, codziennie wstrząsając zawartością. Pić 10-30 kropli w ciągu
dnia z wodą lub cukrem.
Nalewka z piołunu
Pobudza soki trawienne. 5 łyżek
rozdrobnionego ziela zalać ¼ l spirytusu i odstawić na tydzień. Raz
dziennie mocno wstrząsnąć butelkę. Pić 3 razy dziennie, 10-20 kropli

Źródło: www.dbam-o-siebie.pl

w kieliszku wody na godzinę przed
posiłkiem.
Nalewka rumiankowa
Pomaga przy bólach brzucha,
wzdęciach, kolkach i zatruciach.
Przeciwdziała nadmiernej fermentacji jelitowej i zaburzeniom trawiennym.
4 łyżki kwiatów rumianku zalać ½
l spirytusu. Zakręcić szczelnie butelkę i odstawić w ciemne miejsce
na 2 tygodnie. Raz dziennie wstrząsnąć. Następnie odsączyć. Używać 2
łyżeczki na szklankę wody do płukania gardła i okładów. W zaburzeniach trawiennych pić 2-4 dziennie
20-30 kropli w kieliszku wody.
Na przeziębienia lub grypę
Nalewka pobudza krążenie i usuwa
z organizmu toksyny. Działa też dezynfekująco na układ oddechowy i
ułatwia odkrztuszanie.
5 g suszonego kwiatu czarnego bzu,
tyle samo: lipy, lukrecji, owocu maliny, głogu, słonecznika, lubczyku,
pączków sosny, ziela szanty oraz
10 g suszonych listków szałwii. Tak
przygotowaną ziołową mieszankę
trzeba zalać litrem spirytusu rozcieńczonego wcześniej do 70 proc. przegotowaną wodą. Następnie szczelnie zamknąć i odstawić na 10 dni w
chłodne miejsce. Dodać pół szklanki
miodu. Pić dwa razy dziennie łyżkę
stołową po jedzeniu.
Na bóle korzonków, stawów i nerwobóle
– Pomoże alkoholowy wyciąg z dziewanny.100 g kwiatów dziewanny zalać 0,5 litra 70% spirytusu. Natrzeć
nią bolące miejsca.
Na nerwoból nerwu trójdzielnego
zielarze polecają nalewką przygotowaną ze 100 g kwiatów, pąków i liści

dziurawca zalanych 0,5 litra 70-procentowego spirytusu. Odstawić na
tydzień. Potem nacierać nalewką
bolące miejsca.
Na problemy z włosami
Niezawodna nalewka ziołowa ojca
Klimuszko.
3 łyżki ziela pokrzywy i 3 łyżki liści
brzozy zalać ¾ l spirytusu rozcieńczonego pół na pół z wodą. Odstawić
na 10 dni. Przecedzić i nacierać nalewką włosy i skórę głowy.
Skuteczna jest również nalewka z
liści pokrzywy i nasturcji. Te składniki w równych proporcjach należy
zalać wódką i pozostawić na 3 tygodnie. Po sklarowaniu wcierać we
włosy i skórę głowy.
Zioła szwedzkie
Doskonałą nalewką poprawiającą
trawienie i dobry nastrój są zioła
szwedzkie dostępne w aptekach. W
ich składzie znajdują się arcydzięgiel, piołun, tatarak, kurkuma, gencjana i wiele innych znanych ziół.
Podawane w rozcieńczeniu, mają
wiele zastosowań leczniczych. O ich
wyjątkowej skuteczności świadczy
zainteresowanie ich produkcją wielu firm zielarskich.
Nalewki z ziół mają wyjątkowy smak
i uzdrawiającą moc. Zachowują lecznicze właściwości ziół, są niezwykle
aromatyczne i rozgrzewające. W
sam raz na jesienne chłody i deszczowe dni.
Marta Wawrocka
Źródła:
ziolaleczniczeroberta.pl,
przykominku.tv, nowiny 24.pl,
zdrowie.wm.pl, polki.pl,
bukwica.blogspot.be, poradnik
zdrowie.pl
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Och, mój ty czosnku pachnący…
Czosnek Pospolity (łac. Allium sativum), w bulwach podzielonych
na ząbki, to tylko jedna z uprawowych odmian czosnku, których jest
aż 600.
Czosnek, w zależności od odmiany,
miejsca pochodzenia, a nawet czasu
jego zasadzenia, ma różną wielkość i
kolor. Ma też – co nas najbardziej interesuje – różny stopień zawartości
składników odżywczo-leczniczych.
Czosnek czosnkowi nie równy
Chiny stały się największym producentem czosnku na świecie.
Eksportują go m.in. do USA i
Europy. „Budzi to mniej lub bardziej
uzasadniony niepokój obywateli,
którzy chcieliby kupować czosnek
ze swojego kraju lub wspólnoty
krajów (…)”. Głównym problemem
jest obawa, że nie wiemy, w jakich
warunkach został wyprodukowany,
czym był nawożony, jak konserwowany. Na domiar wszystkiego istnieje czosnkowa kontrabanda i czosnkowy przemyt. Wtedy już naprawdę
nie wiemy, „co w nim siedzi” i czy
nie ma w nim np. metali ciężkich.
Przypuszcza się, że na rynku jest
obecny czosnek, który jest poddawany specjalnym zabiegom, aby mógł
odbyć długą drogę i dalej wyglądać świeżo. Także możliwe jest, że
niektóre partie czosnku zalegające
sklepowe półki, są nafaszerowane
antybiotykami, które mogą magazynować się w naszych organizmach
powodując grzybice i infekcje (!).
Bywa też czosnek modyfikowany,
pozbawiony odwiecznych właściwości leczniczych, za to podtruwający
nasze i tak cherlawe organizmy.

Źródło: poplatanyswiat.blogspot.com

Źródło: wwww.haberturk.com

Po czym poznać „prawdziwy” czosnek?
Niektórzy twierdzą, że „czosnek biały to chiński, a czosnek różowy, to
nasz”. Jest to mit. Istnieje bowiem
wiele odmian europejskiego czosnku, od fioletowych aż do białych. Np.
polska odmiana Huzar ma kolor biały. Bywa jednak, że czosnek chiński
jest specjalnie w czymś moczony dla
uzyskania bieli.
Nie każdy czosnek biały jest automatycznie czosnkiem chińskim. Ale prawdopodobnie, gdyby
Europejczycy zagustowali w kolorze
różowym, chińscy producenci zalaliby nasz rynek czosnkiem różowym.
Niemniej jednak: Czosnek azjatycki
zwykle jest duży i biały, polski jest
mniejszy i różowo-szary. Ten azjatycki jest mniej wyrazisty w smaku
i zapachu. Uważa się, że czosnek
chiński nie wysycha, lecz stosunkowo szybko pleśnieje i gnije. Ten
chiński również nie kiełkuje. W tym
celu jest poddawany specjalnym zabiegom chemicznym, napromieniowywaniu…
Skąd ten zapach?
Zapach czy smród, to kwestia indywidualnych odczuć. Czosnek nie
pachnie, kiedy jest nienaruszony.
Zaczyna wydzielać charakterystyczny aromat dopiero wtedy, kiedy ząbek obierze się z łupinki lub pokroi
czy zmiażdży.

W czosnku występuje allinaza, która
po kontakcie z tlenem uaktywnia się
i katalizuje reakcję alliiny w allicynę. Obie cząsteczki są pochodnymi
siarki i pierwsza z nich (będąca w
nieuszkodzonym czosnku) jest bezwonna, ale druga (powstająca później) – pachnie. Allicyna rozpada
się na kolejne pochodne, z których
jedną jest AMS (z ang. Allyl Methyl
Sulfide) czyli ‘allilowa pochodna
siarczku metylu’, która może utrzymywać się w organizmie nawet
przez dwa dni.
Czyszczenie zębów i jamy ustnej nie
pomaga, gdyż AMS dostaje się do
jelit, a stamtąd do krwiobiegu i dalej do całego ciała. Pachnie więc nie
tylko jama ustna, ale wydychane powietrze, pot, łój a nawet mocz. Tymi
właśnie drogami nasz organizm pozbywa się AMS.
Na temat pozbywania się zapachu
czosnku jest wiele teorii i sposobów.
Jednak jeśli ktoś decyduje się na jego dobroczynne działanie, neutralizowanie efektów spożycia czosnku
może przypominać gotowanie cytryny, które niechybnie unieszkodliwi
zawartą w niej witaminę C i inne
cenne składniki.
Mechanizmy neutralizowania zapachu czosnku np. pietruszką nie są
do końca poznane; ma to związek
z reakcjami chemicznymi. Może
więc jednak pozwolić czosnkowi
pachnieć? – Coś za coś.
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Krótka historia czosnku
Od dawna był on stosowany jako
przyprawa i jako środek leczniczy.
Różne dawne społeczeństwa, które
nie miały ze sobą kontaktu, rozpoznały jego pozytywne właściwości.
Historycznie udokumentowane stosowanie czosnku liczy sobie ponad
10 000 lat. Ślady jego stosowania zostały znalezione w egipskich piramidach oraz greckich świątyniach. W
lecznictwie stosowany jest od ponad
5000 lat, o czym świadczą starożytne
zapiski pochodzące z Egiptu, Grecji,
Chin czy Indii. Czosnek był stosowany przez medyków starożytnej
Grecji i Rzymu, Chin i Indii, między
innymi: w leczeniu układu oddechowego, zakażeń pasożytniczych,
biegunki, chorób serca, zapalenia
stawów, trądu. Greckim atletom podawano czosnek w celu zwiększenia
ich wytrzymałości. Budowniczowie
piramid byli karmieni czosnkiem
aby dodawał im energii do pracy.
W średniowieczu był m.in. środkiem chroniącym przed zarazą. W
Europie, w początkach renesansu,
zaczęto doceniać lecznicze właściwości czosnku.
Badania naukowe nad nim zapoczątkował Louis Pasteur w roku
1858, kiedy to udokumentował jego
antybakteryjne właściwości.
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Czosnek współcześnie
Najczęściej jest on kojarzony z leczeniem przeziębień, ale wiadomo
już, że wyciąg z czosnku pomaga
np. w walce z wielolekoodpornymi
bakteriami, które wywołują zakażenia układu moczowego. Naukowej
wiedzy na temat czosnku ciągle
przybywa i tego tematu tutaj nie
wyczerpiemy. Ważne, że w przeciwieństwie do wielu syntetycznych
antybiotyków, czosnek nie niszczy
potrzebnej w organizmie naturalnej
flory bakteryjnej.
Dodajmy tylko, że czosnek pomaga
zwalczać paradontozę i:
„Związki aktywne obecne w czosnku są skuteczne przeciwko Gramdodatnim oraz Gram-ujemnym
szczepom bakterii, w tym wielu
szczepom opornym na działanie tradycyjnie używanych antybiotyków”.
Wyciąg z czosnku…hmm…– może
mniej pachnie (lub jak kto woli –
śmierdzi), ale nie zastąpi on wszystkich prozdrowotnych właściwości
czosnku spożywanego krótko po
obraniu z łupinki.
Wyobraźmy sobie włoską restaurację
nad brzegiem Morza Śródziemnego
i powiew wiatru przynoszący wieczorem ślady czosnkowego aromatu…

Źródło: www.zamanvadisi.com

Michał Nowacki
Źródła:
www.notatnikkuchenny.pl
www.klaudynahebda.pl
www.polki.pl
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Ciekawostki
Jak zachować długowieczność?
Shigeaki Hinohara, japoński lekarz,
dzięki swojemu podejściu do życia i
diecie jaką stosuje, ma już 104 lata.
Hinohara jest najstarszym lekarzem
nie tylko w Japonii, ale także na
świecie. Pracuje w szpitalu St Luke’s
International Hospital w Tokio.
Co zrobić, by żyć tak długo?
Zdaniem dr Hinohara najważniejsze
jest dobre samopoczucie i to z niego
bierze się energia. To, co jemy i ile
śpimy, nie jest aż tak ważne. Jednak
na to również powinno się zwracać
uwagę.
Według Japończyka, wszystkie osoby, które długo żyją, niezależnie od
rasy, płci, czy narodowości, łączy
jedna cecha – nie mają nadwagi.
Dlatego 104-latek na śniadanie pije
kawę z mlekiem lub szklankę soku
owocowego z łyżką oliwy z oliwek.
Na lunch zjada mleko i dwa lub
trzy ciastka. Zdarza się jednak, że
gdy jest zajęty, nie je nic. Na kolację japoński doktor spożywa małą
porcję ryby z ryżem i warzywami,
a dwa razy w tygodniu 90 gramów
mięsa. Dr Hinohara od 30 roku życia
utrzymuje tę samą wagę – 60 kg.
Japoński lekarz jest tak zajęty, że
harmonogram jego wykładów i
rozkład pracy w szpitalu jest zaplanowany na rok do przodu. Chce się
jednak dobrze bawić i nie może się
doczekać Igrzysk Olimpijskich w
Tokio w 2020 roku.
Doktor Hinohara pokonuje schody
po dwa stopnie, przez co jego mięśnie są nadal w dobrej kondycji. Choć
porusza się wolno, bo chodzi o lasce,
mężczyzna każdego dnia stara się

Źródło: www.kobieta.onet.pl

zrobić od 2000 do 2500
kroków.
Jego zdaniem, pierwsze
60 lat życia pracujemy
na rodzinę i dążymy
do osiągnięcia postawionych sobie celów.
Później powinniśmy się
starać służyć społeczeństwu. Od kiedy miał 65
lat, Japończyk pracuje
jako wolontariusz, czasem nawet po kilkanaście godzin dziennie i
czerpie radość z każdej
minuty swojego pracowitego życia.
Wyjątkowa praca
Pić piwo i podróżować
po USA – taką pracę
oferuje waszyngtoński
instytut Smithsonian,
największy na świecie zespół muzeów i ośrodków badawczo-edukacyjnych. Roczna pensja to 64 650
dolarów.
Swego czasu departament historii
żywności uznał, że bogata historia
amerykańskiego browarnictwa nie
została dotąd wystarczająco zbadana
i opisana jako część kultury kraju.
Dlatego instytut ogłosił w Internecie,
że oferuje trzyletni kontrakt dla badacza, który zgłębi historię piwa w
USA.
Jego zadaniem będą przede wszystkim podróże po wszystkich zakątkach kraju w celu zaznajomienia
się z warzonymi tam piwami i lokalnymi tradycjami piwowarskimi.
W tym czasie będzie musiał dokumentować pracę badawczą artyku-

Źródło: www.se.pl

łami, a także wystawami muzealnymi. Wydatki poniesione na piwo i
podróże będą w całości zwracane.
Oczekiwania wobec kandydata są
wysokie; ma on mieć jednocześnie
dyplom z historii i z handlu.
Posadę sfinansuje Brewers Association – amerykańskie lobby producentów piwa.
Toaleta nieczynna, bo zasnęła w
niej foka
W Devonport na Tasmanii, w toalecie na cmentarzu oddalonym
o ok. 500 metrów od brzegu, uciął
sobie drzemkę samiec foki, którego
pracownicy rady miejskiej nazwali
„Sammy”.
Choć drzemka spowodowała pewne niedogodności, wszyscy przyjęli sytuację ze zrozumieniem. Na
drzwiach toalety pojawiły się żartobliwe wyjaśnienia powodów jej
zamknięcia. Ostatecznie 120-kilogromowemu Sammy’emu podano
środki uspokajające i przewieziono
na pobliską plażę, gdzie został wypuszczony.
14-miesięczne dziecko ważyło zaledwie 5 kg.
W Mediolanie odebrano rodzicom
dziecko, które w poważnym stanie
niedożywienia trafiło do szpitala.
14-miesięczny maluch ważył zaledwie 5 kg, tyle co 3-miesięczne
niemowlę. Wszystkiemu winna
jest wegańska dieta, którą stosują
rodzice. Weganizm, to ścisły wegetarianizm. Weganie nie spożywają
żadnych produktów pochodzenia
zwierzęcego.
Kiedy dziadkowie przywieźli swo-
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żony w systemy sztucznej inteligencji umożliwiające modyfikację jego
zachowania na podstawie wcześniejszych doświadczeń i analizy otoczenia.

Źródło: www.wykop.pl

jego wnuka do szpitala na badania
okazało się, że poziom wapnia we
krwi był na minimalnym poziomie,
potrzebnym, aby przeżyć. Lekarze
wykryli również u dziecka poważną
wadę serca, które trzeba było natychmiast operować.
Rodzice zostali powiadomieni o
poważnym niedożywieniu ich dziecka oraz niskim poziomie wapnia w
organizmie. Matka poinformowała
lekarza, że nie podawała dziecku
mleka ani produktów mlecznych.
Ponadto odmówiła zmiany diety.
Sprawą zajął się sąd, który zdecydował o odebraniu dziecka rodzicom.
Lekarze przeprowadzili operację na
sercu. Maluch czuje się dobrze, dochodzi do siebie w szpitalu.

Źródło: www.twitter.com

Robot uciekł z rosyjskiego laboratorium
Autonomiczny robot „uciekł” z laboratorium w Permie, w Rosji. Maszyna
przez 45 minut samodzielnie poruszała się po ulicach miasta, wywołując zamieszanie i korki. W końcu
została „zatrzymana” przez policję.
Według wyjaśnień producenta, robot wykorzystał przypadkowo niedomknięte drzwi laboratorium i po 45
minutach samodzielnego poruszania się
po mieście zatrzymał
się na środku ulicy,
bo wyczerpały się zainstalowane w nim
akumulatory.
Robot został wyposa-

Największy kwiat na świecie
Titan Arum (Amorphophallus titanum), albo inaczej „dziwidło olbrzymie”, będące największym kwiatem
na świecie, rozkwitło w ogrodzie
botanicznym belgijskiego miasta
Meise.
Dziwidło olbrzymie zawdzięcza swoją potoczną nazwę „trupi kwiat” wydzielanemu przez siebie zapachowi,
który przypomina zapach padliny i
zepsutej ryby. Wysokość kwiatu to
1,9 metra, a waga około 18 kilogramów.
Titan Arum, którego zaleca się podziwiać z zatkanym nosem, ma wielki żółty płatek sięgający od półtora
do trzech metrów, który obramowuje purpura.
Bez względu na to, że kwiat pachnie wstrętnie, niektórzy uważają, że
dziwidło olbrzymie niesie potężny
ładunek energii seksualnej. Osoby
pragnące popatrzeć na zadziwiający
okaz miały tylko 72 godziny, bo tyle
trwa kwitnienie tego gatunku.
Opracowała: Karolina Tomczak
Źródła:
onet.pl, pl.sputniknews.com,
tvnmeteo.24pl

Źródło: www.static.guim.co.uk
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Słowo o byle czym
Proces starzenia dotyczy wszystkiego co materialne, ponieważ czas
i materia są ze sobą ściśle związane
we wszechświecie postrzeganym
przez nas jako materialny. Starzeją
się galaktyki, gwiazdy, układy planetarne. Starzeje się Słońce, którego czas też kiedyś dobiegnie końca.
A człowiek? Jako istota rozumna
nie ma zamiaru godzić się z upływem czasu, dlatego bardziej czy
mniej świadomie odpycha od siebie
myśli o starości i jej nieuniknionej
konsekwencji.
Starzenie organizmu człowieka
rozpoczyna się w chwili urodzin a
nawet jeszcze wcześniej. Dla człowieka młodego lub uważającego się za
młodego, taki temat to odgłos przejeżdżającego wózka dziecięcego za
zamkniętym oknem: „Mnie to nie
dotyczy, przecież jestem jeszcze młody”. A nawet jak stuknie sześćdziesiątka to są i tacy, którzy po zastrzykach z botoksu uważają, że problem
jest załatwiony. – Przecież lustro nie
kłamie.
Czym jest starzenie się?
Jest jednym z etapów egzystowania człowieka. Młodość to rozwój
fizyczny i wszystkie procesy związane z dojrzewaniem organizmu.
Po tym radosnym etapie, którego
uroki docenia się zwykle na starość,
przychodzi okres dojrzałości z pełnią sił fizycznych, intelektualnych
i psychicznych. Ten okres też nie
trwa wiecznie i w naturalny sposób
zdrowie pogarsza się. Pojawiają

Źródło: www.chinasspp.com

Źródło: www.gajcy.pl

się oznaki starości. Komórki ciała
pracują wolniej, układ odpornościowy nie daje już takiej ochrony jak
wcześniej. Układ wewnętrzny traci
zdolność do regeneracji uszkodzeń,
człowiek zaczyna chorować.
Cztery aspekty starości
Samo pojęcie ‘starość’ obarczone
jest przede wszystkim negatywnymi
skojarzeniami. Pozostańmy jednak
przy starości. Na nasz użytek proponuję taki jej podział na aspekty:
Zewnętrzny – wygląd; zdrowie –
samopoczucie fizyczne; sfera psychiczna – jak ktoś czuje się ze swoją
starością. Czwarty aspekt – jak otoczenie postrzega seniora.
Aspekt pierwszy nierozerwalnie
wiąże się z zaglądaniem do lustra
i całą furą kosmetyków głównie do

odmładzania twarzy. Znalazłem też
słowo ‘kosmeceutyki’. Producenci
prześcigają się w wymyślaniu coraz
to nowych nazw i określeń: „profesjonalne”, naturalne serum z zawartością…”, „balsam”, „kompleks
antystarzeniowy”, „ekskluzywny”,
„specjalistyczny”, „produkty które
powinnaś kupić od razu, kiedy skończysz iks lat”, „z Morza Martwego”.
Ja służę dodatkowymi pomysłami:
„z najwyższych szczytów”, „z niedostępnych grot”, wyciąg z bakterii
Nibiru”, „uśmiech węża boa”, „ukąszenie szczęśliwości”, „muśnięcie
nosorożca”, „wyciąg z dna wulkanu”, „gładkość zebry”, „alabastrowy
piasek ze zbocza pod Piasecznem”
itd.
Cóż, człowiek jeść musi, a wyglądać… chce. Nie ośmielam się podważać skuteczności jakichkolwiek
specyfików z powodu „braku dowodów na”. Ale można odnieść wrażenie, że czasem rzecz sprowadza się
do zewnętrznego zagłaskiwania
skutków braku dbałości o zdrowie
organizmu. Igła z botoksem to sposób bardziej drastyczny i wymagający odwagi, dlatego na temat jego
skuteczności dyskutować tutaj nie
będziemy.
Zdrowie i związane z nim samopoczucie fizyczne zostały już tak
przewałkowane i informacji jest
tyle… Uzgodnijmy tylko, że jedno z
drugim ma ścisły, oczywisty związek. Kluczem do zdrowia jest dbałość o równowagę w organizmie.
Większość chorób spowodowana
jest niedoborem lub nadmiarem różnych składników i wpływem czynników, które otrzymuje organizm z pokarmem, z wdychanym powietrzem,
promieniowaniem, a także poprzez
– uwaga! – sposób myślenia.
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Trzeci i czwarty aspekt starości,
czyli sfera psychiczna seniora i postrzeganie go przez otoczenie, są
ze sobą związane. Który z nich jest
przyczyną a który skutkiem, to rzecz
godna osobnego potraktowania.
Nie sposób wymienić tutaj wszystkich doświadczeń starości, jednak
istotna jest tu zmiana perspektywy
czasowej. Pojawia się świadomość
zbliżania się kresu ludzkiego życia.
Wróć!
Z całym szacunkiem, nie będziemy
tutaj mówić o starości, lecz o starzeniu się. Starość jest stanem w którym ktoś: uważa, że się znalazł, albo
też inni uważają, że już jest stary.
Starzenie się to proces odbywający
się w czasie. Nie znam osoby, która
pomimo że się starzeje, sama stwierdzi, że jest już stara. – Chyba tylko w
kokieteryjnej zaczepce, aby usłyszeć
negację. Jeśli jednak usłyszy w odpowiedzi: „Ja chciałbym tak dobrze
wyglądać w pani wieku”. – Ups! –
Wtopa! Nie takiej odpowiedzi oczekiwała Osoba Starzejąca Się.
Niemniej jednak dla nas czas idzie
tylko naprzód pomimo istnienia teorii względności Einsteina. Upływ
czasu odciska swoje piętno na naszych twarzach, stanie zdrowia i
samopoczuciu, tudzież relacjach z
innymi.
Co robić?
– Starzeć się godnie. Poza tym dbać
o zdrowie, póki jest. Pojawianie się
zmarszczek jest niepodważalnym
znakiem starzenia się skóry, ale
można ten proces spowolnić. Obok
tego wszystkiego, czego potrzebuje
nasz organizm, istotny jest pewien
element, który niestety najczęściej
kojarzony jest z… kremami i odżywkami:
Kolagen. – Była już o nim mowa
w tej gazecie. – To podstawowy
budulec organów wewnętrznych,
ścięgien, żył itd., a także interesującej nas tutaj skóry. Skąd dojrzały
organizm ma go brać? Najkrócej
mówiąc, o wiele więcej kolagenu
jest w podrobach niż w poczciwym
schabowym. Warto o kolagenie
poczytać w Internecie, ale trzeba
pamiętać o tym, że nasz organizm
nie wyprodukuje prawidłowo kolagenowych włókien, a co za tym idzie
tkanek, bez obecności witaminy C.
Bez niej – i dostarczonego kolagenu
– tkanki, np. żyły, będą słabe, a skóra
będzie podatna na zmarszczki i cellulit, o innych częściach organizmu
nie wspominając. – Życzę dobrego
kolagenu!
Michał Nowacki
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OGŁOSZENIA DROBNE
Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie
drobne wysyłając e-mail na adres:
antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości prosimy wpisać
„ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią ogłoszenia
na nr 0488.416.481
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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

