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Co słychać w Antwerpii
Havenhuis
Antwerpia wzbogaciła się o nową perłę architektury –
siedzibę kapitanatu portu Havenhuis – zaprojektowaną
przez biuro architektoniczne Zaha Hadid Architects.
Budynek swoją grą świateł i cieni składa hołd Antwerpii
jako centrum handlu diamentami.
Wysoki na 46 m Havenhuis został wzniesiony na miejscu
dawnego budynku straży pożarnej przy Kattendijkdok.
Jej wcześniejszy budynek wykorzystano jako podest
nowej budowli, której spektakularna forma przypomina
statek, i z której roztacza się zapierający dech w piersiach widok na port i miasto. Fasada wiszącej konstrukcji składa się ze szklanych trójkątów, które wytwarzają
ciągle zmieniające się refleksjy świetlne podkreślając
rolę Antwerpii jako centrum handlu diamentami.
1500-tonowa konstrukcja stalowa jest wykonana z
sześciu prefabrykowanych elementów modułowych i
wspierana dodatkowo przez asymetryczną kolumnę
betonową o wysokości ok. 22 m. Powierzchnia nowego
kapitanatu portu wynosi 14 tys. metrów kwadratowych.
Budowę Havenhuis rozpoczęto w październiku 2012
roku. Koszt to prawie 50 mln euro.

Źródło: www.img15.deviantart.net

Największy świąteczny pop-up store na świecie
Do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze trochę czasu,
ale ten, kto nie chce czekać tak długo, może przyjść na
Meir do Antwerpen Christmas World – największego
świątecznego pop-up store na świecie. W budynku, w
którym niegdyś znajdował się sklep Forever 21, na ponad 5000 metrach kwadratowych na klientów czekają
Mikołaje, renifery, bombki, świąteczne ozdoby, jednym
słowem wszystko, co jest związane ze świętami.

Źródło: www.deredactie.be

Bezpłatna pomoc w problemach z wynajmowanym
mieszkaniem
Jest to rodzaj pośrednictwa pomiędzy lokatorem a
właścicielem mieszkania w przypadku, gdy zaistnieją
pomiędzy nimi konflikty. Dotyczyć one mogą między innymi: niemożności zapłacenia za wynajmowany lokal,
opóźnień w płatnościach, nieporozumień w przypadku
remontów itp. Jeżeli lokator i najemca nie mogą się
porozumieć, wkracza komórka z OCMW i rozwiązuje
problem.
Z usługi OCMW mogą korzystać zarówno lokatorzy, jak
i właściciele mieszkań. Usługi są całkowicie bezpłatne
w odróżnieniu od procedury sądowej.
Można się zgłosić używając formularza na stronie
OCMW Antwerpen i wypełnić go tak dokładnie, jak się
da. Potem skontaktują się z klientem osoby z OCMW
i przyjdą do domu lokatora, żeby dowiedzieć się szczegółów na temat jego sytuacji. Skontaktują się także z
właścicielem mieszkania. Przygotują taki plan spłat,
aby obie strony były zadowolone.
Huurbemiddeling OCMW Antwerpen
tel. 03 338 27 64
www.ocmw.antwerpen.be

Źródło: www.fr.metrotime.be
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Azylanci opuszczają Antwerpię
Codziennie przynajmniej jeden imigrant opuszcza
Antwerpię i dobrowolnie powraca do ojczyzny – podaje
„Gazet van Antwerpen”. Od kwietnia do czerwca tego
roku z miasta wyjechało ponad 100 azylantów: przede
wszystkim Irakijczycy (43), Ukraińcy (39), Afgańczycy
(21) i Pakistańczycy (10). W analogicznym okresie 2015
roku było ich 16.
Według pracownika socjalnego Centrum Azylantów na
Lamorinièrestraat, coraz więcej imigrantów i azylantów
jest niezadowolonych z pobytu w Antwerpii. Zwłaszcza
Irakijczycy. – Może myśleli, że po przyjeździe otrzymają
miesięcznie 3 tys. euro netto, a ich rodziny będą mogły natychmiast do nich dołączyć. W rzeczywistości
wylądowali w baraku na pryczy. Nie to obiecywali im
przemytnicy.
Swego czasu w reportażu zrealizowanym przez flamandzkich dziennikarzy jeden z Irakijczyków powiedział: „Wolę umrzeć w Iraku, niż pozostać w Belgii”.

Źródło: www.2.bp.blogspot.com

Lokalna policja w Antwerpii kupuje nowe paralizatory
Rada Miasta wyraziła zgodę na wydanie 22 tysięcy euro na zakup ośmiu karabinów, które miotają elektrowstrząsy. Według policji, starsze paralizatory – lepiej
znane jako „Taser” – nie nadają się już do użytku. Jest
to broń starej generacji i często się psuje, a producent
nie potrafi tych defektów usunąć. W rezultacie używanie taserów nie jest bezpieczne.
Paralizatory są potrzebne policji, chociaż są bronią rzadko stosowaną w Antwerpii i Belgii. Tylko funkcjonariusze jednostek specjalnych policji, takich jak Bijzondere
Bijstands Team (BBT), mogą się nimi posługiwać. Rada
Miasta Antwerpii zdecydowała jednak, że zakup nowych paralizatorów jest konieczny.

Primark otwiera się na Meir
Primark złożył wniosek o pozwolenie na otwarcie w
2017 roku sklepu o powierzchni 1000 metrów kwadratowych przy Meir. Antwerpia doczeka się wreszcie
sklepu uwielbianego przez fanów mody i tych, którzy
lubią zaoszczędzić.
Primark to jedna z najtańszych sieciówek w Europie,
a może i na świecie. T-shirtu, który w irlandzkim
Primarku kosztuje 3 euro, w innym sklepie nie znajdziemy za mniej niż 8-10 euro. Tania sieć, całkiem niezła
jakość i wielki rozmach. Na świecie ma 290 sklepów
i ciągle otwiera kolejne. Klienci będą szczęśliwi, ale
konkurencja z pewnością nie. Wróble ćwierkają o tym,
ze H&M, ZARA czy Esprit bardzo obawiają się otwarcia
Primarku w Antwerpii.

Źródło: www.hln.be
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Nowe zabezpieczenia na Antwerpen-Centraal
W połowie przyszłego roku, na poziomie nr 2, skąd odjeżdżają międzynarodowe pociągi Thalys do Holandii
i Francji, zostaną wprowadzone dodatkowe środki
bezpieczeństwa w postaci bramek i skanerów bagaży.
Także ochrona dworca zyska dodatkowe uprawnienia.
Taką decyzję podjął minister transportu François Bellot.
Nowe zabezpieczenia na antwerpskim dworcu mają na
celu lepszą ochronę połączeń międzynarodowych.

październik 2016

Middelheim w pierwszej dziesiątce najpiękniejszych
parków rzeźb w Europie
Brytyjski dziennik The Guardian sporządził listę najpiękniejszych plenerowych parków rzeźb w Europie.
Middelheim zostało docenione ze względu na położenie, krajobraz, jak i wyjątkowość zbioru rzeźb.
Middelheim Park jest jednym z największych parków
plenerowych rzeźb na świecie. Zwiedzający mogą oglądać ponad 250 prac wybitnych rzeźbiarzy na obszarze
trzydziestu hektarów.
Niezależnie od wielkości i położenia parku, brytyjska prasa jest również pod wrażeniem zbioru rzeźb w
Middelheim, co odnosi się zarówno do dzieł Rodina
jak i Richarda Deacon.
Inne parki na liście The Guardian to m.in.: KröllerMüller Museum w Arnhem, Vigeland Park w Oslo,
Lough Boora Discovery Park w Irlandii oraz Domaine
du Muy w Prowansji.

Źródło: www.gva.be

Counter Terror Academy
Pod koniec października w Antwerpii rozpoczyna działalność Counter Terror Academy. W tej nietypowej placówce będzie można się nauczyć odpowiedniego zachowania i przeciwdziałania w sytuacjach bezpośredniego
zagrożenia terrorystycznego. Jest to trudne zadanie,
ponieważ podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie
ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości
wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.
Instruktorzy z Counter Terror Academy nauczą kursantów jak zachowywać się w przypadku ataku terrorystycznego, jak się bronić stojąc twarzą w twarz z
zamachowcem, w jaki sposób go rozbroić, jak znaleźć
dobrą kryjówkę, jak przetrwać będąc zakładnikiem itp.
„Jeśli masz wybór zostać postrzelonym albo rozbroić
napastnika, to masz tylko jedno wyjście ”– powiedział
inicjator przedsięwzięcia Luc Van Laere. Jednodniowy
kurs kosztować będzie 175 euro.

Źródło: www.expedia.be

Festival Smaakmeesters
Przez cały październik Antwerpia będzie kulinarną stolicą. Ponad 65 restauracji i specjalistycznych sklepów
weźmie udział w gastronomicznych pokazach, warsztatach i degustacjach. Najlepsi kucharze podzielą
się swoją wiedzą i doświadczeniem. Będzie można nie
tylko wziąć udział w degustacjach, ale także nauczyć
się przyrządzania potraw z różnych zakątków świata.
Groenplaats, MAS i KMSKA staną się kulinarną sceną.
Przygotowano także warsztaty i zabawy dla dzieci, w
trakcie których najmłodsi będą między innymi tworzyć
różności z dyni, piec kasztany, przygotowywać swoje
własne babeczki. Festiwal trwać będzie od 1 do 31 października włącznie, w historycznym centrum miasta,
Eilandje i Zuid
Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.
smaakmeesters.be, www.visitantwerpen.be.
Opracowała:
Barbara Kamińska

Źródło: www.tingo.be

Źródła:
hln.be, antwerpen.be, gva.be
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Diamentowa Antwerpia – cz. I

Od niepamiętnych czasów diamenty symbolizują bogactwo, władzę,
siłę i potęgę. Diament – z greckiego
adamas – znaczy „nieposkromiony,
niepokonany, niezniszczalny”. W
antycznej Grecji diamenty uważane były za „łzy bogów”, które spadały na ziemię. Zaś stara hinduska
legenda głosi, że diament powstał
z pięciu elementów: wody, ziemi,
nieba, powietrza i ognia, stąd jego
niezwykłe właściwości i moc.
Diamenty są nie tylko piękne, ale
budzą też silne emocje, wiele ukrytych pragnień i marzeń. Świadczą
o bogactwie i pozycji społecznej ich
posiadaczy. Są wieczne.
Diamentowa potęga
Na początku XVI wieku przez antwerpski port przechodziła duża
część światowego handlu morskiego, w tym diamentowego surowca.
W krótkim czasie Antwerpia stała
się centrum handlu diamentami
gdzie kontrolowano około 50 procent światowego diamentowego
rynku. Coraz większą sławą cieszyli
się antwerpscy rzemieślnicy, zajmujący się cięciem i szlifowaniem drogocennych kamieni. W 1582 roku
założono w Antwerpii cech szlifierzy
diamentów, a w 1631 roku w mieście
działało już stu sześćdziesięciu czterech szlifierzy diamentów.

Źródło: www.fzp.net.pl

Pod koniec XVII wieku
konflikty pomiędzy antwerpskimi szlifierzami
a bogatymi belgijskimi
kupcami doprowadziły do
tego, że Antwerpia straciła
status światowego lidera
w branży diamentów na
rzecz Amsterdamu. Sto
lat później napływ dużej
ilości surowca diamentowego doprowadził do
dramatycznego spadku
cen. Kopalnie w Ameryce
Południowej znacznie
zmniejszyły swoją produkcję i na rynku zaczęło brakować
nieoszlifowanych kamieni.
Okresem największej świetności
Antwerpii na diamentowym rynku był przełom XIX i XX wieku. To
właśnie wtedy Amsterdam utracił
diamentowy monopol, a na tamtejszym rynku pozostał tylko handel
niewielkimi diamentami, podczas
gdy w Antwerpii kwitł handel najcenniejszymi kamieniami jak i ich
obróbką.
Diamentowa dzielnica
W 1893 roku powstała w Antwerpii
pierwsza na świecie giełda handlu
diamentami. Jej budynek był zalążkiem Diamentowej Dzielnicy, położonej pomiędzy miejskim parkiem,
a dworcem kolejowym.
Diamentowe centrum to prawdziwa forteca. Mieści się tutaj około
1500 firm, hurtowni, sklepów, jubilerskich warsztatów zajmujących
się obróbką diamentów, oraz biura
kopalni diamentów. W tym niezwykłym miejscu pracuje około 12
tysięcy szlifierzy kamieni szlachetnych. Nigdzie na świecie nie ma tak
ogromnej ilości pracowni jubilerskich na tak małym terytorialnie obszarze. Znajdują się
tu również trzy diamentowe banki i doskonale chronione
sklepy jubilerskie.
A wszystko to leży
na obszarze zaledwie
dwóch kilometrów
kwadratowych.
Można tam nabyć
dosłownie wszystko, co związane
jest z diamentami.
W ilościach hurtowych i detalicznych,
kamienie surowe i

Źródło: www.bankier.pl

oszlifowane. Każdego dnia sprzedaje
się tam około 200 karatów diamentów, a dzienny utarg osiąga lub często przekracza kwotę 200 milionów
dolarów.
Diamentowe centrum to trzy ulice
układające się w literę S. Na obu
końcach „litery S” umieszczone zostały ruchome barykady uniemożliwiające wjazd na teren nieautoryzowanym i niezidentyfikowanym
pojazdom. Na terenie dystryktu
mieszczą się dwa komisariaty. Cały
obszar patrolowany jest przez policję uzbrojoną w broń automatyczną.
Oprócz umundurowanych funkcjonariuszy ulic pilnuje także tajna policja, z którą współpracują dziesiątki
agentów z prywatnych firm ochroniarskich zarówno w mundurach,
jak i po cywilnemu.
Serce diamentowej metropolii bije
na rogu Rijfstraat i Hoveniersstraat.
Nie ma tu drzew, które mogłyby
przesłaniać pole widzenia monitorujących to miejsce 42 kamer.
Diamentowy dystrykt nafaszerowany jest kamerami przemysłowymi,
które obserwują każdy centymetr
kwadratowy tej części miasta. Tu
szlifowane są najcenniejsze diamenty, a w niewielkich, często niepozornych pokojach, dokonywane
są największe i najpoważniejsze na
świecie diamentowe transakcje.
W 1950 roku wszystkie światowe
giełdy diamentów miały swoje siedziby w Antwerpii. Do dziś działają
cztery: Antwerp Diamond Bourse,
Diamond Club, Vrijediamanthandel
i Diamand Kring. Dwadzieścia trzy
kolejne powstały od tego czasu w
innych częściach świata.
Giełdy w Antwerpii, to giełdy z
prawdziwego zdarzenia, a nie ryneczki czy bazary na które można
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sobie po prostu wejść i popatrzeć
na diamenty. Aby inwestować na
diamentowej giełdzie potrzebna jest
specjalna licencja, której wyrobienie
opłaca się tylko wówczas, kiedy: po
pierwsze, ma się odpowiednio dużą
ilość pieniędzy, a po drugie, zamierza się stale dokonywać transakcji. Na Appelmanstraat mieści się
„Diamond Land”, gdzie na piętrze
można obejrzeć ciekawą ekspozycję
poświęconą produkcji diamentów.
Diamenty pod ścisłą ochroną
Kamienie przywozi się do Antwerpii
w opancerzonych samochodach,
które są pilnowane przez ochroniarzy mających kamizelki kuloodporne i broń maszynową. Umieszczane
są w budynku Centrum Diamentów,
który ma własne i niezależne zabezpieczenia. Oprócz pracujących
przez 24 godziny na dobę kamer, wewnątrz budynku bez przerwy przebywa dwóch strażników, regularnie
patrolujących jego korytarze.
Diamentowe Centrum posiada
zabezpieczenia jak w prawdziwej
fortecy. Wydawałoby się, że są one
nie do złamania i tylko szaleniec
próbowałby porwać się na tak pilnie
strzeżony skarbiec. Jak się okazało,
taki szaleniec się znalazł, co
wprawiło wszystkich w osłupienie. Ale o tym w kolejnym
odcinku antwerpskiej historii
diamentów.
Wróćmy więc do skarbca.
Jest on umiejscowiony dwa
piętra pod ziemią i zabezpieczony dziesięcioma różnymi systemami alarmowymi.
Drzwi wejściowe ważą kilka
ton i zaprojektowano je tak,
by oparły się zarówno materiałom wybuchowym, jak i
wielogodzinnemu wierceniu.
Mają one dwa zamki. Jeden z
nich otwiera się kluczem, a
drugi kombinacją szyfrową.
Trzydziestocentymetrowy
klucz zawsze musi być rozłożony na dwie części i schowany w różnych częściach
budynku. Natomiast szyfr w
zamku posiada 100 milionów
możliwych kombinacji.
Za tymi drzwiami znajdują się kolejne drzwi, które może otworzyć tylko
strażnik po uprzednim monitorowaniu i zidentyfikowaniu wchodzących
do środka osób.
Wnętrze sejfu do złudzenia przypomina scenografię rodem z sensacyjnego filmu. Zamontowany jest tam
detektor ruchu, czujniki ciepła na

podczerwień oraz czujnik światła.
Ściany i drzwi sejfu posiadają alarm
sejsmiczny, na wypadek gdyby ktoś
chciał się do niego podkopać podziemnym tunelem lub rozerwać jego
ściany dynamitem. Jakby tego było
mało, diamenty i kosztowności znajdujące się wewnątrz sejfu, ułożone
w 189 skrzynkach depozytowych,
które również zabezpieczone zostały
specjalnymi zamkami. Aby ją otworzyć właściciel musi użyć własnego
klucza, ale w asyście pracownika
Centrum, który posiada drugi klucz.
Diamentowa perspektywa
Stara legenda mówi, że diament zdobyty w nieuczciwy sposób przynosi
nieszczęście, ale zdobyty uczciwie
jest symbolem czystości, najwyższej
szlachetności, emocji, siły, władzy,
niezależności i potęgi. Antwerpia
budowała swoją pozycję światowego centrum diamentów przez ponad
500 lat i przez pięć wieków czerpała
z tych kamieni ogromne korzyści.
Ale chociaż diamenty są wieczne, są
także kapryśne. Antwerpia – od wieków światowy diamentowy potentat
– powoli traci kontrolę nad rynkiem.
W latach 60. i 70. XX wieku do
Antwerpii zaczęli ściągać Hindusi
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obróbki diamentów. Dzisiaj pozostało około 17,700 fachowców, którzy
szlifują tylko najdroższe kamienie.
Oprócz Hindusów do gry wkroczyły Chiny, Zjednoczone Emiraty
Arabskie i Dubaj, który wydaje się
największym zagrożeniem dla wielowiekowej dominacji Antwerpii.
Władze Dubaju budują 65- piętrowy wysokościowiec „Almas Tower”
(almas po arabsku znaczy diament).
Będzie to nowa siedziba Dubajskiej
Giełdy Diamentów. Arabowie poszli
jeszcze dalej. Zaproponowali mianowicie potencjalnym inwestorom
zwolnienie z podatku na pięćdziesiąt lat.
Z najnowszych raportów
Bain&Company i Światowego
Centrum Obrotu Diamentami w
Antwerpii wynika, że światowe złoża diamentów są na wyczerpaniu.
Szacuje się, że pod koniec lat dwudziestych obecnego stulecia zacznie
na rynku brakować tych kamieni,
co spowoduje znaczny wzrost ich
cen. Według analityków, diamentowy rynek nie będzie mógł zostać
w pełni zaspokojony, co spowoduje
znaczne zyski dla tych wszystkich,
którzy w tych kamieniach ulokowali
swój kapitał.

Statystycznie, najwięcej
diamentów najwyższej jakości kupuje szybko wzbogacająca się klasa średnia w Chinach, Indiach
i na Bliskim Wschodzie.
Według najnowszych danych, zapotrzebowanie na
diamenty w tych rejonach
świata wzrosło do prawie
50 procent globalnego rynku diamentów.
Niezagrożona pozostaje
na razie czołowa pozycja Antwerpii jako centrum obrotu diamentami.
Antwerpia nadal kontroluje 80 proc. światowego
handlu nieoszlifowanymi
diamentami (przez tutejszy
rynek przechodzi też połoŹródło: www.awdc.be wa wszystkich brylantów).
Roczne przychody z tej
i obecnie to oni są najbardziej działalności szacowane są na 36
znaczącą grupą zajmującą się ob- miliardów dolarów, co odpowiada
róbką i sprzedażą diamentów. 7 proc. eksportu Belgii w skali roDiamentowym biznesem para się ku. Ale rywali przybywa i jeżeli todwa razy więcej Hindusów niż cząca się kołem fortuna odwróci się
Żydów. Nowe indyjskie firmy są od Antwerpii, diamentowa potęga
przedsięwzięciami rodzinnymi, tak miasta może pozostać tylko wspojak kiedyś żydowskie. Przez ostatnie mnieniem.
lata Hindusi znaczną część swojej
produkcji przenieśli do Indii. Jeszcze
Anna Janicka
30 lat temu działało w Antwerpii 25
Źródła:
tysięcy szlifierzy i specjalistów od
polimaty.pl, newsweek.pl, onet.pl
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W samej Belgii też trwają dyskusje
na ten temat. Coraz częściej słychać
głosy, że kraj powinien zmniejszyć
zależność od energii jądrowej. W
Belgii aż 55 procent energii pochodzi z elektrowni atomowych.
onet.pl

Przegląd
prasy
belgijskiej
Sposób na dyskryminację?
Gent, jako pierwsze miasto w
Europie, rozpoczęło systematyczne
kontrole na rynku nieruchomości
mające na celu sprawdzenie, czy w
przypadku wynajmu mieszkań nie
dochodzi do dyskryminacji.
Począwszy od października, 30. wolontariuszy przeprowadzi specjalne
testy. Telefonicznie będą pytać właściciela lokalu o możliwość wynajęcia danego mieszkania. Pierwszy
raz przedstawią się obcobrzmiącym
nazwiskiem, drugi raz podadzą nazwisko typowo flamandzkie. Jeżeli
za pierwszym razem uzyskają odpowiedź negatywną, a za drugim
razem właściciel mieszkania stwierdzi, że spotka się z ewentualnym lokatorem i zaprosi go do obejrzenia
lokalu, będzie można mówić o przypadku dyskryminacji, a właściciel
mieszkania zostanie zaproszony do
urzędu na „uświadamiającą” rozmowę dotyczącą równego traktowania
Belgów i obcokrajowców.
W ten sposób władze miasta Gent
chcą zapobiegać dyskryminacji na
rynku nieruchomości.
gva.be
Belgijscy policjanci zatrzymani za
przemyt migrantów
Dwóch belgijskich policjantów zostało aresztowanych we Francji
po tym, jak przywieźli do Francji
trzynastu uchodźców. Postawiono
im zarzuty wspierania nielegalnej
imigracji.
Kierowca ciężarówki, który wjechał
na terytorium Belgii, usłyszał hałasy
dochodzące z wnętrza swego pojazdu. Okazało się, że w środku znajdowało się 13. migrantów z Syrii i
Iraku, którzy wdarli się do ciężarówki bo uważali, że uda im się dostać
do Calais i przekroczyć Kanał La
Manche. Nie wiedzieli jednak, że pojazd jedzie w przeciwnym kierunku.
Po odkryciu „zawartości” ciężarówki, kierowca zawiadomił belgijską
policję, która przejęła migrantów
i miała odwieźć ich do granicy z
Francją. Według porozumienia
francusko-belgijskiego, policjantom nie wolno przekraczać granicy,
jednak w tym przypadku, belgijscy

funkcjonariusze w pobliżu miejscowości Nieppe przejechali granicę o
pięćdziesiąt metrów. Wtedy zostali
zatrzymani przez policję francuską.
Mimo że Belgowie powiedzieli kim
są, zostali zakuci w kajdanki i przewiezieni na przesłuchanie, które
trwało cztery godziny. Jeden z zatrzymanych policjantów, komisarz
Georges Aeck, tłumaczył potem belgijskiej stacji RTBF, że wziął z kolegą migrantów do furgonetki, „bo nie
chcieliśmy ich zostawić na drodze
i pozwolić, by szli na piechotę do
granicy. A więc ich podwieźliśmy
w kierunku, w którym chcieli”.
IAR
Problemy z belgijskimi reaktorami
jądrowymi
Dwa z siedmiu reaktorów jądrowych w Belgii zostały wyłączone
z powodu awarii. Belgijska spółka
zarządzająca elektrowniami nie informuje, co było przyczyną awarii,
ani jak długo reaktory pozostaną
wyłączone. Zapewnia natomiast, że
nie ma zagrożenia dla okolicznych
mieszkańców.
Problemy z reaktorami w Tihange,
podobnie jak w Doel, wybudowanymi w latach 70. pojawiły się w 2012
roku. Wtedy w zbiornikach ciśnieniowych stwierdzono liczne pęknięcia i od tego czasu reaktory były kilkakrotnie wyłączane. To wywołało
niepokój u sąsiadów. O całkowite
wyłączenie reaktorów zaapelowały
Holandia, Niemcy i Luksemburg, a
holenderskie władze nawet poskarżyły się do Komisji Europejskiej, by
zainteresowała się problemami w
elektrowniach.

Za niskie zarobki
Albert II abdykował przed trzema laty, a jego miejsce na tronie zajął syn
Filip. Teraz były monarcha narzeka
na niskie zarobki. Belgijskie media
spekulują, że właśnie z tego powodu
nie udziela się publicznie.
Głos w sprawie zabrał Elio Di Rupo,
który był premierem, kiedy Albert II
oddawał władzę synowi. Wtedy miały zapaść ustalenia, że ustępujący
król będzie zarabiał około półtora
miliona euro rocznie. Elio Di Rupo
powiedział, że zasady wynagrodzenia zmienili liberałowie i chadecy
z Flandrii, bo uznali, że królewska
emerytura będzie za wysoka.
W rezultacie zdecydowano, że Albert
II będzie otrzymywał tyle, ile jego
syn, kiedy był księciem, czyli nieco ponad 900 tysięcy euro rocznie.
Według belgijskich mediów sprawiło to, że były król wycofał się z życia
publicznego.
deredactie.be
„Simply You Boxes”
Carrefour wraz z klientami rozpoczyna w Belgii testowanie nowej usługi
– pudełek z produktami potrzebnymi do przyrządzenia konkretnego
dania. Usługa „Simply You Boxes”
będzie testowana w dziesięciu
sklepach: pięciu hipermarketach
(Kuringen, Ninove, Auderghem,
Bierghes i Mons) i pięciu supermarketach (Brasschaat, Schilde,
Etterbeek, Waterloo i Tervueren).
Każdego tygodnia w ofercie znajdzie
się 9 różnych receptur, z których
klienci będą mogli wybrać trzy posiłki kierując się ulubionymi smakami. Nacisk zostanie położony na
produkty świeże, sezonowe, pochodzące z Belgii. Carrefour stawia sobie za cel, aby posiłki przygotowane na bazie pudełek znalazły się na
stole w ciągu 30 min od rozpoczęcia
gotowania.
Filmy z każdej receptury dostępne
są na dedykowanej stronie internetowej Simply You Box (SimplyYouBox.
be).W zależności od uwag i sugestii
klientów Carrefour Belgia będzie
rozszerzać swoją usługę na resztę
kraju.
Klienci mogą składać zamówienia
na skrzynki, a następnie odebrać je
w sklepie. Koszt to 40 euro za trzy
posiłki dla dwóch osób lub 60 euro
za trzy posiłki dla czterech osób.
dlahandlu.pl
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Wojna o religię
W Belgii trwa wojna o nauczanie religii w szkołach. Z formalnego punktu widzenia, wierzący mają prawo
do jednej godziny tego przedmiotu
w szkołach publicznych i dwóch
godzin w wyznaniowych. W rzeczywistości jednak niektóre placówki
oświatowe w ogóle nie przewidują
tego przedmiotu, w innych utrudnia
się nauczycielom prowadzenie lekcji. W najlepszym wypadku wywiera
się nacisk na rodziców, aby dobrowolnie zrezygnowali z nauczania
religii i zamiast tego posyłali swoje
dzieci na zajęcia z filozofii i wychowania obywatelskiego.
Dlatego w trybie pilnym, w Brukseli
spotkała się Rada Zwierzchników
Religijnych. Obok Kościoła katolickiego i głównych wyznań chrześcijańskich, reprezentowani są w niej
również belgijscy żydzi i muzułmanie. Jednogłośnie sprzeciwili się oni
próbom usunięcia religii ze szkoły.
Postępując w ten sposób nie uda się
wypracować zgodnego współistnienia przedstawicieli różnych wyznań
i światopoglądów – uważają.
Przypominają także, że lekcje religii
pozwalają uczniom lepiej poznawać
i rozważać treść własnej wiary. Uczą
ich też wyrażać w odpowiedni sposób swoje przekonania.
pch.24.pl
„Fizyczny ból nie do zniesienia”
Lekarz zgodnie z prawem pomógł
w Belgii umrzeć nieuleczalnie choremu 17-latkowi. Jako pierwszy skorzystał on z przyjętych w 2014 roku
przepisów umożliwiających eutanazję bez ograniczeń wiekowych. Nie
ujawniono, na co chorował 17-latek.
Szef komitetu ds. kontroli eutanazji
Wim Distelmans powiedział jedynie,
że cierpiał on „fizyczny ból nie do
zniesienia”.
Aktywna pomoc w umieraniu dostępna jest w Belgii dla małoletnich
wyłącznie wtedy, gdy cierpią na nieuleczalną chorobę. Psycholog musi
ponadto potwierdzić, że dziecko ma

zdolność osądu i jest w stanie podjąć
decyzję o rozstaniu się z życiem, co
wyłącza spod obowiązywania ustawy
niemowlęta i osoby chore psychicznie. Na eutanazję dziecka potrzebna
jest także zgoda jego rodziców.
– Na szczęście jest bardzo niewiele dzieci, wobec których eutanazja
jest rozważana, ale to nie oznacza,
że powinniśmy im odmówić prawa do godnej śmierci – powiedział
Distelmans .
Belgia jest jedynym krajem świata,
w którym prawo do eutanazji mają
wszyscy, bez ograniczeń wiekowych.
Drugim krajem, gdzie jest ona dostępna dla małoletnich, jest sąsiednia Holandia. Tam prawo do niej
mają osoby powyżej 12. roku życia.
„Het Nieuwsblad”
W Belgii powstał pierwszy na świecie piwny rurociąg
W Brugii uruchomiono pierwszy na
świecie, dwumilowy rurociąg, którym w ciągu godziny przepływać
będzie ok. 4 tys. litrów piwa. Taka
ilość wystarczy do napełnienia ok.
12 tys. butelek.
„Piwociąg” ma długość 3276 m i
łączy znajdujący się w zabytkowym
centrum miasta browar Halve Maan
ze zlokalizowaną na przedmieściach
butelkownią. To praktyczne rozwiązanie sprawi, że z wąskich uliczek
wpisanej na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO starówki w
Brugii znikną ciężarówki, które codziennie kursowały między fabryką
a butelkownią.
Halve Maan jest jednym z najszybciej rosnących browarów w Belgii, a
wzmożony ruch na starym mieście
stawał się coraz bardziej uciążliwy.
Dzięki rurociągowi browar będzie
mógł zostać w lokalizacji, w której
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znajduje się od 500 lat.
Koszt budowy wyniósł 4,5 mln dol., z
czego 335 tys. dol. (300 tys. euro) zebrano dzięki crowdfundingowi czyli
finansowaniu społecznościowemu.
Władze Halve Maan poinformowały, że jest to najwyższa kwota, jaką
zebrano w Belgii poprzez kampanię
crowdfundingową.
Rurociąg, który w najgłębszym miejscu znajduje się 34 m pod ziemią,
jest wyposażony w system czyszczący i spłukujący oraz inne rozwiązania mające zapewnić najwyższą jakość transportowanego piwa.
onet.pl
Rasistowski skandal w belgijskim
parlamencie
Poseł z partii flamandzkich liberałów obraził posłankę flamandzkich
socjalistów o marokańskich korzeniach. Potem Luk Van Biesen publicznie przeprosił.
Podczas debaty na temat zamknięcia
jednej z fabryk, posłanka Meyrame
Kitir mówiła, że zwalniane osoby powinny otrzymać gwarancję zatrudnienia w innym miejscu bez względu na wiek. „A ty powinnaś wrócić
do swojego kraju” – powiedział Luk
Van Biesen do posłanki o marokańskich korzeniach ale urodzonej w
belgijskiej Limburgii.
Po fali krytyki, która spadła na posła flamandzkich liberałów, Luk
Van Biesen wystąpił przed kamerami i przeprosił. – Chciałbym jasno
powiedzieć, że żałuję obraźliwych
słów. Rasizm jest niedopuszczalny
i szczególnie my powinniśmy dawać
przykład w parlamencie – powiedział Luk Van Biesen.
Przeprosiny zostały przyjęte. –
Jestem zadowolona, że Luk przyznał
się publicznie do błędu i że razem
wystąpiliśmy przeciwko rasizmowi –
powiedziała Meyrame Kitis, z którą
Luk Van Biesen wystąpił wspólnie
przed kamerami.
onet.pl
Opracowała: Karolina Morawska
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Upadłość przedsiębiorstwa
pracodawcy - prawa pracowników
Gdy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne m.in. wobec ubezpieczenia społecznego, wobec urzędu
skarbowego, wobec pracowników,
wobec dostawców, często kończy
swoją działalność i zwraca się
do sądu gospodarczego (upadłościowego) o oficjalne ogłoszenie
upadłości. Gdy upadłość zostaje
zatwierdzona przez sąd gospodarczy, przedsiębiorstwo przejmuje
kurator, który na jakiś czas staje
się oficjalnym pracodawcą.
Sytuacja pracowników
Kurator może podjąć decyzję o
dalszym prowadzeniu działalności
firmy. Dla pracowników przedsiębiorstwa oznacza to, że ich umowy
o pracę, które zostały zawarte przed
ogłoszeniem upadłości nadal trwają. Firma może zostać przejęta przez
inne przedsiębiorstwo. Wówczas zostają również przejęci pracownicy
na takich samych warunkach, na jakich byli zatrudnieni przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa.
Z czasem nowy właścieciel może
zaproponować pracownikom inne
warunki pracy i płac. Nowe warunki
muszą pozostać zgodne z ogólnym
kodeksem pracy oraz branżowym
układem zbiorowym.
Jeśli przejęci pracownicy nie
otrzymali wynagrodzeń i innych
świadczeń wynikających z umów
o pracę zawartych przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa,
powinni złożyć wniosek o wypłatę
zaległych wynagrodzeń do FSO/FFE
(odpowiednik polskiego Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych). Wniosek do FSO/
FFE należy złozyć za pośrednictwem
związku zawodowego.
Jeśli kurator zdecyduje, że działalność firmy nie będzie dalej prowadzona, dla pracowników oznacza to,
że umowy o pracę zostają zerwane.
Jeśli były pracodawca nie wypłacił
pracownikom wszystkich wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu
umowy o pracę, i w tym przypadku pracownicy pownni jak najszyciej złożyć wniosek o wypłatę zaległych wynagrodzeń do FSO/FFE.
Niektórym pracownikom należy
się rownież odszkodowanie za utratę
pracy, które również jest wypłacane
przez FSO/FFE.
Pracownicy, którzy zostali zwolnieni (ale nie dyscyplinarnie) lub sami
wypowiedzieli umowę o pracę przed
zamknięciem lub w momencie za-

mknięcia przedsiębiorstwa, i którym przedsiębiorstwo nie wypłaciło
wszystkich płac i innych świadczeń,
również powinni złożyć wniosek o
wypłatę zaległych płac do FSO/FFE.
Niezbędne formalności po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa
oraz procedura związana z obliczaniem i wypłatą zaległych wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
• Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa pracodawcy pracownicy powinni jak najszybciej zwrócić
się do swojego oddziału ACV/CSC
w celu złożenia wniosku o zasiłek
dla bezrobotnych, z wyjątkiem pracowników, którzy bezpośrednio po
ogłoszeniu upadłości firmy pracodawcy podjęli pracę w innym przesiębiorstwie.
• Wniosek do FSO/FFE o wypłatę
zalgłych wynagrodzeń ze strony pracodawcy należy złożyć w oddziale
ACV/CSC odpowiednim dla miejsca
zamieszkania pracownika.
Uwaga: wniosek o wypłatę zaległych
wynagrodzeń i odszkodowania należy złożyć jak najszybciej. W zasadzie swoich praw można dochodzić
maksymalnie do roku czasu od daty
ogłoszenia upadłości przez pracodawcę. Jeśli jednak kurator wcześniej (przed upływem roku) zakończy
postępowanie likwidacyjne, pracownik nie ma już możliwości dochodzenia swoich praw.
Dokumenty, które należy złożyć
wraz z wnioskiem o wypłatę zaległych wynagrodzeń i odszkodowania:
• Umowa lub umowy (jeśli było ich
więcej) o pracę
• Paski wypłat (loonbrief)
• Ewentualnie umowę dotycząca bonów żywnościowych (jeśli taka była)
• Zbiorcze zestawienie zarobków z
roku poprzedzającego rok, w którym
pracodawca ogłosił upadłość
• Spis miejsc i godzin pracy oraz
informacje o dojazdach do pracy
(środek transportu, kierowca czy
pasażer)
• Dokumenty dotyczące ubezpieczenia grupowego
• Dokumenty dotyczące prywatnego ubezpieczenia szpitalnego (jeśli
pracodawca opłacał takie ubezpieczenie)
• Ewentualnie atest z kasy urlopowej (dotyczy pracowników fizycznych)

Przebieg procedury roszczeniowej
1/ W chwili składania wniosku w
ACV/CSC pracownik otrzymuje do
podpisu dokument z symboliczną
kwotą niewyłaconych wynagrodzeń,
która później, zostaje zastąpiana
właściwą kwotą, wyliczoną przez
prawników ACV/CSC.
2/ Wniosek trafia do działu prawnego ACV/CSC. Prawnicy ACV/CSC podejmują następujące działania:
• Dla każdego pracownika, który
złożył wniosek obliczana jest rzeczywista kwota zaległości ze strony
pracodawcy, tzn. ewentualne zaległe wynagrodzenie za pracę, premia
roczna (dotyczy sektorów, w których
premię wypłaca pracodawca a nie
fundusz branżowy), wynagrodzenie
za dojazdy do pracy, ekwiwalent
urlopowy (dotyczy pracowników
umysłowych). Kwoty roszczenia obliczane są na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych przez
pracownika i zgodnie z przepisami
zawartymi w branżowych układach
zbiorowych i ogólnym kodeksie pracy.
• Sprawdzane jest czy pracownik
ma prawo do odszkodowania za
utratę pracy.
• Prawnicy ACV/CSC kontaktują się
z instytucją państwowego ubezpieczenia społecznego (RSZ/ONSS) w
celu kontroli czy zostały odprowadzone skałdki na ubezpieczenie społeczne za pracowników.
• Informacja dotycząca kwoty zaległych wynagrodzeń i świadczeń jest
wysyłana do pracownika, w celu jej
zatwierdzenia. Wraz z informacją o
wysokości zaległości ze strony pracodawcy pracownik otrzymuje informacje o maksymalnej kwocie lub
kwotach poszczególnych świadczeń,
jakie Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych może wypłacić pracownikowi oraz o przewidywanym (maksymalnym) terminie
wypłaty zaległości.

Źródło: www.gratka.pl
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• Następnie informacja o wysokości
zaległości wobec pracownika zostaje
wysłana do kuratora.
• Kurator sprawdza wyliczenie, jeśli
nie ma zastrzeżeń, podpisuje je i odsyła do ACV/CSC.
• Pracownik otrzymuje specjalny
formularz (F1) z wyliczonymi i zatwierdzonymi przez kuratora kwotami zaległości. Na formularzu F1
należy uzupełnić jeszcze niektóre
dane dane takie jak numer konta
bankowego, aktualny adres, podpis
pracownika.
• Uzupełniony i podpisany przez
pracownika formularz F1 ACV/CSC
wysyła do FSO/FFE.
• Wypłata świadczeń następuje
do 12 miesięcy od daty ogłoszenia
upadłości przez firmę pracodawcy.
Odszkodowanie za utratę pracy w
wyniku upadłości
W przypadku upadłości firmy pracodawcy niektórym pracownikom
należy się odszkodowanie za utrtę
pracy. Wysokość odszkodowania zależy od wieku pracownika i od stażu
pracy w przedsiębiorstwie.
W przypadku przejęcia przedsiębiorstwa przez inną firmę, odszkodowanie należy się tylko tym pracownikom, którzy nie zostali przejęci i
którzy spełniają pozostałe warunki
związane z prawem do odszkodowania.
Warunki
Przedsiębiorstwo musi zatrudniać
minimum 20 pracowników w ciągu
4 ostatnich kwartałów poprzedzających kwartał, w którym została ogłoszona upadłość.
W niektórych sytuacjach odszkodowanie może być przyznane również wtedy, kiedy przedsiębiorstwo
zatrudniało od 5 do 19 pracowników.
Ponadto pracownik powinien spełnić następujące warunki:
• Wykazać minimum rok stażu pracy w przedsiębiorstwie
• Posiadać umowę o pracę na czas
nieokreślony
Niektórzy pracownicy, którzy zostali zwolnieni (ale nie dyscyplinarnie)
lub sami wypowiedzieli umowę o
pracę w okresie maksymalnie 12
miesięcy (pracownicy fizyczni) lub
18 miesięcy (pracownicy umysłowi) przed zamknięciem przedsiębiorstwa, w momencie zamknięcia
przedsiębiorstwa lub najpóźniej w
okresie 12 mieisęcy po zamknięciu
przedsiębiorstwa, również mogą
mieć prawo do odszkodowania ze
względu na ogłoszenie upadłości
firmy byłego pracodawcy. W celu
ustalenia ewentualnego prawa do
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odszkodowania należy zgłosić się
do lokalnego oddziału ACV/CSC.

może to nastapić z pewnym opóźnieniem.

Zasiłek pomostowy
W sytuacji kiedy firma wraz z pracownikami zostaje przejęta przez
inne przedsiębiorstwo, ale przez pewien czas nie prowadzi działalności,
wówczas przejęci pracownicy mają
prawo do tzw. zasiłku pomostowego, jeśli spełnione są dodatkowe warunki
(więcej informacji na stronie www.rva.be).

Przy ustalaniu prawa doświadczeń
emerytalnych wszystkie okresy zatrudnienia będą zaliczone, niezaleznie od tego, czy ostatecznie zaległe
składki na ubezpieczenie społeczne
zostały spłacone czy nie.

Prawa pracowników w
przypadku niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
W przypadku, gdy przed
ogłoszeniem upadłości
przedsiębiorstwa pracodawca jakiś czas nie
odprowadzał składek na
ubezpieczenie społeczne, pracownik właściwie
nie traci swoich praw do
świadczeń socialnych
takich jak: zasiłek chorobowy, zwrot kosztów
leczenia, zasiłek dla bezrobotnych,
świadczenia rodzinne, ekwiwalent
urlopowy (dotyczy pracowników fizycznych), premia roczna (dotyczy
sektorów, w których premie roczne
wypłacają fundusze branżowe, np.
sektor czeków usługowych, sektor
budowlany, transportowy).
Jedank w takiej sytuacji należy zwrócić się do poszczególnych instutucji
ubezpieczenia społecznego z wnioskiem o tzw. regularyzację okresów
zatrudnienia za które składki nie były odprowadzone. Takie czynności
również przeprowadzają prawnicy
ACV/CSC.
Np. jeśli bezpośrednio po ogłoszeniu upadłości firmy pracodawcy
pracownicy nie mają możliwości
podjęcia pracy i składają wnisoek
o zasiłek dla bezrobotnych, to przez
pewien czas będą otrzymywać kwoty tymczasowe, aż do chwili, kiedy
zostanie zakończona regularyzacja
okresów zatrudnienia. Wówczas
zostaje wyliczona rzeczywista kwota zasiłku wyliczona na
podstawie dochodów
pracownika.

Źródło: www.gratka.pl

Warunki korzystania z pomocy
ACV/CSC
Członkowie ACV/CSC nie ponoszą
żadnych dodatkowych kosztów związanych z procedurą roszczeniową, z
przygotowaniem dokumentacji dla
kuratora oraz wniosków do FSO/
FFE (Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych).
Warunkiem jest regularne odprowadzanie składek członkowskich.
Więcej informacji można uzyskać
w lokalnych oddziałach ACV/CSC.
Adresy oddziałów ACV/CSC można
znaleźć na stronach http://adressen.
acv-online.be (NL) lub http://adresses.csc-en-ligne.be (FR) albo www.
acv-online.be (NL), www.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy wpisać swój
kod pocztowy.
Tekst ma charakter informacyjny
i nie jest wykładnią prawa.

Inne świadczenia, takie
jak ekwiwalent urlopowy (w przypadku pracowników fizycznych)
czy premia końcoworoczna (dotyczy sektorów, w których premie
wypłącają fundusze
branżowe) rónież zostaną wypłacone, jednak Źródło: www.twitter.com

Aldona Kuczyńska-Naskręt
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Warto wiedzieć
UWAGA! Jeżeli sami stopniowo
zwiększymy ilość przepracowanych
godzin bez konsultacji z radcą medycznym ubezpieczalni, może to
spowodować wstrzymanie zasiłku
chorobowego.
Pracodawca nie jest zobowiązany do
zaakceptowania redukcji naszych
godzin. W tym przypadku, do momentu całkowitego zakończenia
choroby, otrzymywać będziemy zasiłek chorobowy.
Rozwiązanie umowy o pracę z
przyczyn zdrowotnych
Chorujemy prawie wszyscy. Czasem
jest to błahostka, czasem coś bardziej poważnego. Co możemy zrobić
w sytuacji, kiedy dowiadujemy się
od lekarza, iż nie możemy już pracować w wykonywanym do tej pory
zawodzie?
Źródło: www.univision.com

Zmniejszenie godzin kontraktowych umowy o pracę z przyczyn
zdrowotnych
W przypadku, kiedy stan zdrowia
nie pozwala nam pracować na pełny
etat, możemy wystąpić o redukcję
godzin pracy na okres maksymalnie
12 miesięcy. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, można ten czas przedłużyć o
następne 12 miesięcy.
Wniosek o zmniejszenie etatu należy złożyć w ubezpieczalni. Jednak
aby radca medyczny ubezpieczalni
wydał pozytywną dla nas decyzję,
muszą zostać spełnione następujące warunki:
• przebywanie na ciągłym zwolnieniu chorobowym przez przynajmniej 30 dni,
• niezdolność do pracy – z punktu
widzenia medycznego – musi wynosić przynajmniej 50%,
* całkowita zdolność powrotu do
pracy po zakończeniu choroby.
W przypadku zgody lekarza na
zmniejszenie ilości godzin kontraktowych otrzymamy pisemną decyzję
z opisem pracy, czasu pracy oraz warunków jej wykonywania.
Za wykonywaną pracę będziemy
– jak dotychczas – otrzymywać wynagrodzenie, natomiast za godziny,
z których jesteśmy zwolnieni, dostaniemy zasiłek chorobowy z ubezpieczalni.

Jeżeli nasza choroba jest długotrwała i otrzymaliśmy atest o niezdolności do pracy, możemy wystąpić do
pracodawcy o rozwiązanie umowy
o pracę na podstawie problemów
zdrowotnych.
W takim przypadku uargumentowaną prośbę, wraz z atestem medycznym, należy wysłać listem poleconym do pracodawcy. Możemy od
razu wystąpić o rozwiązanie umowy
o pracę, lub poprosić o przeniesienie
nas na inne stanowisko.
Jeżeli pracodawca uzna, iż w tym
przedsiębiorstwie nie może zapewnić nam lżejszej lub dostosowanej
do naszego stanu zdrowia pracy, wyśle nas do lekarza zakładowego, aby
ten ocenił rzeczywiste możliwości
wykonywania (bądź też niewykonywania) jakiejkolwiek pracy. W sytuacji, kiedy lekarz zakładowy orzeknie,
iż pracownik jest całkowicie niezdolny do wykonywania swojej dotychczasowej pracy, pracodawca może
rozwiązać z nim umowę z przyczyn
zdrowotnych.
W tym przypadku nie przysługuje
okres wypowiedzenia. Po otrzymaniu C4 (świadectwa pracy) należy
udać się do swojego oddziału związków zawodowych lub Hulpkas i wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych.
Podatek prowincji dla rodzin (algemene provintiebelasting voor
gezinnen).
Każda rodzina, która z dniem 1
stycznia bieżącego roku podatkowego posiada zameldowanie w
prowincji Antwerpia, zobowiązana

jest do płacenia podatku prowincji.
Pod pojęciem rodziny rozumie się
zarówno osobę samotną, jak też
2 lub więcej osób (niekoniecznie
spokrewnionych), które mieszkają
w tym samym mieszkaniu. Na rok
2016 kwota podatku została ustalona na 36€.
Niektóre osoby mogą jednak zostać
zwolnione z płacenia tego podatku.
Aby sprawdzić, czy posiadamy prawo do zwolnienia z podatku, należy
odczytać ostatnie 3 cyfry na naklejce
z ubezpieczalni.
Jeżeli ostatnią cyfrą przed znakiem
„/” będzie cyfra 1, nie musimy go
płacić; np.: 441/461, 131/270, 111/111,
101/101, itd. Po otrzymaniu faktury
za podatek należy nakleić na nią
naklejkę z ubezpieczalni i odesłać
ją z powrotem.
VT- statuut
(verhoogde tegemoetkoming)
Każdemu, kto ma prawo do statusu
VT, przysługują zniżki związane z
usługami medycznymi, taxicheques, kosztami komunikacji miejskiej
i innymi.
Aby uzyskać ten status musimy spełnić następujące warunki:
- Otrzymywać zasiłki i/lub dodatki:
* przynajmniej przez 3 kolejne miesiące zasiłek socjalny z OCMW,
* dodatek dla osób niepełnosprawnych,
* dodatek na dziecko niepełnosprawne lub posiadające atest o 66%
niesprawności,
* posiadać prawo do zasiłku emerytalnego dla osób starszych (IGO).
- Być zapisanym w ubezpieczalni
jako sierota bądź też małoletni obcokrajowiec bez opieki.
- Mieć niskie dochody
* dochody brutto w roku poprzednim
powinny być niższe niż 17.175,01€
na rok. Na każdą osobę na utrzymaniu w rodzinie kwota ta wzrasta o
3.332,74€.
O powyższy status możemy wystąpić w oddziale ubezpieczalni, do
której należymy: (CM, De VoorZorg,
Euromut, Partena lub innej).
Najlepiej zabrać ze sobą kody PIN
do elektronicznej karty pobytowej.
Za jej pomocą pracownicy ubezpieczalni będą mogli pobrać wszystkie
potrzebne dokumenty.
Marlena Chrabąszcz
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Konto wspólne czy osobne?
Zasady w małżeństwie muszą obowiązywać. Także w finansach, bo to
właśnie pieniądze stanowią jedną
z trzech najczęstszych przyczyn
rozwodów.
Przed ślubem wszystko jest proste,
przyszli małżonkowie mają dwa
osobne konta. W momencie zalegalizowania związku sytuacja prawna
tych dwojga ludzi ulega zmianie,
dlatego ważne jest wcześniejsze
ustalenie zasad finansowych, które
będą obowiązywać w małżeństwie.
Mniejsze czy większe spory, czy nawet kłótnie o domowe finanse i tak
będą, dlatego warto to jeszcze przed
ślubem dokładnie przeanalizować,
a następnie dokonać wyboru zasad
finansowych, które będą obowiązywać. Zarówno konto wspólne, jak
i osobne mają swoje wady i zalety.
Oto one.

itp. Przynajmniej jedna osoba zadba
o to, by wszystko było opłacone na
czas i nie spotykały nas niespodzianki podczas płacenia za zakupy.
Wspólne konto to przede wszystkim
zaufanie. Niektórzy uważają, że nie
po to brali ślub, żeby ukrywać przed
partnerem zarobki i wydatki i że naturalną konsekwencją małżeństwa
jest wspólne decydowanie o tym,
na co przeznaczane powinny być
zarobione pieniądze. Trzeba mieć
do siebie zaufanie, umiejętnie korzystać z pieniędzy, dopasować się
do sytuacji od strony finansowej,
wzajemnie akceptować i szanować
decyzje zakupowe.
Istnieje jednak niebezpieczeństwo,
że jedna ze stron nadużyje zaufania drugiej strony – bez jej zgody i
wcześniejszego uzgodnienia wyczy-

Źródło: www.g9.gazetaprawna.pl

Wspólne konto
Opiera się na całkowitym zaufaniu i
finansowej przejrzystości. Nie istnieje dylemat, z czyjego konta płacone
są rachunki i w jakiej wysokości.
Małżonkowie w równym stopniu
mają dostęp do wszystkich pieniędzy, zakładając oczywiście, że oboje
posiadają karty kredytowe i debetowe, oraz każde z nich może w każdej chwili sprawdzić, na co zostały
wydane wspólne pieniądze i w jakiej
kwocie. Nadwyżki można rozdysponować wedle uznania i potrzeb.
Jeśli jedna osoba lubi zarządzać pieniędzmi, a druga ma z tym problem,
można się umówić, że ta pierwsza
będzie dbała o to, by na koncie wykorzystywanym do zakupów była
gotówka, aby terminowo regulować
płatności, samodzielnie zarządzać
lokowaniem nadwyżek finansowych

ści konto. Lekkomyślność jednego z
partnerów w podchodzeniu do kwestii pieniędzy na wspólnym koncie,
korzystanie z konta jak z worka bez
dna, może stać się początkiem poważnego konfliktu.
Innym punktem zapalnym mogą
być różnice w wysokości zarobków
małżonków. Nie chodzi tylko o to, że
któraś ze stron daje na wspólne konto mniej pieniędzy. Chodzi także o
sytuacje, kiedy na przykład kobieta
po urodzeniu dziecka pozostaje na
urlopie wychowawczym lub porzuci pracę zawodową. Istnieje wtedy
niebezpieczeństwo, że zarabiający
małżonek może zacząć wydzielać
pieniądze niepracującej zawodowo
żonie, wypominać każdy wydatek
czy stosować finansowy terror. Jest
i druga strona medalu: strona niepracująca może czuć się mało kom-

Źródło: www.webshock.com.pl

fortowo nie dokładając pieniędzy do
wspólnego budżetu.
Wspólne konto to także podobne
podejście małżonków do pieniędzy,
czy to pod względem oszczędzania
pieniędzy, czy ich wydawania. Jeżeli
któraś ze stron nie akceptuje zachowań drugiej strony, jej podejścia do
pieniędzy, złych nawyków finansowych, to jest to przesłanka do posiadania oddzielnych rachunków
bankowych.
Osobne konta
Ale rodzinne wydatki są wspólne,
dlatego trzeba precyzyjnie ustalić,
która ze stron za jakie płatności
odpowiada. W przypadku osobnych kont zarządzanie domowym
budżetem jest trudniejsze, ale nie
niemożliwe. Można planować i realizować wspólne wydatki nie wiedząc
dokładnie, ile pieniędzy partner ma
na swoim koncie. Żona nie musi się
orientować, na co mąż wydaje pieniądze i odwrotnie – o ile wcześniej
zdecydowali, że właśnie taki model
zarządzania finansami jest dla nich
najlepszy.
Osobne konta są wskazane w przypadku zbytniej rozrzutności któregoś z małżonków. Także wtedy, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo,
że mąż i żona będą wypominać sobie wydatki i bezzasadnie oskarżać
partnera o finansowe zaniedbania.
Pozostaje jeszcze kwestia tego, na
ile obie strony potrafią tolerować
wydatki swojego życiowego partnera. Jeżeli któreś z małżonków nie
chce się tłumaczyć drugiej stronie
ze swoich wydatków, to posiadanie
oddzielnych kont jest dobrym rozwiązaniem.
Kolejna ważna sprawa to ewentualne długi czy jakiejkolwiek zobowią-
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cele.
• Indywidualne konto emerytalne
dla żony.
• Indywidualne konto emerytalne
dla męża.
Powyższy wariant zapewnia niezależność finansów bez możliwości
dostępu do konta partnera. Warto
posiadać kartę debetową nie tylko
do swojego indywidualnego konta,
ale także do konta wspólnego.

Źródło: www.zwierciadlo.pl

zania finansowe któregoś z małżonków sprzed ślubu. Kiedy jedna ze
stron wchodzi do związku z długami i małżonkowie decydują się na
wspólną ich spłatę, należy poważnie
zastanowić się nad tym, czy w takiej
sytuacji dobrym rozwiązaniem nie
jest rozdzielność majątkowa. W przypadku problemów ze spłatą, windyk
nie ma wtedy możliwości wejścia na
wspólny majątek lub majątek współmałżonka.
Pamiętać także należy, że spłacanie
cudzych zobowiązań nie może stać
się obowiązkiem tej strony związku,
która jest wolna od długów. Może
ona wykazać dobrą wolę i chęć pomocy w rozwiązaniu problemu, ale
nie jest to jej obowiązkiem.
Osobne rachunki to też podwójne
koszty, z czego należy sobie zdawać
sprawę. Posiadanie oddzielnych
kart kredytowych związane jest z
dodatkowymi opłatami.
Jedno konto wspólne i dwa konta
osobiste
Na koncie wspólnym mogą znajdować się pieniądze przeznaczone na
spłatę kredytu, zapłacenie rachunków, żywność, „chemię” itp., a na

kontach osobistych pieniądze na
własne potrzeby.
Pensje małżonków będą wpływać
na oddzielne konta, z których część
środków finansowych zostanie przelana na konto wspólne. Zasady są
dwie: albo proporcjonalnie do wysokości zarobków, albo po równo.
Najpopularniejszy wariant:
• Indywidualne konto dla żony: na
to konto wpływa jej wynagrodzenie i
to ona samodzielnie nim dysponuje.
• Indywidualne konto dla męża: j/w.
• Wspólne konto: do tego rachunku mają
dostęp i mąż, i
żona, i to z niego
finansowane są
wszystkie opłaty, raty, wspólne
zakupy itp.
• Wspólne konta oszczędnościowe i lokaty:
ubezpieczenie
auta, zakup nowego auta, wakacje, remont
mieszkania, fundusze dla dzieci,
a także na inne

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

Podjęcie decyzji o posiadaniu wspólnego rachunku bankowego czy
osobnych kont nie oznacza, że tak
ma być „na zawsze”. Sprawy finansowe nie mogą zatruwać rodzinnego
życia. Jeśli sposób wydawania pieniędzy przez jednego z współmałżonków jest nie do przyjęcia przez
drugiego, to najlepiej rozwiązać ten
problem poprzez założenie osobnych kont. Ale zawsze powinna to
być wspólna decyzja, za wzajemną
akceptacją i ze zrozumieniem jej
powodów – a nie narzucanie swojej
woli drugiej stronie.
Opracowała:
Marzena Dobrowolska
Na podst.
jakoszczedzacpieniadze.pl/konto-wspolne-czy-osobne-po-slubie
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Bycie szczęśliwym jest decyzją
Zgodzicie się z pewnością Państwo,
że ból i cierpienie na przestrzeni
ludzkiego życia są udziałem każdego z nas. Bez wyjątku. Biednego
i bogatego, młodego i dojrzałego, a
nawet pięknego, choć amerykańskie kino próbuje nam wmówić, że
jest inaczej i że pięknym nic złego
się nigdy nie zdarza, a ich los usłany jest płatkami róż.
To nieprawda i im
wcześniej się z tym
faktem oswoimy tym
dla nas lepiej. Co ciekawe i zaskakujące
cierpienie wcale nie
uszlachetnia, jak stare
porzekadło każe nam
wnioskować. Potrafi za
to uczynić nasze serca
skamieniałymi, a nas
samych małodusznymi
i zgorzkniałymi na wiele lat, a czasem na całe
życie. Na szczęście nie
każdy z nas jest poddawany najcięższym próbom losu, które kończą
się traumą i zespołem
stresu pourazowego.
Prędzej czy później
jednak każdy z nas doświadczy śmierci lub
choroby kogoś bliskiego, utraty ważnej uczuciowej relacji, czy utraty pracy, co niejednego
potrafi prawdziwie i na
długo załamać.

Czy oddychanie może być wysiłkiem? Może i wie o tym doskonale
ten, kto cierpi z powodu głębokiej
depresji i za nic w świecie nie chce
dać się przekonać, że dopóki serce
bije dopóty tli się promyk nadziei
na lepsze jutro. A jeśli ktoś nie ma
rodziców, albo ma takich, że w zasadzie lepiej by było nie mieć z nimi
kontaktu, bo ten kontakt boli? A jeśli ktoś w dzieciństwie był poniżany

Świat wokół nas się Źródło: www.ccnoticias.com
nieustannie zmienia i
nasze życie także. I jak dotychczas i dziś zmaga się ze swym upokorzenie spotkałam ani jednej osoby, niem będąc dojrzałym człowiekiem
której wszystko ułożyłoby się jak w z siwiejącym wąsem? Co wtedy? Czy
cudownej bajce, która nie doznałaby z takim bagażem doświadczeń mabólu egzystencjonalnego, goryczy my szansę na pogodne i ciekawe
porażki, czy głębokiego smutku z życie?
powodu sytuacji w której się znajduje. Powiedzmy tu sobie jednak Czy cierpienie
jasno, że idealne, bajkowe życie nie może nam przyistnieje, tak samo jak nie istnieje nieść coś dobreidealny człowiek, czy idealna miłość go?
krystalicznie wolna od rozczarowań Pewnych spraw,
i zawodów.
jak również pewDo kogoś książę na białym koniu nych osób w nanie przyjechał, od kogoś właśnie szym życiu nie
odjechał, za to zostawił długi i ogo- zmienimy choćłocone z mebli mieszkanie, ktoś ży- byśmy poruszyli
je w chorobie zmagając się z bólem niebo i ziemię.
fizycznym i lękiem każdego dnia, a Biegu zdarzeń,
ktoś inny cierpi ze wstydu i upoko- które tak bardzo
rzenia tak dojmującego, że zwykłe zapadły nam w
oddychanie staje się niebagatelnym pamięci także
wysiłkiem.
nie, to pewne. Co

zatem możemy zrobić aby poczuć
się lepiej, bardziej komfortowo, aby
poczuć się tak po prostu szczęśliwszym człowiekiem? Albo choć trochę bardziej szczęśliwym niż jesteśmy w tej chwili?
Zacznijmy od tego, że nikt za nas tego zadania nie wykona i mogę z dużą
odpowiedzialnością powiedzieć, że
jeśli my sami nie popracujemy nad
swoim poczuciem szczęścia, nie obwiniając przy
tym wszystkich i wszystkiego dookoła, co nader
często się zdarza, to nikt
inny raczej za nas tego również nie zrobi. Z wielu powodów. Po pierwsze nasze
życie i jego bieg najlepiej
znamy my sami, a zatem
także i to, co nam dla naszego dobrostanu niezbędne.
I nie potrzeba do tego lat
wnikliwej psychoterapii,
chwile refleksji natomiast
będą niezastąpione, niezależnie od naszej aktualnej
sytuacji życiowej bo jak by
się tak głębiej zastanowić
to moment, w którym w tej
chwili się znajdujemy jest
przecież wynikiem wcześniej przez nas podjętych
wyborów i decyzji.
Po drugie, przecież ktoś
inny naszego życia za nas
nie przeżyje i nie ma co się
oglądać w tej kwestii na
innych, bo ich szczęście
wcale nie musi okazać
się naszym szczęściem.
Nie raz spotkałam się z sytuacją, że
bywa wręcz odwrotnie. A po trzecie
szczęśliwi możemy być tylko wtedy,
kiedy mamy poczucie sensu tego
co robimy i przekonanie o realnym
wpływie na nasz los.
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Spojrzeć na życie z innej perspektywy
Gdyby jednak spojrzeć na ból jako
trudną, ale jednak pouczającą lekcję
życia z której możemy wynieść coś
dobrego? Istnieje w psychologii pojęcie rozwoju pourazowego objawiającego się pozytywnymi zmianami,
jakie w nas zachodzą pod wpływem
silnego stresu. Ta najważniejsza i
najbardziej dla nas znacząca zmiana to odkrycie nieznanych nam
dotąd zasobów (psychicznych, charakterologicznych, intelektualnych i
wielu innych), które pozwoliły nam
się uporać z trudami życia. Choć
pierwotnie wydawało nam się, że
świat się skończy, a my rozsypiemy
się na tysiące małych cząsteczek.
Świadomość mocy i tego, że udało
nam się z czymś ruszyć do przodu
daje niebywałą siłę i zmienia pojmowanie własnego Ja. Pionizuje
nas i osadza w życiu. Sytuacje traumatyczne pokazują każdemu z nas
jak silnymi i niezależnymi jednostkami jesteśmy i jak niesłychaną
mamy zdolność do wytrzymywania
najbardziej krańcowych sytuacji i
stresów. I pomimo płaczu i głębokiego przekonania, że nie jesteśmy
w stanie znieść więcej to nie dość, że
wytrzymujemy, to jeszcze w ostatecznym rozrachunku mamy poczucie,
że jednak jesteśmy silniejsi niż nam
się pierwotnie wydawało.
Człowiek się podnosi. Mimo wszystko. Jak mityczny Feniks. I właśnie to
w każdym z nas jest piękne, godne
szacunku i najwyższego podziwu.
Jest jeszcze inna pozytywna strona
bycia w trudnej sytuacji. Otóż życiowe dramaty nieprawdopodobnie
wręcz weryfikują listę naszych przyjaciół i bliskich nam osób. Często się
zdarza, że kiedy jesteśmy w potrzebie emocjonalnej, ekonomicznej, czy
jakiejkolwiek innej pomaga i wspiera nas nie ta osoba, na którą mocno
liczyliśmy i sądziliśmy że możemy
na niej polegać, a zupełnie nieoczekiwanie ta, z którą wcale nie byliśmy
tak blisko. A jednak. I myślę, że w
przysłowiu „przyjaciół poznaje się w
biedzie” jest sporo prawdy.
Ale z drugiej strony, czy nie lepiej
wiedzieć z kim mamy do czynienia i
dla kogo tak naprawdę jesteśmy bliscy i ważni, a z kim jedynie tracimy
czas? Ten, kto pomoże nam przejść
życiową zawieruchę i ból cierpienia
stanie się nam bliższy i cenniejszy
niż kiedykolwiek przedtem, a w
każdym razie powinien. W końcu
przeszedł próbę ognia. Bo przecież
o taką przyjaźń nam w życiu chodzi.
Pełną wspólnych wartości, wsparcia,
pomocy i zwykłej codziennej życzli-
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Źródło: www.purestyle.pl

wości. Oczywiście, że bez przyjaźni
można żyć, ale czy przypadkiem nie
jest to życie uboższe i smutniejsze w
dzisiejszym świecie taniego blichtru
i błyskotek?
Czas leczy rany
Siła naszej pamięci jest ogromna,
bywa wszechogarniająca. Dobrze
to i źle zarazem można by rzec. Ile
każdy z nas by dał aby zapomnieć
fragmenty przeszłości, rozmów i
słów które padły w kłótni i gniewie.
Pamięć może sprawić, że od wczesnego dzieciństwa do późnej starości
wspomnienie złych zdarzeń pochłonie nas niczym czarna otchłań, lepka i gęsta.
A możemy też podjąć świadomą decyzję o tym, aby na przekór wszystkim i wszystkiemu nadać życiu
kolorytu i lekkości ptasiego mleczka. Czasami nawet przez łzy. Tylko
uprzedzam, że jest to praca na pełen
etat, a nie weekendowe zlecenie. O
ileż czasem więcej atencji i czasu, o
kosztach nawet nie wspomnę, poświęcamy naszemu samochodowi
niż nam samym. Jest to dla mnie
zaskakujące. I nie powinniśmy się
też obrażać na los za nasze krzywdy
i traumy, bo to dziecinne i niedojrzałe. Na pewno też nam nie pomoże. Stworzy jedynie kolejne bariery
przez które nikt się do nas nie przebije, my do innych zresztą także nie.
Przecież jesteśmy obrażeni.

To od nas i tylko od nas zależy ile
sensu i jasnych barw nadamy naszemu życiu, pora więc na odrodzenie.
Duchowe, emocjonalne i prawdziwe.
Nie pozwólmy cierpieniu podsycając i podtrzymując je ze wszystkich
sił mościć sobie w naszej duszy
miejsca. Czas w tym wypadku, jak
nigdy, jest naszym największym
sprzymierzeńcem i niezastąpionym
lekarzem. Bywa że jedynym, który
pomoże ukoić zbolałe serce. Trzeba
tylko dać czasowi czas aby mógł terapeutycznie i uzdrawiająco zadziałać. I nie czekajmy na tyle długo, aby
powstałe w naszej duszy rany nie
dały się zabliźnić. Skorodowanemu
wnętrzu trudno jest przywrócić dawny blask. Zaufajmy słowom Henryka
Sienkiewicza, który niezwykle trafnie to opisał: „Nieszczęście ma to do
siebie, iż stoi, a człowiek, czy chce,
czy nie chce, musi iść w przyszłość,
więc odchodzi od niego coraz dalej”.
Nie proponuję tutaj unikania cierpienia, bo jest to nierealne, a ból jest
częścią naszego losu. Jednak ważną
miarą naszej dojrzałości jest to, jak
sobie z owym cierpieniem radzimy.
Czy zatem bycie szczęśliwym człowiekiem jest decyzją? Według mnie
tak. Czasem wymaga jedynie treningu w znajdowaniu tego co dobre. A
dobre jest często tuż obok nas.
Aleksandra Szewczyk,
psycholog
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Burki, hidżaby, czadory i nikaby,
czyli przewodnik po świecie
muzułmańskiej kobiety
Nikab: Rodzaj zasłony na twarz z wycięciem na oczy. Jest kwadratowym
kawałkiem materiału przewiązanym
z tyłu głowy i noszonym tylko w połączeniu z chustą. Istnieją dwa rodzaje nikabu: pozostawiający odkryte
czoło i oczy, oraz tylko z otworkami
na oczy.
Zakrywanie twarzy nie jest nakazem,
ale zwiększa bezpieczeństwo kobiet.
Zwolennicy nikabu uważają, że to
właśnie twarz jest najatrakcyjniejszą
częścią kobiecego ciała, która stanowi siedlisko pokus. Dlatego zalecają,
a wręcz nakazują jej noszenie.

Ten artykuł powstał z powodu
mojej ciekawości. Z dociekliwości
i potrzeby zrozumienia tematu
przez samą siebie. Z konieczności
odpowiedzi na pytanie, czy muzułmańskie kobiety same mogą decydować o tym, czy zasłonią twarz?
Czy jest to religijny wymóg, tradycja, czy ochrona przed męskim
spojrzeniem?
…”Najbardziej pociągające kobiety,
to te grzeszące skromnością”…
Pierwsze zalecenia zakrywania ciała wyszły ponoć od A’iszy – żony
Mahometa, która twierdziła, że jeżeli kobiety będą okrywały ciało oraz
twarz, to mężczyźni przestaną zwracać uwagę na walory ich ciała, a będą je kochali za zalety duszy i umysłu. Do tej pory wielu muzułmanów
uważa, że nakazy islamu dotyczące
ubioru kobiet pozwalają kobietom
uniknąć napastowania seksualnego
i innych niestosownych zachowań
ze strony mężczyzn.
Dlaczego muzułmanki zakrywają
włosy?
Włosy kobiet od wieków wywoływały u mężczyzn różne odczucia. W
zależności od religii, raz bywały symbolem rozpusty, a raz dziewictwa i
niewinności.
W świecie arabskim włosy są najlepszą ozdobą kobiety. Są czymś
bardzo intymnym, czymś, czego nie
powinni oglądać obcy mężczyźni.
Zakrywanie włosów przez kobiety
jest powszechnie przyjętym obowiązkiem, chociaż w Koranie – wbrew
obiegowej opinii – nie ma dosłownego nakazu zakrywania włosów.
W świętej księdze muzułmanów
znajdują się jedynie zalecenia, żeby
kobiety opuszczały skromnie swoje
spojrzenia i strzegły swojej czystości.
W Koranie mowa jest o „ozdobach”,
a za takie w krajach islamu uchodzą
kobiece włosy.
Zasłanianie przez kobiety włosów,
a nawet twarzy, jest najczęściej ich
świadomą decyzją. Jeśli mąż po
ślubie tego wymaga, kobieta godzi
się bez specjalnych wyrzeczeń. Tak
jest w tej kulturze, gdzie istnieje dość
wyraźny podział na to, co należy do
sfery publicznej – czyli tego co jest
dostępne dla wszystkich – od tego,
co jest prywatne i dostępne tylko dla
męża czy rodziny.

Źródło: kobiecaintuicja.files.wordpress.com

Hidżaby i nikaby, burki i czadory
Strój muzułmańskiej kobiety, podobnie jak ubiór w innych kulturach czy religiach, symbolizuje
przynależność do danej grupy.
Zasłona muzułmanek to jakby kod
społeczny umiejscawiający kobietę
we wspólnocie etnicznej, religijnej
czy klasowej.
„W czasach przedislamskich zasłanianie twarzy było przywilejem
odróżniającym kobietę wolną od
niewolnicy. Te ostatnie były towarem, który można było sprzedać
lub kupić, dlatego każdy mógł taką
kobietę obejrzeć. Zasłona na twarzy
oznaczała, że ta właśnie kobieta jest
czyjąś córką czy żoną i należy ją szanować”. (travelmaniacy.pl)
Hidżab: W kulturze arabskiej oznacza „zasłonę, kurtynę”. Określenie
pochodzi od słowa „haja”, czyli
skromność. Hidżab to kwadratowa
chusta zakrywająca włosy, uszy i
szyję, jednak nie ramiona i twarz.
W niektórych kulturach dziewczęta zaczynają nosić hidżab w okresie
dojrzewania pod presją rodziny lub
społeczeństwa. Inne, decydują na
własną rękę o rozpoczęciu noszenia
hidżabu jeszcze przed osiągnięciem
wieku, kiedy jest to od nich wymagane w myśl nauk islamu.
Rodzajów hidżabów jest mnóstwo.
Moda dotycząca ich zakładania, kolorów i deseni zmienia się co sezon,
a muzułmanki, tak samo jak wszystkie inne kobiety, za modą nadążają.

Czador: Kobiecy strój zewnętrzny –
płat czarnego materiału z otwarciem
z przodu. Czador nie ma zamknięć
ani otworów na ręce, a na ciele jest
utrzymywany za pomocą rąk lub
przez owinięcie końcówek czadoru
wokół pasa. Czador pozostawia odsłoniętą twarz.
Kwef: Rodzaj zasłony noszonej na
twarzy. Składa się z dwóch kawałków materiału połączonych ze sobą na całej długości z wyłączeniem

Źródło: www.miloscislamu.blogspot.be
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wąskiej szczeliny na oczy. Wiąże się
go z tyłu głowy, przeważnie jest nie
dłuższy niż 50 centymetrów. Spod
kwefu widać tylko oczy.
Chimar: Duża chusta lub kapturek
za pomocą którego muzułmanka
zasłania włosy, szyję i klatkę piersiową aż do talii. Noszony przez kobiety zwłaszcza w Afryce Zachodniej,
Malezji i Indonezji.
Burka: Uszyta z nieprzeźroczystego
materiału, zasłania kobietę w całości, od stóp do głów, łącznie z głową.
Ma tylko małe „okienko” na oczy.
Noszą je kobiety związane z bardzo
radykalną odmianą islamu, albo te
zmuszone do tego przez zradykalizowaną w poglądach rodzinę lub reżim, np. talibów. Burkę – z własnego
wyboru – zakładają głównie kobiety starsze i zamężne.
„Burki zostały wprowadzone w
Afganistanie za czasów króla
Habibullaha (panował w latach
1901-1919), który kazał dwunastu kobietom ze swojego haremu nosić je kiedy opuszczały
pałac, by nie kusiły innych mężczyzn swoim wyglądem. Szyte
z najdroższych, wykładanych
złotem materiałów, stały się
symbolem dobrobytu i bogatej
klasy wyższej” (za onet.pl).

dla postronnego obserwatora muzułmanka w chuście zawsze pozostanie
muzułmanką w chuście, one same
doskonale wiedzą, która z nich podąża za najnowszymi trendami mody.
Aby modnie zakryć włosy, potrafią
wydać nieprzyzwoicie duże pieniądze.
Najbardziej religijnie muzułmanki,
te wierne tradycji, noszą hidżab i do
tego długą sukmanę bez dekoltów,
która zakrywa nadgarstki i kostki
u nóg. Często uzupełnieniem tego
stroju jest muzułmański płaszcz.
Młode dziewczyny, zarówno w krajach europejskich jak i niektórych
państwach arabskich, często są
ubrane niby po muzułmańsku, ale
w wersji mało tradycyjnej. To tak
zwane „zeuropeizowane muzułmanki”. Mają na głowach chustki

Tradycja kontra moda
Wraz z upływem czasu, podejście muzułmańskich kobiet do
zakrywania głów, zmienia się.
Zwłaszcza wśród tych, które
przyjmują zachodni styl w sposobie ubierania się. Nakrycia
głowy muzułmanek też podlegają zmianom mody. I chociaż Źródło: www.kobiecaintuicja.files.wordpress.com
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– kolorowe w delikatne wzory, zaś
reszta stroju jest europejska, ale
niewyzywająca. Zakrywając włosy
chustkami, te muzułmanki z jednej
strony manifestują swoją religijną i
tradycyjną przynależność, z drugiej
zaś pokazują, że są na swój sposób
eleganckie i modne. Najnowsze
trendy przemycają w dodatkach,
np. okularach przeciwsłonecznych,
butach lub torebkach.
Te ubrane po europejsku dziewczyny w chustach na głowie unikają
publicznego noszenia wydekoltowanych bluzek i sukienek czy
krótkich spódnic. Chusta jest dla
nich narzędziem szeroko rozumianej wolności. To przekaz mówiący:
„nie chcemy, by nas traktowano jako obiekt seksualny”. Jest to także
deklaracja religijnej przynależności,
domaganie się akceptacji, albo wyraz duchowych przemian czy wybór
tożsamości.
Muzułmańskie kobiety, zwłaszcza te
młode, nie chcąc wybierać pomiędzy nowoczesnością a religią, znalazly kompromis. Chusty zakładają
świadomie, uważają, że noszenie
zasłony przydaje im godności. Są
dumne z tego, że są muzułmankami i swoim strojem wyrażają swoją
odrębność.
Dla Europejczyków i chrześcijan
status i prawa islamskiej kobiety
jest bardzo kontrowersyjny. Z jednej
strony Koran jednoznacznie nakazuje traktować kobietę z szacunkiem, z
drugiej zaś strony zawiera fragmenty wskazujące na dominującą pozycję mężczyzny w relacji z kobietą.
Współczesna sytuacja kobiet muzułmańskich jest odmienna w różnych częściach świata islamu. Nie
da się jej jednoznacznie zdefiniować jako dobrą bądź złą.
Muzułmanki zachowują
kulturę z której się wywodzą, nawet jeżeli urodziły
się na Zachodzie. To nie
religie i chusty na głowach
muzułmańskich kobiet
stanowią zagrożenie, lecz
religijny fanatyzm.
Anna Janicka
Źródła:
businessinsider.com.pl,
national-geographic.pl,
banzaj.pl, religie.wiara.
pl, wyborcza.pl, kobiecaintuicja.wordpress.com,
onet.pl, muzulmanki.
blogspot.be polskamuzulmanka.blog.pl, travelmaniacy.pl
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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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• Pomogę w nauce języka niderlandzkiego w zamian za pomoc
w pracy domowej.
Info: nr: 0484 85 68 64
• Psycholog polski, konsultacje
tel.: 0493 620 529
• Meżczyzna po 60-tce pozna panią stanu wolnego (w wieku 5055 lat, stabilna, godna zaufania)
na drugą połowę życia. Bardzo
proszę panie o poważne oferty.
Berchem, tel.: 0491 504 943
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Przegląd
prasy
polskiej
Dekomunizacja po polsku
Weszła w życie ustawa dekomunizacyjna. Jeden rok będą miały samorządy na zmianę patronów ulic,
które wedle ustawy dekomunizacyjnej mogą upamiętniać osoby lub wydarzenia związane z komunizmem.
Nowa ustawa dekomunizacyjna nie
wymaga od mieszkańców zmian
dokumentów, nawet jeśli nazwy
ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można
używać tak długo, aż stracą ważność. Inaczej jest w przypadku zarejestrowanych podmiotów gospodarczych mających siedziby przy
ulicach, których zmiany będą dotyczyły. Przedsiębiorcy będą musieli
wszelkie dokumenty wymienić na
własny koszt.
onet.pl
Wchodzą bezpłatne leki dla seniorów
Osoby, które ukończyły 75 lat, od
1 września mają prawo do bezpłatnych leków. Na liście „S” – czyli
leków dla seniorów – jest 68 substancji czynnych – w sumie 1129
preparatów wytwarzanych przez
różnych producentów.
Darmowe leki będą mogli wypisywać lekarze pierwszego kontaktu,
u których pacjent jest zapisany, i
pielęgniarki z odpowiednimi uprawnieniami.
Jeżeli chory jest w szpitalu lub korzysta z porady w ramach nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej, nie
otrzyma recepty z sygnaturą „S”
uprawniającej do odbioru darmo-

Źródło: www.tvp.info

wych leków. Również lekarze specjaliści nie będą mogli przepisywać
bezpłatnych leków seniorom.
Na darmowe leki dla seniorów w
tym roku przeznaczono w budżecie
125 mln złotych, a w przyszłym – 564
mln. W kolejnych latach kwota ta
będzie rosła. Lista „S” będzie zmieniana co dwa miesiące.
finanse.wp.pl
Córka zebrała pieniądze dla chorej
mamy
Przeszło 101 tysięcy zł zebrano w
trakcie kiermaszu zorganizowanego
w Poznaniu przez ośmioletnią Asię.
Dziewczynka wywiesiła na drzwiach
do klatki schodowej w swoim bloku
ogłoszenie o kiermaszu, z którego dochód chce przeznaczyć na leczenie
i rehabilitację swojej mamy. „Będą
zabawki nie tylko dla dziewczynek,
artykuły szkolne, ubrania oraz buty
używane i nowe” – napisała.
Imprezę udało się zorganizować w
kilka dni. Wsparli ją sąsiedzi i znajomi rodziny, Drużyna Szpiku, kluby
motocyklowe, wolontariusze i zwykli
poznaniacy. Były dodatkowe atrakcje: dmuchany zamek, park baniek
mydlanych, pokazy motocyklistów i
lody. Wszystko za datek do puszki.
Jej inicjatywa poruszyła wielu ludzi. Zareagowały też władze miasta i posłowie. Jak donosi „Głos
Wielkopolski”, m.in. wiceprezydent
Poznania Jędrzej Solarski poprosił
pracowników wydziału zdrowia i
spraw społecznych, by sprawdzili,
jak można pomóc Asi i jej mamie.
tvp.info
Polacy wrócą z
Wielkiej Brytanii
do Polski?
Nawet setki tysięcy Polaków mogą
wrócić w ciągu
następnych 5-10
lat do Polski, gdy
Wielka Brytania
wyjdzie z Unii
Europejskiej –
ocenił w rozmowie z BBC Radio
4 wicepremier,
minister rozwoju Mateusz
Morawiecki.

Dodał, że jednym z czynników zachęcających do powrotu do kraju
może być strach związany z przestępstwami na tle nienawiści narodowościowej.
Wicepremier przekonywał również,
że „Polska jest bardzo dobrym miejscem na inwestycje, o czym już wiele
brytyjskich firm się przekonało”. Jak
podkreślił, polski rząd rozmawia z inwestorami m.in. z Niemiec, Wielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych,
bazując na doświadczeniach firm,
które „przekonały się, że mamy
wiele argumentów: wysoce wykwalifikowanych pracowników, wysoki
poziom bezpieczeństwa”.
Minister przypomniał, że Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej
nie popadła w recesję, notując 25 lat
nieprzerwanego rozwoju gospodarczego.
wpolityce.pl

18-letni Polak zwycięzcą Konkursu
Eurowizji dla Młodych Muzyków
Saksofonista Łukasz Dyczko z
Gorlic został zwycięzcą 18. edycji
Konkursu Eurowizji dla Młodych
Muzyków.
Polski saksofonista, okrzyknięty
„nową gwiazdą muzyki poważnej”,
wygrał rywalizację z muzykami
reprezentującymi 10 krajów: m.in.
Szwecję, Węgry, Słowenię, Niemcy,
Czechy, Norwegię i Austrię.
Dyczko, uznany za najlepszego
młodego muzyka-instrumentalistę,
otrzymał nagrodę w wysokości 10
tys. euro i zaproszenie do wspólnego koncertu z orkiestrą symfoniczną
stacji telewizyjnej WDR.
Konkurs Eurowizji dla Młodych
Muzyków (Eurovision Young
Musicians Competition) odbywa
się co dwa lata. Uczestniczą w nim
artyści poniżej 18 roku życia, wykonujący utwory muzyki poważnej. Organizatorem konkursu jest
Europejska Unia Nadawców (EBU).
Pierwsza edycja konkursu odbyła
się 11 maja 1982 r. w Manchesterze
w Wlk. Brytanii.
Łukasz Dyczko jest trzecim
Polakiem, który zwyciężył w tym
konkursie. W 1992 roku pierwsza nagroda przypadła polskiemu skrzypkowi Bartłomiejowi Niziołowi, a w
2000 r. główną nagrodę otrzymał
pianista Stanisław Drzewiecki.
polsat.news.pl
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Jazda na suwak będzie obowiązkowa
Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa rozpoczęło prace
nad nowelizacją rozporządzenia o
znakach i sygnałach drogowych,
a także tzw. czerwonej książeczki,
czyli załącznika do rozporządzenia
o szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych. Jedną ze zmian ma być
wprowadzenie nowego znaku, który
będzie obligował kierowców do jazdy na suwak.
Jazda na suwak to jeden z najlepszych sposobów na ograniczenie
korków w miejscach, w których
występują zwężenia drogi. Polega
na tym, że auta jadą równolegle aż
do wystąpienia przeszkody, a na
końcu kierowca jadący prawym
pasem wpuszcza jeden samochód
z sąsiedniego.
gazetaprawna.pl
Polacy w ISIS
Przybywa informacji o kolejnych
polskich obywatelach zwerbowanych przez islamistów. Dokładna
ich liczba nie jest znana. Szacunki
m.in. Europolu i ONZ wskazują, że
jest ich ok. 40. To ludzie związani z
Polską czy posiadający polskie obywatelstwo.
Profil psychologiczny polskich
terrorystów działających w ISIS
wygląda bardzo podobnie: trudne
dzieciństwo, rozbita rodzina, problemy emocjonalne. Wreszcie wyjazd
z Polski – najczęściej do Niemiec,
Francji, Belgii albo Norwegii. Tam
kłopoty z aklimatyzacją i akceptacją
w nowym otoczeniu. Wtedy do gry
wkracza Państwo Islamskie. Oferuje
im poczucie więzi grupowej, bezpieczeństwa, wizję nowego porządku
świata i nowych wartości. Bardzo
często także pomoc materialną.
Dla zagubionych oraz niestabilnych
emocjonalnie ludzi to wymarzona
perspektywa.
Polscy członkowie Państwa
Islamskiego to nie tylko bojownicy
dokonujący zamachów terrorystycznych. To również ludzie odpowiadający za zaplecze logistyczne ISIS
– m.in. zbierający pieniądze na działalność, czy budujący struktury organizacji. Polskie służby obserwują
ok. 200 osób, które współpracowały,
współpracują lub jedynie pojawiają
się w otoczeniu terrorystów. Czasy,
w których Polacy mogli mówić,
że ISIS to problem nie nasz, tylko
Zachodu, należą już do przeszłości.
newsweek.pl
Wózki sklepowe brudniejsze niż
publiczna toaleta
Bakterie E. Coli, gronkowca, a na-

wet jaja groźnych pasożytów. To
wszystko czyha na klientów hipermarketów. W sklepowych wózkach
jest więcej bakterii niż w publicznej
toalecie. To oznacza, że zwykłe zakupy mogą się dla nas skończyć poważnym zatruciem albo długotrwałym i
trudnym do wyleczenia zakażeniem.
Kolejne kontrole pokazują, że przez
lata niewiele się tu zmienia. Sklepy
przekonują, że dokładają wszelkich
starań, by wózki były czyste. W
Biedronce dezynfekuje się je... dwa
razy w roku.
Brud w sklepach nie jest tylko polskim problemem, ale w naszym kraju ten problem też istnieje i przybiera
coraz większe rozmiary. Brakuje w
Polsce jasnych wytycznych, jak często i czym powinny być myte wózki.
Istnieje wymóg dotyczący tworzenia
procedur sprzątania przez sklepy,
ale w przepisach zapisano jedynie,
że wszelkie przedmioty, instalacje
i sprzęt, pozostające w kontakcie z
żywnością, muszą być skutecznie
czyszczone oraz w miarę potrzeby.
Kary za takie zaniedbania nie są wysokie. Mandat do 500 zł to nie jest
coś, co zaszkodzi sieci marketów. A
problem pozostaje nierozwiązany.
finanse.wp.pl
Polacy coraz częściej upokarzani
w pracy
Niemal co trzeci Polak w ciągu
ostatniego roku spotkał się w swoim
miejscu pracy pośrednio lub bezpośrednio z działaniami uderzającymi
w jego pozycję zawodową. Co czwarty pracownik doświadczył osobiście
lub zauważył w swoim środowisku
pracy poniżanie i upokarzanie oraz
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nierówne traktowanie z powodu
płci, wieku, religii czy rasy, zaś co
piąty mobbing i działania zastraszające – wynika z sondażu przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia.
Pracownicy doświadczający lub
będący świadkami działań niepożądanych w miejscu pracy, mimo
iż są w mniejszości, to jednak stanowią pokaźną grupę. Najrzadziej
występują zachowania o podtekście
seksualnym, najczęściej zaś te, które
uderzają w pozycję zawodową pracownika.
Grupa wiekowa, która w największym stopniu jest dotknięta różnymi działaniami niepożądanymi,
to osoby młode w wieku do 24 lat,
przy czym zachowania uderzające
konkretnie w pozycję zawodową pracownika odczuwają w największym
stopniu osoby z najstarszej badanej
grupy wiekowej: 45-55 lat. Patrząc na
wykształcenie grupą najbardziej dotkniętą działaniami niepożądanymi
w miejscu pracy są osoby z wykształceniem średnim.
gazetaprawna.pl
Opracowała:
Katarzyna Fankowska

30

Antwerpia po polsku

październik 2016

Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
W sobotę 3. września oraz w środę 7. września uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego rozpoczęli naukę w naszej szkole. W roku
szkolnym 2016/17 utworzonych zostało w niej łącznie
30 oddziałów – aż 5 z nich stanowią klasy pierwsze, w
których w progach naszej placówki powitaliśmy 130.
nowych uczniów.
Pełni entuzjazmu i zapału po wakacyjnym odpoczynku zaczęliśmy realizację programów nauczania języka
polskiego i wiedzy o Polsce, oraz bardzo ciekawych
projektów, które nie tylko urozmaicają nasze życie
szkolne, ale również rozwijają wiedzę i zdolności naszych podopiecznych. Realizowanie ich nie jest jednak
możliwe bez wsparcia Rodziców. Dlatego też zapraszamy wszystkich, którzy pragną zrobić coś dla naszych
dzieciaków, do aktywności w pracach Rady Rodziców
i trójek klasowych.
Każdego miesiąca nasze działania oraz informacje bieżące na temat szkoły będą tradycyjnie prezentowane w
niniejszym Newsletterze. Zapraszamy też do śledzenia aktualności dotyczących naszej placówki na stronie internetowej: www.antwerpia.orpeg.pl oraz www.szkolapolska.be.
Kontakt ze szkołą
Sekretariat – Pani Jolanta Kluczek +32 484674005
Kierownik SPK – Monika Pruska +32 475965158;
email: spk.antwerpia@gmail.com, antwerpia@orpeg.pl oraz przez pocztę elektroniczną w dzienniku elektronicznym.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest to cykl warsztatów mających na celu doskonalenie umiejętności
nawiązywania budującej relacji z dziećmi. Projekt ten jest z wielkim sukcesem prowadzony w większości poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach oraz ośrodkach współpracujących z rodzinami w Polsce.
Uczestnicząc w zajęciach rodzice mogą znaleźć odpowiedzi na liczne nurtujące ich pytania, m. in.:
• Jak i dlaczego należy wytyczać granice dziecku?
• Jak nauczyć dziecko rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia?
• Jak być dobrym słuchaczem swojego dziecka?
• Jak mówić, aby zachęcać dziecko do współpracy?
• Czym można zastąpić karanie?
• Jak zachęcać dziecko do samodzielności?
• Czy konflikt z rodzicem może być bodźcem do rozwoju?
• Jak chwalić dziecko, aby budować w nim realne poczucie własnej wartości?
Warsztaty przewidziane są jako cykl 10. cotygodniowych zajęć trwających po 3 godziny. Prowadzi je certyfikowany trener-realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, pedagog i
psycholog Monika Maria Młodzianowska. Spotkania te mają
miejsce w budynku Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im.
gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w
Antwerpii, ul. Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia.
Zajęcia odbywają się w trzech terminach (do Państwa wyboru):
• środa: 14: 15 – 17: 15 (pierwsza grupa);
• sobota: 9: 30 – 12: 30 (druga grupa);
• sobota: 12: 30 –15: 30 (trzecia grupa).
Wszyscy chętni do uczestnictwa w spotkaniach i zainteresowani
powyższą tematyką mogą zapisywać się
• e-mailowo: maria.monika.35@gmail.com l
• lub telefonicznie: +32 479 66 80 78.
Pierwsze spotkanie już 1 października 2016 (środa)!!!
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FC Nieuw Polonia
Nowy sezon piłkarski 2016/2017 rozpoczęliśmy rozgrywkami pucharowymi. Po zasłużonych wakacjach pełni
wiary w siebie ruszyliśmy do walki o zdobycie kolejnych pucharów.
Treningi odbywają się niezmiennie na boisku „RUGGEVELD” w poniedziałki oraz czwartki, natomiast mecze
rozgrywane są na dwóch boiskach: „RUGGEVELD” oraz „S.A.V.A.” położonych po przeciwległych stronach
RUGGEVELDLAAN.
Boisko „RUGGEVELD” znajduje się przy Ruggeveldlaan 480, natomiast boisko „S.A.V.A.” przy Ruggeveldlaan 469.
Osoby, które chciałyby reprezentować nasz Klub w rozgrywkach piłkarskich prosimy
o kontakt z jednym z naszych koordynatorów:
- Krzysztof Jankowski, tel. 0484679239
- Jarosław Pałczyński , tel. 0489650163
Więcej informacji na temat naszego klubu można uzyskać na naszej
stronce na Facebooku https://facebook.com/pages/FC-Nieuw-PoloniaAntwerpen/189348931250917 a także na naszej NOWEJ stronie INTERNETOWEJ
http://fcnwpoloniaantwerpen.be.
opr. IwO.

Drużyna PUPILLEN w grupie D (roczniki 2011/2010/2009/2008)
Trener Oskar Pniewski, tel. 0489341654
Treningi odbywają się w poniedziałki od godziny 19:00 do 20:00 na 1/4 części boiska B
oraz w czwartki od godziny 19:00 do 20:00 na 1/2 części boiska C.
Mecze zaplanowane na boisku „RUGGEVELD” odbywać się będą w godzinach od 9:00 do 10:15
Drużyna MINI MINIEMEN w grupie G (roczniki 2007/2006)
Trener Grzegorz Pniewski, tel. 0485486983
Trener Robert Madajczyk, tel. 0496817347
Treningi odbywają się w poniedziałki od godziny 19:00 do 20:00 na 1/4 części boiska B
oraz w czwartki od godziny 19:00 do 20:00 na 1/2 części boiska C.
Mecze zaplanowane na boisku „RUGGEVELD” odbywać się będą w godzinach od 10:30 do 12:30.
Drużyna MINIEMEN w grupie E (roczniki 2005/2004)
Trener Marcin Rutkowski, tel. 0484988216
Trener Robert Nedza, tel. 0484273957
Treningi odbywają się w poniedziałki od godziny 19:00 do 20:00 na 1/2 części boiska A
oraz w czwartki od godziny 18:00 do 19:00 na 1/2 części boiska C.
Mecze zaplanowane na boisku „SAVA” odbywać się będą w godzinach od 9:00 do 10:30.
Drużyna CADETTEN w grupie D (roczniki 2003/2002)
Trener Piotr Aplas, tel. 0495889609
Treningi odbywają się w poniedziałki od godziny 18:00 do 19:00 na 1/2 części boiska B
oraz w czwartki od godziny 18:00 do 20:00 na 1/2 części boiska B.
Mecze zaplanowane na boisku „SAVA” odbywać się będą w godzinach od 10:30 do 12:30.
Drużyna SCHOLIEREN w grupie B (roczniki 2002 /2001 /2000)
Trener Jarosław Pałczyński, tel. 0489650163
Treningi odbywają się w poniedziałki od godziny 18:00 do 19:00 na 1/2 części boiska A
oraz w czwartki od godziny 18:00 do 20:00 na 1/2 części boiska B.
Mecze zaplanowane na boisku „SAVA” odbywać się będą w godzinach od 12:30 do 14:30.
Drużyna SENIOREN w grupie B (roczniki 1996 – 1983)
Trener Roman Mazur, tel. 0485649604, ivitje_90@hotmail.com
Trener Jarek Zochowski, tel. 0485427505, jareckizochal71@hotmail.com
Treningi odbywają się w czwartki od godziny 20:00 do 21:00 na boisku C.
Mecze zaplanowane na boisku „SAVA” odbywać się będą w godzinach od 12:30 do 15:00.
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Wyszperane z sieci

Nie kasa i drogie zabawki czynią z ludzi
ojców i matki
rozmów na tematy ważne i istotne,
albo te całkiem zwyczajne i codzienne. Rodzice mogą wtedy przekazać
dzieciom wartości, tradycje, zasady
kultury i kształtować ich postawy w
stosunku do innych ludzi i otaczającego je świata. Po prostu wpływać
na to, jakim człowiekiem będzie w
przyszłości ich dziecko. To nie muszą być wielkie atrakcje, drogie wyjazdy czy spektakularne akcje.
Czasami siła tkwi w prostocie, a
radość ukrywa się w zwykłych, codziennych czynnościach.

Źródło: www.agaidzieciaki.mamadu.pl

„Przepraszam, czy te klocki nadają się dla czterolatka” – elegancki
mężczyzna z wielkim pudłem lego
w rękach zagaduje sprzedawcę w
sklepie z zabawkami. – Prezent z
delegacji, wie pan – dodaje i uśmiecha się przepraszająco.
Sprzedawcy uczestniczą w takich
sytuacjach niemal każdego dnia.
Zapracowani, zmęczeni rodzice wybierają drogie gadżety i zabawki, by
odkupić (i to dosłownie) swoją nieobecność i brak czasu, zagłuszyć wyrzuty sumienia i poczuć się lepiej.
– Przecież pomyślałem, zadbałem,
kupiłem. Jestem rozgrzeszony.
Oto lista rzeczy, których potrzebuje
Twoje dziecko.
Nie wszystko można kupić
Pierwsze przykazanie rodziców powinno brzmieć „nie kasa i zabawki
czynią z ludzi ojców, matki”. Jeśli naprawdę niektórym rodzicom wydaje
się, że czas zawsze można nadrobić,
nieobecność wykupić nową zabawką, a brak zaangażowania zatuszować pozwalaniem na wszystko, czego tylko maluch zapragnie, to są w
wielkim błędzie. Nerwowe zerkanie
na zegarek na placu zabaw, chowanie się za ekranem laptopa lub
smartfona po powrocie do domu,
zrzucanie obowiązków na dziadka,
babcię lub wynajętą opiekunkę to sy-

tuacje, które można zaobserwować
w niektórych rodzinach. Zamiast
wspólnej zabawy – zajęcia dodatkowe, każdego dnia inne. Zamiast
rozmowy – bajki w telewizji lub gra
na telefonie. Zamiast rozwiązywania problemów nastoletnich dzieci
– wyższe kieszonkowe, zbyt duża
swoboda i brak zasad.
Relacje na linii rodzice-dzieci to coś,
czego nie odkupi się żadną zabawką i za żadne pieniądze. Więź należy
budować poprzez bycie razem, okazywanie dziecku swoich uczuć i aktywnego zainteresowania. Wspólnie
spędzone z dzieckiem chwile nie powinny być męczącym obowiązkiem,
ale przyjemnością i radością dla obu
stron. Dzieciaki potrzebują swoich
rodziców w każdej sytuacji i każdego dnia, a na ich miłość, przyjaźń,
szacunek i zaufanie trzeba pracować
od dnia ich narodzin. Czasu nie da
się, ot tak, nadrobić w pięć sekund
i w magiczny sposób, na zawołanie,
zbudować więzi emocjonalne, wejść
w życie dziecka w momencie, gdy
ono już dorasta i jest coraz bardziej
samodzielne.
Dzieci potrzebują poczucia bezpieczeństwa i pewności, że mogą polegać na swoich rodzicach i obdarzyć
ich zaufaniem, a osiągnąć to można
jedynie poprzez wspólne spędzanie
czasu. Takie chwile to okazja do

Wartościowy czas z dzieckiem czyli jaki?
Dobrym pomysłem jest wspólna
aktywność ruchowa – idealne połączenie przyjemnego z pożytecznym.
Rodzinna wycieczka rowerowa,
wyjście na basen, długi spacer czy
mecz piłki nożnej w ogrodzie lub
na podwórku, dostarczą dziecku
porcję niezłej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Ponadto rozwiną jego
sprawność, zwinność i koordynację,
wyrobią dobry nawyk aktywnego
spędzania czasu wolnego, a rodzicom – co nie jest bez znaczenia – pozwolą na zachowanie dobrej formy
i zdrowia.
Niezawodnym sposobem jest też
zaproszenie dziecka do wspólnego gotowania. Oprócz zabawy
jest to szansa na wprowadzenie
dobrych nawyków żywieniowych,
oswojenie malucha ze smakiem
warzyw i owoców, a nawet możliwość wprowadzenia zagadnień z
dziedziny matematyki: dodawanie,
odejmowanie, dzielenie. Ugotujcie
razem ulubiony obiad lub przygotujcie ciasteczka, które dziecko ozdobi
według własnego pomysłu. A przy
krojeniu, mieszaniu i pieczeniu po
prostu rozmawiajcie – w luźnej, niespiesznej atmosferze łatwiej przyjdzie zwierzenie się z problemów i
dzielenie sekretami.
Wprawdzie telewizja nie jest najlepszym przyjacielem dziecka, ale
domowe kino (lub to całkiem prawdziwe) raz na jakiś czas nikomu
nie zaszkodzi. Zróbcie sobie dobre
przekąski, przygotujcie odpowiednie miejsce i obejrzyjcie razem fajny film.
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Jeśli ktoś ma chęć i fantazję, może
nawet pokusić się o przygotowanie biletów wstępu dla dzieciaków.
Może stanie się to waszą nową tradycją? Czasami dobrze dobrany film
może być też wstępem do rozmowy
na trudne tematy i niepokojące nas
zachowania. Obserwując ekranowego bohatera dziecko wyciągnie wnioski i przełoży je na życie codzienne
– pod warunkiem, że będziemy obok
i pomożemy mu w tym.
Warto, trzeba i należy dzieciakom
czytać.
Książki właściwie nie mają wad.
Czytanie poszerza słownictwo, rozwija wyobraźnię, doskonali pamięć
i koncentrację, daje wiedzę i poszerza horyzonty, rozwija emocjonalnie, ułatwia zasypianie i jest po
prostu przyjemne. Czytając na głos
swojemu dziecku budujesz z nim
więź emocjonalną i tworzysz dobre
relacje, zaspokajasz potrzebę miłości, uwagi i akceptacji, czyli dajesz
swojemu maluchowi to, czego najbardziej mu potrzeba. Książki to też
okazja do rozmowy, forma terapii i
wsparcie w trudnych sytuacjach, o
których niełatwo jest nam mówić
– w bibliotekach i księgarniach
znajdziecie pozycje praktycznie na
każdy temat.
Chyba każde dziecko lubi, gdy dorośli wspólnie z nim zabierają się
do prac plastycznych. Malowanie,
rysowanie, wyklejanie, wycinanie
– możliwości jest bardzo wiele.
Możecie stworzyć własną ramkę
na rodzinne zdjęcie, domek dla lalek z kartonowych pudełek, ludziki
z kasztanów, sowy z szyszek, ozdoby
na choinkę, ubranko dla misia, czy
po prostu coś narysować. Nie ważne co, ważne, że wspólnie i w miłej
atmosferze, bez ocen komentarzy i
wymagań. Liczy się radość i zabawa.
Nie zapomnijcie o pochwaleniu końcowego efektu i docenieniu starań
dziecka, nawet jeśli wyszło nieco
krzywo i nie tak, jak to sobie wyobrażaliście.
Spend time not money on your kids
- ta zasada powinna przyświecać
rodzicielstwu.
Nawet codzienne czynności, takie
jak sprzątanie, zakupy czy gotowanie, mogą być okazją do zabawy i
w oczach malucha stać się nie lada
atrakcją. Wspólnie spędzony czas to
znakomita zabawa także i dla rodziców, mnóstwo pozytywnych emocji
i ogromna satysfakcja z szerokiego
uśmiechu i błysku radości w oczach
dziecka.
www.mamadu.pl
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„Mamo, tato – nudzi mi się”
Skończyły ci się pomysły na zagospodarowanie dzieciom czasu w
ciekawy sposób? A może często po
prostu rozkładasz ręce i dla świętego spokoju włączasz telewizor?
Zazwyczaj im prostsza zabawa,
tym lepiej – dzieci będą zadowolone z każdego drobiazgu, chwili
uwagi oraz z kontaktu z rodzeństwem i kolegami. W zależności od
paru aspektów np. wieku dziecka,
dostępnego czasu czy zainteresowań – zachęcamy do wypróbowania kilku ciekawych gier i zabaw.
Poćwicz wiedzę i pamięć –
zagraj w Zoo
To bardzo fajna i prosta zabawa, w której może brać
udział dowolna ilość osób.
Gra polega na kolejnym
wymienianiu pary zwierząt,
które zaprosimy do naszego
zoo. Pamiętajmy że każde
zwierzę może być tylko raz
wymienione. Jeśli ktoś poda
ten sam gatunek, ponownie
płaci fantem lub odchodzi
z gry.
Umocnij więź – zbudujcie
domek z koców
Każde dziecko uwielbia
budowanie „miękkiego domu” z koców i poduszek.
Twoim zadaniem jest pomoc w znalezieniu sposobu na konstrukcję czyli
mury budowli. Zazwyczaj
idealnie do tego nadają się
krzesła, stoliki albo deska
do prasowania. Każdy dokłada coś od siebie, żeby
na koniec wczołgać się do
fortecy. Takie schronienie
daje dzieciom poczucie intymności oraz ucieczkę od
rutyny. Dla większego efek-

tu domek można przybrać od środka
świecącymi bombkami albo zwykłą
lampką led.
Odkryj w dziecku pierwiastek naukowca
Przygotuj 8 przeźroczystych kubeczków. Poproś, by dziecko w każdym
umieściło po łyżce: cukru, soli, piasku, kakao, kawy, oleju, mąki i ryżu. Następnie napełnijcie kubeczki
chłodną wodą i wymieszajcie. Teraz
czas na ocenę eksperymentu. Co się
rozpuściło, a co nie. Warto sprawdzić dodatkowo, czy temperatura

wody ma wpływ na rozpuszczalność substancji. Wykonajcie więc
eksperyment raz jeszcze przy użyciu
ciepłej wody. Całość eksperymentu
można następnie narysować. By poczuć się jak prawdziwy naukowiec,
dziecko może włożyć jednorazowe
rękawiczki i maseczkę.
Rozbuduj kreatywność i wyobraźnię – zabawa plastyczna
Do tworzenia prac plastycznych nie
trzeba wiele materiałów, wystarczy
to, czym dysponujemy w domu: rolki po papierze kuchennym, kubeczki po jogurtach, sznurek, guziki, makaron, włóczka, słoiki,
stare gazety i wiele innych
przedmiotów codziennego
użytku, których na pewno
w każdym domu jest bardzo
wiele. Wykonajcie cudowne
owady z recyklingu, wykorzystując dodatkowo flamastry
i samoprzylepne ruchome
oczka.
Rozwijaj słuch i koordynację – zabawa muzyczna
Ważnym i podstawowym
zadaniem umuzykalniania
dzieci jest dostarczanie im
radości płynącej z kontaktu z muzyką. Muzyka służy
również ogólnemu rozwojowi dziecka: fizycznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu, estetycznemu. Zabawa
w figurki polega na tym, że
dzieci biegają po sali w rytm
włączonej muzyki. Gdy muzyka zostanie zatrzymana,
prowadzący mówi: „Figurki,
figurki zamieńcie się w…” −
tutaj pada nazwa przedmiotu, zwierzęcia lub rośliny,
w zależności od wyobraźni.
Następnie prowadzący liczy
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głośno do trzech i dzieci muszą zastygnąć bez ruchu, przybierając wymienioną postać. Najładniejsza – i co
ważne – nieruchoma figurka zostaje
wybrana i staje przy prowadzącym.
Teraz dziecko, które wygrało pierwszą rundę, może poprowadzić dalszą część zabawy aż do momentu, w
którym będzie nowa figurka. Warto
pamiętać, że młodsze dzieci będą się
wzajemnie naśladować i wybór idealnej figurki może być trudny lub
niesprawiedliwy z punktu widzenia
dzieci. Starsze dzieci wykazują w tej
zabawie większą kreatywność.
Pielęgnuj miłość do zwierząt – rozpieść swojego zwierzaka
Niezależnie od tego, jakie zwierzę
posiadamy, czy są to rybki, chomik
czy wielki pies, zróbmy dzisiaj dla
niego coś miłego. Rybkom możemy
posprzątać akwarium i na nowo zaaranżować jego wnętrze. Dla chomika zbudujmy plac zabaw z pudełek
i rolek po papierze toaletowym, a
naszemu psu zafundujmy odprężający masaż połączony z dokładnym
szczotkowaniem. Oczywiście, każde
stworzonko będzie zachwycone, gdy
otrzyma jakiś specjalny, wybitnie
smaczny posiłek.
Zadbaj o zdrowie – zabawy na świeżym powietrzu
Dziecko w okresie przedszkolnym uczy się przede wszystkim
przez naśladowanie i obserwację.
Dlatego rodzice, którzy chcą przekazać najmłodszym dobre wzorce
związane z ruchem na świeżym powietrzu, sami powinni być aktywni
fizycznie. Zabawa w poszukiwaczy
skarbów jest świetna zarówno na
piękne letnie dni, jak również gdy
pogoda nie dopisuje. Idealnie nadaje się także do ogrodu. Do poszukiwania skarbów niezbędna będzie
mapa. Na zwykłej kartce narysujmy
schemat ogrodu. By było ciekawiej
pogniećmy papier, opalmy brzegi a
kolor zmieńmy przy użyciu mokrej
torebki herbaty. Gdy mapa będzie
gotowa, pozostaje jedynie ukryć
„skarby” i zaznaczyć je na naszej
mapie. Wybór skarbów pozostaje indywidualną kwestią. Warto postarać
się o coś dostosowanego do wieku i
upodobań. Jeśli będzie to pierwsze
spotkanie dziecka z mapą, dobrze
jest wytłumaczyć, na czym polega
jej czytanie. W końcu inaczej młody poszukiwacz widzi przedmioty,
a inaczej wygląda ich schemat widziany z góry.
Życzę miło spędzonych chwil.
Paweł Porada
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Z bloga wesołej emigrantki

Po co nastolatki chodzą do lasu?
Moje przeziębienie powoli przechodzi, za to Młody przyniósł ze szkoły
grypę żołądkową. Dziś rano już nie
czuł się za dobrze, ale mając nadzieję, że to zwykła niestrawność, posłałam go do szkoły. Wszak środa, więc
tylko pół dnia są zajęcia. Jednak gdy
przyszłam po niego w południe, był
blady jak pupa anioła i pani powiedziała, że w szkole skarżył się na ból
brzucha.
Po powrocie do domu napisałam
do męża, by wstąpił do sklepu po
pracy i zrobił zapas coli i paluszków. Wszak wiadomo, że to jedyne
słuszne lekarstwo na tę niewdzięczną chorobę u dzieci i nie tylko dzieci.
Młody biega do toalety, nie zawsze
zdąży, więc trzeba myć i przebierać. Kilka razy na minutę trzeba też
przytulać i całować, i mówić, jaki jest
kochany. W końcu rozłożyła go gorączka i przysnął chwilę. Niech odpoczywa.
Siostrzyczki wróciły ze szkoły i trzymają się z daleka, bo chyba nie chcą

się zarazić. Poza tym mają lekcje do
odrobienia, no i inne swoje sprawy.
Chyba powoli zaczynają się docierać ze sobą i z czasem. Pierwsze
wspólne dni w szkole były dosyć
awanturnicze. Rano Młoda poganiała Najstarszą, potem Najstarsza
skarżyła na Młodą, że ciągle się na
nią drze, ciągle narzeka i biadoli,
że nie idzie normalnie wytrzymać z
tą wariatką. W pewnym momencie
padło też określenie, że zachowuje
się jak totalna debilka i tylko oborę
robi.
Najstarsza, z rocznym doświadczeniem w szkole średniej, doskonale
orientuje się, jak należy się zachowywać i co kiedy mówić, żeby wyjść
na swoje, zaś to młode nieopierzone próbuje purcować za bardzo, co
niekoniecznie wychodzi na dobre.
Na przykład gdy człowiek się spóźni
do szkoły, wystarczy powiedzieć, że
autobus nie jechał albo się spóźnił
– bez wdawania się w szczegóły, że
się za późno wyszło z domu, po czym

wybrało przystanek, na który autobus nie zawsze przyjeżdża. Młoda
to właśnie zrobiła, do tego zaczęła
zwalać winę na siostrę i plątać się w
zeznaniach. Efekt taki, że na drugi
dzień miały się stawić w sekretariacie o ósmej.
Taka nowa zasada panuje w tym roku, – o czym dowiedziałam się na
zebraniu rodziców – że gdy uczeń
zostanie przyłapany na spóźnianiu
albo np. w niewłaściwym stroju
(typu podarte portki lub za krótka
spódnica), na drugi dzień ma się
stawić w sekretariacie o ósmej, by
pokazać, że przyjął do wiadomości
upomnienie. Gdy się nie stawi w
ciągu 3 dni (codziennie są upomnienia), dostaje wezwanie na rozmowę
z dyrektorem. Dodam tu, że lekcja
zaczyna się o 8.30, przy czym brama
zamykana jest o 8.25, przeto na ósmą nikt bez potrzeby do szkoły nie
przychodzi.
Były też sytuacje, że Młoda zaczęła
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się popisywać przed koleżankami i
wyganiać siostrę, albo umawiała się
z nią w konkretnym miejscu po lekcjach, po czym „zapominała” o tym i
szła samopas do sklepu, a tamta szukała jej po całej szkole i okolicy. Po
czym Najstarsza obrażała się (słusznie zresztą) i wracała do domu sama,
narażając młodszą na błądzenie w
drodze powrotnej. Nie o wszystkim
wiem, nie o wszystkim opowiem,
ale wygłosiłam kilka kazań, wysłuchałam kilku mniej lub bardziej
jasnych i sensownych usprawiedliwień. Dziewczyny przedyskutowały
sprawę, przemyślały na spokojnie i
chyba doszło do zawieszenia broni,
bo w tym tygodniu razem wychodzą
i razem wracają i to bez awantur czy
skarg. Da się? Da, tylko trzeba trochę dobrej woli i pomyślunku. No
i czasu.
Myślę jednak, że to też kwestia stresu. Przyznam, że nawet nie podejrzewałam, że Młoda tak przeżyje tę
szkołę średnią. Nie zastanawiałam
się nad tym aż do dnia, gdy poprosiła mnie o pomoc w zadaniu z niderlandzkiego, bo nie wiedziała jak się
zabrać za przygotowywanie do wypowiedzi ustnej według podanego w
książce schematu. Poszłam więc do
ich pokoju, usiadłam na dywanie...
Tak, na dywanie. I nie dlatego, że nie
mamy krzeseł, bo w ich pokoju jest
ich kilka, są też dwa biurka, ale na
dywanie przecież zawsze najwygodniej. Ja chyba nigdy za szkolnych
czasów nie odrabiałam lekcji przy
biurku, choć też takowe posiadałam.
Na podłodze jest miejsce, by rozłożyć wszystkie potrzebne materiały,
nic nie spada na glebę, można siedzieć po turecku albo leżeć, gdy tak
jest wygodniej. Można też pracować
w grupie, jak to często jest w naszym
przypadku. Mądrale mówią, że tylko
przy biurku można siedzieć prawidłowo, by się kręgosłup nie krzywił i
takie tam sratytaty. Ja uważam, że
jak człowiek nie poświęci wystarczającej ilości
czasu na ruch, to nawet
najergonomiczniejsze
sprzęty i postawy mu
nie pomogą. A jak ma
wystarczająco dużo ruchu, to odrabianie lekcji na leżąco też mu nie
zaszkodzi.
Wracając do zadania.
Po przeczytaniu poleceń
zaczęłam tłumaczyć, jak
się trzeba zabrać za jego
wykonanie i że wcale nie
jest to takie trudne, na
jakie wygląda. Dla mnie

tylko ze względów technicznych –
że tak powiem. Ja mogłam powiedzieć po polsku, co można napisać
i jak to rozplanować, jednak wiem,
że ona z językiem niderlandzkim
sobie poradzi w tym wypadku bez
większych problemów. Jednak ta
uparcie zaczęła twierdzić, że „nie
umie” i „nie da rady tego zrobić” i
w ogóle totalny brak wiary w siebie
i swoje możliwości. A myślałam, że
Najstarszej jest trudno. Uff! Kazała
mi „iść do swoich zajęć, bo szkoda
mojego czasu”, ale nie poszłam tylko
siedziałam i czekałam, aż się namyśli. Jestem uparta i cierpliwa, jak mi
się nigdzie nie śpieszy.

ciach. W końcu Młoda rzekła co
następuje: „Przecież ja już powinnam być przyzwyczajona do zmiany szkół, wszak to już moja piąta
szkoła, a wcale nie jestem – to bez
sensu”. I tu jest pies pogrzebany.
Zrozumiałam, że większość problemów, w tym awantur i fochów,
to reakcja na stres wynikający ze
zmiany szkoły. Wychowawczyni na
zebraniu rodziców też o tym mówiła. Kazała wspierać dzieci i motywować, i dodawać otuchy, bo to trudny
okres dla każdego dziecka, o czym
jednak my starzy czasem zapominamy zajęci rutynowymi zajęciami
dnia powszedniego.

Młoda leżała na łóżku ze słuchawkami na uszach, ale słyszała wszystko, o czym gadam z Najstarszą, aż
w końcu włączyła się do rozmowy
i zaczęłyśmy rozmawiać o samopoczuciu, oczekiwaniach i możliwoś-

Rozmowa chyba trochę pomogła, bo
zadanie zostało odrobione. Po czym
nazajutrz się okazało, że to na za tydzień było – ha ha, ale to i lepiej.
Poza tym Młoda zaczęła korzystać
ze swojej wypróbowanej metody na
stres, o której chyba ostatnio zapomniała. Chodzi do lasu i siedzi tam
do wieczora, by patrząc na zieleń i
oddychając świeżym powietrzem
reperować zaporę antystresową.
Wczoraj namawiała do tego też siostrę, ale dziś coś nie bogato się czuje
i pewnie odpuściła wycieczkę.

Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi
znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach „Antwerpii
po polsku”.
Magdalena B-P
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Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi - cz. I
„Grupa krwi jest kluczem, który otwiera drzwi do tajemnic zdrowia,
choroby, długowieczności, witalności i odporności psychicznej”.

Żywność, która sprzyja utracie wagi:
•oleje roślinne: wzmagają skuteczność trawienia, zapobiegają
zatrzymywaniu płynów,
•produkty sojowe:
wzmagają skuteczność trawienia, szybko są metabolizowane,
• warzywa: wzmagają
skuteczność metabolizmu, przyspieszają
ruch robaczkowy jelit,
•ananas: zwiększa
utylizację kalorii, przyspiesza ruch robaczkowy jelit.

Grupy krwi O, A ,B, AB, powstawały w różnych okresach czasu, w
różnych warunkach bytowych, co
oznaczało konieczność dostosowania się człowieka do zmieniających
się okoliczności. Zmieniał się sposób odżywiania, reakcji na stres,
odpoczynku, który miał zapewnić
regenerację organizmu. Zmiany te
wywarły ogromny wpływ na systemy
trawienny i immunologiczny – są obszary, w których znaleziono największe różnice między grupami krwi.
To, co jest żywnością dla jednego
człowieka, może być dla drugiego
trucizną.
W jednej rodzinie są osoby z różną
grupą krwi. Jedzą to samo, żyją w
tych samych warunkach, a jednak
jedni chorują, a drudzy nie. Jedni są
szczupli, a drudzy – nie.
Nie zastanawiamy się nad tym, ale
sprawa dotyczy lektyn – związków,
które przy zetknięciu się z antygenem naszego ciała wyzwalają niekorzystny dla ogólnego zdrowia proces
aglutynacji, czyli sklejania krwinek
krwi. Nie atakują one każdego organizmu w jednakowym stopniu, lecz
posiadają ściśle ukierunkowane
upodobanie do antygenów konkretnej grupy krwi. Np. lektyny zawarte
w kurczakach najchętniej atakują
komórki ciała ludzi z grupą krwi
B, zaś lektyny zawarte w majonezie
najagresywniej zachowują się w stosunku do komórek ludzi o grupie A.
Aglutynacja powodowana przez lektyny może mieć bardzo poważne następstwa dla zdrowia, np. dochodzi
do wzmożenia procesów gnilnych
zachodzących w jelitach, objawiających się początkowo wzdęciami,
które utrzymując się przez dłuższy
okres czasu, zwiększają ryzyko nowotworów przewodu pokarmowego.
Inne zagrożenia spowodowane
aglutynacją to zagęszczanie krwi i
powstawanie skrzepów, które podwyższają ryzyko zamknięcia światła
tętnicy, czego skutkiem może być zawał serca lub udar niedokrwienny
mózgu.
Elementy krwi reagują na to, co zjadamy. Musimy zatem nauczyć się
tak dobierać dla siebie pożywienie,
abyśmy mogli cieszyć się dobrym
zdrowiem jak najdłużej.

Źródło: www.superlinia.pl

Grupa krwi „A” – Rolnik
Grupa „A” powstała ok. 25-15 tysięcy
lat temu, gdy człowiek „przestawił”
się na rolniczy tryb życia i sposób
odżywiania. System trawienny tej
grupy przystosował się do przyswajania potrzebnego organizmowi
białka pochodzącego z roślin, zbóż
oraz ryb. Posiada tolerancyjny układ
immunologiczny, który nie zawsze
potrafi rozpoznać zagrożenie, co w
konsekwencji zwiększa ryzyko infekcji i nowotworów oraz większości chorób cywilizacyjnych, w tym
astmy, cukrzycy oraz chorób serca
i naczyń krwionośnych.
Słabe punkty grupy „A” to:
• skłonność do nowotworów,
• chorób serca,
• cukrzycy,
• astmy,
• alergii,
• chorób przewodu pokarmowego
ze względu na zmniejszoną produkcję soków żołądkowych oraz zaburzoną funkcję wątroby i pęcherzyka
żółciowego.
Żywność, która sprzyja nabieraniu
wagi:
• mięso: słabo trawione, magazynowane w organizmie w postaci tkanki
tłuszczowej, zwiększa ilość toksyn
trawiennych,
• nabiał: zaburza metabolizm składników odżywczych,
• fasolka nerkowata, limejska: zaburza wydzielanie enzymów trawiennych, spowalnia metabolizm,
• pszenica: osłabia utylizację kalorii.

Jakie jeść produkty?
Produkty wysoce
wskazane
dla grupy „A”
• ryby i owoce morza: dorsz, karp,
łosoś, sardynka, sieja, ślimak winniczek, troć,
• oleje i tłuszcze roślinne: olej lniany, oliwa z oliwek,
• orzechy i pestki: orzechy arachidowe i włoskie, pestki dyni, siemię
lniane,
• zboża/produkty: amarantus (szarłat wyniosły), kasza gryczana, mąka
owsiana, mąka i produkty sojowe,
otręby owsiane i ryżowe, płatki owsiane, ryż niełuszczony, żyto,
• warzywa: botwina, brokuły, cebula biała, żółta, czerwona, chrzan,
cukinia, cykoria, czosnek, dynia, kalarepa, kapusta włoska, marchew,
pieczarki, pietruszka, por, rzepa,
szpinak, sałata rzymska,
• rośliny strączkowe: bób, fasola
szparagowa, soja i mleko sojowe,
tofu (twarożek sojowy),
• owoce: ananas, cytryna, czereśnie,
jagody, jeżyny, morela, śliwki świeże i suszone, figi, grejpfrut, wiśnie,
żurawina,
• przyprawy i zioła: aloes, dziurawiec, echinacea ( jeżówka), głóg,
gorczyca, imbir, nasiona kolendry,
kozłek lekarski, kurkuma, lucerna,
mniszek lekarski, natka pietruszki,
owoce dzikiej róży, rumianek, żeń-szeń,
• dodatki: sos sojowy napoje i alkohol: herbata zielona, kawa naturalna
i bezkofeinowa, wino czerwone.
Produkty obojętne dla grupy „A”
• mięso: kurczak, indyk, ryby i owoce morza: jesiotr, pstrąg źródlany,
szczupak, tuńczyk,
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• nabiał i jaja: jaja kurze, jogurt, kefir, mleko kozie, ser biały, ser feta,
mozarella, ser kozi, śmietana,
• oleje i tłuszcze roślinne: masło
słonecznikowe, olej rzepakowy, słonecznikowy, sojowy, olej z wątroby
dorsza,
• orzechy i pestki: kasztany jadalne, mak, migdały, orzechy laskowe,
pestki słonecznika, sezam,
• zboża/produkty: jęczmień, kasza
kuskus, kaszka kukurydziana, mąka
kukurydziana, mąka pszenna biała,
żytnia, mąka orkiszowa, ryżowa, semolina (rodzaj mąki z pszenicy), ryż
dziki, wafle ryżowe,
• warzywa: brukselka, buraki czerwone, grzyby boczniaki, kabaczek,
patison, kalafior, kukurydza, ogórek,
oliwki zielone, pędy bambusa, rzodkiewki, seler, szparagi,
• rośliny strączkowe: fasola biała,
fasola i kiełki fasoli mung, groch i
groszek zielony,
• owoce: agrest, arbuz, awokado,
brzoskwinia, daktyle, granat, gruszka, jabłko, kiwi, maliny, nektarynka,
pigwa, porzeczki czarne i czerwone,
rodzynki, truskawki, winogrona,
• przyprawy i zioła: anyż, bazylia, cynamon, chmiel, cząber, dziewanna,
estragon, gałka muszkatołowa, goździki, kardamon, kminek, koperek,
lipa, liść laurowy, majeranek, korzeń
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lukrecji, oregano, senes, szczypiorek, ziele angielskie,
• dodatki: cukier biały i brązowy,
czekolada, drożdże, fruktoza, miód,
sól morska,
• napoje i alkohol: wino białe.
Produkty, których należy unikać
w grupie „A”
• mięso: baranina, bekon, cielęcina,
dziczyzna, gęś, kaczka, królik, szynka, wątroba, wieprzowina, wołowina,
• ryby i owoce morza: flądra, halibut,
homar, kalmary, kawior, krewetki,
łosoś wędzony, małże, ostrygi, sola,
sum, śledź świeży i marynowany,
węgorz,
• nabiał i jaja: lody, masło, maślanka, mleko krowie, sery żółte, ser topiony, serek wiejski,
• oleje i tłuszcze roślinne: olej kukurydziany orzechy i pestki: orzechy
brazylijskie, nerkowca, pistacjowe,
• zboża/produkty: otręby pszenne,
• warzywa: bakłażan, kapusta biała,
czerwona, pekińska, oliwki czarne,
papryka czerwona, zielona i żółta,
pomidor i sok pomidorowy, ziemniaki,
• rośliny strączkowe: fasola nerkowata,
• owoce: banan, kokos i mleko kokosowe, mango i sok z mango, melon miodowy, papaja, pomarańcza,

• przyprawy i zioła: glutaminian
sodu, jałowiec, kapary, kocimiętka,
pieprz biały i czarny, pieprz kajeński, dodatki: aspartam, ketchup, majonez, ocet, sos Worcester, żelatyna,
• napoje i alkohol: herbata czarna,
napoje gazowane typu cola, piwo,
smakowe napoje gazowane, woda
gazowana, wódka.
Jolanta Kaczan
Artykuł został opracowany w oparciu o informacje zawarte w książkach dr Peter J.D’Adamo i Catherine
Whitney „Jedz zgodnie ze swoją
grupą krwi” oraz „Gotuj zgodnie ze
swoją grupą krwi”.
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Sprawdź, czego brakuje Twojemu
organizmowi
Ciągłe zmęczenie, częste przeziębienia i infekcje, matowe włosy,
niezdrowa cera – to znak, że organizmowi czegoś brakuje. Nasze
ciało wysyła sygnały, kiedy dzieje
się cos niepojącego, ale do lekarza
zazwyczaj idziemy dopiero wtedy,
kiedy choroba już na dobre nad nami zapanuje. Często nie potrafimy
odczytać albo też lekceważymy to,
co próbuje nam powiedzieć nasz
organizm. To często popełniany
błąd. Dlatego sprawdź, gdzie tkwią
przyczyny kłopotów zdrowotnych.
Jeśli w porę je rozpoznasz, szybciej
sobie z nimi poradzisz.
Zacznijmy od witamin.
Witamina A
Wzmacnia układ odpornościowy,
pomaga zwalczać bakterie i wirusy,
wygładza i ujędrnia skórę, powoduje
zdrowy wygląd włosów i paznokci,
wpływa na wzrost, a także na prawidłowe funkcjonowanie błon komórkowych i jest niezbędna w procesie
widzenia. Chroni także organizm

przed rozwojem nowotworów. Wraz
z witaminami E i C przeciwdziała
starzeniu się organizmu.
Objawy niedoboru witaminy A:
Suche spojówki i uczucie pieczenia pod powiekami, bardzo sucha i
łuszcząca się skóra, kruche i wolno
rosnące paznokcie, suche łamliwe
włosy, częste biegunki, niedowidzenie o zmierzchu i w nocy, zaburzenia
miesiączkowania. U osób starszych
dzwonienie w uszach, spadek odporności. U dzieci niedobór witaminy A
objawia się zaburzeniem wzrostu i
rozwoju oraz brakiem apetytu.
Skutki niedoboru witaminy A:
Rozmiękanie rogówki, zespół suchego oka, rogowacenie skóry, wysychanie błon śluzowych, zmniejszenie odporności górnych dróg
oddechowych i przewodu pokarmowego. Niedobór witaminy A opóźnia
rośnięcie, przyczynia się do braku
apetytu, wywołuje nadmierną drażliwość, bóle stawów, a także wypada-

nie włosów, powoduje częste stany
zapalne układu oddechowego.
Źródła witaminy A: Najbogatszym
jej źródłem jest tran czyli olej z wątroby ryb morskich, a także wątroba
wieprzowa. Witaminę A zawierają
owoce i warzywa o barwie pomarańczowej, czerwonej i żółtej np. marchew, morele, brzoskwinie, wiśnie,
pomarańcze, dynia, pomidory, czerwona papryka, a także czarne jagody
i jeżyny.
Również zielone warzywa m.in.: zielona sałata, brokuły, kapusta pekińska, szpinak, natka pietruszki, zielony groszek, rzeżucha, zawierają dużą
ilość witaminy A. Można ją znaleźć
także w maśle, żółtku jaj, tłustym
mleku, pełnotłustych i półtłustych
produktach nabiałowych takich jak:
twaróg, ser żółty, jogurty.
Witamina C
Zapobiega uszkodzeniom komórek,
chroni organizm przed starzeniem
się, a także przeziębieniami i infek-
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cjami wirusowymi, astmą, a nawet
chorobami serca i nowotworami.
Podnosi odporność organizmu, zapewnia sprawne funkcjonowanie
układu krwionośnego, obniża ciśnienie tętnicze krwi i chroni organizm przed miażdżycą. Obniża poziom „złego” cholesterolu, podnosi
poziom „dobrego” i reguluje poziom
glukozy we krwi.
Objawy niedoboru witaminy C:
Depresja i spadek nastroju, senność,
skręcone mieszki włosowe, tendencja do powstawania siniaków, krwawienie z nosa i krwotoki, krwawiące dziąsła, wysokie ciśnienie krwi,
szybkie męczenie się, bóle mięśni
i stawów.
Skutki niedoboru witaminy C:
Szkorbut, anemia, powracające infekcje, trudności w gojeniu się ran,
obniżenie odporności i przedłużanie
infekcji zakaźnych, łamliwość kości,
apatia, ciągłe zmęczenie, bóle mięśni, pęknięcia naczyń krwionośnych,
częste zapalenia dziąseł.

zając kilka lub
kilkadziesiąt lat,
zanim zostaną powiązane z niedoborem witaminy
D.
Skutki niedoboru witaminy D:
Znacznie większe
ryzyko chorób
serca, cukrzycy
typu 1 i 2, nowotworów, demencji
i chorób autoimmunologicznych,
zmiękczone kości
i tendencja do
częstszych złamań. Ponadto niedobór witaminy D zwiększa ryzyko
rozwoju otyłości, chorób układu
krążenia, przyspiesza także proces
starzenia.
Niedobór witaminy D w czasie ciąży może doprowadzić do zaburzenia rozwoju mózgu dziecka i być
przyczyną trwałego uszkodzenia
funkcji mózgowych. U niemowląt
opóźnia się także proces zarastania
ciemiączka.

Źródła witaminy C: Najlepsze są
grejpfruty, cytryny, pomarańcze,
a także kiwi, czarna porzeczka,
truskawki i maliny. Witaminę C
zawierają takie warzywa jak: czerwona papryka, kapusta, ziemniaki,
chrzan, marchew, pomidory, brokuły, szpinak i brukselka. Polecana jest
także dzika róża, rokitnik, czarna
porzeczka, natka pietruszki. Duża
ilość tej witaminy jest w wątrobie i
ostrygach.
Witamina D
Właściwy jej poziom gwarantuje
mocne kości, zdrowe zęby i sprawnie funkcjonujący układ krążenia.
Witamina D chroni organizm przed
starzeniem się, osteoporozą i infekcjami. Wzmacnia odporność i pomaga we wchłanianiu wapnia.
Objawy niedoboru witaminy D:
Bezsenność, biegunka, utrata apetytu, zaburzenia widzenia, nadmierne
wypadanie włosów, częste stany zapalne skóry, tendencja do powstawania zmarszczek, łamliwe paznokcie,
powolne gojenie się ran, problemy
ze słuchem, złe samopoczucie, zaburzenia snu, problemy z koncentracją i bóle głowy. Do tego dochodzi
znużenie, zmęczenie, brak energii,
osłabienie mięśni, większa wrażliwość na ból, ciągłe infekcje górnych
dróg oddechowych, przeziębienia,
skłonność do agresji, depresja, słabe
zęby i kości.
Objawy są zwykle subtelne i może
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jek lub kilkaset gramów ryby morskiej, co jest praktycznie niemożliwe. Dlatego trzeba się posiłkować
suplementami witaminy D.
Najwięcej witaminy D zawierają ryby takie jak: węgorz, makrela, łosoś,
śledź, szprot, sardynka, a także tran.
Występuje w wątrobie wieprzowej,
wołowej i cielęcej, w żółtku kurzego
jaja, maśle, żółtych serach. Mniejsze
ilości witaminy D zawierają również:
pełne mleko, produkty
mleczne i oleje roślinne.
Wapń
Reguluje układ nerwowy i kontroluje krzepnięcie krwi. Wzmacnia
kości, zęby i skórę, chroni przed chorobami serca i zakrzepicą.

Źródło: www.cojesc.net

Niedostateczna ilość tej witaminy
przyczynia się do rozwoju krzywicy
u małych dzieci, a u dorosłych do
osteoporozy i osteomalacji, czyli rozmiękania kości. Pojawiają się problemy z chodzeniem i bolesne kurcze.
Źródła witaminy D: Naturalne
źródła witaminy D nie zaspokoją zapotrzebowania organizmu.
Podstawowym jej źródłem jest nasza skóra. Należałoby przebywać na
słońcu codziennie minimum przez
15 minut, odsłonić co najmniej 18
proc. powierzchni skóry i nie pokrywać jej filtrami przeciwsłonecznymi.
Jednak wystarczy, że dzień jest pochmurny i synteza witaminy D nie
zachodzi.
Żeby uzupełnić niedobory witaminy
D wyłącznie z pokarmów, musielibyśmy wypijać dziennie kilkanaście
litrów mleka, zjadać kilkadziesiąt ja-

Objawy niedoboru
wapnia: Zmęczenie i
senność, częste skurcze
mięśni, bóle stawów,
mrowienie i drętwienie
kończyn, wolniejsze tętno, wzmożony apetyt i rozwój osteoporozy.
Skutki niedoboru wapnia:
Początkowo objawia się skurczami
mięśni, bólami w stawach, mrowieniem i drętwieniem kończyn oraz
zwolnieniem tętna. Późniejsze objawy to szybko powstające ubytki w
uzębieniu, zaburzenia snu, czasem
nawet krwotoki z nosa.
Gdy niedostatek wapnia jest poważny, może wystąpić utykanie i
trudności w chodzeniu, stany lękowe, częste złamania kości, u dzieci
zaburzenia wzrostu i utrata zębów.
Źródła wapnia: Mleko, żółte sery
podpuszczkowe dojrzewające, serki
topione, śmietana, jogurty, kefiry i
maślanka. Dobrym źródłem wapnia
są migdały i tłuste ryby, jak sardynki
czy łosoś.
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przemianę materii. Pełni ważną rolę w prewencji wielu chorób jak np.:
miażdżyca, nowotwory, otyłość.
Objawy niedoboru błonnika:
Zaparcia oraz wzdęcia, przypływy
apetytu, ciągłe uczucie głodu.
Źródło: www.elle.pl

Białko
Najlepszy budulec i źródło energii.
Główny składnik skóry, mięśni,
narządów i gruczołów. Wspomaga
wzrost komórek.
Objawy niedoboru białka:
Wypadanie włosów, bóle mięśni,
opuchnięte oczy, policzki i dłonie,
sucha lub łuszcząca się skóra, poczucie ospałości i częste choroby.
Skutki niedoboru białka:
Pogorszenie regeneracji tkanek, objawy wczesnego starzenia, owrzodzenia błon śluzowych, anemie, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci,
szorstkość skóry, spadek odporności organizmu, obrzęki, depresja.
Źródła białka: Soja, tofu, jogurty i
napoje sojowe, fasola, groch, cieciorka, mleko, mięso, jaja, mleko,
jogurty, maślanki, sery żółte, twaróg, śmietana, orzechy, zboża, ryby,
komosa ryżowa, algi, wołowina i
morskie ryby.
Błonnik
Zapobiega problemom jelitowym,
obniża zły cholesterol i poprawia

Skutki niedoboru błonnika: Wysoki
poziom cholesterolu we krwi, podwyższony poziom glukozy we krwi,
problemy z tyciem, wysokie ciśnienie.
Źródła błonnika: Ziarna, otręby z
pszenicy, kukurydzy, jęczmienia,
orzechy, pełnoziarniste pieczywo,
czarne porzeczki, śliwki, banany,
miąższ jabłek i gruszek, morele,
brzoskwinie, maliny, agrest, kiwi,
awokado, czarne jagody, suszone
śliwki, banany, ciecierzyca, marchew, karczoch, brukselka, kalarepa, pasternak, kalafior, kapusta pekińska, szpinak, pomidory, słodkie
ziemniaki, cebula, fasola, brokuły,
soja, nasiona dyni, słonecznika, sezamu.
Żelazo
Wzmacnia organizm, poprawia krążenie, pobudza szpik kostny do produkcji krwinek czerwonych, wpływa na wzrost organizmu a także na
funkcjonowanie układu immunologicznego.
Objawy niedoboru żelaza: Blada
skóra, ciągłe uczucie zimna, częste
przeziębienia, wypadanie włosów,
bóle i zawroty głowy, problemy z
oddychaniem, duszność podczas

wysiłku, uczucie zmęczenia, senność, apatia lub rozdrażnienie, brak
apetytu, przyspieszenie pracy serca
i oddechu, skłonność do siniaków,
krwawienia z nosa.
Skutki niedoboru żelaza: Anemia
z niedoboru żelaza może prowadzić
do obniżenia progu męczliwości,
osłabienia, niemożności wejścia
np. na drugie piętro, czy zadyszki po
przejściu kilkuset metrów, zwiększona podatność na stres, kołatanie serca, częstsze zapadanie na infekcje.
Źródła żelaza: Podroby, czerwone mięso, indyk, kurczak, małże i
ostrygi, botwinka, kapusta chińska,
brukselka, jarmuż, brokuły, szpinak,
natka pietruszki, jaja, ryby, orzechy
i ziarna.
Zanim pojawi się choroba, nasze
ciało wysyła nam subtelne sygnały,
których nie kojarzymy z niedoborem niektórych składników odżywczych. Organizm wie najlepiej, czego
w danej chwili mu brakuje. Dlatego
nie powinniśmy lekceważyć tych
sygnałów. Jeżeli jednak zmienimy
swoją dietę i będziemy stosować suplementy a niepokojące objawy nie
ustąpią, należy udać się do lekarza,
bo mogą to być symptomy poważnej
choroby.
Hanna Korcz
Źródła: witaminy.org.pl,
mamadu.pl, poradnikzdrowie.pl,
portal.abcadrowie.pl

październik 2016

Antwerpia po polsku

43

44

Antwerpia po polsku

październik 2016

październik 2016

Antwerpia po polsku

45

46

Antwerpia po polsku

październik 2016

48

Antwerpia po polsku

październik 2016

Buty, które powinna mieć
każda kobieta
Buty to podstawowy element kobiecej garderoby, do którego większość pań ma słabość, a który potrafi odmienić niejedną stylizację.
Niektóre kobiety gotowe są oddać
miesięczną pensję za kolejną parę butów i wydać na nie znacznie
więcej pieniędzy niż na przykład
na ubrania czy kosmetyki.
Kobiecie potrzebne są różne buty,
które będą pasować do danej okoliczności: do pracy, na wieczorne
wyjście, czy na spotkanie z przyjaciółmi. Oczywiście, żadna kobieta
nigdy nie ma wystarczającej ilości
butów. Są jednak modele, których
nie może zabraknąć w jej szafie,
niezależnie od preferowanego stylu.
Szpilki
Optycznie wydłużają nogi, wyszczuplają sylwetkę i dodają seksapilu. Z
pewnością nie są to buty na długie
spacery, ale w wygodnych szpilkach można bez odczuwania bólu
i dyskomfortu chodzić przez kilka
godzin. Musi je posiadać każda kobieta. To tak zwana klasyka, która
chyba nigdy nie wyjdzie z mody,
bo szpilki to doskonały dodatek do
każdej stylizacji: do wieczorowych
sukienek, do dżinsów, czy spódnic.

Klasyczne czarne szpilki: Wysokie
z cienkim obcasem, bez platformy.
Nie muszą być to od razu ukochane
przez panie Louboutiny, ale klasyczne, jakościowo doskonałe szpilki
z naturalnej skóry. Ten materiał
idealnie dopasowuje się do stopy
i jest długotrwały. W takich szpilkach, które nigdy nie wychodzą z
mody, można chodzić przez wiele
lat. Idealnie sprawdzają się zarówno podczas spotkań biznesowych,
rozmowy kwalifikacyjnej, jak i wieczornych wyjść do teatru. Czarne
szpilki pasują do wszystkiego, do

każdej kolorystycznej kombinacji.
Niektóre okoliczności wymagają
idealnego dopełnienia stroju, czym
są właśnie klasyczne czarne szpilki.
Szpilki w kolorze nude: Ten model
cielistych szpilek optycznie wydłuża
nogi, przez co wydają się szczuplejsze i zgrabniejsze. Idealny do spódnic, krótkich sukienek i dżinsów.
Wysokość obcasa nie ma aż tak
wielkiego znaczenia. Najważniejsze
jest, aby odcień butów idealnie odpowiadał kolorowi skóry.

Niskie szpilki na średnim bądź niskim obcasie to idealne rozwiązanie
na codzienne wyjścia. Wysokość
obcasa powinna wynosić od 3,5 do
6 cm, dzięki czemu uzyskamy nie
tylko stylowy wygląd, ale również
nasz kręgosłup nie będzie za bardzo
obciążony.
Kolorowe i seksowne szpilki: Im
wyższe, bardziej kolorowe i awangardowe, tym lepiej. Paradoksalnie,
kolorowe buty pasują do wszystkiego. Niekiedy eleganckie buty nie
wystarczają, gdy pragniemy poczuć
się kobieco. Dlatego każda z nas
powinna mieć chociaż jedną parę
seksownych kolorowych szpilek na
megawysokim obcasie, które nie powinny być praktyczne, ale pozwalają
poczuć się naprawde wyjątkowo.
Botki
Idealne, zawsze modne buty łączące
w sobie elegancję i wygodę. Pasują
absolutnie do wszystkiego. Botki
mają tę przewagę nad innymi typami obuwia, że możemy je nosić
praktycznie o każdej porze roku,
niezależnie od pogody. Poza tym są
to buty na tyle uniwersalne, że pa-

sują do każdego stroju, co czyni je
obuwiem uniwersalnym.
Na sklepowych półkach stoją botki
w najróżniejszych fasonach i kolorach. Najbardziej stylowe są te wykonane z zamszu, chociaż są mniej
trwałe niż buty ze skóry licowej.
Ważna jest w botkach wysokość
cholewki. Nie każdy model pasuje każdej kobiecie. Jeśli pani jest
stosunkowo niskiego wzrostu, ten
rodzaj butów może optycznie skracać jej nogi. Generalnie, botków o
długości do polowy łydki, lepiej nie
kupować. Im krótsza cholewka, tym
lepiej.
Botki na grubym obcasie doskonale
pasują do bardziej sportowych i niezobowiązujących strojów, na przykład wełnianych swetrów, sukienek
z dzianiny, czy dżinsów. Najbardziej
przydatne to te w kolorze czarnym,
brązowym lub szarym, bo idealnie
komponują się z większością damskiej garderoby. Dzięki grubemu i
solidnemu obcasowi botki są wygodne i bez problemu można przechodzić w nich nawet kilkanaście
godzin dziennie.
Na wieczorne wyjścia idealne są
szykowne botki na wysokiej szpilce.
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Kozaki
Sklepy oferują różne rodzaje kozaków, ale te obowiązkowe w kobiecej
szafie to klasyczne, długie, sięgające do kolan, a nawet za (tak zwane
muszkieterki).
Najważniejsze, żeby były w kolorze
czarnym, z cholewką, która kończy się tuż przed kolanem lub powyżej kolana. Cholewka nie musi
mocno opinać łydki, bo to sprawia
wrażenie, że but jest za ciasny, a
noga grubsza niż w rzeczywistości. Najwygodniejsze i najbardziej
popularne są oficerki na płaskiej
podeszwie. Z kolei kozaki na obcasie powinny mieć szerszy słupek, a
nie cienką szpilkę. Takie buty będą
pasowały zarówno do wąskich dżinsów, jak i krótkich rozkloszowanych
spódnic.
Kozaki dobrze wyglądają zarówno
ze spódnicami, sukienkami, jak i
legginsami czy spodniami.
Baleriny
Uniwersalne wygodne obuwie na
płaskim obcasie, wzorowane na baletkach – profesjonalnym obuwiu
tancerzy klasycznych. Idealne buty
na spacer, zakupy czy potańcówkę.
Balerinki cechuje niesamowita wygoda w noszeniu oraz ponadczasowy szyk. Jest to rodzaj obuwia, który
można łączyć zarówno z kreacjami
codziennymi, jak i z eleganckimi,
wieczorowymi. Dobrze w zestawieniu ze spodniami lub spódnicami
prezentują się baleriny zamszowe,
które dzięki materiałowi, z jakiego
są wykonane, dodają elegancji. Te
wykonane ze skóry naturalnej posłużą nam przez lata, a nasze stopy w żadnym wypadku na tym nie
ucierpią.
Najczęściej baleriny wykonane są ze
skóry naturalnej, ekologicznej oraz
materiałów tekstylnych. Kupując
skórzane, należy zwrócić uwagę
na grubość podeszwy. Zbyt cienkie
powodują, że baleriny szybko się
niszczą.
Nie sposób wymienić wszystkich
modeli balerinek. Bogactwo kolorów i fasonów może przyprawić o
zawrót głowy. Największą popularnością ciągle cieszą się modele
z okrągłymi noskami, gładkie i na
płaskiej podeszwie.
Baleriny o klasycznych kolorach
można zakładać do biura, chyba że
w firmie obowiązują inne standardy
dotyczące ubioru. Z kolei idealne na
wiosnę i lato będą kolorowe baleriny oraz te z motywami kwiatowymi,
tworząc udane połączenie z lekkimi,
zwiewnymi sukienkami. Natomiast
modele z ozdobnymi kamieniami i
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Trampki damskie typu slip-on nie
posiadają wiązania, po prostu wsuwa się je na stopy. Z boku mają wszytą gumę, która sprawia, że buty nie
spadają z nogi podczas noszenia.
Idealnie współgrają z sukienkami,
krótkimi spodenkami, ale także np.
z marynarką czy żakietem.
Kultowe modele, które przez lata nie
tracą na popularności i modne są w
każdym sezonie, to oczywiście conversy i vansy. W wielu stylizacjach
sprawdzają się czarne Conversy o
nieco wyższym fasonie, sięgające do
kostki oraz vansy w kolorze białym.

błyszczącymi zdobieniami będą pasować do wieczornych stylizacji.
Wprawdzie baleriny pozwalają naszym stopom odpocząć od wysokich
szpilek, nie należy jednak ignorować ostrzeżeń lekarzy, że noszenie
obuwia na całkiem płaskiej podeszwie może powodować odciski,
bóle kręgosłupa i stóp. Najlepiej zachować umiar i rozsądek. Nie trzeba
obawiać się negatywnych skutków
zdrowotnych, jeśli nie będziemy chodzić w balerinach non stop.
Tenisówki i trampki
Mają przypiętą łatkę butów typowo sportowych, kojarzonych z
lekcjami wychowania fizycznego.
– Niesłusznie. Trampki i tenisówki
to ten rodzaj obuwia, które nigdy nie
wychodzi z mody. Komponują się
prawie z każdym ubraniem. Pasują
zarówno do spodni, jak i do spódnicy. Świetnie wyglądają w zestawieniu z leginsami, ogrodniczkami,
jeansami, krótkimi spódniczkami
i długimi sukienkami. Oprócz tak
zwanych „wielkich wyjść” możemy
je założyć na każdą okazję.
Obecnie popularne są trampki krótkie, sięgające przed kostkę oraz długie – do połowy łydki. Wykonuje
się je z płótna, jeansu lub innego
cienkiego materiału. Mogą posiadać rozmaite wzory oraz kolory.
Krótkie tradycyjne trampki znakomicie pasować będą do sukienek,
wyższe modele można nosić na dwa
sposoby: zawiązane do połowy łydki
lub wywinięte na zewnątrz.

Sandały
Modny i niezbędny element letniej
garderoby. Płaskie sandały, czy też
te na koturnie albo na obcasie typu słupek czy szpilka, przydają się
podczas upalnych dni, a ich różnorodność sprawia, że pasują do większości stylizacji.
Kobieta powinna mieć w szafie przynajmniej jedną parę klasycznych
skórzanych sandałów w neutralnym
kolorze na płaskiej podeszwie, najlepiej bez ozdób. Takie buty będą wyglądały stylowo, niezależnie od tego
czy będą dodatkiem do sukienki, czy
innej letniej stylizacji.

W zależności od pory roku zmienia
się zawartość kobiecej szafy, ale pamiętajmy, że każda z nas powinna
posiadać w niej tak zwane klasyki, które nigdy nie wyjdą z mody.
Należą do nich zaprezentowane
powyżej modele. Oczywiście, bez
niektórych pozycji, każda z nas też
sobie poradzi.
Malwina Komysz
Źródła: avanti24.pl
merg.pl, kobieta.wp.pl, papilot.pl,
fot.: avanti24.pl
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Ciekawostki
Luka w przepisach
Wielka światowa sława i zero finansowej gratyfikacji. Taki los spotkał
Henryka Sienkiewicza w związku
z wydaniem powieści „Quo Vadis”.
Powodem była luka w prawie międzynarodowym. W odróżnieniu od
innych dzieł pisarza ta powieść,
poruszająca uniwersalną tematykę
początków chrześcijaństwa, docierała nie tylko do Polaków z trzech
zaborów ale także do czytelników na
całym świecie.
Od chwili wydania książka cieszyła się ogromną popularnością i w
krótkim czasie została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków.
Jednak międzynarodowy sukces
powieści nijak miał się do finansów jej autora. W świetle prawa
Henryk Sienkiewicz był obywatelem
Imperium Rosyjskiego, a Rosja nie
przystąpiła do konwencji berneńskiej chroniącej prawa autorskie.
Dlatego pisarz nie otrzymywał z
zagranicy pieniędzy, uważany był
bowiem za pisarza rosyjskiego.
Sienkiewicz nie mógł także liczyć na
wpływy ze sprzedaży swojego dzieła
na terenie Rosji, gdzie uważano go
za pisarza obcojęzycznego.
Tymczasem „Quo Vadis” mogła
przynieść Sienkiewiczowi fortunę.
Świadczy o tym fakt, że anglojęzyczny tłumacz Jeremiasz Curtin ze
Stanów Zjednoczonych za pieniądze
z tłumaczenia tej powieści pojechał
wraz z żoną w podróż dookoła świata.
Książka była tak popularna, że na
przykład wyroby turyńskiej fabryki
czekolady czy łodzie spacerowe we
włoskich kurortach nazywano imionami bohaterów „Quo Vadis”.

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

Źródło: www.tvp.info

Znajomość karate uratowała mężczyźnie życie
63-letni Japończyk Atsushi Aoki
wykorzystał znajomość karate, by
odeprzeć atak niedźwiedzia.
Aoki łowił ryby w górskim strumieniu, kiedy rzucił się na niego
niedźwiedź. Zamiast uciekać, Aoki
postanowił walczyć. – Pomyślałem,
że albo ja go zabiję, albo on mnie
– powiedział. Przyjął więc postawę
karateki i sam zaatakował mierząc
w oczy zwierzęcia. Zaskoczony niedźwiedź dał za wygraną i uciekł do
lasu. Poturbowany Aoki zdołał dojść
do swego samochodu i pojechał do
szpitala w najbliższym mieście. Nie
zapomniał nawet zabrać ze sobą ryby, którą złowił przed atakiem niedźwiedzia.
Aoki stał się bohaterem, ale japońska policja zdecydowanie odradza
ludziom stawanie do walki z niedźwiedziami.
Most zamknięty przez natłok turystów
Most Hunan
w środkowych
Chinach, wiszący
w parku narodowym na wysokości
300 metrów, został
czasowo zamknięty. Powód? Zbyt duży natłok turystów.
Dzienny limit to
maximum 8 tysięcy zwiedzających,
przychodziło ich
jednak znacznie
więcej. Dlatego administratorzy parku zmuszeni byli
zamknąć atrakcję
turystyczną łączącą dwa klify, aby
„poprawić logisty-

kę związaną z napływem turystów”
– poinformowała agencja Xsinhua,
nie precyzując, kiedy most znów będzie otwarty.
Most długości 430 m i szerokości 6m
został zaprojektowany przez izraelskiego architekta Haima Dotana
tak, aby przypominał gigantycznego
białego motyla.
Park Hunan, który słynie ze skalistych gór otoczonych chmurami,
był inspiracją do pływającej góry
występującej w amerykańskiej superprodukcji „Avatar”.

Źródło: www.fakty.interia.pl

Wyjątkowy ślub
Michael Stepien zginął we wrześniu
2006 roku, kiedy wracał spacerem
do domu. Strzałem w głowę zabił go
16-letni rabuś. Rodzina mężczyzny
zgodziła się, by jego organy posłużyły do ratowania życia innych osób.
Serce otrzymał ojciec czworga dzieci
Arthur Thomas, którego od śmierci
dzieliło kilka dni.
Po operacji pan Thomas napisał do
państwa Stepien list z podziękowaniami i tak zaczęła się ich korespondencyjna znajomość.
Kiedy córka Michaela – Jeni Stepien
zaręczyła się, zadała sobie pytanie:

Antwerpia po polsku

październik 2016

kto poprowadzi mnie do ołtarza?
Wybór padł na Arthura Thomasa.
Jeni i Arthur poznali się dopiero
dzień przed ślubem. Arthur poprowadził wzruszoną Jeni do ołtarza, a
podczas wesela wspaniale się bawili.
Tylko dla odważnych
W jednym z najpiękniejszych miejsc
na świecie – Parku Narodowym
Tianmen w środkowych Chinach,
można podziwiać najwyżej położoną
grotę na Ziemi „Bramę do Nieba”,
ale także przejść niezwykły turystyczny szlak, tak zwany „wiszący
chodnik” o długości 1600 metrów.
Najbardziej atrakcyjną częścią „wiszącego chodnika” jest jego najwyżej położona część. Ma 60 metrów
długości i 1,6 m szerokości. Szklane
dno sprawia, że pod stopami widać
1400-metrową przepaść. Chodnik
prowadzi wzdłuż stromej ściany
klifu, wzdłuż ogromnych pionowych
ścian wokół szczytu Tianmen. Ta turystyczna trasa cieszy się ogromną
popularnością wśród turystów, ale
nie każdy jest w stanie nią przejść.
Przechadzanie się tą trasą wymaga
mocnych nerwów. Turyści często
trzymają się kurczowo ścian klifu
przechodząc przez szklany chodnik.
Na końcu „wiszącego chodnika”
znajduje się wiszący most, który łączy dwa szczyty. Przejście całej trasy na górze Tianmen zajmuje około
półtorej godziny.
Dwulatka dostała mandat za śmiecenie
Młoda mieszkanka Waszyngtonu
dostała wezwanie do zapłaty 75 dolarów grzywny po tym, jak służby miejskie znalazły na chodniku kopertę
z jej imieniem i nazwiskiem. Mała
Harper nie miała z tym nic wspólnego – worek na śmieci z jej domu
rozerwał się podczas transportu i wyrzucone wcześniej resztki rozsypały
się na ulicy.
Winogrona pomagają zapobiegać
nowotworom
Winogrona mają bardzo wiele dobroczynnych właściwości. Są bogate
w potas i błonnik; działają korzystnie na serce. Na dodatek ciemne
winogrona, dzięki zawartych w nich
flawonoidom, działają antyrakowo.
Dzięki dużej zawartości potasu regulują gospodarkę wodną organizmu i
sprawiają, że nerki funkcjonują prawidłowo. Potas jest także niezbędny do właściwego funkcjonowania
systemu nerwowego, a także ma
wpływ na koncentrację, ponieważ
bierze udział w dotlenianiu mózgu.
Ciemne winogrona swoje antynowotworowe właściwości zawdzięczają
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przede wszystkim
flawonoidom, które znajdują się w
ich pestkach, skórce i szypułkach.
Antyrakowe właściwości posiadają
także witaminy C
i A. Zarówno one,
jak i flawonoidy,
pomagają pozbyć
się z organizmu
wolnych rodników,
które m.in. odpowiadają za rozwój
nowotworów.
Przez wysoką zawartość błonnika
winogrona wspomagają też trawienie działając łagodząco na zaparcia.
Błonnik usprawnia perystaltykę jelit, dzięki czemu procesy przemiany
materii przebiegają prawidłowo.
Winogrona odkwaszają także organizm. Za sprawą kwasów organicznych zawartych w miąższu owoce
te działają także moczopędnie.
Dodatkowo picie soku z ciemnych
winogron zapobiega miażdżycy.
Najdroższe miasto świata
Najdroższym na całym świecie
miastem do życia jest Hong Kong
– wynika z globalnego raportu firmy Mercer. W badaniu, przeprowadzonym w 209 miastach, brano pod
uwagę koszty życia, m.in. mieszkanie, jedzenie czy rozrywkę.
Wynajęcie nieumeblowanego dwupokojowego mieszkania w przyzwoitej dzielnicy Hong Kongu to koszt
6,8 tys. dolarów miesięcznie. Dla
porównania, wynajęcie podobnego
lokum w Londynie kosztuje około
4,6 tys. dolarów, a w Tokio – 4 tys. dolarów. W Hong Kongu filiżanka kawy (w przeliczeniu) kosztuje 8 euro.
Tańszą wypijemy m.in. w Londynie.
W raporcie, obok Hong Kongu,
najdroższymi miastami na świecie
okazały się także: stolica Angoli –
Luanda, szwajcarski Zurych oraz
azjatyckie metropolie: Singapur i
Tokio.
Dała dziecku drugie życie
Na jednej z ulic pomorskiej Rumii
w pewien piątkowy poranek dwie
kobiety szły do pracy. Nagle zauważyły, że z balkonu jednego z bloków
zwisa mała dziewczynka. Ruszyły jej
na pomoc. Jedna z kobiet wbiegła do
bloku, by znaleźć mieszkanie, w którym znajdowało się dziecko. Druga
została na dole. W międzyczasie
kobiety zadzwoniły na pogotowie i
straż pożarną.
Nagle 5-latka spadła. Na szczęście

Źródło: www.hkexpress.com

nie odniosła żadnych obrażeń, ponieważ znalazła się w ramionach stojącej pod balkonem kobiety. – Dała
dziewczynce drugie życie – przyznaje jeden ze świadków zdarzenia.
Kobieta również nie została w żaden
sposób poszkodowana.
Drogocenna perła
Na Filipinach odkryto największą
perłę świata. Waży 34 kilogramy,
mierzy 61 cm długości i 30 cm szerokości. Wytworzył ją największy
małż świata zwany przydacznią olbrzymią.
Perłę wyłowił dziesięć lat temu filipiński rybak, który – najwyraźniej
nie zdając sobie sprawy z wartości
znaleziska – zachował ją na pamiątkę i dopiero teraz postanowił pokazać w miejscowym biurze turystyki.
Szacuje się, że jest warta 100 mln
dol. Wstępnie planuje się, że perła
zostanie na wyspie, by przyciągać
turystów.
Opracowała: Karolina Tomczak
Źródła:
tvn24.pl, newsweek.pl, polsat.news.
pl, tvp.info, onet.pl, fakty.interia.pl,
wiadomości.wp.pl

Źródło: www.fakty.interia.pl
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Słowo o byle czym

Źródło: www.gemselect.com

Młoda kobieta z nadzieją
spojrzała na drzwi wejściowe, ale akurat nikt
nie chciał wejść, żeby
wybawić ją z kłopotliwej
sytuacji. Poprawiła kosmyk włosów, który opadał jej na czoło, potem
westchnęła. Ale baba
nie przerywała swojego
wywodu.
– Aa, widzi mi się, że o
chłopach to i pogadać
by się zdało, bo kłopotasz
się niemożebnie. Jo tam
swoje wim. Jak kobita do
włosów sięgo, to znaczy
się, że cosik je nie tak.
Z chłopami to uwożać
trza, bo to niecnoty jak nie
wim co. Kiedy jo żem była młoda, to… – Przepraszam panią,
ale ja teraz będę miała przerwę, więc
proszę się zdecydować. Bez recepty
mogę pani polecić ibuprofen albo
paracetamol. – Aa, cosik na mole też
by się zdało pokupić, ale to drugie, to
nijak nie kumom. A te ibu-coś tam to
jakie mają kolory? Bo jo by chcioła
takie rześkie, a nie szarobure abo co.

Przychodzi baba do apteki i pyta:
masz kochanieńka co na głowę?
Świeżo upieczona pani magister
spojrzała na staruszkę, zastanawiając się co odpowiedzieć. Po chwili
mówi: – Mogę pani coś polecić, ale
najpierw proszę powiedzieć, czy
bierze pani coś codziennie, coś, co
zwykle pomaga? – Zaśby nie. Baba
oparła się łokciem o drewniany
parapet okienka i zaczęła oglądać Z kieszeni fartucha sprzedawczyni
równo poukładane pudełeczka z dobiegł odgłos ćwierkania. – A to
lekarstwami. – Ale jakiesiś małe te co za diabeł? – Baba stanęła na palpudełka. Nie ma większych? Bo co cach, żeby zobaczyć źródło dźwięku
w takiej maliźnie zmieścić się może? – Takiego ptoszka to jo nie znom.
– Mam i większe, ale nie usłyszałam, Ani to zazula, ani jaki inszy ptoszek.
co pani bierze… na głowę. – Aa, to od – Przepraszam, to mój alarm.
różnistych rzeczy zawisi. Jak mom Przypomina mi, że o tej porze dzwonastrojenie dobre, to biore z górnej nię do mojego narzeczonego.
półecki, a jak mom marne nastrojenie, to z dolny półecki.
Farmaceutka wyjęła z kieszeni
Farmaceutka spojrzała badawczo smartfona, przeciągnęła palcem po
na babę. – To znaczy, że pani ma ekranie i wybrała numer. – Tak koich dużo. A ile razy dziennie pani chanie… dobrze, zadzwonię za dziebierze? – A bo jo wim?
Pewnie bydzie z dziesięć
abo i więcy razy. Bo jo
zmiany lubie. – I dobrze
pani się po tym czuje? –
Zaśby nie. Przecie jo tak
od młodzieństwa. Tak
jak moja święty pamięci babka, a rychlej babki
babki. Używoła zaś matuchna moja, co to tyż
już je na łonie Awra…
no tam, gdzie się idzie,
jak się kitę odwali. No
i tero jo tyż używom. To
tradycyja tako, z dziada
pradziada. Ale chłopy
to nie używały, bo ony
to inaczy sobie używały,
ale ty kochanieńka za
Źródło: www.demotywatory.pl
młodaś chyba na to.

sięć minut… jestem teraz w aptece
– Na jej twarzy pojawiło się rozczarowanie.
– Mam teraz przerwę, więc proszę
się zdecydować – powiedziała do baby. – To ja by chcioła to na mole i tą
drugą tyż by chcioła obaczyć. Niech
poni otworzy. – Otworzy pani sobie
w domu – odpowiedziała farmaceutka zniecierpliwionym głosem.
Proszę zapłacić piętnaście złotych
i pozwolić mi zjeść. To moja jedyna
przerwa.
– Jo tam kota w worku kupować nie
bede. Abo pani pokoże, co tam je,
abo do inszego sklepu póńdę.
– To nie jest żaden sklep, tylko apteka. To jest APTEKA! – Aa, za moich
czasów, to szuwaks, mydło i powidło
w jednym sklepie się kupowało. A
tero to aptyka. U nos wtedy to po drugi stronie optyk był, to ludziska się
śmioli, że ten optyk to mchem okna
obtyko. – Proszę pani, mój narzeczony jest optykiem i… – Dziewczyna
rozpłakała się.
– A co ci to kochanieńka? Przecie
żech mówiła, że te chłopy to ladaca
jaśniste. Przyjedź do mnie na wieś,
to i odpoczniesz sobie, a ja cie z tych
amorów wylecze. A wianuszek to
jeszczy mosz?
Baba wzięła się pod boki i niespodziewanie dźwięcznym głosem zaśpiewała: „wiła wianki i rzucała je
do falujący wody…”. – Tak to bywało.
Nie to, co tero. Kawaler to postarać
się musioł, a nie, żeby tako pikna
panienka za nim ćwierkała.
Farmaceutka uśmiechnęła się przez
łzy i pociągnęła nosem. – No, dobrze.
Wygrała pani. Już nie jestem na panią zła. – A to i dobrze. Bo jak człek
je zły, to i głowa go rozboleć może.
A czy aby głowa
cie nie boli?
Farmaceutka
ucisnęła dłońmi
obie skronie. –
To prawda, boli
mnie głowa. Ale
nie przez panią,
tylko przez mojego narzeczonego. Przyczepiła
się do niego
młoda praktykantka i jemu
to imponuje. –
Aa, to wybij mu
z głowy te indopuje. Tako ładna
panienka i przez
chłopa się kłopotać?
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Tego kwiata, to pół świata. Daj mu
kochanieńka na wstrzymanie, żeby
to on kłopotać się zaczął. – Ale jak?
Przecież ja go kocham.
– Wielkie mi mecyje – obruszyła się
baba i podrapała się po głowie. A on
o tym kochaniu wi? – Oczywiście, że
wie. Mówiłam mu to wiele razy. – A
on jak wiele razy to godoł? – Wie
pani… zawahała się farmaceutka …
nie powiedział mi ani razu. – Aa, to
tutej pies pod pioskiem leży. Jo to
sposoba mom na to.
Młoda kobieta otarła łzy i z zainteresowaniem spojrzała na babę. –
A mom ci rzeknąć? – Oczywiście,
niech pani powie. – A daleko stąd
to on mo te swoje optykanie? –
Niedaleko, może pięć minut pieszo.
– Widzi mi się, że poni to winna te
ćwierkadełko w jaśnistą cholerę wycichnąć i czekać. Jak bez godzine tutej nie przyńdzie, to pies go trącał. A
jak przyńdzie, to bydzie się znaczyć,
że mu zawisi. – Czyli że mu na mnie
zależy? – Nie inaczy, ino tak.
– Poczeka pani ze mną? Będzie mi
raźniej. – Zaśby nie. Zaczekom. Ino
ociupinkę wody bych się napióła.
Farmaceutka otworzyła ruchomą
część lady. – Proszę, niech pani
usiądzie.
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– Widzi mi się, żeś kochanieńka jakoś blada. A śpisz dobrze? – spytała
baba. – Przyznam się, że od czasu,
kiedy pojawiła się ta praktykantka,
to nie mogę spać.
– Trza to lekce sobie ważyć. Baba
wzięła się pod boki i zaśpiewała:
„Nie zabiroj mi wianuszka bo to
wszystko, co jo mom. Kiedy ze mną
się łożenisz, to pewnikiem ci go
dom. Łojda łojda da dana…”.
– Pięknie pani śpiewa… ale cięgle
nie wiem, jakich tabletek pani potrzebuje.
– Uchowaj Boże! Jo żech nigdy żadnych medykamentów nie łykała.
– Ale przecież sama pani mówiła, że
chce pani kupić coś na głowę. – No
wicie co? Jo żech chcioła chustę na
głowę sobie pokupić, a nie jakiesiś
piguły.
– Ach tak – roześmiała się farmaceutka.

myślałem. Byłem głupi i … – Młody
człowiek spuścił głowę. – Ta praktykantka już odchodzi. To ona mnie
bałamuciła, ale ja nigdy… Zależy mi
na tobie… przepraszam.
W tej chwili baba wstała i dopiero
teraz on ją zobaczył. – Dzień dobry
pani, przepraszam…
Baba zacisnęła chustę pod brodą. –
No to pora na mnie. Zajrzę tu jeszczy
kiedy.
– Dziękuję – powiedziała młoda
kobieta i z uśmiechem uściskała
babę. – Niech pani koniecznie do
mnie zajrzy.
Baba wyszła zza lady, podeszła do
drzwi, położyła rękę na klamce i
rzekła:

W tej chwili utworzyły się drzwi i
wszedł młody przystojny mężczyzna
trzymając bukiet róż.
– Ach, dobrze, że jesteś. Myślałem, że
coś się stało – dokończył z nieśmiałym uśmiechem, ale było widać, że
jest zdenerwowany. Ekspedientka
wyprostowała się na krześle i milczała. – Tak, wiem. Wszystko sobie prze-

Michał Nowacki.

– Kiedysiś, to ludziska telefonów
nie mieli, a jakosiś blisko sobie byli.
Tero majom te ćwierkadełka, a som
daleko od sie. Czy to nie dziwota?

PADŁAŚ ?
POWSTAǸ !
Podnieś koronę i …
Zmień biuro.
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