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Co słychać w Antwerpii
Rowerem do pracy
Od stycznia 2017 roku Antwerpia stanie się bardziej
zakorkowanym i nieprzejezdnym miastem niż do tej
pory. Rozpocznie się kilka dużych prac drogowych, a
dodając do tego te trwające obecnie, poruszanie się samochodem po mieście będzie coraz trudniejsze. Ludzie
dojeżdżający do pracy samochodem muszą to wziąć
pod uwagę.
Dlatego władze miasta proponują tym, którzy przesiądą
się na rower dofinansowanie do jego zakupu w wysokości do 400 euro. Trzeba jednak spełnić następujące
warunki.
Ci, którzy do tej pory jeździli do pracy samochodem,
muszą przesiąść się na rower i jeździć nim do pracy co
najmniej cztery dni w tygodniu. Miejsce pracy powinno
znajdować się w odległości co najmniej 2 kilometrów
od miejsca zamieszkania i przechodzić przez obszar
prac drogowych.
Oprócz dofinansowania do zakupu nowego roweru
każda osoba, która już dziś jeździ do pracy na rowerze,
może dostać jednorazową dotację w wysokości do 75
euro na koszt naprawy roweru.

Źródło: www.gva.be

Rowerowe rękawiczki
Rowerzystom narzekającym na zimne ręce jeden z
antwerpskich sklepów oferuje niezwykły wynalazek –
ogrzewane rękawiczki rowerowe ze złączem USB, podłączone do baterii, która jest zamontowana na środku
kierownicy. Ogrzewają dłonie przez cztery godziny; po
upływie tego czasu trzeba je doładować.
Ogrzewane rękawiczki rowerowe wykonane są ze specjalnego wodoodpornego i wiatroodpornego materiału,
z polarem w środku. Jedna para kosztuje 135 euro.
Ogrzewające rękawiczki można kupić w Nikky Van
Winkel, Kloosterstraat 6, Antwerpen.
Źródło: www.biketowork.be

Nowe połączenia tramwajowe w 2017 r.
W przyszłym roku De Lijn przewiduje zmiany w kursowaniu antwerpskich tramwajów. Tramwajem będzie
można dojechać do północnych części miasta i do
Eilandje. Komunikację miejską usprawni także tunel
tramwajowy pod Leien i Turnhoutsepoort.
Przewidywane zmiany trasy lub przystanków docelowych:
Marzec 2017 tram 6 – Luchtbal
Kwiecień 2017 tram 7 – Eilandje (MAS)
Czerwiec 2017 tram 12 – Melkmarkt
Lipiec 2017 tram 8 – Zuidstation
Wrzesień 2017 tram 10 – Schoonselhof
Wrzesień 2017 tram 24 – Melkmarkt

Źródło: www.ovmagazine.nl

Agresywni żebracy
W Antwerpii żebranie nie jest karalne pod warunkiem,
że odbywa się w wyznaczonych do tego miejscach. Nie
wolno prosić o jałmużnę na turystycznych szlakach, na
starym mieście czy przy handlowych ulicach.
Niestety, żebracy nic sobie z prawa nie robią i nagminnie je łamią, nachalnie zaczepiając przechodniów i
wyciągając od nich pieniądze. Policja otrzymuje coraz
więcej skarg od mieszkańców, którzy na własnej skórze
doświadczyli agresywności ze strony żebraków.
W tym roku policja zidentyfikowała 150 osob trudniących się żebractwem. Jednak, jak przyznaje rzecznik
policji, jest też wielu takich, którzy nie dają się złapać
straży miejskiej, nie można więc oszacować rzeczywistej
liczby osob trudniących się tym procederem. Burmistrz
Antwerpii Bart De Wever coraz częściej nakłada na żebrzących tak zwany zakaz uliczny. Za złamanie zakazu
grozi grzywna, albo areszt.
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Antwerpski kucharz terrorysta
Cały kraj znał jego twarz. Był jednym z liderów zdelegalizowanej terrorystycznej organizacji Shariah4Belgium
z Antwerpii. Policja była przekonana, że M’nari po skazaniu go zaocznie na 12 lat więzienia uciekł do Syrii i
przyłączył się do Państwa Islamskiego.
Tymczasem okazało się, że poszukiwany swego czasu
przez wszystkie belgijskie służby Saïd M’nari, przez ponad trzy lata mieszkał w Belgii. „Mój klient wyjechał
do Syrii 30 marca 2013 r., wrócił do Belgii 26 czerwca
2013 r. – powiedział jego adwokat.
Terrorysta znalazł pusty dom w Tienen, gdzie ukrywał
się do 31 grudnia 2015 r. Regularnie modlił się w meczecie i przedstawił się jako „Mahomet z Hiszpanii”.
„Wszyscy zostawili go w spokoju. Naprawiał telefony
komórkowe, a przede wszystkim doskonale gotował.
Jego tiramisu było pyszne” – opowiadał gazecie lokalny sklepikarz. Terrorysta kilkakrotnie był w szpitalu w
Tienen, był także operowany. Posługiwał się urzędowym
paszportem i nikt nie zauważył, że był poszukiwany…
W grudniu 2015 r. M’nari uciekł do Antwerpii i zamieszkał z matką. Namierzyły go służby i 25 czerwca 2016
r. i został aresztowany. Od tego czasu przebywa w specjalnej sekcji dla terrorystów w więzieniu w Hasselt.
20 października Saïd M’nari stanął przed antwerpskim
sądem i tym razem osobiście usłyszał wyrok 12 lat więzienia za wiodącą rolę w Shariah4Belgium i za udział
w walce zbrojnej w Syrii. Przed sądem skruszony terrorysta powiedział, że miał dużo czasu na przemyślenia,
teraz wszystko widzi inaczej i poprosił sąd aby dał mu
szansę zadbania o żonę i dzieci.
Antwerpia Elisabeth Center
Pod koniec listopada zostanie otwarte Antwerpse
Elisabeth Center, nowe centrum konferencyjno-kulturalne z salą koncertową o powierzchni 25 000 metrów kwadratowych. Budynek, usytuowany niedaleko
dworca centralnego, został idealnie połączony z XIX-to
wiecznym budynkiem ZOO.
Jedyna w swoim rodzaju nowa sala koncertowa i konferencyjna, w zależności od przeznaczenia (konferencja,
koncert, przedstawienie teatralne), pomieści od 1825
do 2000 osob.
Elisabeth Center bedzie idealnym miejscem do słuchania muzyki klasycznej, rocka, czy popu, ale także do
obejrzenia musicalu czy teatru dla dzieci.

Źródło: www.zooantwerpen.be
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Źródło: www.hln.be

Policja w Antwerpii rekrutuje nowych pracowników
Lokalna policja w Antwerpii zatrudnia ponad 2650 osób
i jest największym oddziałem policji w Belgii. Aby dostać pracę jako inspektor w lokalnej policji trzeba posiadać obywatelstwo belgijskie, nie być pozbawionym
praw obywatelskich, mieć minimum 17 lat, dyplom
ukończenia szkoły średniej i odpowiednio zdać testy,
także sprawnościowe.
Więcej informacji:
https://www.politieantwerpen.be/jobs
www.wijhebbenjounodig.be
https://www.youtube.com/watch?v=RTwHcWUh5KU

Źródło: pbs.twimg.com

Źródło: www.zooantwerpen.be
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MAS zaprasza
Wystawa Buddha & Mind to prawdziwa gratka dla tych
wszystkich, którzy interesują się buddyzmem. W MAS
zgromadzone zostały światowej klasy eksponaty, w tym
unikalna seria 54 kolorowych miniaturowych obrazów
mających co najmniej 300 lat. Na trzecim piętrze zwiedzających wita dostojny 3,5 – metrowy posąg Buddy
Shakyamun – jeden z najdoskonalszych na świecie.
Wystawa będzie czynna do marca przyszłego roku.
Więcej informacji: www.mas.be/nl/BuddhaMind
Źródło: www.gva.be

Protest Vlaams Belang
Pod koniec października aktywiści z partii Vlaams
Belang rozpoczęli kampanię przeciwko projektowi
budowy nowego „mega meczetu” w dzielnicy Luchtbal.
„Meczet o powierzchni prawie tysiąca metrów kwadratowych będzie kolejnym krokiem w kierunku islamizacji Antwerpii. Jeśli liczyć jeden metr kwadratowy
na osobę, to mamy tysiące muzułmanów, którzy będą
odwiedzać nowy meczet i wysłuchiwać kazań zradykalizowanych imamów” – mówi Sam Van Rooy z Vlaams
Belang. Aktywiści z VB zebrali już setki podpisów od
mieszkańców Luchtbal, którzy nie zgadzają się na wybudowanie w ich okolicy meczetu.
Odmiennego zdania są Muzułmanie zrzeszeni w organizacji vzw Centrum Toekomst Luchtbal, zbierającej fundusze na nowy meczet. Twierdzą, że nie będzie to duży
projekt, a zbudowanie nowego meczetu w Antwerpii
jest koniecznością z powodu braku dostatecznej ilości
miejsca dla wiernych w pozostałych meczetach.

Źródło: www.gva.be

Opracowała:
Barbara Kamińska
Źródła:
gva.be, antwerpen.be, hln.be, deredactie.be,
delijn.be, politieantwerpen.be,
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Diamentowa Antwerpia – cz. II
„Jak kraść to miliony”
„Kradzież stulecia” – przestępstwo
niemal doskonałe – miała miejsce
w lutym 2003 roku, kiedy to grupa
włoskich włamywaczy ze słynnej
„Szkoły Turyńskiej” ukradła z antwerpskiego sejfu diamenty warte
ok.100 mln euro, chociaż dostępu
do nich bronił sejf z 10 warstwami
zabezpieczeń, zamek ze 100 milionami kombinacji, czujnik ciepła na
podczerwień, pole magnetyczne,
czujnik sejsmiczny, a także dodatkowy program ochronny.

Źródło: www.edgardaily.com

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt,
że kradzież została przeprowadzona
tak profesjonalnie, że brak diamentów odkryto dopiero następnego
dnia. Wszystko odbyło się bez ofiar
w ludziach, bez jednego wystrzału i
tak sprawnie, że żaden z systemów
bezpieczeństwa nie zadziałał.

sie okazało się, że pan Notarbartolo
doskonale znany był włoskiej policji, bo w złodziejskim fachu działał
już od najmłodszych lat. Najpierw
podkradał pieniądze nauczycielom,
potem przerzucił się na samochody
i kamienie szlachetne, co przynosiło
mu niemały zysk.
Notarbartolo miał nienaganne
maniery i doskonale wcielał się w
rolę bogatego biznesmena. Jego
elokwencja, wykształcenie i urok
osobisty sprawiły, że zaskarbił sobie sympatię pracowników Centrum. Swoje
rachunki płacił w terminie, zyskując tym samym opinię uczciwego
biznesmena. Kto mógł
przypuszczać, że ten
sympatyczny kupiec w
trakcie pobytu w diamentowym skarbcu nakręcał specjalną kamerą system zabezpieczeń,
śledził standardowe zachowania ochrony i studiował plany budynku
szukając najsłabszego
ogniwa.

Dżentelmen włamywacz
Planowanie skoku zajęło turyńskim
włamywaczom całe lata i w momencie rozpoczęcia złodziejskiej operacji
byli do niej doskonale przygotowani.

Kiedy plan napadu został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, na kilka godzin przed skokiem,
Notarbartolo, wcielając się po raz
ostatni w rolę bogatego biznesmena, zjechał do skarbca i zajął się
detektorem ruchu oraz czujnikiem
termicznym wewnątrz sejfu. Oślepił
oba czujniki lakierem do włosów, co
okazało się niezmiernie proste do
wykonania, ponieważ w trosce o zapewnienie prywatności klientom, w
środku nie było kamer.

Na Centrum Diamentów przywódca gangu – Leonardo Notarbartolo
zwrócił uwagę w 1997 roku. Kiedy w
jego głowie narodził się pomysł, by
dokonać diamentowej kradzieży stulecia, znalazł wspólników – czterech
najlepszych specjalistów ze „Szkoły
Turyńskiej”. Za ok. 700 dolarów miesięcznie na terenie diamentowego
dystryktu złodzieje wynajęli biuro,
które stało się centrum operacyjnym
akcji.
W 2001 roku Notarbartolo, podając się za biznesmena i kupca diamentów, założył sobie skrzynkę
depozytową w sejfie antwerpskiego Centrum Diamentów. Nikt nie
sprawdził jego przeszłości i nie zweryfikował jego tożsamości. Po cza-

Diamentowa kradzież stulecia
Napadu dokonano w
weekendową noc z 15
na 16 lutego. Złodzieje
unieszkodliwili alarm
magnetyczny w
drzwiach i dodatkowo zakleili kawałkiem styropianu
czujniki unieszkodliwione wcześniej
przez Notarbartolo.
Potem włamali się do
pomieszczenia, w którym ukryty był klucz
do głównego sejfu. Z
masywnymi wrotami
sejfu, podpiętymi do
alarmu, także pora-

dzili sobie bez trudu. Przecięli bolce
podtrzymujące magnesy i połączyli
je taśmą. Drzwi otworzyli długim na
30 cm kluczem, który zawsze powinien być rozłożony na dwie części
i schowany w różnych częściach
budynku. Zamiast tego wisiał sobie
w całości na haku w pomieszczeniu
strażnika.
Do dzisiaj nie wiadomo, w jaki
sposób złodzieje poradzili sobie z
zamkiem zabezpieczonym kodem
o 100 mln możliwych kombinacji. Najprawdopodobniej strażnicy
Centrum dla własnej wygody nie
kodowali tego zamka, zatrzaskując
po prostu drzwi do sejfu i zamykając
je na klucz.
Złodzieje spędzili w skarbcu pięć
godzin. Dorobionym kluczem w
kształcie korkociągu otworzyli 123
z 189 skrzynek depozytowych. W
sejfach i kasetach znaleźli nie tylko
diamenty, ale także luksusowe zegarki, pieniądze i biżuterię, w tym
pierścionek zaręczynowy wart około miliona dolarów. W depozytach
znajdowały się również certyfikaty,
dzięki którym złodzieje stawali się
prawowitymi właścicielami kamieni. Wartość łupu wynosiła ok. 100
mln euro, choć według nieoficjalnych źródeł mogła być nawet czterokrotnie wyższa, ponieważ wielu
właścicieli skrzynek nie ujawniło
ich prawdziwej zawartości.
Diamentów do zabrania było tyle, że
złodzieje część łupu musieli zostawić na ziemi, bo nie byli w stanie
wszystkiego wynieść. Zamknęli za
sobą drzwi skarbca i w pomieszczeniu z monitoringiem zniszczyli kasety z zapisem napadu. Niezauważeni

Źródło: www.edgardaily.com
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przez nikogo wyszli podziemnym garażem, wsiedli do samochodu i odjechali. Nie pozostał po nich żaden
ślad na nagraniach z kamer, którymi budynek Centrum był naszpikowany. Nie zadziałały czujniki światła
i ruchu. Nikt niczego nie zauważył.
Szok
Gdy w poniedziałkowy poranek 17
lutego 2003 r. pracownicy antwerpskiego Centrum Diamentów przyszli
do pracy, długo przecierali oczy ze
zdumienia nie mogąc uwierzyć w to,
co widzą. Główny skarbiec, w którym zdeponowane były diamenty i
kosztowności warte miliony dolarów, został okradziony i wyglądał jak
po przejściu tornada. W pomieszczeniu leżała ponad setka otwartych i
porozrzucanych skrzynek depozytowych, w których klienci trzymali
swoje kosztowności.

Źródło: www.edgardaily.com

Antwerpscy handlarze diamentów,
którzy przyszli po odbiór zdeponowanych na weekend brylantów i surowych diamentów, doznali szoku.
Wybuchła panika. Handlarze rzucili
się na podłogę, by pozbierać pozostawione przez złodziei kamienie. A
podłoga w skarbcu lśniła jak nigdy
dotąd…
Szok był tym większy, że Centrum
Diamentów w Antwerpii, ze wszystkimi zabezpieczeniami i całodobowym monitoringiem, uważane
było do tej pory za „twierdzę nie do
zdobycia”. Skarbiec z diamentami
umiejscowiony dwa piętra pod ziemią, zabezpieczony został dziesięcioma różnymi systemami alarmowymi. Trzytonowe drzwi wejściowe
do skarbca zostały zaprojektowane
tak, że ani materiały wybuchowe,
ani żadne wiercenia nie były w stanie ich naruszyć.
Wnętrze sejfu również wyposażone
było we wszystkie możliwe zabezpieczenia: detektor ruchu, czujnik ciepła na podczerwień, czujnik światła,
a ściany i drzwi sejfu wyposażono w
alarm sejsmiczny. Diamenty i kosz-

towności, znajdujące się wewnątrz
sejfu, ułożono w skrzynkach depozytowych, które również zabezpieczone zostały specjalnymi zamkami.
Kosztowny system antywłamaniowy złodzieje unieszkodliwili kilkoma drobiazgami, których koszt nie
przekraczał kilkunastu euro. Jeden
z najlepiej zabezpieczonych sejfów
świata został przez nich pokonany
za pomocą lakieru do włosów, taśmy
klejącej, kawałka styropianu, aluminiowych blaszek i czarnych worków
na śmieci.
Niefart
W jaki sposób mistrzów złodziejskiego fachu zgubiła ich niefrasobliwość
i pedantyczność belgijskiego emeryta? – Po zakończeniu skoku, włamywacze udali się do wynajmowanego
w Antwerpii mieszkania. Do czarnych foliowych worków
włożyli kominiarki, rękawiczki, ubrania, narzędzia
i wszystko, co w jakikolwiek sposób wiązało się z
napadem. Do tych samych
worków wrzucili też swoje
śmieci, a wśród nich m.in.
rachunki za sprzęt użyty w
trakcie skoku, paragony
ze sklepu spożywczego
i resztki jedzenia, w tym
niedojedzoną kanapkę.
W drodze na brukselskie
lotnisko zatrzymali się po
drodze w małym lasku,
gdzie wypili kilka butelek
szampana. Tam też porzucili śmieci
w krzakach, czy – jak głosi inna wersja – nie zdążyli ich spalić.
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Diamentów tylko raz w miesiącu, a
przed włamaniem częstotliwość jego
wizyt bardzo się zwiększyła. Śledczy
zaczęli przyglądać się Włochowi dokładniej. On sam, niczego nie podejrzewając, zjawił się kilka dni po
włamaniu w Centrum Diamentów.
Czuł się tak bezkarnie, że podał
nawet policjantom adres swojego
apartamentu w Antwerpii.
Policja złapała złodziei dosłownie
w ostatniej chwili, kiedy już szykowali się do opuszczenia Belgii.
Wszystkich sprawców aresztowano. Sąd skazał Notarbartolo na
karę 10 lat pozbawienia wolności,
każdego z pozostałych złodziei na
5 lat. Dziś wszyscy są już na wolności, Notarbartolo został warunkowo
zwolniony w 2009 r.
Diamenty i cały łup zapadły się pod
ziemię. Do dzisiaj cała grupa włamywaczy jest pod ścisłą obserwacją
policji. Funkcjonariusze liczą, że
pewnego dnia któryś z nich popełni wreszcie błąd i doprowadzi ich
do łupu wartego ok. 100 mln euro.
Po latach Notarbartolo opowiedział historię napadu dziennikarzowi amerykańskiego magazynu
„Wired”. W wywiadzie stwierdził, że
to nie on był pomysłodawcą napadu,
lecz jedynie realizatorem pracującym na zlecenie tajemniczego żydowskiego biznesmena, a chodziło o
oszustwo ubezpieczeniowe na wielką skalę. Co więcej, Notarbartolo
miał pewność, że niektórzy klienci
Centrum Diamentów wiedzieli o napadzie i zdążyli zawczasu opróżnić
skrzynki depozytowe. Może kiedyś
prawda wyjdzie na jaw, ale do tej
pory skradzionych diamentów nie
odzyskano.

I tu na scenę wkracza pewien belgijski emeryt, który za punkt honoru
postawił sobie ochronę środowiska. Starszy pan z godnym podziwu uporem ścigał ludzi nielegalnie
Anna Janicka
wyrzucających śmieci w lesie. Kiedy
zobaczył puste butelki od szampana
Źródła:
i worki ze śmieciami, zaczął je przeonet.pl,polskatimes.pl,
szukiwać w celu trafienia na jakiś
polimaty.pl, joemonster.org
ślad celem zidentyfikowania ich właściciela. Wśród
śmieci znalazł również
kominiarki, narzędzia, a
także nadgryzioną kanapkę, z której później śledczy
pozyskali DNA.
W tym czasie policja prowadziła już intensywne
śledztwo i w pewnym
momencie podejrzenia
śledczych skierowały się
na pana Notarbartolo. Po
sprawdzeniu włoskiego
„biznesmena” okazało się,
że zazwyczaj odwiedzał on
swój kantor w Centrum
Leonardo Notarbartolo, źródło: www.wired.com
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Rachunki za szkołę będą większe
Od 1 lipca rząd flamandzki chce
wprowadzić zmiany w systemie
zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty. Jeżeli dojdą
one do skutku, w przyszłym roku
szkolnym za opiekę nad dziećmi w
szkołach we Flandrii rodzice będą
płacić trzy razy wiecej – ostrzega
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
(KAV). Dotyczy to opieki nad dziećmi przed lekcjami i po lekcjach w
godzinach popołudniowych oraz w
środę po południu.
Prawie 70% dzieci w wieku od 2,5 do
12 lat korzysta we Flandrii z opieki
szkolnej. Obecnie system ten opiera
się na zatrudnianiu tzw. pracowników PWA. Szkoły płacą im 6,5 euro
za godzinę, otrzymują ponadto dodatkowe pieniądze od miasta. Jeżeli
zamieni się ich na pracowników
wynagradzanych według stawek
obowiązujących w oświacie, trzeba
będzie im płacić 22 euro za godzinę,
czyli 3,5 razy więcej. A to oznacza,
że rodzice również będą płacić dużo
więcej. Droższe ma być także używanie stołówki przez dzieci.
Jeżeli flamandzkie władze oświatowe zmienią dotychczasowy system,
dyrektorzy szkół i rodzice staną
przed poważnym problemem.
demorgen.be
Pomylili Wajdę z Wałęsą
Pomylić się jest rzeczą ludzką, jednak czasem zdarzają się pomyłki, które naprawdę trudno zrozumieć. Belgijski portal informacyjny
Sudinfo poinformował o śmierci
Andrzeja Wajdy. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w
obszernym tekście o śmierci znanego reżysera użyto zdjęcia Lecha
Wałęsy.
Na stronie szybko usunięto błędne
zdjęcie i wstawiono właściwe, jednak
jeszcze przez jakiś czas podobizna
Wałęsy widniała przy zajawce artykułu na Twitterze portalu Sudinfo.
Lech Wałęsa wypowiedział się o
zmarłym reżyserze jako o „wielkim
patriocie i wielkim Polaku”. Dodał
też, że „jest już spakowany i niedługo spotka się z Wajdą”.
o2.pl, Twitter

Więcej kontroli przewlekle chorych pracowników
Decyzją minister zdrowia Maggie
De Block od 1 października przeprowadzane będą częstsze kontrole
pracowników przewlekle chorych.
Według Rijksinstituut voor
Invaliditeit en Ziekteverzekering
(RIZIV) pod koniec ubiegłego roku
około 370 tysięcy pracowników było przewlekle chorych. Na zasiłki
chorobowe w 2015 roku
rząd wydał prawie pięć
miliardów euro.
Maggie De Block jest
zdania, że część pracowników, zaklasyfikowanych jako przewlekle
chorzy, może wrócić
do pracy w niepełnym
wymiarze czasu lub na
inne lżejsze stanowisko.
Po miesiącu przebywania na zwolnieniu
chory pracownik (z
wyjątkiem osób bardzo
chorych) dostanie do
wypełnienia specjalny kwestionariusz, żeby zweryfikować swoje szanse na powrót do pracy. Oprócz tego
specjalnie powołany zespół lekarzy
będzie wyrywkowo przeprowadzał
kontrole w domu przewlekle chorych pracowników.
gva.be
Od sprzątacza do milionera
Zamiatacz uliczny z brukselskiej
dzielnicy Schaarbeek, który wygrał
w EuroMillions 168 mln euro, uro-

dził się w 1966 roku w Peć (Peja) w
Kosowie. Miasto straszliwie odczuło
skutki wojny, w latach 1998 i 1999
było widownią mordów i zniszczenia. Wielu ludzi wtedy zginęło, wielu
uciekło przed wojną. Jednym z nich
był Albańczyk, który kilkanaście lat
później wygrał w EuroMillions fortunę. Przed wojną był zawodnikiem
lokalnego klubu piłkarskiego FC
Kosovo. W 1998 roku przybył do
Belgii. Ostatnim miejscem jego zamieszkania było Schaarbeek.
Człowiek, który uciekł przed okropnościami wojny, teraz „uciekł
do Niemiec” przed „ludzkimi wilkami” czyhającymi na jego pieniądze. „Naprawdę wszyscy błagali go
o pieniądze. To było nie do wytrzymania. – Nie wiem, czy on wyjechał
czasowo do Niemiec, czy na stałe,

Źródło: www.bruzz.be

ale to, co się działo, jest nie do opisania. Ludzie otoczyli go jak sępy i
każdy chciał pieniędzy” – opowiada
znajomy Albańczyka.
Przed ludzką zazdrością i chciwością
uciekł on do Niemiec, gdzie mieszka
jego rodzina. Albańczyk ma 50 lat
i czworo dzieci. Uwielbia piłkę nożną, dania z ryb i filmy z Robertem
de Niro. Jego żona pracowała jako
sprzątaczka.
hln.be

Źródło: www.radiozet.pl
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Muzułmanin nie chciał podać ręki
urzędniczce
Podczas ceremonii ślubu cywilnego w Gent pan młody – który jest
muzułmaninem z belgijskim obywatelstwem – odmówił podania ręki radnej, która udzielała mu ślubu.
Radna Sofie Bracke, wchodząc na
salę, chciała się przywitać z nowożeńcami. Gdy jednak podała rękę
mężczyźnie, ten burknął, że nie dotknie ręki kobiety. – Mogę dotknąć
tylko mojej żony – powiedział.
Radna udzieliła ślubu, jednak wręczając dokumenty ostro skrytykowała pana młodego, tłumacząc mu, że
mieszka w Belgii, a tutaj mężczyźni
i kobiety są równi i mają takie same
prawa. Skandal jest tym większy, że
mężczyzna urodził się już w Belgii,
należy więc do drugiego pokolenia
imigrantów.
Zdaniem wielu komentatorów tego typu sytuacja oznacza porażkę
belgijskiego systemu edukacji. Od
takiego pogardliwego stosunku do
kobiet zaczyna się radykalizm. – To
jest bardzo poważna sprawa – mówi
radna. Ten mężczyzna tutaj pracuje jako magazynier, mieszkają tutaj
jego rodzice. To pokazuje, że mamy
problem z grupą radykalnych islamistów, dla których nasze wartości
demokratyczne nic nie znaczą – mówi.
„De Morgen”
Czego Flamandowie boją się najbardziej?
Terrorystów i islamu. Są bardziej
podejrzliwi wobec muzułmanów niż
Walonowie i twierdzą, że państwo
niedostatecznie karze terrorystów.
Uważają również, że muzułmanie
powinni opuścić Flandrię.
Siedem miesięcy po atakach z 22
marca wielu mieszkańców Flandrii
wciąż nie czuje się bezpiecznie. Trzy
czwarte badanych żyje w strachu
przed nowymi atakami w najbliższych miesiącach. Jedna na pięć
osób zrezygnowała z tego powodu
z imprezy, koncertu, spektaklu teatralnego czy dyskoteki – wynika z
sondażu przeprowadzonego przez
Het Nieuwsblad. Strach sprawia, że
ludzie są bardziej podejrzliwi: więcej
niż 60% ankietowanych jest znacznie czujniejsza w miejscach publicznych. Sześć na dziesięć osób czuje
się bezpieczniej widząc na ulicach
żołnierzy.
Flamandowie boją się także tego,
że staną się ofiarą przestępstwa i
obawiają się utraty miejsca pracy.
Przewidują również, że w najbliższych latach ich status materialny
znacznie się pogorszy.
„Het Nieuwsblad”

Rośnie ubóstwo we Flandrii
Ponad 11 procent mieszkańców Flandrii żyje w biedzie – wynika z opublikowanego Armoedebarometer 2016.
W badaniach wzięto pod uwagę
wpływ ubóstwa na zdrowie, zatrudnienie, mieszkanie i edukację. W
2014 r. 11,1 proc. Flamandów żyło
w ubóstwie (rok wcześniej było to
10,8 proc.) Problem dotyczy przede wszystkim osób samotnie wychowujących dzieci (33 proc.) oraz
imigrantów (41 proc.). Ponad 12
procent gospodarstw domowych o
najniższych dochodach nie korzysta
z opieki zdrowotnej. Niepokojąco
rośnie także ubóstwo wśród dzieci.
Organizacje i związki zajmujące
się ubóstwem we Flandrii uważają,
że przyszłość rysuje się w jeszcze
czarniejszych barwach, ponieważ
środki zaradcze, podjęte przez rząd
premiera Michela i rząd flamandzki,
nie zostały jeszcze wdrożone w życie.
deredactie.be
Szczepienia przeciw grypie
Każdej zimy grypa w Belgii dotyka 1 na 10 osób. Można ją leczyć
domowymi sposobami, ale jest to
obarczone dużym ryzykiem i może
mieć poważne konsekwencje.
Szczepienie przeciw grypie jest
zalecane dla kobiet w ciąży, osób
powyżej 65. roku życia, przewlekle
chorych i według specjalistów jest jedynym sposobem, aby zabezpieczyć
się przed grypą. Taka szczepionka
chroni organizm przez około sześciu
miesięcy.
Szczepionka dostępna jest od połowy października. Wystarczy skontaktować się ze swoim lekarzem
rodzinnym.
Wiecej informacji: www.griepvaccinatie.be
antwerpen.be
„Jak wyżyć na Zachodzie”
W 2015 roku Państwo Islamskie
opublikowało broszury „Jak wyżyć
na Zachodzie: przewodnik dla mudżahedina”. W rozdziale „Łatwe
pieniądze”, dżihadystom zalecano domagać się od władz państw
zachodnich zasiłków socjalnych i
porzucania pracy, aby mieli więcej
czasu na planowanie i dokonywanie
dżihadu przeciwko niewiernym za
ich pieniądze.
Co najmniej 5 terrorystów, którzy dokonali zamachów w Belgii
i Francji, otrzymywało zasiłki od
Belgii podczas planowania swoich
akcji. Łącznie dostali co najmniej
50 tys.euro. Salah Abdelsalam dostał ok.19 tys. w ramach zasiłku dla
bezrobotnych, choć w tym czasie
był menadżerem i współwłaścicie-
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lem baru. Dla porównania, ataki w
Paryżu kosztowały nie więcej niż 30
tys. euro, w Brukseli nie więcej niż
3 tys. euro.
Pod koniec zeszłego roku wyszło na
jaw, że powracający z Syrii islamiści,
którzy podejrzewani są o udział w
działaniach terrorystycznych, nadal
otrzymują zasiłki dla bezrobotnych.
Potem okazało się, że 14 osób odbywających wyroki za terroryzm, również otrzymuje zasiłki od belgijskich
władz.
Zasiłki w celu integracji otrzymują
również wychodzący z więzienia.
Terrorysta Halid Bakrawi, który
wysadził się na stacji Maalbeek w
Brukseli, otrzymał taki zasiłek po
opuszczeniu więzienia w 2014 r.,
łącznie dostał od władz około 25
tysięcy euro.
Rzecznik premiera Belgii, broniąc
belgijskiego systemu socjalnego i
odpowiadając na krytykę, powiedział: „To jest demokracja. Nie mamy narzędzi, aby sprawdzić, na co ci
ludzie wydają swoje zasiłki”.
sputnik.news.com

Źródło: www.exploreclarion.com

Przerażająca moda trafiła już do
Belgii
„Creepy clowny”, czyli osoby wykorzystujące przebrania klaunów
do tego, by straszyć lub popełniać
poważne przestępstwa, dotarła już
do Belgii. Klauna widziano w Gent,
Lommel, wcześniej w Kessel-Lo.
Policja prosi o zgłaszanie takich
przypadków i zachęca ludzi do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko przebierańcom.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy
„creepy clowny” sterroryzowały
Amerykę i rozpoczęły podróż po
Europie. Klauni pojawiają się na
ulicach, w nocy na parkingach i stacjach kolejowych. Napastowane są
samotne kobiety i dzieci wracające
ze szkoły.
knack.be
Opracowała: Karolina Morawska
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System emerytalny w Belgii
System emerytalny w Belgii podzielony jest na trzy filary. I-szy
filar to emerytura ustawowa, obliczana i przyznawana na podstawie
kariery zawodowej. II-gi filar obejmuje indywidualne lub grupowe
pracownicze programy emerytalne. Mianem III-go filaru określa się
wszelkie inne indywidualne i dobrowolne prywatne formy oszczędzania na emeryturę.
I filar – emerytura ustawowa
Finansowanie tego systemu odbywa się głównie na zasadzie tzw.
repartycji. Oznacza to, że emerytury wypłacane są dzięki składkom
emerytalnym odciąganym z pensji
aktywnych pracowników, urzędników państwowych oraz opłacanym
przez osoby samozatrudnione.
Ustawowa emerytura w Belgii jest
przyznawana i obliczana na podstawie przebiegu zatrudnienia.
W Belgii istnieją trzy różne systemy emerytalne:
• System dla pracowników. Należą
do niego osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę w sektorze
prywatnym oraz niemianowani
urzędnicy państwowi.
• System dla osób pracujących na
własny rachunek – samozatrudnionych. Należą do niego osoby
prowadzące własną działalnośc
gospodarczą (firmy jednoosobowe,
osoby zarządzające spółkami lub
udziałowcy spółek).
• System dla mianowanych urzędników państwowych. Należą do niego tylko mianowani urzędnicy.
Emerytura jest obliczana zawsze według statusu w jakim się pracowało.
Osoby, które pracowały w różnych
statusach, otrzymają emeryturę obliczoną w różnych systemach.
II filar – pracownicze programy
emerytalne
Forma zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania
na przyszłą emeryturę oferowana
przez pracodawcę. W zależności od
sektora, może być obowiązkowa lub
dobrowolna. Składki osób objętych
tym systemem są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, która
zajmuje się gromadzeniem i zarządzaniem tymi środkami. Regulamin
ubezpieczenia grupowego lub umowy ubezpieczeniowej określa w jakim wieku pracownik może otrzymać zgromadzony kapitał w formie
dodatkowego świadczenia emerytal-

nego. Jedank w każdym przypadku
pracownik musi mieć minimum 60
lat.
Dodatkowa emerytura dla osób
prowadzących działalność gospodarczą
Osoby samozatrudnione mogą we
własnym zakresie odprowadzać
składki na dodatkową emeryturę.
III filar - Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne
Forma indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę
powiązana z ulgami podatkowymi.
W Belgii istnieją dwie formy dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych:
• Indywidualny program oszczędnościowy w towarzystwach ubezpieczeniowych.
Ten program zapewnia minimalny
roczny zysk. Niektóre towarzystwa
ubezpieczeniowe gwarantują również udział w zyskach w zależnosci
od osiągnietych wyników.
• Emerytalne konto oszczędnościowe w banku. Opcja ta nie gwarantuje
minimalnego rocznego zysku. Ten

Źródło: www.fakt.pl

sposób oszczędzania oparty jest na
obligacjach a rezultaty zależą od ich
sytuacji na giełdzie.
Odliczenia od podatku
Aby skorzystać z odliczeń od podatku w związku z dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym, należy
spełnić następujące warunki:
• Być mieszkańcem Belgii lub kraju
należącego do Europejskiej Strefy
Ekonomicznej
• mieć ukończony 18 rok życia ale
nie mieć ukończonego 65 roku życia
• dobrowolne ubezpieczenie emerytalne musi być zawarte na minimum
10 lat.

Odliczenia od podatku przysługują
tylko dla jednego emerytalnego konta oszczędnościowego lub indywidualnego emerytalnego programu
oszczędnościowego i nie są możliwe
po osiągnięciu 65 roku życia. Więcej
informacji na temat odliczeń można
znaleźć na stronie http://financien.
belgium.be/nl
Powszechny wiek emerytalny w
Belgii
Ustawowa emerytura w Belgii przysługuje w wieku 65 lat. Zgodnie z zatwierdzonym już projektem ustawy
wiek emerytalny został podwyższony stopniowo do 67 roku życia: od
roku 2025 wiek emerytalny wynosić
będzie 66 lat i od roku 2030 – 67 lat.
Wypłata świadczeń emerytalnych
przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym osoba
osiągnęła 65 lat. Czyli osoba, która
ukończyła 65 lat w kwietniu, pierwszą wypłatę świadczenia emerytalnego otrzyma w maju (za miesiąc maj).
Jedynie w niektórych przypadkach
obowiązuje inny wiek emerytalny,
np. w przypadku górników, marynarzy oraz załóg
samolotów lotnictwa cywilnego.
Osoby, które
osiągnęły 65 rok
życia, mają prawo do przejścia
na emeryturę, jednak nie jest to obowiązek. Istnieje
możliwość pracy
po 65 roku życia
i wystąpienia o
przyznanie świadczenia emerytalnego w późniejszym terminie.
Inna możliwość to przejście na emeryturę w wieku 65lat i jednoczesne
kontynuowanie pracy.
Wcześniejsze przejście na emeryturę
Warunki
Od 2013 do 2016 roku systematycznie podwyższany jest wiek oraz
przedłużany okres zatrudnienia
dla osób, które chciałyby przejść na
emeryturę tzw. wcześniejszą przed
ukończeniem 65 lub zgodnie nowymi przepisami 66 lub też 67 roku
życia.
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Rok

2015

Od 2016

Minimalny
wiek

61,5 lat

62 lata

Staż pracy

40 lat

40 lat

Przy obliczaniu stażu pracy brane są
pod uwagę okresy zatrudnienia w
różnych statusach (pracownik, osoba samozatrudniona, zatrudnienie
w służbie publicznej). W niektórych
przypadkach mogą być wzięte pod
uwagę również okresy zatrudnienia w innych krajach, jeśli Belgia
ma podpisane umowy międzynarodowe z poszczególnymi krajami
lub jeśli dotyczy to zatrudnienia w
Europejskiej Strefie Ekonomicznej.
Do stażu pracy mogą zaliczać się
również inne okresy, takie jak przerwa w karierze, okresy niezdolności
do pracy, okresy bezrobocia itd.
Kiedy należy składać wniosek o
emeryturę
Osoby, które decydują się przejść
na emeryturę w wieku 65 lat, po
ukończniu 64 roku życia automatycznie otrzymują z belgijskiego
funduszu emerytalnego (FPD/SFP)
formularz do wypełnienia, w celu
ustalenia prawa do emerytury. Po
dopełnieniu procedur decyzja o wysokości świadczenia jest wysyłana
pocztą.
Osoby, które decydują się przejść
na wcześniejszą emeryturę lub na
emeryturę pomostową, powinny
złożyć wniosek najwcześniej rok a
najpóźniej miesiąc przed planowaną
datą przejścia na emeryturę. Należy
pamiętać, że w tym przypadku trzeba spełniać warunki wieku i stażu
pracy.
Gdzie należy złożyć wniosek o emeryturę
Osoby mieszkające w Belgii
Osoby, które po 64 roku życia nie
otrzymały formularzy z funduszu
emerytalnego lub które zdecydowały się przejść na emeryturę po 65
roku życia, mogą złożyć wniosek na
trzy sposoby:
• przez stronę internetową www.
pensioenaanvraag.be ; www.demandepension.be
• w urzędzie gminy odpowiednim

Minimalny wiek przy
dłuższym stażu pracy

60 lat w przypadku
stażu pracy 41 lat

60 lat w przypadku
stażu pracy 42 lata
61 lat w przypadku
stażu pracy 41 lat

dla miejsca zamieszkania
• bezpośrednio w funduszu emerytalnym FPD/SFP w Brukseli przy
Zuidertoren / Tour du Midi lub w
lokalnym oddziale FPD/SFP.
Osoby, które same nie mogą złożyć
wniosku, mogą udzielić pisemnego upoważnienia innej pełnoletniej
osobie.
Osoby mieszkające w innym kraju należącym do
Europejskiej Strefy
Ekonomicznej
Takie osoby powinny składać wnioski
za pośrednictwem
instytucji emerytalnej w kraju, w którym przebywają. W
Polsce należy zwracać się do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
– Wydział Umów
Międzynarodowych
w Warszawie. Osoby,
które przed podjęciem pracy w Belgii
prowadziły rolniczą
działalność gospodarczą w Polsce, powinny zwracać się
do Kasy Rolniczej
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
Osoby, które ostatni okres przed
emeryturą przepracowały w Belgii
ale nigdy nie pracowały w kraju, w
którym obecnie przebywają (np.
w Polsce), powinny wysłać wniosek o emeryturę do Działu Umów
Międzynarodowych belgijskiego
funduszu emerytalnego na adres:
Federale Pensio-endienst/ Service
fédéral des Pensions
Zuidertoren / Tour du Midi
Bureau voor In-ternationale
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Overeenkomsten / Bureau des
Conventions Internationales
1060 BRUSSEL / BRUXELLES
We wniosku trzeba zaznaczyć, iż nie
ma się prawa do emerytury w kraju
zamieszkania (obecnego pobytu).
Osoby mieszkające poza granicami
Europejskiej Strefy Ekonomicznej
Takie osoby powinny skontaktować się z funduszem emerytalnym
w Belgii w celu uzyskania dalszych
informacji o procedurze wnioskowania o emeryturę: http://www.onprvp.
fgov.be/
Rola związków zawodowych
W sprawach emerytur wcześniejszych lub pomostowych należy
zwracać się do lokalnych oddziałów
ACV/CSC. Adresy ACV/CSC można
znaleźć na stronach: http://adressen.
acv-online.be (NL), http://adresses.
csc-en-ligne.be (FR) lub www.acv-online.be (NL), www.csc-en-ligne.
be (FR), wystarczy wpisać swój kod
pocztowy.

Źródło: www.radiozet.pl

Dział ACV/CSC ds. Pracowników z
Nowych Krajów Europejskich (ACV
Dienst Grensarbeiders Nieuwe
Europese Lidstaten) zajmuje się
pomocą przy wypełnianiu procedur emerytalnych w przypadku
ustawowych emerytur belgijskich
w świetle prawa europejskiego.
W celu uzyskania pomocy należy
uprzednio umówić się na spotkanie
tel. 03/222 71 64 lub poprzez e-mail:
aldona.kuczynska@acv-csc.be, iwona.cieszynska@acv-csc.be.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
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Rewolucja w polskich dowodach
osobistych
Nie będziemy musieli mieć przy
sobie kilku dokumentów, bo wystarczy jeden z elektronicznymi
danymi. Rozpoczęły się prace nad
e-dowodem.
Jedna karta posłuży nam jako dowód osobisty, prawo jazdy i książeczka zdrowia. To jednak nie wszystko,
nowoczesne dowody będą być może
zintegrowane z innymi dokumentami, jak choćby kartą ubezpieczenia
zdrowotnego.
E-dowody ze spersonalizowanymi
danymi będą przypominały karty
kredytowe. Nie uprawnią nas do głosowania w wyborach, sprzedaży nieruchomości czy załatwienia usług
notarialnych, ale z powodzeniem
będzie można się nimi posługiwać
w urzędach, sądach oraz podczas
kontroli policyjnej. Prawdopodobnie
będą zawierały również dane biometryczne umożliwiające podróże na
terenie Unii Europejskiej.
E-dowody mają przybrać dwie formy. Pierwsza adresowana jest do posiadaczy smartfonów, którzy w swoim telefonie chcą zgromadzić jak
najwięcej funkcjonalności. W tym
przypadku dowód osobisty będzie
aplikacją (mID), w której zakodowane będą nasze dane. Uwierzytelniać
je będziemy tak jak na telefonach,
czyli za pomocą PIN-u, hasła.
Druga opcja przeznaczona będzie
dla osób, które albo nie mają smartfonów albo nie zechcą używać e-dowodu przez telefon. Ta grupa otrzyma dowód podobny do obecnego, ale
wyposażony w chip. Taki e-dowód
– w smartfonie lub w formie plastikowej karty z elektroniczną wkładką
– wg planów ma zawierać również
dane z innych dokumentów: prawa

Źródło: www.money.pl

jazdy, dowodu rejestracyjnego czy
karty ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeszcze ciekawiej zapowiada się
przyszłość. Platforma eID / mID będzie miała bowiem bardzo szeroką
funkcjonalność. Mówi się przede
wszystkim o: płatnościach podatkowych, zgłaszaniu policji przestępstw,
realizowaniu recept, usługach pocztowych oraz dostępie do platformy
e-ZUS i dziennika obecności dzieci
w szkole. Jedna aplikacja integrować będzie też karnety na basen, do
kina i do teatru, bilety komunikacji
miejskiej czy karty parkingowe.
Plan zakłada też, że mID posłuży do
potwierdzania wieku w Internecie.
Podstawową korzyścią płynącą z
wprowadzenia e-dowodów ma być
ułatwienie potwierdzenia tożsamości i zwiększenie naszego komfortu (nie będzie trzeba pamiętać
o noszeniu dokumentów, wystarczy smartfon). Według władz Unii
Europejskiej żyjemy już w wystarczająco rozwiniętym technologicznie świecie, by móc sobie pozwolić
na tego rodzaju luksus.

Źródło: www.tvp.info

W 2008 roku na szeroki program
pl.ID Komisja Europejska przyznała
nam 297 mln złotych.
Jeśli do końca marca 2019 roku
nasz kraj nie wprowadzi e-dowodu,
pieniądze przepadną. Polacy z e-dowodu korzystać mają już pod koniec
2018 roku.
Opracowała: Barbara Kamińska
Na podst.: tvn24bis.pl, polityce.pl,
tvp.info
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SOKÓŁ

MARYSIA
STAROSTA

DJ KEBS

26.11.2016
TAC Vonderweg 1, Eindhoven

JOE KICKASS
NML CREW / N!X (DJ Rachi & AlfoBetiC)
JoBee PROJECT / MC CIELAK

DJ PEBEEL (NML CREW) / DJ NO LOGO

START: 19:00 TICKETS 25€ / DOORS 30€

AFTERPARTY AT THE SAME LOCATION

ONLINE TICKETS: yourticketprovider.nl

TICKETS: MAX Market Polski Sklep Aalsterweg 36, Eindhoven / Polski MINI Market Tinelstraat 7, Eindhoven
Poolse Delicatessen Kloosterdreef 84A, 5622 AB Eindhoven / Polski Sklep EMKA Spoordijk 76 Tilburg
POLSKI STREET SZOP Katendrechtse Lagedijk 363A Rotterdam / GROSZEK Zuiderparklaan 26-28 Den Haag
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Pracownicy delegowani podzielili
Europę
Projekt nowelizacji, który utrudni
wysyłanie pracowników do wykonania kontraktu w innym unijnym
kraju, podzielił Europę na Wschód
i na Zachód. A Komisja Europejska
stanęła w tym sporze po jednej stronie – Europy Zachodniej i chce przeforsować stanowisko tylko tej jednej
strony sporu.
Projekt nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników to jeden z
najbardziej kontrowersyjnych aktów
legislacyjnych zaproponowanych
przez Komisję Europejską. Widać
to było wyraźnie w czasie debaty
zorganizowanej w Parlamencie
Europejskim. Zaproszono na nią
przedstawicieli parlamentów narodowych. Ci ze „starej Unii” gremialnie popierali wprowadzenie
zmian, zaś deputowani z Europy
Wschodniej jednogłośnie je krytykowali.
Delegowanie jest nierozłączne ze
swobodą świadczenia usług: firma
polska dla wykonania usługi np. w
Belgii ma prawo wysłać tam swoich

pracowników. Musi im jednak zapłacić nie mniej niż wynosi płaca minimalna w Belgii i spełnić belgijskie
wymogi dotyczące BHP.
Ale może także pozostawić ich w
krajowym systemie społecznym, to
znaczy zapłacić składkę emerytalną
i zdrowotną w Polsce. To czyni ich
z reguły tańszymi niż pracownicy
lokalni.
Komisja Europejska chce to zmienić, wprowadzając kilka nowych zasad. Po pierwsze, podstawą wynagrodzenia ma być nie płaca minimalna,
ale tzw. pensja konieczna – ma ona
dodatkowo obejmować wszelkiego rodzaju premie i dodatki, które
musiałyby być wypłacone lokalnemu pracownikowi na tym samym
stanowisku pracy.
Po drugie, ogranicza czas delegowania do dwóch lat. Po tym okresie
pracownik musiałby zostać zatrudniony już całkowicie na lokalnych
zasadach. Dyrektywa ma też wprowadzić zmiany dotyczące łańcucha
podwykonawców oraz agencji pracy
tymczasowej.

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

Delegowanie pracowników jest w
ostatnim czasie bardzo krytykowane. Choć stanowią oni niewielki procent siły roboczej w Europie, oskarża się ich o dumping socjalny, czyli
obarcza winą o obniżanie standardów socjalnych. Są oni zatrudniani
na gorszych warunkach, co prowadzi do zwolnienia lepiej opłacanych
lokalnych pracowników. Powyższa
opinia nie jest jednak prawdziwa,
bo już w obecnej legislacji pracownikowi nie można zapłacić mniej niż
płaca minimalna. Jeśli więc mowa
o dumpingu socjalnym, to ma on
miejsce tylko wtedy, gdy łamane są
obecnie obowiązujące przepisy.
W UE rocznie deleguje się ok. 2 milionów pracowników, z czego blisko
jedna czwarta to Polacy. Nowa dyrektywa musi zostać zaakceptowana
przez większość państw członkowskich oraz Parlament Europejski.
Opracowała:
Barbara Kamińska
Na podst.: rp.pl
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Wieczna pamięć
Wszystkie religie traktują swoich
zmarłych z godnością. Chociaż
niektóre ceremonie niezwiązane z
kulturą chrześcijańską mogą nam
wydawać się dziwne, każdy sposób
pożegnania zmarłego jest godzien
szacunku.
„Dobrze, że człowiek nie może iść
za własnym pogrzebem, bo by mu
serce z żalu pękło” – Jean Rigaux.
Judaizm
Po śmierci Żyda ceremonia pogrzebowa powinna odbyć się jak
najszybciej, najlepiej w ciągu doby
od zgonu. W domu zmarłego zasłaniane są wszystkie lustra, a na oczy
nieboszczyka kładzie się skorupki.
Zmarłym zajmuje się bractwo pogrzebowe Chewra Kadisza. Jego
członkowie czuwają przy zwłokach,
czytają Torę i śpiewają psalmy. To
oni przeprowadzają rytuał oczyszczający tahara. W odpowiedniej kolejności myją poszczególne części
ciała zmarłego, na koniec polewają
je dokładnie wodą. Nieboszczyka
ponownie kładzie się w pozycji horyzontalnej i ubiera. Od momentu
śmierci do chwili pogrzebu ciało
ani przez moment nie może zostać
samo. Cały czas ktoś musi przy nim
czuwać i recytować psalmy.

Ciała wszystkich
Żydów przed złożeniem do grobu ubierane są tak samo. Z
najtańszego białego
płótna szyje się specjalny strój tzw. tahrichim. Kobiecy składa
się z sześciu części, a
męski z siedmiu, ponieważ mężczyznom
nakłada się jeszcze tałes – szal modlitewny,
który wcześniej służył
im do modlitwy.
Zmarłego układa się w
grobie w prostej skrzyni z surowego i nieheblowanego drewna, zbitej za pomocą kołków,
nie gwoździ, z twarzą
zwróconą na wschód w kierunku
Jerozolimy. Przed ostatecznym zamknięciem wieka trumny, nad głowę nieboszczyka sypie się ziemię pochodzącą z Izraela. Kondukt żałobny
idzie powoli, co oznacza szacunek
dla zmarłego. Każdy, kto napotka
żałobników, może się do nich przyłączyć. W tradycji żydowskiej nie ma
przenoszenia ciał. Jeżeli na cmentarzu brakuje miejsca, na stare groby
nanosi się grubą warstwę ziemi, w
której chowa się kolejnych zmarłych.
Podczas ceremonii pogrzebowej syn zmarłego
głośno czyta modlitwę
za zmarłych (Kadisz).
Żałobnicy mają na sobie
stroje częściowo wymięte,
założone tył na przód lub
na lewą stronę, co symbolizuje, że śmierć jest
„na opak” w stosunku
do życia.
Na grobie nie zostawia
się kwiatów, bo zmarłym nie może służyć nic
z tego, co cieszy żywych.
Sypanie na trumnę garści
ziemi symbolizuje nieodwracalność śmierci. W
odróżnieniu od tradycji
chrześcijańskiej ziemię
rzuca się nie przed siebie,
a za siebie.

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

Żałoba trwa tydzień.
Członkowie najbliższej rodziny opłakują zmarłego
i nie wychodząc z domu
przyjmują kondolencje.

Źródło: www.mieczyslawpawlowicz.pl

Innym bardzo ważnym i niezwykle
symbolicznym zwyczajem, który dotyczy rodziny zmarłego, jest Kerija
– darcie szat przez bliskich. Po lewej
stronie drze się szaty po śmierci rodziców, po prawej, po śmierci dzieci,
rodzeństwa i małżonka.
Hinduizm
Według wierzeń Hindusów, śmierci
nie należy się obawiać, nie wolno też
z jej powodu się smucić, bo śmierć
nie jest końcem, ale przybliżeniem
się do boga Brahmy. Hinduiści
wierzą, że jeśli zostaną spaleni nad
świętą rzeką Ganges, a ich prochy
zostaną do niej wrzucone, osiągną
Nirwanę, czyli idealny stan niebytu
bez cierpień.
Pochówek zmarłego musi nastąpić najszybciej, jak jest to możliwe.
Najpierw ma miejsce rytuał dokładnego oczyszczania ciała, które później namaszcza się olejkami przyśpieszającymi spalanie.
Zmarłemu zakłada się odświętne
ubranie i rozpoczyna się proces palenia zwłok. Wyznawcy hinduizmu
wierzą, że dla zmarłego największym dobrodziejstwem jest kremacja. Dopóki ciało zmarłego wciąż
jest widzialne, jego dusza cały czas
pozostaje w pobliżu. Dlatego musi
nastąpić spopielenie zwłok, bo tylko kremacja uwolni duszę od świata
doczesnego i pozwoli jej wyruszyć w
kolejną podróż. Miejscem kremacji
musi być nabrzeże nad rzeką, jeziorem czy morzem. Stosami pogrzebowymi zajmują się pariasi – najniższa
kasta niedotykalnych, czyli ludzi
usytuowanych na dole społecznej
hierarchii.
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Zmarły przenoszony jest na miejsce
kremacji w towarzystwie krewnych i
znajomych przy dźwiękach rytmicznej muzyki i bębnów. Ciało zmarłego niesione na marach przykryte
jest całunem; białym dla mężczyzn
i kolorowym dla kobiet. Na miejscu
ceremonii nieboszczyka umieszcza
się na drewnianym stosie pogrzebowym i obkłada kwiatami. Jeśli stos
zbudowany jest z grubych polan,
świadczy to o zamożności zmarłego,
ponieważ w Indiach drewno opałowe jest bardzo drogie. Najbiedniejsi
palą swoich krewnych na stosach z
papieru lub słomy.
Stos podpala mężczyzna, najczęściej
najstarszy syn zmarłego lub inny
bliski krewny. Podczas uroczystości bliscy modlą się oraz odczytują
fragmenty ksiąg.
Palenie zwłok trwa około trzech
dni, a prochy zostają wsypane do
Gangesu, co w hinduizmie ma zapewnić zmarłemu lepsze odrodzenie.
Dawniej, wśród niektórych wyznawców hinduizmu, panował zwyczaj, że
na stosie wraz ze zmarłym mężem
ginęła jego żona, czasem służba.
Ta ofiara nie była przymusowa, ale
wiele kobiet – wdów za namową rodziny decydowało się na spalenie
na stosie, co przydawało splendoru
rodzinie, gdyż kobieta spalona wraz
z mężem uważana była za świętą.
Islam
Śmierć traktowana jest w islamie
jako wydarzenie, które nastąpiło z
woli Allaha, pana ludzkiego życia.
Dlatego przez wyznawców tej religii
przyjmowana jest jako konieczność
i stanowi przejście do pozaziemskiej
rzeczywistości. Muzułmanie uważają, że skoro Bóg chciał czyjejś śmierci, to ludzie nie powinni wnikać
w to, jaki rodzaj śmierci
Najwyższy wybrał dla danego zmarłego. Dlatego
praktycznie nie są znane
w tym kręgu kulturowym
sekcje zwłok, islam nie toleruje też kremacji zwłok.
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skromny. W tradycji
muzułmańskiej nie ma
zwyczaju ozdabiania ich
kwiatami, lampkami,
zniczami i świeczkami.
Zasypany grób na ogół
przykrywa się cienką kamienną płytą z wyrytym
imieniem i nazwiskiem
zmarłego, z pominięciem
daty urodzenia i śmierci.
Grób powinien być skierowany w stronę Mekki.
Również w grobie kładzie
się zmarłego tak, aby leżał na prawym boku z
twarzą zwróconą w kierunku Mekki. Następnie
wszyscy uczestnicy zasypują grób, recytując przy
Źródło: www.abcmaroko.pl tym odpowiedni fragment
lach ziemskiego życia twarz osoby Koranu. W pogrzebie nie biorą
umierającej musi być zwrócona w udziału kobiety.
kierunku Mekki.
Rodzina zmarłego zobowiązana jest
Zmarli powinni byli pochowani nie do czterdziestodniowego odmawiapóźniej niż 24 godziny po śmierci. nia Koranu i wspierania w tym czaWedług islamu dłuższy pobyt zwłok sie potrzebujących. Żona zmarłego
na ziemi grozi uwięzieniem duszy muzułmanina na znak żałoby przez
zmarłego w jego ciele, co może spo- 4 miesiące nie powinna wychodzić
wodować kłopoty w dotarciu do raju. z domu.
Natychmiast po śmierci następuje
rytualne obmycie zwłok, którego
dokonują najbliżsi. Kobiety obmywają kobiety, mężczyźni – mężczyzn.
Tak przygotowane ciało owija się w
białe płótno jako znak całkowitego
oddania Bogu.
Przygotowane do pochówku zwłoki
przenosi się do meczetu lub bezpośrednio na cmentarz, gdzie na stojąco, bez wykonywania pokłonów
odmawiane są specjalne krótkie
modlitwy pogrzebowe.
Trumna (nie we wszystkich krajach
muzułmańskich jest wymagana),
powinna być bardzo prosta a grób

Muzułmanie nie zostawiają osoby umierającej
samej. Towarzyszy jej rodzina i przyjaciele, którzy
wspominają dobro, jakiego
w ciągu swojego życia doświadczyła ona od Boga.
Muzułmanie nie modlą się
za zmarłych, bo zgodnie z
zasadami islamu, modlitwy nie mogą pomóc ich
duszom. W ostatnich chwi- Źródło: www.abctajlandia.pl

Buddyzm
Śmierć dla wyznawców buddyzmu
nie jest ani początkiem ani końcem
w trwającym wiecznie procesie reinkarnacji. Każdy człowiek musi w
czasie swojego życia zgromadzić zasługi, które mają mu zapewnić możliwość kolejnych szczęśliwych narodzin w ludzkiej postaci. Wszystkie
praktyki pogrzebowe mają zapewnić zmarłemu drogę pozbawioną
niepokojów i jakichkolwiek zakłóceń.
Każdy zmarły otaczany jest ogromną czcią, a w przygotowania do
jego pochowku angażują się wszyscy najbliżsi członkowie rodziny. Ze
względu na różne tradycje,
buddyjskie pogrzeby mogą
być zupełnie do siebie niepodobne.
W Tybecie pochowanie
zwłok w ziemi jest niemal
równoznaczne z ich bezczeszczeniem. Dla Tybetańczyków
najważniejsze jest zniszczenie ciała, które stanowiło
tymczasowe mieszkanie
dla duszy. Przez pierwszych
3-5 dni od śmierci, rodzina
zbiera się w domu zmarłego i modli się o to, by dusza
uwolniła się od ciała i mogła
rozpocząć wędrówkę do kolejnego, jeszcze nienarodzonego bytu.
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Po kilkunastu dniach od stwierdzenia zgonu i po zakończeniu
wszystkich obrzędów odbywa się
„powietrzny pogrzeb”. Zmarły zawinięty w białe płótno zostaje odesłany do odosobnionego miejsca. Ciało
podzielone na części kładzie się w
kamiennym kręgu i wystawia na
pożarcie sępom, które jako święte
ptaki przenoszą ciało do lepszego
świata. Poprzez pochówek „blisko
nieba” ułatwia się zmarłemu połączenie z żywiołem powietrza.
W buddyzmie tajskim pogrzeb odbywa się w biało-czarnych barwach.
Niewskazane jest pokazywanie
smutku i płaczu, gdyż może to powodować niepokój duszy odchodzącej
do nieba.
W żałobnym kondukcie, który emanuje wesołą atmosferą, najważniejsza jest dużych rozmiarów platforma, którą zależnie od płci zmarłej
osoby ciągnie 12 mężczyzn lub 12
kobiet. Na platformie udekorowanej
orchideami, kwiatowymi wieńcami
i innymi ozdobami, umieszcza się
trumnę z portretem zmarłej osoby.
Gdy trumna z ciałem zostanie przewieziona na plac żałobny, ustawia
się ją na stosie lub umieszcza w
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pawilonie kremacyjnym. Rodzina
zmarłego przekazuje dary mnichom,
którzy odprawiają modły przy trumnie. Potem bliscy gromadzą się wokół portretu osoby zmarłej i pozują
do zdjęć. Żałobnicy dostają drewniane kwiaty wykonane z drzewa sandałowego i obrzucają nimi trumnę
lub umieszczają je u jej podstawy.
W zależności od rejonu obowiązują
różne zwyczaje. W jednych trumna
może spłonąć na stosie wraz z wszelkimi dodatkami. W innych, po usunięciu z trumny wszystkich ozdób
umieszcza się ją w specjalnym piecu
krematoryjnym.
Uroczystość kończy się w momencie, gdy pojawią się pierwsze płomienie. Żałobnicy odchodzą, a na
miejscu pozostaje jedynie rodzina.
Prochy zostają zebrane dopiero na
drugi dzień. Umieszcza się je w urnie, którą rodzina może przechowywać w domu lub w lokalnej chedi.
Buddyści z Mongolii układają ciało
zmarłego na podłodze jurty w miejscu, gdzie znajduje się palenisko.
Ciało leży tam przez trzy dni, a następnie jest „dotykane na znak szacunku” przez osobę wybraną przez

astrologa. Za pomocą węgla, mleka,
a nawet flamastra robi ona na ciele
zmarłego kropkę. Taki sam znak w
postaci znamienia w tym samym
miejscu lub po stronie przeciwnej,
będzie miało na ciele nowo narodzone dziecko – kolejne wcieleniem
zmarłego.
Śmierć jest nieodłącznym elementem każdego życia. Sposób w jaki nasze ciała zostaną potraktowane gdy
wydamy już ostatnie tchnienie, zależy od otaczającego nas społeczeństwa, religii, miejsca, dostępnych
środków i statusu społecznego. W
różnych religiach ceremonie związane ze śmiercią miały i mają pomóc
ludziom w poradzeniu sobie z bólem po stracie bliskiej osoby. Dają
również nadzieję tym pozostałym
na ziemskim padole, że w nowym,
nieznanym świecie, bliskiej osobie
będzie dobrze, może nawet lepiej niż
na ziemi.
Marzena Dobrowolska
Źródła:
wiecznapamiec.pl, fokus.tv,
national-geographic.pl,
polskie-cmentarze.pl
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Przepis na dobre życie
Prawda to stara jak świat, że na jakość naszego życia i codziennego
funkcjonowania ogromny wpływ
ma forma psychiczna. To, w jaki
sposób patrzymy na świat, czego
oczekujemy od siebie i innych,
czy mamy cele i czy staramy się
je realizować, odzwierciedla jak
dobrze się ze sobą czujemy, a co
za tym idzie, jak radzimy sobie na
co dzień. Co zatem zrobić, aby mieć
dobre życie? Jak w mądry sposób
dbać o jakość i komfort naszej codzienności?

Źródło: www.linkedin.com

Stosujmy afirmacje powtarzając
pozytywne słowa i myśli
Głęboko wierzę w to, że nasza podświadomość ma ogromną moc.
Opieram się zresztą nie tylko na
swojej wierze, ale także na rozlicznych badaniach, które jako psycholog śledzę z zapartym tchem.
Afirmacje to nic innego jak częste
powtarzanie jakiejś optymistycznej
myśli czy przesłania, lub wspierającej nas sentencji i wprowadzanie jej
dzień po dniu do podświadomości.
Zadanie wydaje się banalnie proste i pozornie nic nie znaczące. A
jednak to działa. Wielokrotne i może nawet na początku bez wielkiej
wiary, natomiast systematyczne i
świadome powtarzanie pozytywnej

myśli, wzmacniającego nas przesłania sprawia, iż przenika ono do głębszych warstw naszej podświadomości. Warto tę technikę wypróbować,
bo po pierwsze nic nie kosztuje, a po
drugie jest ogromna szansa na to,
że owa myśl, trochę na zasadzie zaklęcia, które będziemy każdego dnia
sobie powtarzali, w końcu stanie się
rzeczywistością.
Afirmacje mogą dotyczyć tego, co
chcemy w sobie zmienić (np. „będę
cierpliwa dla dzieci”) lub co chcemy
osiągnąć (np. „znajdę nową
pracę”), czy też poczucia
własnej wartości (np. „zasługuję na kochającego i mądrego partnera”). Afirmacją,
którą ja stosuję od kilku lat
prawie każdego dnia, jest
zdanie, które kiedyś przeczytałam w jednej z książek: „Szczęście lubi ludzi
zaradnych”. Tak zżyłam się
z tą afirmacją i tak głęboko
ona do mnie przemówiła, iż
faktycznie zarówno w życiu
zawodowym, jak i prywatnym stałam się bardziej zaradna, a przez to dużo spokojniejsza
i szczęśliwsza. Zaczęłam po prostu
uczciwie pracować na swoje szczęście.
Dystansujmy się od problemów
Nie znam ani jednej osoby, która by
nie miała żadnych problemów i której życie usłane jest permanentnie
płatkami róż. To prawda, że problem
problemowi nie równy, że czasem
spadają na nas zdarzenia jak głazy
i tylko cudem jakimś udaje nam się
wytrwać przy życiu. Tym niemniej
przeważającą część problemów w
taki, czy inny sposób udaje się rozwiązać. Czasem trwa to latami, ale
przecież te lata z problemami na linii frontu to także nasze życie.
Działajmy tak,
abyśmy nie mieli
sobie wiele do zarzucenia. Róbmy
wszystko, co możemy w trudnej
sytuacji zrobić,
aby spróbować
ją rozwiązać. Nie
koncentrujmy
jednak całego
swojego życia jedynie na problemach, które nas
dotykają. Dajmy
choć czasem

naszemu umysłowi i naszej duszy
odpocząć. Przerwijmy błędne koło
nieustannego myślenia o tym co
złe, trudne i bolesne. Uśmiechnijmy
się czasem do tych trosk. – Mimo
wszystko. Starajmy się, aby nie zatruły one całkowicie naszego życia,
nie pochłonęły go doszczętnie jak
to się czasem zdarza. W ten sposób
uszanujemy swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, które jeśli będzie zszargane, nie wesprze nas w rozwiązaniu
tego, co nas gnębi i trapi.
Kochajmy siebie takimi, jakimi
jesteśmy
Czasem pytam kogoś: „A czy ty kochasz siebie? Czy o siebie dbasz? –
Że dbasz o samochód, to wiem”. W
odpowiedzi często słyszę: „gdybym
schudła 7 kg…” albo „Jak ja mogę
siebie kochać mając taką beznadziejną pracę, której nienawidzę?”.
I tu właśnie jest błąd. Bo czy dodatkowe 7 kg naprawdę jest taką barierą, która może sprawić, że siebie
nie lubimy? I czy kiedy zmienimy
pracę na tę najfantastyczniejszą na
świecie, nagle zaczniemy odnosić
się do siebie samych z miłością i
szacunkiem?
Zapomnijmy o kilogramach i o naszych niedociągnięciach w takiej,
czy innej sferze i uśmiechnijmy się
do siebie, bo prawda jest taka, że
jeśli my sami siebie nie kochamy,
to jesteśmy też bardzo trudnymi
partnerami dla innych. Dla tych innych, którzy darzą nas uczuciem i
służą pomocą. A poza tym czy musimy być tacy perfekcyjni, szczupli,
mądrzy, nienaganni i mający super
pracę? – Nie musimy. Może bądźmy
po prostu sobą. Miłość własna jest
ważnym, jeśli nie najważniejszym
krokiem ku zdrowemu, szczęśliwemu życiu.
Pamiętajmy to, co dobre
Nie pielęgnujmy w sobie krzywd i
dramatów z przeszłości, bo takie zachowanie obciąża naszą psychikę i
nie pozwala nam rozwinąć skrzydeł.
Dajmy sobie i innym prawo do robienia błędów i gaf. Nie obrażajmy się
„na śmierć i życie”, bo to dziecinne i
niedojrzałe. Nie buduje, nie rozwija,
za to skutecznie pali mosty i kontakty z innymi.
Każdy z nas robi błędy. My i inni
ludzie także. Myślmy jednak o tym,
co nas z innymi osobami łączy, a
nie dzieli i poróżnia. Zawsze starajmy się znaleźć wspólną płaszczyznę,
bo gdzie chęci są, to i wspólna droga
się znajdzie.
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Weźmy także odpowiedzialność
za swoje słowa, emocje i czyny.
Starajmy się tak po prostu i zwyczajnie być w porządku względem siebie
i innych, i oczekujmy tego samego.
Poczucie, że jest się w porządku, daje
ogromną siłę i energię. Sprawia też,
że inni nas bardziej lubią i szanują,
bo wiedzą, że mogą na nas polegać.
Czyńmy dobro, a powróci ono do
nas w podwójnej postaci
Dzielmy się dobrym słowem i myślami z innymi ludźmi. Tak bardzo tego
w dzisiejszych trudnych i wymagających czasach potrzebujemy. Dobre
słowo czyni cuda i sama przekonałam się o tym wielokrotnie. Czasem
poklepanie kogoś po ramieniu i powiedzenie „będzie dobrze, jestem z
tobą, możesz na mnie liczyć” jest
najlepsze, co możemy dla drugiego
człowieka zrobić. Pozytywna energia, dobre uczynki i ciepłe słowa,
które wyślemy w świat, wrócą do
nas z pewnością. Nie wiemy kiedy
i przy jakiej okazji, ale z pewnością
wrócą. A jeśli bardzo czegoś chcemy,
do czegoś tęsknimy – zacznijmy dawać to innym. Marzymy o szczęściu?
Postarajmy się je komuś podarować.
Wyznaczajmy sobie cele
Prawda jest taka, że albo my zaplanujemy swoje życie, albo inni zrobią to za nas. Którą opcję wybrać?
Myślę, że ta pierwsza jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna. I właśnie
dlatego warto pytać samego siebie o
to, co jest dla mnie ważne, co chcę w
życiu robić, jak moje życie powinno
wyglądać. W ten sposób nadajemy
naszej egzystencji sens i kierunek.
Poniższe pytania pomogą nam wytyczyć sobie życiowe cele:
Co jest dla nas w życiu ważne?
Co chcemy osiągnąć?
Co chcemy robić i jacy chcemy być?
Jakie umiejętności i cechy charakteru chcemy rozwinąć?
Stosujmy metodę małych kroków
Na szczęście, na zmiany w naszym
życiu nigdy nie jest za późno. Warto
przy tym pamiętać, że czasami mniej
znaczy więcej. Że lepiej powolutku,
a systematycznie, niż z wielkim hukiem, ale za to raz na rok i bez wielkiego efektu. Trening czyni mistrza,
a bez pracy nie ma kołaczy – jak to
mądrzy mówią. A zatem zacznijmy.
Gdy już zrobimy pierwszy krok, potem pójdzie gładko. Czy to z nauką
języka czy z poszukiwaniem pracy. A
jeśli do tej pory zaczynaliśmy dzień
z kwaśną miną, od jutra zacznijmy
od uśmiechu. Uśmiech, to naprawdę
dobry początek dnia
Aleksandra Szewczyk,
psycholog

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
• Psycholog polski, konsultacje, tel.: 0493 620 529
• Szukam korepetycji z języka angielskiego, tel.: 0466.196.802
• Samochodem osobowym zawiozę i przywiozę z lotniska oraz z imprez
okolicznościowych. W każdy weekend i w tygodniu po godz.18,
tel.: 0465.798.575
• Pomoge w nauce jezyka niderlandzkiego w zamian za pomoc w pracy
domowej, tel.: 0484,856.864
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Przegląd
prasy
polskiej
W aptekach będą tylko leki
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad
projektem, według którego od 2017
roku w aptece nie będzie już można
kupić kosmetyków, suplementów
diety czy narzędzi do pielęgnacji i
urody. Według Ministerstwa odciąży to farmaceutów od roli sprzedawców i będą oni mogli skupić swoją
uwagę na pacjencie. Dodatkowo
zmiany będą miały na celu wzmocnienie rodzinnych aptek lokalnych.
Resort chce też wprowadzenia ograniczenia sprzedaży leków w sklepach i na stacjach benzynowych.
fakty.interia.pl
Polacy nie chcą uchodźców
67 proc. Polaków sprzeciwia się
przyjmowaniu przez nasz kraj
uchodźców z Bliskiego Wschodu i
Afryki, przybywających do krajów
UE. Za przyjmowaniem uchodźców
jest 28 proc., a 5 proc. nie ma opinii
– wynika z sondażu CBOS.
Na przyjmowanie przez Polskę
uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi nie zgadza się 52
proc., aprobuje to 44 proc., a 4 proc.
nie ma zdania. Spośród aprobujących, 40 proc. uważa, że nasz kraj
powinien udzielać im schronienia
jedynie do czasu, kiedy będą mogli
wrócić do swojego kraju, a 4 proc.
zgadza się również na ich osiedlanie
się w Polsce na stałe.
Zdaniem CBOS przychylny jest zaś
stosunek do przyjmowania mieszkańców wschodniej Ukrainy, uciekających z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Udzielenie im
w Polsce azylu aprobuje 57 proc.,
czemu przeciwne jest 38 proc., a 6
proc. nie ma zdania.
Przeciwni przyjmowaniu przez
Polskę uchodźców, częściej niż
inni, są ludzie w wieku 18-34 lat,
mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym
zawodowym, osoby o najniższych
dochodach. Aprobatę, częściej niż
sprzeciw wyrażają osoby w wieku
45-64 lat, najlepiej wykształceni,
mieszkańcy dużych i największych
miast, uzyskujący najwyższe dochody, identyfikujący się z polityczną
lewicą i nieuczestniczący w praktykach religijnych. Osoby o poglą-

latek zaprezentował model bramy
wjazdowej. Chłopiec będzie chodził
na zajęcia ze studentami 1 i 2 roku
kierunku mechatronika. Uczyć się
będzie fizyki, matematyki, robotyki,
techniki wytwarzania i montażu.
wp.pl

dach lewicowych oraz centrowych
w większości akceptują udzielanie
uchodźcom azylu. Zwolennicy prawicy oraz osoby, które nie potrafią
określić swoich poglądów, z dezaprobatą odnoszą się do przyjmowania uciekinierów z rejonów konfliktów – podkreśla CBOS.
rmf24.pl
500 plus nie tylko dla Polaków
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie uchylił decyzję o odmowie przyznania świadczenia 500
plus cudzoziemce, której nadano
status uchodźcy. Sprawa dotyczyła
uchodźczyni z Azji Środkowej, która w kwietniu br. złożyła wniosek o
przyznanie świadczenia 500 plus na
czworo dzieci. Prezydent Warszawy
odmówił udzielenia cudzoziemce
tej formy wsparcia, wskazując, że
na jej karcie pobytu nie zamieszczono adnotacji „dostęp do rynku
pracy”, co jest warunkiem przyznania tego świadczenia. Cudzoziemka
odwołała się od tej decyzji i sprawa
trafiła do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie. W
ocenie sądu, zgodnie z Konwencją
o prawach dziecka, we wszystkich
działaniach dotyczących dzieci
sprawą nadrzędną powinno być
najlepsze zabezpieczenie interesów
dziecka. Po uprawomocnieniu się
tego wyroku, prezydent Warszawy
będzie zobowiązany do przyznania
uchodźczyni świadczenia 500 plus
na jej małoletnie dzieci.
fakty.interia.pl
Najmłodszy student w Polsce ma 9
lat i studiuje mechatronikę
Kamil Wroński, uczeń 4 klasy szkoły
podstawowej nr 21 w Lublinie, odebrał symboliczny indeks i złotą legitymację Politechniki Lubelskiej.
Tym samym został najmłodszym
„studentem” w Polsce.
Ze wszystkich zajęć najbardziej
zainteresowało Kamila wirtualne
modelowanie 3D. W ramach zajęć
z podstaw programowania sterowników przygotował między innymi
odbiornik na pilota, sterownik logiczny i sterownik silnika.
Podczas uroczystości odebrania
legitymacji i indeksu dziewięcio-

Rośnie liczba legalnych aborcji
Każdego dnia w Polsce dokonuje
się średnio trzech legalnych aborcji.
Niemal wszystkie są przeprowadzane ze względu na wady płodu.
Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają dokonać aborcji w trzech
przypadkach: gdy zagrożone jest
życie lub zdrowie matki, gdy ciąża
jest skutkiem przestępstwa (gwałt,
kazirodztwo, wykorzystanie seksualne nieletniej), lub też gdy badania
medyczne wykazują „prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego
życiu”.
W ostatnich latach liczba legalnych
aborcji rośnie. W 2014 r. zarejestrowano 977 zabiegów przerwania ciąży. Znów dominowała przesłanka
ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu — z tego powodu wykonano 927 zabiegów. Ze względu
na zagrożenie życia lub zdrowia kobiety ciężarnej wykonano 48 aborcji. Odnotowano 2 przypadki przerwania ciąży, która była skutkiem
przestępstwa.
onet.pl
Biedny emeryt to stereotyp
Większość emerytów ma do dyspozycji więcej pieniędzy niż rodziny z
dziećmi – pisze „Rzeczpospolita” powołując się na dane GUS, z których
wynika, że w 2015 roku emeryt miał
miesięcznie do wydania 1791,91 zł.
Z kolei według ZUS, przeciętna
emerytura to obecnie 2023,45 zł.
Minimalne świadczenie (do 882,56
zł) pobiera zaś 3,7 proc. emerytów.
Gazeta wskazuje, że dochody emerytów są o przeszło 400 zł większe
niż w przypadku rodzin z dziećmi.
Jak jednak czytamy na łamach
dziennika, sytuacja emerytów jest
zróżnicowana, przez co w grupie
tej jest wiele nierówności. „Młodzi
emeryci cieszą się lepszym zdrowiem. W dodatku częściej niż w
wieku późniejszym żyją jeszcze w
związku, więc mają do dyspozycji
dwa świadczenia. Problemy zaczynają się około osiemdziesiątki, gdy
pieniędzy jest mniej, a wydatki na
zdrowie rosną”.
„Rzeczpospolita”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska,
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Akcja „Zapal Znicz Pamięci!”
Żołnierz nie umiera ...
tylko odchodzi na wieczną wartę.
Pamiętamy!
Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych.
Wyrażamy ją, idąc na groby naszych bliskich 1-2 listopada
i zapalając na nich znicze czy kładąc kwiaty. W tym miesiącu, skłaniającym do zadumy nad życiem i śmiercią, nie można zapomnieć również o tych, którzy oddali
życie, broniąc wolności Polski i całej Europy w czasach wojny. Z myślą o nich Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. gen. St. Maczka w Antwerpii opracował przewodnik zawierający opis największych belgijskich cmentarzy
wojskowych, na których spoczywają polscy żołnierze – zarówno polegli na polu bitwy, jak i zmarli już po wojnie
weterani. Przewodnik ten dostępny będzie w wersji elektronicznej na stronie internetowej naszej szkoły: http://
www.szkolapolska.be/.
Zachęcamy wszystkich, którzy mają czas i ochotę, do skorzystania z zawartych tam informacji, odwiedzenia wspomnianych cmentarzy i do oddania czci polskim bohaterom poprzez zapalenie znicza na ich grobach. Pokażmy,
że mimo tego, iż żyjemy w czasach pokoju, pamiętamy i jesteśmy wdzięczni za ich walkę i trud.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Od początku roku szkolnego 2016/17 nasza szkoła uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
Jest on realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Głównym celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ułatwienie im dostępu do
ciekawych książek oraz uatrakcyjnienie oferty biblioteki szkolnej przez zwiększenie liczby nowości wydawniczych w jej zbiorach.
W ramach tego Programu biblioteka w naszej placówce otrzymała we wrześniu 2016 r. książki oraz audiobooki
przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Zostały one wybrane spośród najnowszych pozycji książkowych wydanych
w Polsce tak, aby wszyscy nasi podopieczni, zarówno mali jak i ci nieco starsi, znaleźli sobie coś ciekawego do
poczytania. Książeczki, jak zauważamy, cieszą się wielkim powodzeniem i są chętnie wypożyczane przez naszych
uczniów.
Dodatkowo w ramach Programu w naszej szkole odbywać się będą różne zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów książką oraz czytaniem. Organizowane będą konkursy, warsztaty oraz projekty. Najbliższym z nich jest
akcja: Poczytaj mi starszy kolego…
Mamy nadzieję, że udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa pomoże nam sprawić, by uczniowie
chętniej sięgali po książki nie tylko teraz, ale również w dorosłym życiu.

Chwała Bohaterom!

….Bo wolność – to wśród mądrych ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.
Wolność – to królestwo dobrych słów,
Mądrych myśli, pięknych słów, to wiara w ludzi…

Tymi słowami 25 września 2016 r. w Lommel rozpoczął się występ uczniów SPK w Antwerpii na uroczystościach
upamiętniających wyzwolenie Belgii przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława
Maczka. W swoim wystąpieniu uczniowie: Agata Szwedo, Vincent Doggen oraz Kacper Basak oddali w imieniu
całej społeczności szkolnej hołd wszystkim żołnierzom „Czarnej Dywizji”, którzy odeszli na wieczną wartę.
Następnie delegacja uczniów naszej szkoły złożyła wieniec pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy.
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Lata 1830-1831 zapisały się w historii Europy
jako wyjątkowo niespokojne, burzące dotychczasowy ład ustalony piętnaście lat wcześniej
podczas Kongresu Wiedeńskiego. Koniec lipca
1830 to czas rewolucji we Francji, sierpień i wrzesień – rewolucji w Brukseli, listopad następnego
roku – powstanie w Polsce. Europejskie narody
domagały się państw narodowych i buntowały
przeciw narzuconym dynastiom.
W historii Polski i Belgii listopad jest miesiącem
szczególnym. W obu tych krajach miały miejsce
wydarzenia, które znacząco wpłynęły na ich dalsze losy.

11 listopada – Narodowe Święto
Niepodległości
Polska zniknęła z mapy Europy
i świata w 1795 roku, gdy Rosja,
Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru naszego kraju. Kiedy w
1914 roku wybuchła I wojna światowa, po raz pierwszy od ponad
stu lat, polscy zaborcy: Niemcy,
Austro-Węgry i Rosja, stanęły przeciwko sobie. Dla Polaków ten fakt
znaczył bardzo wiele. Zyskali nie
tylko nadzieję, ale i szanse, żeby
zawalczyć o odzyskanie niepodległości.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli było
procesem stopniowym, a wybór 11
listopada 1918 roku był nieprzypadkowy. W tym dniu Rada Regencyjna
złożyła na ręce Józefa Piłsudskiego
pełnię władzy wojskowej. Tego dnia,
po kapitulacji Niemiec na froncie
zachodnim, zakończyła się I wojna
światowa.

Źródło: www.polskaszkolaglasgow.co.uk

Spory o datę odrodzenia państwa
polskiego toczyły się przez lata.
Dzień 11 listopada ustanowiono
świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.
Przed II wojną światową święto obchodzono tylko dwa razy – w roku
1937 i 1938. W 1945 roku listopadowe święto zostało zniesione. W jego
miejsce wprowadzono 22 lipca.
11 listopada 1981 roku, po raz pierwszy w historii PRL, władze państwowe złożyły wieńce przed Grobem
Nieznanego Żołnierza, a data została
wpisana w kalendarz oficjalnie obchodzonych rocznic.
Opracowała:
Katarzyna Frankowska

Źródło: www.wikimedia.org
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Belgijska rewolucja wybuchła w operze

Źródło: www.voxeurop.eu

„Niema z Portici” (La muette de
Portici), to pięcioaktowa opera
z muzyką Daniela Aubera oraz
librettem Eugène’a Scribe’a i
Germaina Delavigne’a. Opowiada
o losach neapolitańskich rewolucjonistów. Dzięki właśnie tej operze rozpoczęła się rewolucja, która
doprowadziła do powstania niepodległego państwa belgijskiego.
Jednym z postanowień Kongresu
Wiedeńskiego z 1815 roku było przyłączenie Belgii do Holandii i utworzenie Zjednoczonego Królestwa
Niderlandów, nie licząc się przy tym
z opinią samych Belgów. Nowe państwo było rządzone dosyć nieudolnie przez słabego władcę, jakim był
Wilhelm I, który ograniczał swobody obywatelskie Belgów.
Społeczne niezadowolenie rosło i
wystarczyła iskra, żeby nastąpił wybuch. Belgowie, dążący do pozbycia
się holenderskiego jarzma, znaleźli
dla swojej rewolucji wyjątkową oprawę.
25 sierpnia 1830 roku w operze
brukselskiej świętowano 50. rocznicę urodzin znienawidzonego w
Belgii Wilhelma I. Z tej okazji wystawiona została „Niema z Portici”.
Kiedy ze sceny padły słowa mówiące
o miłości i wolności ojczyzny, publiczność tak wzięła je sobie do serca,
że ludzie poderwali się z miejsc i nie
czekając na koniec przedstawienia
wyszli na ulice i udali się pod siedzibę rządowej gazety „Le National”.
Tłum zaatakował redakcję i pobliski
komisariat policji.
Następnego dnia rozruchy ogarnęły
dzielnice robotnicze. Rewolucjoniści
przejęli magazyny broni, niszczyli fa-

bryki i maszyny. Po
kilku dniach lud
Brukseli przypuścił atak na ratusz
miejski i rozbroił
gwardię mieszczańską. W odpowiedzi Wilhelm I
wysłał do Belgii
holenderską armię
pod dowództwem
młodszego syna –
księcia Fryderyka,
ale jego nieudolność spowodowała, że sytuacja
szybko zmieniła
się na korzyść powstańców.

zmianom politycznym w Europie.
Kiedy w Polsce wybuchło Powstanie
Listopadowe przeciwko Rosji,
szanse Belgów na utrzymanie niepodległego państwa znacznie się
zwiększyły, a Polacy stali się ich
naturalnymi sojusznikami.

26 września powstał rząd tymczasowy, który w swoim pierwszym
dekrecie zwolnił żołnierzy belgijskich z przysięgi wobec Wilhelma
I. Następnego dnia armia holenderska wycofała się z Brukseli.

Polscy oficerowie w armii belgijskiej
Po klęsce powstania listopadowego,
w obawie przed represjami ze strony carskiej Rosji, nastąpiła w Polsce
masowa emigracja na Zachód.
Wielu Polaków schroniło się na terenie Belgii; byli wśród nich także
oficerowie i żołnierze mający bojowe doświadczenie z czasów wojny
z Rosją. Polacy składali przysięgę
na wierność królowi Leopoldowi
I, ale zachowywali swoje stopnie i
starszeństwo z polskiego wojska.
Szacuje się, że w armii belgijskiej
służyło co najmniej kilkudziesięciu
polskich oficerów i podoficerów
wszystkich broni.

Na początku listopada 1830 roku
prawie całe terytorium Belgii znalazło się w rękach powstańców, co
wywołało niemałe zdumienie ówczesnej Europy, albowiem armia holenderska miała opinię doskonałego
wojska. Wilhelm I nie wziął jednak
pod uwagę determinacji Belgów i
nie miał pojęcia, jak wiele nienawiści, gniewu, żalu i pretensji nagromadziło się w Belgach podczas 15
lat holenderskiego panowania.
18 listopada 1830 roku Belgowie
ogłosili niepodległość. Dwa miesiące później wielkie europejskie
mocarstwa zgodziły się uznać niepodległość Belgii pod warunkiem,
że będzie krajem neutralnym i pozostanie poza strefą wpływów każdego
z nich.
Belgowie w bardzo krótkim czasie
opracowali konstytucję, uważaną
za jedną z najbardziej demokratycznych i nowoczesnych w Europie.
Ustawa wprowadzała monarchię
parlamentarną, władzę wykonawczą oddawała w ręce dziedzicznego
króla, który miał prawo mianowania
rządu. Respektowała także zasadę
równości wszystkich wobec prawa.
Niepodległa Belgia a sprawa polska
Nowe państwo belgijskie obawiało
się militarnej interwencji ze strony Holandii – która nie mogła się
pogodzić z utratą terytorium – albo Rosji przeciwnej jakimkolwiek

Zarówno prasa belgijska jak i zwykli
obywatele przez całą wojnę polsko-rosyjską uważnie śledzili przebieg
walk kibicując Polakom. Ze smutkiem reagowali na okrucieństwa
wojsk carskich, z radością zaś przyjmowali nawet najdrobniejsze sukcesy polskich powstańców. Jednak
walczący w osamotnieniu Polacy, w
starciu z potężną Rosją, skazani byli
na porażkę.

W Belgii brakowało nie tylko oficerów, ale również samych żołnierzy.
I tak powstał projekt stworzenia polskiego legionu. Niestety, francuski
król Ludwik Filip nie wydał zgody
na rekrutację do armii belgijskiej
Polaków przebywających na terenie
Francji. Sprzeciwiły się także Prusy,
Austria i Rosja.
4 lipca 1839 r. król Leopold I mianował gen. Jana Skrzyneckiego
belgijskim wodzem naczelnym. W
odpowiedzi Rosja i jej sprzymierzeńcy zawiesili stosunki dyplomatyczne
z Belgią. Ostatecznie polski generał
stanowiska nie otrzymał, pozostając
w dyspozycji rządu. Stosunki belgijsko-rosyjskie zostały unormowane
dopiero w 1853 r., po zakończeniu
służby wojskowej przez Polaków.
Opracowała:
Karolina Morawska
Źródła:
msz.gov.pl
„Belgia” – Józef Łaptos
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Powstanie listopadowe 1830-1831 r.
Przyczyn wybuchu powstania listopadowego należy upatrywać w
sytuacji, jaka panowała w Europie
Zachodniej przed jego wybuchem.
Odzyskanie niepodległości przez
Greków, Belgów oraz wybuch rewolucji we Francji spowodowały,
że nastrój rewolucyjny zapanował
także w Warszawie.
20 listopada 1830 roku ogłoszono
carski rozkaz o mobilizacji wojsk
rosyjskich i polskich. Polacy obawiali się, że ich wojsko zostanie
użyte poza granicami kraju do
tłumienia ruchów rewolucyjnych,
zaś nieobecność polskiego wojska
w kraju car może wykorzystać do
zniesienia autonomii Królestwa
Polskiego. Ponadto w listopadzie
policja wpadła na trop organizacji
sprzysiężonych, co groziło aresztowaniami jej członków.
Noc listopadowa
29 listopada o godzinie 18:00 podporucznik Piotr Wysocki wszedł do
Szkoły Podchorążych Piechoty w
Łazienkach i wyprowadził kadetów
pod pomnik Jana III Sobieskiego.
Ruszyli na Belweder, w którym
urzędował Wielki Książę Konstanty
– gubernator wojskowy Królestwa
Polskiego. Kadeci chcieli dokonać
zamachu na znienawidzonego namiestnika cara. Inne oddziały miały
za zadanie zajęcie koszar rosyjskich
i rozbrojenie znajdujących się tam
żołnierzy.
Niestety plan ten nie został w pełni zrealizowany. Konstanty zdołał
uciec, nie powiodło się również
zaskoczenie oddziałów rosyjskich.
Spiskowcy pod wodzą Wysockiego
ruszyli na Stare Miasto, wzywając do
walki ludność Warszawy. Przyłączyli
się głównie rzemieślnicy i biedota
miejska oraz nieliczne oddziały wojskowe, z pomocą których zdobyto
Arsenał.
W ciągu nocy i następnego dnia
uzbrojona ludność stolicy i część
wojska polskiego, która opowiedziała się po stronie powstańców,
opanowały Warszawę. Wojsko polskie pozostające przy Konstantym
oraz oddziały rosyjskie wycofały się
do Wierzbna. Gdy osłabły pierwsze
nastroje rewolucyjne, kierownictwo
nad powstaniem przejęła skłonna
do kompromisu arystokracja.
Doszło do utworzenia Rządu Tymczasowego z Adamem Czartoryskim

na czele. Negocjacje z Rosjanami
zakończyły się postanowieniami, iż
wojska polskie wrócą do Warszawy,
a Wielki Książę Konstanty wraz z oddziałami rosyjskimi opuści granice
Polski.
5 grudnia Józef Chłopicki ogłosił się
dyktatorem i rozpoczął rokowania z
carem, który nie zgodził się na żadne
warunki Polaków i domagał się bezwarunkowej kapitulacji Warszawy.
Chłopicki podał się do dymisji.
Pod koniec stycznia sejm powierzył
kierowanie powstaniem nowemu
Rządowi Tymczasowemu.
25 stycznia 1831 sejm ogłosił detronizację cara Mikołaja I oraz dynastii
Romanowów. Przestały obowiązywać te artykuły, które dotyczyły unii
z Rosją. Najwyższa władza spoczywa-

zygnował z dalszego szturmu.
Po zwycięstwie pod Olszynką
Grochowską naczelnym dowódcą
wojsk został generał Jan Skrzynecki.
W dniu 26 maja w bitwie pod
Ostrołęką wojska polskie poniosły
sromotną klęskę.
15 sierpnia w Warszawie doszło do
wielkich manifestacji. Władzę nad
wojskiem przejął Jan Krukowiecki,
który surowo rozprawił się z uczestnikami rozruchów, a wobec dwukrotnej przewagi Rosjan chciał
kapitulować. Dopiero na wyraźne
polecenie sejmu przystąpił do obrony stolicy.
Atak na Warszawę nastąpił 6 września. Decydująca walka została stoczona o Wolę, której bronił generał Józef Sowiński.
Mimo pełnej poświęcenia postawy
wojska polskiego
pierwsza linia fortyfikacji znalazła się
w rękach wroga, a
generał Sowiński
poniósł śmierć.

Kapitulacja stolicy
nastąpiła 8 września. Gotowych do
walki było jeszcze
kilkadziesiąt tysięcy
żołnierzy, znacznie
Marcin Zaleski, Cykl Listopadowy, Wzięcie Arsenału, 1830 więcej niż w moŹródło: www.niezwykle.com mencie wybuchu
powstania, jednak
ła w rękach sejmu. W skład sejmu dowództwo nie poprowadziło ich
weszli również delegaci z Litwy i do walki. Powstanie zakończyło się
Ukrainy. Polskę uznano za monar- 21 października 1831 roku.
chię konstytucyjną.
Klęska powstania listopadowego
Wojna polsko-rosyjska
spowodowana była bierną postawą
Rozpoczęła się na początku lute- dowódców, nieprzeprowadzeniem
go 1831 roku wkroczeniem na te- reform społecznych, przewagą liczb
ren Królestwa Polskiego carskiej rosyjskich, brakiem pomocy ze stroarmii liczącej około 115 tysięcy ny państw Europy Zachodniej oraz
pod dowództwem Iwana Dybicza. tym, że nie objęło wszystkich ziem
Naprzeciwko niej stanęła licząca polskich.
niespełna 50 tysięcy armia polska.
Celem Dybicza było zdobycie Po upadku powstania nastąpiło
Warszawy i szybkie zakończenie ograniczenie autonomii Królestwa
wojny. 14 lutego generał Józef Polskiego. Zniesiono polski sejm i
Dwernicki pokonał wojska wroga samorządy, zlikwidowano polskie
pod Stoczkiem. Zwycięstwo to mia- szkolnictwo wyższe a 11 tys. ludzi,
ło znaczenie tylko moralne, ponie- opuściło kraj i udało się na tzw.
waż nie zatrzymało ofensywy rosyj- Wielką Emigrację.
skiej. Złamała ją dopiero bitwa pod
Olszynką Grochowską (25 II 1831).
Opracowała: Ewa Janik
W jej wyniku wojska polskie wycofały się pod warszawską Pragę, a Na podstawie: polskieradio.pl, porDybicz, wskutek ciężkich strat, zretalwiedzy.onet.pl, edulandia.pl
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Wyszperane z sieci

Drogi rodzicu, tego nie wolno zabraniać dziecku!
Jesteś pewny, że nie przesadzasz z zakazami?
emocje, zmartwienia i radości. Nie
panikujmy, że maluch się ubrudzi,
pomaluje stół itp. Przecież to wszystko łatwo da się posprzątać, a i maluch, gdy skończy już swoje dzieło,
powinien potem w tym pomóc.
Je samodzielnie
Nauka samodzielnego jedzenia to
dla dziecka, jedno z pierwszych zadań wymagających od niego koncentracji i cierpliwości. Nie zabieraj mu tego! By mogło naprawdę
poczuć: „sam daję radę!”. Uzbroimy
się w cierpliwość – tak, wiem, że to
bardzo trudne, ale się opłaca. Chyba
nie chcecie karmić czterolatka? A
znam takie przypadki i nie są one
rzadkością. Przy dwójce albo trójce
takich maluchów, sama nie zjesz
nic, bo za bardzo będziesz zajęta
napełnianiem ich brzuszków.

Źródło: www.mamadu.pl

Dzieci muszą przestrzegać pewnych zasad, a naszą rolą jest przygotowanie ich do życia w dorosłym świecie, ale… Nie możemy
im odbierać radości z dzieciństwa!
Niestety, zdarza nam się czasami
zagalopować z ilością wypowiadanych reprymend: „Nie rób tego”,
„nie wolno”, „powiedziałam, nie!”,
„zostaw!”. Czasami ponoszą nas
emocje i zapominamy, że lepiej
jest tłumaczyć, niż próbować egzekwować tu, teraz, natychmiast.
Jednak są sytuację, w których w
ogóle powinniśmy zrezygnować z
prób musztrowania malucha.
Krzyczy, piszczy i szaleje
Dziecko w ten sposób rozładuje
energię i wyraża siebie! Nie zabraniaj mu wyrażać głośno swojej radości. Staraj się dać mu swobodę w
eksponowaniu emocji, zwłaszcza w
domu czy w miejscu przeznaczonym
do zabawy. – Nie krzycz, nie piszcz,
bo inne dzieci się mogą wystraszyć,
no już się uspokój” – powiedziała
pewna mama do swojej dwulatki,
wyrażającej swój zachwyt wysokimi piskami nad babką z piasku. Nie
dajmy się zwariować, nie strofujmy
dzieci na każdym kroku. Oczywiście,
inaczej należy postępować w przypadku ataku histerii w miejscu publicznym. Takie zachowanie jest jak
najbardziej nie na miejscu i o tym
trzeba z dzieckiem rozmawiać. Ale

błagam, nie strofujmy dziecka gdy
pełne entuzjazmu, z uśmiechem na
ustach gania się po domu z rodzeństwem.
Maluje, rysuje, wycina
Nie ingeruj, kiedy twoje dziecko
daje upust swoim pokładom kreatywności. To niezwykle rozwija jego
wyobraźnię i pomaga uwolnić emocje. Nie podsuwaj mu odpowiednich
kolorów, np. zielonego, do rysowania trawy, a niebieskiego do nieba.
Niech będzie fioletowe, czerwone,
żółte, takie jak chce twoje dziecko.
To jego wizja świata, otaczającej go
rzeczywistości, którą potem wspólnie możecie odczytywać, analizować. W rysunkach dziecka są ich

Wspina się, fika i wariuje
Spadniesz, uderzysz się, to za wysoko, ubrudzisz spodenki, czy – o
zgrozo! – Za bardzo się spocisz!
Dziecko nie czuje lęku, chce próbować wszystkiego, zwłaszcza na placu zabaw, gdzie jest mnóstwo dla
niego atrakcji. A jeśli się boi, np.
mocnego huśtania czy wysokości
jakiejś wymyślnej konstrukcji, to z
pewnością to zauważymy, albo samo
da nam znać. Poza tym odwaga jest
ogromną zaletą! Ale tak samo jak
umiejętność dbania o własne bezpieczeństwo. Dlatego nasza w tym
rola, żeby nauczyć dziecko korzystania z tych wszystkich wspaniałości.
A najlepiej pokażmy to i owo, co na
danym przyrządzie robić można i jak
należy robić to prawidłowo.

Źródło: www.osesek.pl
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Ogląda bajki
Ach, te bajki. Temat kontrowersyjny. Wiadomo, że nie wolno z nimi
przesadzać i wypadałoby się postarać wybierać te najbardziej wartościowe i po prostu ładne, a nie serwować wszystko jedno co i jak leci
na kanałach dla dzieci – gdzie już
najbardziej zatrważająca jest ilość reklam. Ale co złego jest we wspólnym
oglądaniu bajki w czwartkowe deszczowe popołudnie? Ano, nic. Poza
tym jest mnóstwo pięknych historii,
które my, rodzice, kochamy.
Zresztą dla takiego przedszkolaka
czy szkolniaka ważne jest również
to, by móc z rówieśnikami o nich
pogadać.
Pomaga
Wynika to z jego potrzeby bycia
użytecznym, pragnienia poczucia
się ważnym, a właściwie, że to co
robi jest ważne, i że od niego także
dużo zależy. Powodem jest też chęć
otrzymania nagrody, chociażby w
postaci pochwały. Absolutnie nie
wolno dziecku zabraniać wykonywania prac domowych! Nie robicie tak?
Zachęcacie? Na pewno? A ile razy
zdarzyło wam się wziąć odkurzacz,
bo zrobicie do lepiej, dokładniej?
A ile razy poukładałaś zabawki, bo

Źródło: www.babyonline.pl

zrobisz to szybciej? A kto ostatnio u
was posprzątał po kolacji? Ty, mąż?
Nie bój się, że poleci jakiś talerz,
że resztki wylądują obok kosza na
śmieci zamiast w nim. Czy naprawdę to takie ważne, że dzieci pójdą
do łóżek te 15 minut później? Myśl
perspektywicznie, bo za kilka lat mo-

żesz mieć leniucha, który nie będzie
potrafił ogarnąć podstawowych rzeczy wokół siebie. I najważniejsze: nie
zapominaj dziecku podziękować.
Nawet jeżeli narobi więcej bałaganu,
niż faktycznie pomoże przy mieszaniu naleśnikowego ciasta. Doceniaj
jego chęci.
www.mamadu.pl

36

Antwerpia po polsku

listopad 2016

Z bloga wesołej emigrantki

Bo ja mam skrzydła, głuptasie!
W tym tygodniu znowu mi się baterie do zera rozładowały i w piątek
wieczorem padłam jak nieżywa.
Chyba miałam gorączkę, bo woda pod prysznicem, która ma z 50
stopni, wydawała mi się za zimna,
a Młody mówił „ale jesteś ciepła,
mamusiu” gdy mnie przytulał. Tak
to jest zwykle po dniach z napiętym
harmonogramem, zwłaszcza gdy
nie wszystko idzie, jak sobie człowiek zaplanuje.
Gdy popatrzyłam w poniedziałek na
kalendarz, wszystko wyglądało na
dobrze rozplanowane, każdy wiedział, co ma robić i w sumie do środy
wszystko szło jak z płatka. Schody
zaczęły się w czwartek.
Po szkole tata miał odebrać dziewczyny i zawieźć je do dentysty, musiały więc rano jechać do szkoły
autobusem. Wypadły z domu po
rowery, żeby podjechać na przystanek, po czym Młoda wróciła z informacją, że łańcuch spadł. Patrzę,
i faktycznie, nie dość że
spadł z obydwu stron, to
jeszcze się zaklinował za
tylnymi zębatkami. Lubię
takie prezenty.
To nawet wyjaśnia fakt, dla
którego we wtorek Młoda
wyłożyła się na rowerze
pod domem i obdarła
łokieć oraz kolano, że o
jeansach nie wspomnę.
Tyle że cholera jasna ja w
jasnych portkach, ciemna
noc, a w szopie nie ma
tymczasowo światła, czyli
narzędzia żadnego nie znajdę, żeby
sobie pomóc, a tu autobus za moment odjeżdża, no a jeszcze Młody
do odtransportowania do szkoły…
Wkurzyłam się i kazałam Młodej
zostać w domu (do przystanku jest
2 km, więc na nogach nie dobiegnie w ostatniej chwili), no ale nic
nie straciła, bo za 10 minut przyszła
Najstarsza i oświadczyła, że roboty
drogowe doszły do drugiego przystanku i w najbliższych dniach autobus już tam nie przyjedzie.
No i co zrobisz? – Nic nie zrobisz!
Napisałam sms do taty, że wszystkie
trzy dzieciaki zostawiam w domu, żeby nie jechał do centrum na darmo,
i poszłam do roboty. Po południu się
zorientowałam, że nie słyszałam, co

by mi raport dostarczenia wiadomości przyszedł. Gdy zadzwoniłam,
automat mi powiedział, żebym zostawiła wiadomość, bo numer nie
odpowiada. Jaja jak berety.
Tata czekając w umówionym miejscu na dziewczyny, dopiero w tym
momencie wpadł na pomysł, żeby
zrestartować telefon, a ten udawał, że działa, chociaż nie działał.
GROTE DIKKE PECH – jak mówią
młode. Ja już w tym czasie wyszłam
z biblioteki po odrobionym wolontariacie i czekałam pod gabinetem zębowróżka. Moi spóźnili się 15 minut.
I weź się tu człowieku nie stresuj.
Wizytę miały obie na raz, bo dentysta ma dwa fotele – jednej naprawiał,
drugiej wyrywał mleczaki. – Tak na
zmiany. Tak, moja jedna kobitka
miała jeszcze większość mleczaków.
Wczoraj miały drugą wizytę. Jedna
ma przyjść za pół roku, druga za rok.
Ale jak M usłyszał cenę tych wizyt,
to struchlał – bagatela 700 (słownie:
siedemset) euro. Na szczęście do 18

roku życia koszty leczenia zębów są
zwracane w 100%. Niemniej jednak
szczęka opada.
Ostatnio mieliśmy trochę pochmurne i mgliste dni, co o tej porze roku
znaczy, że o ósmej rano jest jeszcze
ciemna noc. Gdy wychodzimy do
szkoły i pracy, jeszcze księżyc się z
nas śmieje, bo słonko ciągle śpi za
górami i lasami. Dlatego bardzo ważne jest, by przypominać dzieciom
o zakładaniu kamizelek odblaskowych, a przy rowerach im więcej
świateł, tym lepiej. Stary jak założy
kamizelkę, też mu korona ze łba nie
spadnie.
Dobrze, że wkrótce zmiana czasu i
rano znowu będzie rano a nie noc.

Wczoraj po pracy miałam rozmowę
z moją konsultantką, która:
- próbowała ustalić, czy dobrze wykonuję swoją pracę (przeprowadziła
więc wywiad z klientami – na szczęście większość nie miała żadnych zastrzeżeń i była zadowolona z mojej
pracy);
- wypytała, czy nie robię rzeczy, których nie powinnam (typu mycie
samochodów, prace ogrodnicze,
prasowanie etc, od których to czynności sprzątaczki nie są), czy używam butów roboczych, które mi dali
(powiedziałam zgodnie z prawdą, że
oczywiście że nie, bo są bardzo niewygodne i można się w nich zabić);
- zapytała, czy interesują mnie kursy
(no ba – kurs na temat stosowania
różnych produktów i czyszczenia
różnych rodzajów powierzchni jak
najbardziej by mnie interesował,
zwłaszcza że to darmowe i za dojazd
też płacą) – mówiła, że często są różne kursy w Antwerpii, więc liczę, że
coś z tego będzie.
W sumie rozmowa krótka,
bo nie mam żadnych ważnych problemów z moją
pracą ani z klientami ani z
wypełnianiem czeków, ani
z używaniem elektronicznej
rejestracji, tyle że przez to
spotkanie musiałam znowu 30 kilometrów na rowerze przejechać, do tego nie
miałam czasu nic zjeść, a
po powrocie mój organizm
już niczego nie przyjmował
– potrzebował tylko spania.
Poszłam spać z wieczora
ubrana jak na zimę – tak
mi było zimno, ale wyspałam się
porządnie – od siódmej do siódmej
to 12 godzin.
Rano posprzątałam łazienkę i WC
(reszta była ogarnięta dokładnie w
środę, więc bez przesady), potem
zrobiłam czarownicę – dekorację
na Halloween. Gdybyście chcieli
zmałpować, to potrzebne wam będą
4 plastikowe doniczki, czarny worek
na śmieci na czarownicowe włosy,
stary pasek, czarna reklamówka
na rondo kapelusza, coś na szalik,
pistolet do kleju i/lub druciki do łączenia elementów.
Przyda się też kamur do obciążenia,
żeby się nie wywalała, gdy wiatr
przyjdzie, no i marker do namalowania twarzy.
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Później zajęłam się chwilę kucharzeniem, bo raz na kilka dni dobrze
zjeść jakiś normalny obiad. Nie zawsze można iść na łatwiznę i jeść
za 30 ojro u Donalda, a lepsze jadłodajnie są za drogie, żeby je często
odwiedzać, choć nie powiem to kusząca propozycja…
Upiekłam też szarlotkę z budyniem
(belgijskie budynie są idealne do tego celu, bo nie kurzą się w pieczeniu
i nie sztywnieją), gdyż jesienią potrzebujemy czegoś do kawy lub zamiast kawy jak to jest w przypadku
młodych. Po południu posprzątałam
wreszcie ogródek, tzn. przycięłam
żywopłot (i jak zwykle pokłułam
sobie dłonie tymi cholernymi tujami, bo rękawice gdzieś wsiąkły), i
posadziłam krokusy (lepiej późno
niż wcale). Teraz się relaksuję przy
kompie – piszę i słucham fletni pana z jub-jub. Lubicie fletnię pana
np. Zamfira czy bardziej naszego
Edwarda Simoniego?

problemach, które go nie dotyczą, a
które wzięte pod rozwagę mogą wykończyć nas psychicznie. – Może nie
jest tak?
Co robicie, jak macie czas? Czytacie,
oglądacie telewizję, słuchacie radia,
gadacie z sąsiadami, a tam zawsze
bieda, strach i tragedia, sodoma i
gomora, bo zamach gdzieś był, bo
autobus się rozbił, bo samolot spadł,
bo szaleniec latał z siekierą, bo ojciec matkę zamordował, bo nowego

A jak nas nie zamkną, to w weekend BĘDZIE SIĘ DZIAŁO, BĘDZIE
ZABAWA!
Młodzież organizuje STRASZNIE
fajny wieczór halloweenowy dla
swoich najlepsiejszych koleżanek,
czyli przerażające przebrania, okropne jedzenie, straszne historie,
upiorne dekoracje. Strach się bać.
Opowiem, czy się udało, o ile przeżyję oczywiście.
U nas nie można się nudzić. Jak
tylko zaczyna chociażby powiewać
nudą – wymyślamy zaraz jakieś zajęcie. Im więcej się ma na głowie,
tym łatwiej się żyje, bo człowiek nie
ma czasu na siedzenie i myślenie o

nuda i bezrobocie zdecydowanie nie
robi dobrze na psychikę, szkodzi też
zwykle otoczeniu.
Ja każdego dnia mam co wieczorem
opowiadać i z czego się pośmiać,
każdy dzień przynosi wiele nowych
wrażeń i atrakcji, a Wy?
A Młodemu dziś posunęłam „Mysz
Aniołka” na jub-jub – bajkę, którą lubiły dziewczyny i przyjęło się. Nawet
aż za bardzo. Gdy robiłam tujom za
fryzjera, przylatywał co chwila i pytał:
– Mamo, a wiesz co powiedział
Mysz-aniołek?
– No nie…
– Bo ja mam skrzydła TY
GŁUPTASIE! Hi hi hi
Parę minut później:
– A wiesz co powiedział teraz
Mysz-Aniołek?
– No…?
– „Mam dość TEGO GRUBEGO
GRUBASA!”.
Godzinę później, gdy właśnie
myłam łapy po robocie w ogródku, przyszedł z prośbą, by mu
rozpakować ciasteczko.
– A skąd ty masz takie ciasteczka? – zapytałam.
– No przecież wczoraj kupiliśmy
z tatą w sklepie, ty GŁUPTASIE.

Przyszły tydzień zapowiada się równie ciekawie, na szczęście do dentysty pójdę się tylko zapisać, bo tylko ja w tym roku zostałam z naszej
piątki bez przeglądu i ewentualnej
korekty uzębienia.
Mam też zarejestrować jedną córę
i małżonka do okulisty. Na wizytę
czeka się około 3 miesięcy, więc
raczej trzeba się jej spodziewać po
Nowym Roku. Tak więc nie tylko w
PL czeka się miesiącami na wizyty
u specjalistów. Mamy za to wizytę
u psychologa czy tam psychiatry,
choć bardzo wątpię, czy tego typu
znachorolog nam pomoże – bo niestety, ześwirowani się urodziliśmy,
ześwirowani umrzemy he he, hi hi,
ha ha. No ale pójdziemy poudawać
normalnych, może nic nie zauważą i nie zamkną nas w pokoju bez
klamek ani nie ubiorą w koszulki z
przydługawymi rękawkami.
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Bardzo fajna bajka, bardzo.
Polecam zwłaszcza takim dowcipnym gagatkom jak nasz :-)
A na koniec trochę jesieni i taka ciekawostka dla miłośników
grzybobrania.

wirusa odkryli, bo krowa z pięcioma
nogami się urodziła, bo asteroida leci z naszą stronę, a kosmitę widziano
w parku, bo ludzie plemniki mordują, bo ksiądz się przespał z kucharką,
bo sąsiadka już z szóstym w ciąży,
a na pustyni spadł śnieg… niebieski, szczekały ptaszki, ćwierkały
pieski, fruwały krówki nad modrą
łąką, z nieba świeciło zielone słonko
(fragm. wiersza J. Tuwima).
I tysiące innych mniej lub bardziej
ważnych problemów, które spędzają
sen z naszych powiek, gdy za dużo
nad nimi rozmyślamy i bierzemy
sobie do serducha. Niektórym to i
tych światowych problemów za mało, i zaczynają zaglądać sąsiadom do
ogródka czy sypialni i wymyślać niestworzone historie oraz włazić w ich
życie ze swoimi brudnymi buciorami i długim nosem. Wielu ludziom

W Belgii nie wolno zbierać
grzybów (tylko w wyznaczonych miejscach i w określonym czasie, a tam tylko ograniczoną ilość), grozi za to mandat
do 500€!
Jeżdżąc do pracy, mijam kilka
miejsc, gdzie rosną kozaki. Na początku było to dla mnie dziwne, że
tak sobie rosną i rosną, i nikt ich
nie zbiera, mimo że tymi ścieżkami
przejeżdża i przechodzi setki ludzi
dziennie, co w Polsce byłoby nie do
pomyślenia. Czasem fotografuję co
ładniejsze obiekty.
Niestety, czerwonych muchomorów
jeszcze nie ma, a one są najurokliwsze.
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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Zioła na przeziębienie i grypę
Na przeziębienie, na grypę, na kaszel, katar i inne objawy chorób
układu oddechowego, można stosować zioła, których działanie jest
naprawdę skuteczne, a przy tym
łagodne dla żołądka. Z ziół przyrządzamy napar do picia lub płukania jamy ustnej, syropy, a także
stosujemy je jako okłady.
Zioła na kaszel
Kaszel może być wynikiem wielu
chorób. Najważniejsze, żeby jak
najwcześniej zacząć go leczyć i nie
dopuścić do zaostrzenia choroby.
Zioła przeciwkaszlowe powinniśmy
stosować kiedy męczy nas suchy kaszel. Nie należy po nie sięgać, jeżeli
w oskrzelach jest obecna wydzielina.
Naturalne wyciągi z ziół zapewniają
działanie: przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, inhalacyjne oraz rozkurczowe. Przyczyniają się do łagodzenia objawów występujących podczas
suchego kaszlu i łagodzą przebieg
infekcji.
• Liść podbiału – łagodzi stany zapalne dróg oddechowych, działa
wykrztuśnie, przeciwskurczowo i
powlekająco. Odwar z 1 łyżeczki liści
zalać szklanką letniej wody i gotować do 30 minut pod przykryciem.
Po przestygnięciu odcedzić. Pić 2-3
razy dziennie wkrótce po przygotowaniu, jeszcze ciepły i niesłodzony.
• Korzeń i liść prawoślazu – działa
wykrztuśnie. Polecany jest przy drażniącym kaszlu, stanach zapalnych
gardła i krtani. Łyżkę zioła zalać
szklanką letniej przegotowanej wody. Wymieszać i pozostawić na 30
minut. Następnie przecedzić przez
płótno. Spożywać po łyżce płynu
kilka razy dziennie.
• Porost islandzki – łagodzi suchy
kaszel, długotrwale powleka i chroni
błonę śluzową gardła. Dostępny w
postaci syropu.
• Biedrzeniec anyż – sprawdza się
przy suchym kaszlu z małą ilością
śluzu. Olejek anyżowy może być
stosowany w ilości 3-5 kropel na łyżeczkę cukru jako lek wykrztuśny.
• Tymianek – ułatwia odkrztuszanie, wzmaga wydzielanie płynnego
śluzu rozrzedzającego zgęstniałą wydzielinę w gardle. Łyżkę ziół zalać
szklanką wrzącej wody. Po 15 minutach przecedzić. Pić po łyżeczce 1-2
razy dziennie.
• Babka lancetowata – działa wykrztuśnie. Do 100 g świeżych liści
babki lancetowatej dodać 100 ml
przegotowanej wody. Zmiksować. Z

miazgi wycisnąć sok, przecedzić i rozpuść w 100 g cukru.
Następnie postawić na małym
ogniu i ogrzać do wrzenia, ale
nie gotować. Pić po 1 łyżeczce
kilka razy dziennie.
Zioła na katar
• Mięta pieprzowa – olejek
z tej rośliny zawiera mentol,
który podczas wdychania rozrzedza wydzielinę z nosa przynosząc ulgę w katarze. Olejek
z mięty pieprzowej znajduje
się w herbatkach ziołowych,
maściach i sprayach do nosa
na katar.
• Tymianek – olejek z tymianku wykorzystany do inhalacji
pomoże przy katarze.
• Majeranek lub tymianek na
katar. – Łyżkę ziół zalać gorącą wodą
i parzyć pod przykryciem przez 20
minut. Pić szklankę naparu dziennie.
• Szałwia lekarska – inhalacja z mieszanki ziołowej (szałwii, z dodatkiem
macierzanki, rumianku, pędów sosny) pozwoli pozbyć się kataru.
• Rumianek pospolity – inhalacje
z rumianku udrożnią zatkany nos.
Napar z rumianku: 2 łyżki suszonego ziela wsypać do szklanki, zalać
wrzącą wodą i odstawić na 15 min.
Wymieszać go z litrem wody i wlać
do miski. Pochylić się nad miską,
nakryć głowę ręcznikiem i wdychać
unoszące się opary przez 15 min.
• Echinacea – zarówno liście, jak
i korzenie tej rośliny korzystnie
wpływają na pracę układu immunologicznego i łagodzą objawy kataru. Echinacea jest skuteczna nie
tylko w leczeniu kataru, ale i w jego
profilaktyce. Dostępna jest w formie
herbatek i doustnych suplementów,
które można zakupić w aptece bez
recepty.
Zioła, które łagodzą objawy przeziębienia i grypy oraz skracają czas
ich trwania:
• Jeżówka purpurowa pomaga utrzymać silny system odpornościowy i
chroni przed wirusami grypy. Sok
z jeżówki purpurowej pobudza aktywność komórek, które rozpoznają
i niszczą czynniki chorobotwórcze.
• Kwiaty czarnego bzu działają
przeciwgorączkowo, wykrztuśnie,
moczopędnie i napotnie. Owoce
natomiast posiadają właściwości
przeczyszczające, działają napotnie,
moczopędnie, przeciwgorączkowo i
przeciwbólowo, a także odtruwająco. Owoce czarnego bzu pomagają

Źródło: www.wyspa-kobiet.pl

zmniejszyć gorączkę, oczyścić krew
i komórki organizmu. Czarny bez
można bezpiecznie podawać dzieciom.
• Imbir lekarski jest od wieków stosowanym środkiem na różne dolegliwości. Działa przeciwzapalnie,
pomaga w leczeniu przeziębienia i
objawów grypy, sprawdza się przy
bólach głowy. Pobudza układ odpornościowy. Pomaga przy przeziębieniach, kaszlu, nieżytach gardła i
oskrzeli. Herbatka ziołowo-imbirowa
dla przeziębionych: plastry świeżego
imbiru i kilka pałeczek cynamonu
gotować na wolnym ogniu przez
około 20 minut.
• Andrographis paniculata – sprawdza się w leczeniu infekcji górnych
dróg oddechowych i zapaleniu zatok. Zmniejsza ból gardła, ból głowy,
kaszel, obniża gorączkę, skraca czas
trwania choroby. Stosować je 3 razy
dziennie jako wywar lub przyjmować w formie nalewki.
• Boneset – skuteczny w leczeniu
grypy, szczególnie w zwalczaniu gorączki. Zawiera ponad 20 cennych
składników i minerałów, między innymi wapń, żelazo, magnez, cynk,
witaminę A i C.
• Rumianek – najbardziej znane i
najczęściej wykorzystywane zioło.
Działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie.
• Bez czarny – działa przeciwzapalnie, napotnie i przeciwgorączkowo.
• Krwawnik pospolity – ma właściwości przeciwzapalne, działa
również napotnie. Dzięki temu jest
bardzo skuteczny w przeziębieniach
i grypie.
• Wiciokrzew – zioło skuteczne we
wczesnym leczeniu gorączki, bólu
gardła i bólów głowy wywołanych
przeziębieniem.
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• Dziewanna wielokwiatowa – wykazuje działanie wykrztuśne i przeciwwirusowe. Odwary i napary stosowane są w chorobach górnych
dróg oddechowych i mogą być
wykorzystywane do płukania jamy
ustnej i gardła.
• Lipa – napary zwiększają wydzielanie potu, poprawiają parowanie
i oddychanie przez skórę. Przede
wszystkim poleca się napotne działanie lipy. Połączenie właściwości
przeciwgorączkowych z właściwościami łagodzącymi nieżyt nosa
czyni lipę skutecznym środkiem w
leczeniu przeziębień i grypy. Napar
z lipy stosuje się trzy razy dziennie
po szklance napoju.
• Mięta pieprzowa – wyciągi z liści
mięty stosowane są w bólach gardła.
• Lebiodka pospolita – wyciągi z
ziela lebiodki działają odkażająco
i wykrztuśnie. Lebiodka wykorzystywana jest także do inhalacji w
stanach zapalnych górnych dróg
oddechowych i jako środek do płukania jamy ustnej.
• Krwawnik pospolity – wykazuje
działanie przeciwzapalne i rozkurczające.
• Wiązówka błotna – działa przeciwgorączkowo, napotnie, przeciwzapalnie, a także przeciwbólowo.
Tanie domowe sposoby, które pomogą w walce z przeziębieniem
(nie tylko ziołowe).
• Płukanie gardła kilka razy dziennie wodą utlenioną w proporcjach
pół szklanki letniej wody i dużą łyżką wody utlenionej.
• Płukanie kilka razy dziennie gardła solą. Łyżka soli i pół szklanki
letniej wody.
• Syrop z cebuli – łyżkę drobno
posiekanej cebuli wrzucamy do
rondelka, dodajemy łyżkę miodu i
trzymamy chwilę na ogniu, by miód
się rozpuścił.
• Syrop z buraka – wydrążamy nożem lub łyżką dziurę w buraku i
wsypujemy do niego łyżkę cukru.
Gdy burak puści sok, jest gotowy
do spożycia. Syrop pijemy 3 razy
dziennie, ma działanie antywirusowe i antybakteryjne.
• Piwo z żółtkiem – dobrze smakuje
i jeszcze lepiej rozgrzewa.
• Syrop sosnowy – doskonały w
walce z bólem gardła i katarem.
Łyżeczkę syropu pić 3 razy dziennie.
• Syrop z czerwonej kapusty – kapustę przepuszczamy przez sokowirówkę i uzyskany napój gotujemy. Gdy
przestygnie, dodajemy pół szklanki
miodu. Pijemy 1 łyżkę soku 3 razy
dziennie.
• Płukanie gardła kilka razy dziennie ziołami. Najlepiej do tego nadają
się: nagietek, rumianek, szałwia –
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wszystkie mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze.
• Ząbek czosnku do wszystkiego.
Czosnek to naturalny antybiotyk,
dlatego trzeba także pamiętać o tym,
by między posiłkami pić jogurt lub
zażywać inny probiotyk.
• Sok z bzu, lipy lub malin – niezastąpiony w przeziębieniu.
• Chrzan – dodawać go do kanapek,
albo zrobić z niego syrop: korzeń
chrzanu zasypujemy łyżką cukru
i odstawiamy na kilka godzin. Pić
łyżkę syropu 3 razy dziennie.
• Gorąca kąpiel z dodatkiem soli
iwonickiej.

• Płukanie nosa roztworem z soli.
Pół łyżeczki soli na pół szklanki wody – płukankę najlepiej wstrzykiwać
do nosa strzykawką.

• Kąpiel nóg przy uporczywym katarze. Wymoczyć nogi w misce z
gorącą wodą. Woda musi być jak
najbardziej gorąca, ale nie tak, aby
spowodować poparzenia
• Inhalacje na oczyszczenie zatok
np. z tymianku lub majeranku,
ewentualnie z soli lub zwykłej herbaty.
• Bańki – mobilizują siły odpornościowe organizmu do walki z chorobą. Po postawieniu baniek chory powinien leżeć pod kocem lub kołdrą i
nie wychodzić z domu przynajmniej
przez trzy dni.
• Wysmarowanie wnętrza dziurek w
nosie miodem ułatwia oddychanie i
zwalcza katar.
• Maści rozgrzewające. Wysmarować
piersi i plecy przed snem i dobrze się
wygrzać.
• Pietruszka na kaszel – korzeń pietruszki gotować przez godzinę na
wolnym ogniu. Pić napar codziennie
przed snem.
• Rosół – najbardziej wartościowa i najlepiej rozgrzewająca zupa.
Pomaga w chorobie, zwłaszcza jeśli
dodamy do niego pieprz kajeński.

ną tabletkę, przyrządźmy najpierw
napar z ziółek.

O tym, że zioła są zdrowe, nie trzeba nikogo przekonywać. Są stosunkowo tanie i dostępne w aptekach,
sklepach zielarskich a nawet niektórych marketach. Istnieje wiele ziół,
które od wieków stosowane są do
leczenia gorączki i przeziębienia.
Jest również wiele tradycyjnych
ziołowych kombinacji, które są przyjemne w smaku i zapewniają ulgę
podczas choroby. Zanim więc w
czasie choroby sięgniemy po kolej-

Źródło: www.prohelvetia.pl

Marta Wawrocka
Źródła:
polki.pl, poradnikzdrowie.pl, bonavita.pl, ziolowawyspa.pl, wyspa-kobiet.pl

Źródło: www.ofeminin.pl
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Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi - cz. II
„Grupa krwi jest kluczem, który otwiera drzwi do tajemnic zdrowia,
choroby, długowieczności, witalności i odporności psychicznej”.
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 system
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 różnymi grupami 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.

Źródło: www.abcZdrowie.pl

Źródło: www.portal.abczdrowie.pl

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.

Grupa krwi B –
Koczownik
Grupa ta posiada cechy zupełnie unikatowe, a czasami zmienne, jak kameleon.
Zrównoważony, silny
system immunologiczny, tolerancyjny
układ pokarmowy, jedyna grupa krwi, która w pełni może korzystać z dobrodziejstw
nabiału, lepiej reaguje
na stres przy aktywności twórczej, wymaga
zrównoważenia aktywności fizycznej
i aktywności umysłowej, aby pozostać
szczupłym. Osoby z
tą grupą krwi, potrafią
stawiać opór wielu najgroźniejszym
chorobom, typowym dla współczesnego życia, takim jak choroby serca
i rak.
Słabe punkty grupy krwi B
Podatność na infekcje powoli rozwijających się wirusów, choroby z
autoagresji i zaburzenia centralnego
układu nerwowego:
• stany wyczerpania psychicznego,
• zespół chronicznego zmęczenia,
• stwardnienie rozsiane,
• podatność na infekcje o ostrym
przebiegu pod wpływem działania
bakterii E. coli, wywołującej m.in.
biegunkę podróżną oraz stany zapalne pęcherza i dróg moczowych,
• podatność na infekcje gronkowcowe,
• infekcje zatok
• stany zapalne żołądka i jelit.
Żywność, która sprzyja nabieraniu
wagi u osób z grupą krwi B
• Kukurydza: zakłóca aktywność
insuliczną, spowalnia tempo metabolizmu, przyczyna hipoglikemii
• rośliny strączkowe: zakłócają efektywność metabolizmu, zakłócają
funkcję wątroby, przyczyna hipoglikemii
• siemię sezamu: spowalniają tempo metabolizmu, przyczyna hipoglikemii
• gryka: zakłóca trawienie, spowalnia tempo metabolizmu, przyczyna
hipoglikemii
• pszenica: zakłóca procesy trawienne i metaboliczne, powoduje, że
żywność jest składowana w organizmie w postaci tłuszczu, zamiast być
spalana w postaci energii, zakłóca
efektywność insuliczną.
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Żywność, która sprzyja utracie wagi u osób z grupą krwi B
• zielone warzywa: pomagają w efektywnym metabolizmie
• mięso: pomaga w efektywnym
metabolizmie jaja/niskotłuszczowe
• produkty mleczne: pomagają w
efektywnym metabolizmie
• wątroba: pomaga w efektywnym
metabolizmie
• herbatka z lukrecji: przeciwdziała
hipoglikemii (nigdy nie bierz suplementu z samej lukrecji bez kontroli lekarza, herbatkę można pić bez
obaw).
Produkty wysoce wskazane dla
grupy B
• mięso: baranina, dziczyzna, królik,
jagnięcina
• ryby i owoce morza: dorsz, flądra,
halibut, kawior, łosoś, morszczuk,
sardynka, sola, szczupak
• nabiał i jaja: jogurt, kefir, mleko
kozie i krowie, ser biały, ser feta, ser
kozi, ser mozarella, serek wiejski
• oleje i tłuszcze roślinne: oliwa z
oliwek
• orzechy i pestki: brak produktów
z tej kategorii
• zboża/produkty: mąka owsiana,
otręby owsiane i ryżowe, płatki owsiane, proso, pszenica orkisz, wafle
ryżowe
• warzywa: bakłażan, botwina, brokuły, brukselka, buraki czerwone,
kalafior, kapusta biała, czerwona,
pekińska, włoska, marchew, papryka czerwona, zielona i żółta, pietruszka

Źródło: www.aktywneogrody.pl

• rośliny strączkowe: bób, fasola
nerkowata
• owoce: ananas, arbuz, banan, papaja, śliwki świeże, winogrona, żurawina
• przyprawy i zioła: imbir, kurkuma, liście malin, lukrecja (korzeń),
mniszek lekarski, natka pietruszki,
owoce bzu czarnego, owoce dzikiej
róży, pieprz kajeński, żeń-szeń
• dodatki: brak produktów z tej kategorii
• napoje i alkohol: herbata zielona.
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morska
• napoje i alkohole: herbata czarna,
kawa naturalna i bezkofeinowa, piwo, wino białe i czerwone.

Źródło: www.grupakrwi.info.pl

Produkty obojętne dla grupy B
• Mięso: cielęcina, indyk, wątroba
cielęca, wołowina
• ryby i owoce morza: kalmar, karp,
łosoś wędzony, okoń, sieja, sum,
śledź świeży i marynowany, tuńczyk
• nabiał i jaja: jaja kurze, masło, maślanka, sery żółte, ser parmezan, ser
topiony, śmietana
• oleje i tłuszcze roślinne: olej lniany, olej z wątroby dorsza
• orzechy i pestki: kasztany jadalne,
migdały, orzechy brazylijskie, włoskie, siemię lniane
• zboża/produkty: jęczmień, mąka
orkiszowa, mąka ryżowa, mąka sojowa, ryż niełuszczony
• warzywa: cebula biała, żółta, czerwona, chrzan, cukinia, cykoria,
czosnek, grzyby boczniaki, patison,
kabaczek, kalarepa, ogórek, pędy
bambusa, pieczarki, por, rzepa, rzodkiew, sałata, seler, szparagi, ziemniaki, szpinak
• rośliny strączkowe: fasola biała,
fasolka szparagowa, groch, groszek
zielony, soja
• owoce: agrest, brzoskwinia, cytryna, czereśnie, daktyle, figi, grejpfrut, gruszka, jabłko, jagody, jeżyny,
kiwi, maliny, mango, melon, morela,
nektarynka, pigwa, pomarańcza, porzeczki czarne i czerwone, rodzynki,
śliwki suszone, truskawki, wiśnie
• przyprawy i zioła: anyż, bazylia, cząber, dziurawiec, echinacea,
estragon, gałka muszkatołowa, głóg,
goździki, kapary, kardamon, kminek, kolendra, koperek, kora dębu
białego, kozłek lekarski, krwawnik,
liście truskawki,
liść laurowy, lucerna, majeranek,
mięta, oregano,
rozmaryn, rumianek, senes, szałwia, szczypiorek,
tymianek, wodorosty
• dodatki: cukier
biały i brązowy,
czekolada, drożdże, fruktoza,
majonez, miód,
ocet jabłkowy, sól

Produkty, których należy unikać
w grupie B
• mięso: bekon, gęś, kaczka, kurczak, szynka wieprzowa, wieprzowina
• ryby i owoce morza: homar, kraby,
krewetki, małże, ostrygi, pstrąg, sardela, ślimak winniczek, troć, węgorz
• jaja i nabiał: lody
• oleje i tłuszcze roślinne: masło
słonecznikowe, olej kukurydziany,
słonecznikowy, sojowy, rzepakowy
• orzechy i pestki: mak, orzechy
arachidowe, laskowe, nerkowca,
pistacjowe, pestki dyni i słonecznika, sezam
• zboża/produkty: amarantus, kasza
gryczana, kasza kuskus, kaszka kukurydziana, mąka kukurydziana,
mąka żytnia i wyroby, otręby pszenne, pszenica, dziki ryż, żyto
• warzywa: dynia, kukurydza, oliwki czarne i zielone, pomidory i sok
pomidorowy, rzodkiewki
• rośliny strączkowe: fasola i kiełki
fasoli mung, soczewica, mleko sojowe, tofu
• owoce: awokado, granat, kokos i
mleko kokosowe
• przyprawy i zioła: aloes, chmiel,
cynamon, dziewanna, esencja migdałowa, glutaminian sodu, jałowiec,
kozieradka, lipa, pieprz biały i czarny, podbiał, ziele angielskie
• dodatki: aspartam, ketchup, sos
sojowy, sos Worcester, żelatyna napoje i alkohol – napoje gazowane typu cola, 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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Porady z szuflady
Niedoceniana soda oczyszczona
Sodę znajdziemy prawie w każdej kuchni. Niektórzy używają
jej do celów kulinarnych, inni jako domowy środek czyszczący.
Zastosowań sody może być jednak znacznie więcej. Jest przydatna również w pielęgnacji skóry i
włosów. Rewelacyjnie wpływa na
nasze zdrowie i wygląd, z zastrzeżeniem, że używamy jej w odpowiednich dawkach i proporcjach.
Może zastąpić niektóre kosmetyki
i substancje niekoniecznie przyjazne dla naszego zdrowia.
Soda dla urody
Grono zwolenników naturalnych
metod dbania o urodę stale się powiększa. Warto spróbować kosmetycznych zastosowań sody oczyszczonej do pielęgnacji skóry i włosów.
Peeling do twarzy i ciała
Soda doskonale odświeża i złuszcza skórę, działa antyseptycznie.
Polecana jest przede wszystkim
osobom z cerą tłustą, mieszaną i

skórnymi niedoskonałościami.
Do przygotowania peelingu potrzeba dwóch łyżeczek sody zmieszanej
z odrobiną wody. Tak przygotowaną papkę należy nałożyć na twarz,
masować ją okrężnymi ruchami, po
czym spłukać wodą. Aby wykonać
peeling ciała, wystarczy sodę dodać
do żelu po prysznic i wymasować
ciało.
W codziennym dogłębnym oczyszczaniu skóry sprawdza się preparat
przygotowany z łyżeczki sody oczyszczonej, pół łyżeczki soli morskiej i
niewielkiej ilości delikatnego żelu
do mycia twarzy. Wszystkie te składniki trzeba wymieszać w niewielkiej
miseczce i umyć twarz delikatnie pocierając skórę. U osób o skórze wrażliwej mogą wystąpić podrażnienia,
dlatego w tym przypadku lepiej nie
ryzykować.

ich gojenie. Z sody i wody przygotować gęstą papkę, nałożyć na wypryski i pozostawić do wyschnięcia.
Aby wzmocnić działanie maseczki,
można dodać do niej drożdży.

Maseczka na niedoskonałości
Soda oczyszczona świetnie się
sprawdza jako punktowa maseczka
na niedoskonałości, przyspieszając

Białe zęby
Soda oczyszczona to protoplastka
dzisiejszej pasty wybielającej. Można
ją dodać do pasty i delikatnie myć

Maseczka na oczyszczanie i odświeżanie skóry
Wymieszać 1 lub 2 łyżki sody
oczyszczonej z sokiem z połowy cytryny oraz dwiema łyżkami miodu.
Następnie nałożyć ją na twarz, pozostawić na skórze 15 minut i spłukać.
Piękne i zdrowe włosy
Od czasu do czasu warto oczyścić
włosy z resztek szamponu czy produktów do ich stylizacji. Niewielką
ilość sody nasypać na dłoń i polać
szamponem. Umyć głowę i dokładnie spłukać. Włosy będą czystsze i
łatwiejsze do układania.
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dowisko w ustach i
tym samym zapobiega
próchnicy lub zwalnia
jej przebieg.

Źródło: www.pasjekaroliny.pl

zęby. Najlepiej zanurzyć szczoteczkę
z pastą w sodzie, w ten sposób działanie będzie skuteczniejsze. Soda
usunie z zębów osady z kawy, herbaty i wina.
Ważne! Kryształki sody są nieco
agresywne dla szkliwa i mogą podrażniać dziąsła. Dlatego nie należy jej stosować codziennie. Można
zamiast sody w proszku stosować jej
roztwór z sody.
Zbawienna kąpiel
Do wody w wannie dodać ½ kubka
sody. Skóra nie tylko stanie się bardziej miękka, ale także tłuszcz i pot
będą dobrze zmyte i zneutralizują się
kwasy na skórze.
Relaks dla stóp
Zmęczone stopy dobrze jest wymoczyć w wodnym roztworze sody
oczyszczonej. Taka kąpiel odświeża,
relaksuje, a także wspomaga walkę
z nadmierną potliwością i grzybicą
stóp. 3 łyżki sody rozpuścić w wannie lub misce z ciepłą wodą i wymoczyć nogi. Następnie delikatnie
je wyszorować.
Dezodorant
Bezzapachowa soda zapobiega poceniu się i z powodzeniem może
zastąpić perfumowane dezodoranty.
Natrzeć kłopotliwe miejsca pastą z
sody i zostawić na jakiś czas.
Świeży oddech
Do pół szklanki wody dodać 1 łyżeczkę sody i płukać tym usta. Można
też przygotować płyn do płukania
łącząc łyżeczkę sody i łyżeczkę soli
z litrem wody.
W roztworze sody przygotowanym
z 2 łyżeczek sody rozpuszczonej w
szklance wody można moczyć np.
ustniki, protezy. Soda rozpuści cząstki żywności i zneutralizuje nieprzyjemne zapachy.
Soda neutralizuje też kwaśne śro-

Soda doskonale utrzymuje w czystości szczotki i grzebienie do włosów, usuwając z nich
naturalne tłuszcze i
resztki włosów. Do małego pojemnika z ciepłą
wodą wsypać 1 łyżeczkę
sody oczyszczonej i wymoczyć w tym grzebień
lub szczotkę. Potem wypłukać i osuszyć.
Soda dla zdrowia
Coraz częściej i głośniej mówi się o
tym, że szklanka wody z sokiem z
cytryny i sodą oczyszczoną posiada
bardzo dużo korzystnych właściwości i powinniśmy ją pić dla zdrowia.
Inhalacje na zapalenie górnych dróg oddechowych i
katar
Działają przeciwobrzękowo
i ułatwiają oddychanie. Do
miski wlewamy 1 litr wrzątku i dodajemy łyżkę stołową
sody oczyszczonej. Głowę
nakrywamy ręcznikiem,
nachylamy się nad miską.
Wdychamy powietrze nosem, a wydychamy ustami.
10-minutowe inhalacje stosujemy 1-2 razy dziennie.
Płukanki na chore gardło
Soda oczyszczona rozpuszczona w ciepłej wodzie to
skuteczny sposób na bolące gardło. 1/2 łyżeczki sody
na 1/2 ciepłej szklanki wody.
Płukać kilka razy dziennie.
Sposób na afty
Afty to niewielkie i bardzo bolesne
owrzodzenia w jamie ustnej, pokryte
białym nalotem i otoczone rumienio-
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watym zapalnym obrzeżem. Często
błędnie nazywane pleśniawkami.
Zmienione chorobowo miejsca
smarować wodą z odrobiną sody co
najmniej cztery razy dziennie przy
użyciu czystego wacika.
Środek na dolegliwości żołądkowe,
zgagę, zaparcia i trawienie.
Soda doskonale neutralizuje kwasy żołądkowe po zjedzeniu potraw
ciężkostrawnych lub zbyt dużej ilości alkoholu i kawy. Likwiduje zgagę, pieczenie żołądka i zmniejsza
uczucie pełności żołądka. Rozpuścić
1 łyżeczkę sody w szklance wody i
wypić.
Na zaparcia pomoże wypicie roztworu z 1 łyżeczki sody wymieszanej ze
szklanką wody. Może wywołać gazy,
więc należy stosować go sporadycznie. Soda jest skuteczna także na trawienie w postaci herbatki miętowej
ze szczyptą sody.

Źródło: www.biosna.com

Cytryna połączona z odrobiną
sody oczyszczonej poprawi działanie naszego układu trawiennego. Zniweluje również
kwasy i zwalczy wzdęcia.
Mieszanka ta może pomóc
nam w zwalczaniu refluksu
żołądkowo-przełykowego
spowodowanego kwasem,
który przechodzi z żołądka
do przełyku.

Rozpoczęcie dnia od tego
naturalnego lekarstwa to
świetny pomysł. Pomaga
nam oczyścić wątrobę i
daje nam sporą dawkę
witaminy C, potasu i przeciwutleniaczy, dzięki czemu możemy odpowiednio
Źródło: tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com funkcjonować cały dzień.
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Soda w kuchni
Doskonały środek spulchniający do
ciast, podstawowy składnik proszku
do pieczenia. Dodanie szczypty sody
do białek ułatwia ubicie piany, a do
jajek sprawi, że usmażony z nich omlet będzie bardziej puszysty. Zielone
warzywa w trakcie gotowania z odrobiną sody nie stracą swojego koloru,
a strączkowe szybciej się ugotują i
będą lżej strawne.
Nieprzyjemne zapachy rybne, z cebuli, z naczyń lub rąk usuniemy płucząc je w wodzie z dodatkiem sody.
Wstawiając do lodówki talerzyk z
sodą zneutralizujemy nieprzyjemne zapachy wydzielane na przykład
przez ser pleśniowy.
Soda przy sprzątaniu
Z pomocą niewielkiej ilości sody
można posprzątać cały dom. Na
przykład zlikwidować plamy, umyć
okna czy wyczyścić żelazko. Tanio i
ekologicznie.
• Aby usunąć spaleniznę z dna garnka wystarczy wlać do niego litr wody
z kilkoma łyżeczkami sody i zagotować.
• Niewielka ilość sody posypana
na wilgotna gąbkę z powodzeniem
zastąpi chemiczne środki do czyszczenia i szorowania. Można nią
wyczyścić niemal wszystko: zlewy,
przedmioty chromowane i plastikowe, a także zabawki i fugi w glazurze.
• Mocno zabrudzony piekarnik
będzie wyglądał jak nowy, kiedy
wyczyścimy go pastą z sody i wody.
Posmarować sodową pastą wnętrze
piekarnika, zostawić na noc, a następnie umyć gąbką.
• Nieprzyjemny zapach z domowych
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• Również plamy z wina usuniemy
bez problemu z dywanu. Wystarczy
posypać plamę sodą i pozostawić na
godzinę.
• Zapach z kociej kuwety zniknie po
umyciu jej roztworem sody.

Źródło: www.krokdozdrowia.pl

przedmiotów usuniemy wkładając
je do foliowego worka i wsypując 2
łyżki sody. Po kilku dniach stęchłe i
nieprzyjemne zapachy znikną.
• Dywan odświeżymy posypując go
na 15-20 minut sodą, a następnie odkurzając.
• Soda doskonale sprawdza się w
łazience. Świetnie czyści urządzenia
sanitarne. Roztwór sody z wodą usuwa osad z mydła ze ścianek wanny,
umywalki, oraz kamień w toalecie.
Soda zmieszana z octem likwiduje
osad wokół kurków przy wannie i
umywalce.
• Tłuste plamy na tapecie lub pomalowanej ścianie zmyjemy roztworem
z sody.
• Tapicerkę kanapy i foteli wyczyścimy wodnym roztworem sody, który
potem należy wypłukać czystą wodą. Przed czyszczeniem tapicerki
zawsze trzeba zrobić próbę w mało
widocznym miejscu kanapy lub fotela na wytrzymałość kolorów.
• Soda doskonale wyczyści przedmioty ze srebra, które będą lśnić
jak nowe. Należy wyczyścić je pastą
przygotowaną z 50 g sody i 2 łyżek
wody.

Inne zastosowania sody:
Zapach z przepoconych butów usuniemy wkładając do nich na noc woreczek (albo skarpetkę) wypełniony
sodą. Można też posypać wnętrze buta sodą i pozostawić na kilka godzin.
Dodanie do prania jasnych rzeczy
sody w proporcji ½ szklanki na pralkę sprawi, że soda zadziała wybielająco. W tym wypadku należy użyć
mniej proszku do prania.
Na plamy z potu pod pachami niezawodna jest pasta z sody i wody utlenionej, która zneutralizuje i plamy i
nieprzyjemny zapach potu.
Sodę oczyszczoną można również
użyć na miejsca po ugryzieniu komarów czy innych owadów. Pasta z
wody i sody zadziała kojąco, zmniejszy obrzęk i przykre dolegliwości
związane z pogryzieniem.
Szeroka gama zastosowań, korzyści
dla zdrowia, higieny i czystości, to
nie wszystko. Soda jest niedroga i
powinno się mieć ją zawsze w domu. Można jej bezpiecznie używać
do wyżej wymienionych celów higienicznych, o ile nie jest stosowana w
dużych ilościach.
Marta Wawrocka
Źródła:
stressfree.pl, dermiblog.pl,
krokdozdrowia.pl
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Za młodzi na zawał?
„Serce nigdy nie śpi i nie odpoczywa. Jego nieustanne, niezakłócone
działanie jest warunkiem sprawności całego organizmu. Wyliczono,
że w ciągu ludzkiego życia statystyczne serce wykonuje pracę pozwalającą na uniesienie lokomotywy na wysokość szczytu Mont
Blanc. Kiedy serce przerywa swój
nieustanny rytm – pojawia się poważne zagrożenie dla życia”.
Zawału może dostać każdy. Jeżeli
komuś wydaje się, że zawałowiec
musi być starszym, znerwicowanym,
schorowanym człowiekiem, do tego
nałogowym palaczem i z nadwagą,
to jest w błędzie. Problemy z sercem
ma coraz więcej młodych ludzi. Dla
nich zawał jest wyjątkowo groźny. Ze
względu na ciężki przebieg choroby, młodzi zawałowcy mogą umrzeć
przed dotarciem do szpitala.

Objawy zawału serca
Zawał serca może się rozwijać o
każdej porze dnia i nocy, jednak
najczęściej są to godziny poranne,
po przebudzeniu. Najczęściej występującą dolegliwością u pacjentów z zawałem serca jest silny ból
w środkowej części klatki piersiowej utrzymujący się ponad 20 minut. Ból, który można określić jako
piekący, dławiący, rozpierający czy
uciskowy, promieniuje do szyi, żuchwy, barków, rąk, a nawet brzucha
lub pleców. Chory jest blady, osłabiony, spocony, ma skrócony, płytki
oddech i duszności. Może mieć bóle
brzucha, mdłości, wymioty, zawroty
głowy, zsinienie ust, kołatanie serca
i utratę przytomności. Towarzyszący
zawałowi serca ból nie reaguje na leki przeciwbólowe czy nitroglicerynę,
jest niezależny od pozycji chorego.

Trochę teorii
Bezpośrednią przyczyną zawału serca jest nagłe powstanie zakrzepu w miejscu pęknięcia blaszki miażdżycowej
w zwężeniu tętnicy wieńcowej. Konsekwencją tego jest
zaprzestanie dostarczania
tlenu do komórek mięśnia
sercowego.
Zawał serca w większości
przypadków związany jest z
miażdżycą naczyń wieńcowych, która jest wynikiem
niewłaściwej diety i stylu życia. Już kilkanaście minut od
momentu zawału zaczynają
się nieodwracalne zmiany
w niedokrwionym obszarze
mięśnia serca.
Źródło: www.natemat.pl
Najczęściej zawałowi ulega obszar
mięśnia lewej komory serca, rzadziej zawał obejmuje prawą komorę.
Bardzo rozległy zawał serca, obejmujący dużą część mięśnia sercowego,
w znacznym stopniu zmniejsza ilość
pompowanej krwi, co często prowadzi do wstrząsu kardiogennego spowodowanego znacznym niedokrwieniem lub zatrzymaniem krążenia.
W terminologii lekarskiej funkcjonuje określenie „złota godzina”.
Jest to pierwsza godzina, najczęściej krytyczna, w której trakcie pacjent z zawałem powinien trafić pod
opiekę lekarza. Niestety, w czasie tej
pierwszej godziny, zanim pacjent
znajdzie się w szpitalu, następuje
u zawałowców najwięcej zgonów.
Powodem jest opieszałość z wezwaniem pomocy.

Zawał to także objawy, które przeciętnemu człowiekowi trudno powiązać z sercem. Nietypowymi sygnałami zawału mogą być:
• uciskowy ból pleców między łopatkami,
• symetrycznie występujące dokuczliwe bóle stawów łokciowych lub
barkowych,
• bóle żuchwy i krtani,
• silny ból w górnej części brzucha,
podobny do tego, który towarzyszy
chorobom przewodu pokarmowego,
• nudności lub wymioty, odbijanie
się oraz dolegliwości gastryczne (np.
biegunka), których nie da się uzasadnić np. zatruciem pokarmowym.
Warto zapamiętać wszystkie powyższe symptomy, aby w porę wezwać
pomoc i uratować własne lub czyjeś
życie.

Zdarza się, że zawał serca przebiega bezobjawowo, a człowiek dowiaduje się o nim dopiero po jakimś
czasie przy okazji badania EKG.
Jak postępować przy zawale serca
Przede wszystkim natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. Nie wolno zwlekać, gdyż z każdą upływającą sekundą zmniejszają się szanse
chorego na wyleczenie. Nie wolno
zawozić potencjalnego zawałowca
do szpitala samodzielnie samochodem lub taksówką.
Pierwsza godzina od wystąpienia
zawału jest dla chorego okresem
krytycznym. Brak natychmiastowej pomocy ze strony ratowników
medycznych kończy się z reguły
śmiercią. Z każdą minutą zawału
umierają kolejne komórki mięśnia sercowego.
Po 90 minutach
niedokrwienia
serca wywołanego zamknięciem
tętnicy wieńcowej martwica
obejmuje prawie
połowę mięśnia
unaczynionego
przez tę tętnicę.
Martwica całego
niedokrwionego
obszaru dokonuje się zwykle w
ciągu 3–6 godzin.
Po 12 godzinach
od pojawienia
się ostrego bólu
zawałowego niewiele można już
zrobić.
Im wcześniej wezwana pomoc, tym
mniejszy obszar zawału serca, a co
za tym idzie, mniejsze upośledzenie
funkcji serca, a więc lepsza wydolność po zawale.
W oczekiwaniu na przybycie lekarza
chorego należy ułożyć w pozycji półleżącej i nie pozwolić na jakikolwiek
wysiłek. Zwiększa on bowiem zapotrzebowanie na tlen także w obrębie
niedotlenionego obszaru serca.
W takich chwilach niezbędne jest
głębokie i jak najbardziej regularne
oddychanie, należy więc je ułatwić.
Trzeba pozbyć się wszystkich elementów garderoby, które w jakikolwiek – choćby minimalny – sposób
mogą ograniczać oddychanie i zapewnic choremu komfort psychiczny – stres zwiększa zapotrzebowanie
na tlen.
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Jeżeli osoba, której pomagamy, leczy się na serce i
posiada nitroglicerynę,
tabletkę z nitrogliceryną
należy włożyć jej pod język. Jeżeli ból nie ustąpi
w ciągu 5 minut, dawkę
powtórzyć. Gdy przyczyny dolegliwości, np. zasłabnięcia, nie są znane,
podanie tego leku może
pogorszyć stan chorego.
Jeśli chory nie ma nitrogliceryny, trzeba podać
mu zwykłą aspirynę, pamiętając, że
pacjent musi być przytomny i mieć
możliwość połknięcia takiej tabletki.
Aspiryna ma właściwości przeciwzakrzepowe, dzięki czemu zmniejszy
straty, jakie zawał poczyni w sercu;
być może uratuje życie, ale na pewno nie zaszkodzi.
Jeśli pacjent przestaje oddychać,
należy rozpocząć reanimację.
Zastosować sztuczne oddychanie
oraz rytmiczne uciskanie klatki
piersiowej.
Na ryzyko wystąpienia zawału ma
wpływ:
• płeć: mężczyźni częściej doznają
zawału niż kobiety
• wiek: krytyczny wiek dla mężczyzn
rozpoczyna się od 32 roku życia, dla
kobiet po 45 roku życia
• wysoki poziom cholesterolu
• palenie papierosów – czterokrotnie większe ryzyko
• nadciśnienie tętnicze
• cukrzyca
• obciążanie genetyczne
• otyłość
• nadwaga
• mała aktywność fizyczna
• wcześniej przebyty zawał
Ryzyko wystąpienia zawału mięśnia
sercowego jest kilkakrotnie większe u mężczyzn niż u kobiet. Poza
tym incydent zawału serca dotyka
znacznie młodszych mężczyzn niż
kobiety.
Jak zmniejszyć ryzyko zawału serca
Zabieganie i życie w stresie to najkrótsza droga do zawału. Najczęściej
na zawał serca „pracujemy wiele
lat”, zaniedbując własne zdrowie,
nie przestrzegając zasad prawidłowego odżywiania się i unikając aktywności fizycznej. Jednak jeszcze
wciąż mamy szanse, aby wykorzenić
złe nawyki sprzyjające powstawaniu
chorób serca.
Należy przede wszystkim rzucić
palenie, pozbyć się nadwagi i prowadzić aktywny tryb życia. Także
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re chorują na serce, palą papierosy
i stosują środki antykoncepcyjne.
Na ryzyko zawału serca narażeni są
także młodzi, bardzo ambitni i wiecznie przepracowani ludzie. Żyją w ciągłym pędzie i w ogromnym stresie.
Pracują ponad 60 godzin tygodniowo, w ogóle nie biorą urlopów, za
wszelką cenę chcą zrobić karierę i
jedzą posiłki typu fast food.
Źródło: www.natemat.pl

zdrowo się odżywiać, ograniczyć
sztuczne kaloryczne pokarmy i zastąpić je produktami pełnoziarnistymi, kaszami, orzechami, kiełkami,
warzywami, owocami, jajkami, rybami, chudym mięsem, nabiałem i
zdrowymi olejami roślinnymi.
Bardzo ważna jest aktywność fizyczna. Na początek wystarczy marsz,
drobne porządki domowe czy prace w ogrodzie. Nawet tak niewielka
aktywność jest niezwykle ważnym
elementem nie tylko w profilaktyce
chorób serca, ale także w ich leczeniu. Według wytycznych Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) dorosła
osoba powinna w ciągu tygodnia poświęcać ok. 5 godzin na umiarkowany wysiłek fizyczny. Osoby przed 45.
rokiem życia, u których nie stwierdzono zaburzeń układu sercowego,
mogą uprawiać dowolny rodzaj aktywności fizycznej więcej niż trzy
razy w tygodniu.
Zawał u ludzi młodych
Do zawału u młodego człowieka
przyczynia się wiele czynników. O
ile obciążenia rodzinne i stresy trudno wyeliminować, o tyle z nadwagą,
otyłością czy paleniem papierosów
trzeba walczyć. Niestety, większość
z zapracowanych młodych ludzi lekceważy zasady zdrowego odżywiania
się, rezygnuje z aktywności fizycznej, żyje w biegu i ciągłym stresie.
Trudno się więc
dziwić, że zawał dotyka coraz młodsze
osoby.
Powodem chorób
serca u młodych
ludzi bywa również zbyt duża aktywność fizyczna.
Mężczyźni, zazwyczaj trenują intensywnie na siłowniach i przyjmują
różnego rodzaju
preparaty nieznanego pochodzenia.
Kobiety z kolei, któ-

Niestety, skutki takiego stylu życia
zazwyczaj są fatalne. Gdy stres przekroczy bezpieczny poziom, pojawia
się podenerwowanie, przyspieszony
oddech i puls, suchość w ustach,
napięcie mięśni, podwyższone ciśnienie krwi, wrzody żołądka, zaburzenia jelitowe i problemy z seksem.
Dodatkowo osobom będącym pod
wpływem stresu trudniej się skoncentrować i mogą mieć kłopoty z pamięcią. Aby temu zapobiec, sięgają
po używki, często ecstasy. Nie jest
to wbrew pozorom nieszkodliwy dla
organizmu narkotyk. Efektem dużych dawek może być wysoka temperatura ciała uszkadzająca mięśnie oraz nerki. Wiadomo również,
że narkotyk ten czasami wywołuje
gwałtowny spadek ciśnienia krwi,
zaburzenia rytmu pracy serca i migotanie komór.
W Polsce każdego dnia około 300
osób, w tym sporo młodych ludzi,
ma zawał serca. Szacuje się, że osoby, które nie skończyły 40 lat, stanowią ok. 5 proc. wszystkich pacjentów
z zawałem serca. Dlatego w każdym
wieku, nawet młodym, należy dbać
o siebie i nie lekceważyć swojego
zdrowia.
Malwina Komysz
Źródła: zawalserca.net,
poradnikzdrowie.pl,
sanpfil.pl, natemat.pl, papilot.pl,
zdrowie.dziennik.pl

Źródło: www.forumkardiologiczne.pl
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Idealny garnitur
Każdy mężczyzna powinien mieć w
swojej szafie chociaż jeden dobrze
skrojony garnitur. Taki, w którym
może się pokazać na oficjalnej
uroczystości, na gali, na weselu.
Garnitur, który doda mu elegancji
i męskości.
Wybór odpowiedniego garnituru
nie może być dziełem przypadku.
Dobranie właściwego modelu jest
sztuką i wymaga znajomości kilku
zasad. Nie wchodzi tutaj w grę jedynie zerknięcie na cenę i dobór wymiaru. Garnitur wymaga przymierzenia, bo będzie dobrze się układał
tylko wtedy, kiedy będzie idealnie
dopasowany do sylwetki. Na zakup
garnituru trzeba poświęcić czas.
Natomiast na szybkich zakupach
można kupić sportową bluzę czy
koszulkę.
Jak więc wybrać ten odpowiedni?
Na co powinien zwrócić uwagę mężczyzna, aby wyglądał w garniturze
elegancko?
Marynarka
Pierwsza i najważniejsza zasada to
dopasowanie garnituru do sylwetki
ciała. Mężczyźni dobrze zbudowani
nie powinni zakładać garnituru
dopasowanego lub o wąskich ramionach. W takim przypadku garnitur powinien być nieco szerszy,
także klapy marynarki. Panowie
z brzuszkiem wybierają raczej fason o rozbudowanych ramionach
z prosto zakończonymi połami. W
przypadku takiej sylwetki doskonale
sprawdza się marynarka jednorzędowa. Bardzo szczupły mężczyzna
powinien wybrać marynarkę, która
optycznie doda mu kilku kilogramów. Wskazane zatem jest poszerzenie ramion.
Idealna marynarka powinna delikatnie opierać się na ramionach i leżeć
gładko, a jej klapy muszą przylegać
do ciała. Cięcia z tyłu marynarki nie
powinny się rozchodzić. Jeśli tak się
dzieje, oznacza to, że jej rozmiar jest
nieprawidłowy. Poprzeczne fałdy na
plecach oznaczają, że marynarka
jest za ciasna, podłużne, że za szeroka.
Rękawy: Długość rękawów sprawdza się opuszczając ręce, mając na
sobie dopasowaną koszulę z długimi
rękawami i zapiętymi mankietami.
Rękaw marynarki powinien kończyć się ok. 2 cm ponad przegubem
nadgarstka, zaś mankiet koszuli musi nieznacznie z niego wystawać (ok.
1-1,5 cm). Jeżeli guziki przy rękawie

nie są atrapą, najniższy można zostawić odpięty.
Długość marynarki:
Marynarka powinna być
na tyle długa, żeby dzieliła
sylwetkę mężczyzny na pół,
przy czym oceniamy długość
od kołnierza marynarki do linii butów, nie uwzględniając
przy tym głowy. Powinna zakrywać
całe pośladki i kończyć się w miejscu, gdzie zaczynają się uda.
Klapy marynarki: Powinny przylegać do klatki piersiowej. Jeśli wyłogi się załamują czy odstają, oznacza
to, że marynarka jest w nieprawidłowym rozmiarze. Klapy nie mogą
rozchodzić się na boki, a ich szerokość powinna współgrać z szerokością krawata.
Panowie o masywnej sylwetce powinni mieć marynarkę z nieco szerszymi klapami. Nie stracą kilogramów dzięki wąskim klapom, za to
istnieje duże prawdopodobieństwo,
że taka marynarka nie będzie „trzymała proporcji”.
Szczupłym mężczyznom poleca się
węższe klapy. Panowie z bardzo wąskimi ramionami powinni zadbać o
nieco szersze klapy, które optycznie
ich poszerzą.

układa się naturalnie, a u dołu tworzy się jedno delikatne załamanie,
oznacza to prawidłową ich długość.
Jeżeli materiał marszczy się, a u dołu
pojawia się wiele załamań, konieczne będą poprawki.
Węższe spodnie mogą mieć krótsze
nogawki, które powinny jedynie delikatnie dotykać cholewki buta, a nawet pokazywać skarpetki. Im węższa
nogawka tym powinna być krótsza.
Spodnie nieco szersze mogą mieć
trochę dłuższe nogawki. Powinny
one swobodnie opadać, z przodu
opierać się na przyszwie buta tworząc tylko jedno załamanie, zaś z
tyłu sięgać do połowy cholewki nie
załamując się.
Spodnie o szerokich nogawkach
mogą zakrywać niemal całą przyszwę buta i z tyłu sięgać obcasa.
Panowie niższego wzrostu powinni
unikać zwężanych nogawek. Tego
typu krój wskazany jest dla wysokich mężczyzn o szczupłych nogach.
Szerokie nogawki polecane są mężczyznom o krępej budowie ciała.
Nogawki nie mogą być za długie,
powinny swobodnie, bez załamania
opierać się na butach, a obcas buta
powinien być w połowie zakryty.
Zawsze należy przymierzać spodnie
mając założone buty.

Plecy i ramiona: W dopasowanej
marynarce miejsce wszycia rękawów nie powinno wykraczać poza
naturalną linię ramion. Rękaw powinien się delikatnie, kuliście wybrzuszać, a nie zapadać. Marynarka
powinna delikatnie przylegać do pleców, na tkaninie nie mogą tworzyć
się pionowe lub poziome fałdy. Zaś
kołnierz winien dość ściśle i równo
przylegać do kołnierzyka koszuli,
aby nie tworzył się pomiędzy nimi
odstęp.
Spodnie
Tworzą z marynarką idealny zestaw.
Muszą więc być dobrze dopasowane
i odpowiednio skrojone. W przypadku spodni ogromne znaczenie ma
zarówno długość, jak i szerokość
nogawek. Jeżeli materiał spodni

Skarpetki do spodni: Powinny być
na tyle długie, aby w żadnej sytuacji nie były widoczne gołe łydki.
Skarpetki powinny być dobrane
pod kolor spodni lub butów, jednak
obecnie coraz więcej mężczyzn wybiera kontrastujące kolory skarpet.
W takim przypadku warto zadbać o
to, aby kontrastowe skarpetki korespondowały z innym dodatkiem, np.
kolorem krawata lub koszuli.
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Koszula
Jedyne dopuszczalne koszule do marynarki to te z długim rękawem. Prawidłowe
dobranie koszuli powinno
odzwierciedlać indywidualny charakter mężczyzny i
jego styl. Koszula nie musi
być monotonna w kroju, kolorze i wzorze. Każda może
być inna, a subtelne różnice
będą widoczne: w tkaninie, wzorze,
odcieniu, kołnierzu, guzikach i mankietach. Właściwe dopasowanie
koszuli do garnituru i krawata do
koszuli doskonale odświeża wygląd
mężczyzny i odmienia jego styl.
Kolory koszul w zależności od rodzaju garnituru:
• Czarny garnitur: wszystkie odcienie niebieskiego i różowego, poza
tym kolor żółty, biały lub beżowy.
• Biały garnitur: koszula w delikatnym, pastelowym kolorze, np. jasny
róż, jasny niebieski, bordowy.
• Beżowy lub brązowy garnitur:
błękitny, różowy, odcienie bieli i
kremu.
• Granatowy garnitur: delikatne
kolory, jasnoniebieski, jasnoróżowy, biały.
• Garnitury w paski lub z połyskiem:
koszule w jednolitym kolorze.
• Garnitur w zdecydowanym kolo-

rze: koszule w cienkie pasy, z delikatnych tkanin.
Wyłogi kołnierzyka koszuli powinny zawsze być schowane pod
marynarką. Wyjątkiem są koszule
z łamanymi kołnierzykami i stójkami. Zarówno zupełnie schowany
kołnierzyk, jak i ten nadmiernie wyeksponowany, jest błędem. Kołnierz
koszuli powinien wystawać spod
kołnierza marynarki ok. 1,5-2 cm.
Nie może tworzyć się między nimi
przerwa. Materiał na plecach pod
kołnierzem musi gładko przylegać.
Jeżeli tworzą się poziome linie, należy wybrać inny rodzaj koszuli albo
dokonać poprawek krawieckich.
Kamizelka
Bardzo dobrze wygląda przy rozpiętej marynarce, ponieważ optycznie
wysmukla sylwetkę. Kamizelkę nosi
się tylko z marynarką jednorzędową. Klasyczna kamizelka ma przód
z materiału, a tył z podwójnej podszewki.

Krawat
Jeśli marynarka ma wąskie klapy,
krawat też powinien być wąski. Do
marynarki z szerokimi klapami powinno się wybrać szerszy krawat.
Modne krawaty typu „śledzik” nie
mają nic wspólnego z klasyczną
elegancją. Pasują jedynie do bardzo
chudych sylwetek i mało który mężczyzna w takim krawacie wygląda
korzystnie, zwłaszcza w zestawieniu
z szerokimi na kilka centymetrów
klapami. Nie należy wybierać wąskich krawatów tylko dlatego, że są
aktualnie modne.
Dobrze zawiązany krawat musi sięgać do paska, delikatnie przykrywając klamrę. Nie powinien być
krótszy, ani dłuższy. Nie wolno go
wkładać do spodni.
Materiał
Kolejnym istotnym szczegółem
przy wyborze garnituru jest materiał, z którego został uszyty.
Najkorzystniej prezentują się materiały miękkie.
Najczęściej garnitury wykonywane są z: flaneli wełnianej, gabardyny.
Kolor
Modny garnitur niekoniecznie powinien być czarny. Tylko smoking powinien być czarny, choć
zdarzają się białe, a nawet różowe
z bordowymi klapami. Czarny garnitur jest wymogiem głównie na
pogrzebach. W innych okolicznościach warto rozważyć inną kolorystkę. Grafit, granaty czy odcienie szarości są jak najbardziej na miejscu.
Buty
Sznurowane, wypastowane, najlepiej w całości wykonane ze skóry,
łącznie z podeszwą. Za najbardziej
eleganckie i „formalne” buty do garnituru uznawane są Oxfordy.
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Poza tym:
• Garnitur najbardziej uniwersalny
to ten ze standardową szerokością
klap marynarki.
• Guziki mogą dodać optycznie kilka centymetrów więcej, ale powinny
być nisko osadzone. To sprawi, że
tors będzie sprawiał wrażenie dłuższego, a mężczyzna automatycznie
wyda się nieco wyższy.
• Guzik zapinany w marynarce (w
marynarkach na dwa guziki, będzie
to górny zaś w tych na trzy – środkowy), powinien znajdować się mniej
więcej w okolicach talii lub nieco
ponad nią.
• Pasek do spodni powinien być
skórzany, a jego barwa musi współgrać z odcieniem obuwia i ewentualnie paska od zegarka.
• Najodpowiedniejszy zegarek do
garnituru to klasyczny model z płaską kopertą, na skórzanym pasku
lub delikatnej bransolecie.
• Spinki muszą być dopasowane do
zegarka, klamry od paska i ewentualnej spinki do krawata.
• Nigdy nie należy korzystać z zestawów krawat + poszetka w tym
samym kolorze, fakturze i deseniu.
To jeden z częściej popełnianych
błędów. (Poszetka – ‘chusteczka w
górnej zewnętrznej kieszonce marynarki’).

• Zawsze na pierwszym miejscu należy kierować się tym, jak garnitur
leży, a dopiero w drugiej kolejności
brać pod uwagę jakość tkaniny, wykończenie i inne szczegóły.
• Garnitur należy przymierzać z dodatkami: najlepiej z klasyczną białą
lub jasnoniebieską koszulą, ulubionym krawatem i obowiązkowo z półbutami. Tylko w ten sposób prawidło
można ocenić długość rękawów, nogawek spodni, wysokość kołnierza i
szerokość wyłogów marynarki.
Prawie każdy garnitur wymaga
nawet drobnych przeróbek krawieckich. Rzadko się zdarza, że garnitur
ściągnięty z wieszaka będzie pasował na mężczyznę jak T-shirt czy bluza. Tylko dobry krawiec uszyje idealnie dopasowany garnitur. Żaden
zakup z wieszaka mu nie dorówna.
Paweł Neuman
Źródła: www.lancerto.com
www.jakubroskosz.com
www.tipy.interia.pl
fot. www.lancerto.com
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Ciekawostki
Gang… siedmiolatków
W Żywcu chłopiec na rowerze zderzył się z samochodem. Kiedy kierowca pojazdu wysiadł sprawdzić,
czy dziecku nic się nie stało, został
przez nie zwyzywany, po czym chłopiec uciekł.
Roztrzęsiony kierowca wrócił do domu i wtedy okazało się, że zniknął
portfel, który nieopatrznie zostawił
na fotelu pasażera. Z czasem wyszło
na jaw, że cały wypadek był zaplanowany przez siedmioletniego chłopca
i jego rówieśnika. Kiedy „potrącone”
dziecko zaczęło krzyczeć na kierowcę, kolega zabrał portfel z samochodu.
Okradziony mężczyzna najpierw na
własną rękę próbował znaleźć małoletniego złodzieja, jednak po dwóch
dniach zrezygnował i zgłosił sprawę
na policję. Obaj chłopcy w obecności
rodziców przyznali się do kradzieży i
wskazali, gdzie ukryli łup, ale portfela nie udało się odnaleźć. Ich sprawa
została przekazana do sądu rodzinnego. Małoletni złodzieje mają już
na swoim koncie podobne przestępstwa i są znani żywieckiej policji.
Uzależnieni od operacji plastycznych
Para z Ameryki wydała pół miliona dolarów na operacje plastyczne
upodabniające ich do Kena i Barbie.
26-letnia Pixee przeszła 17 operacji,
między innymi: usunięcie sześciu
żeber, cztery zabiegi powiększenia
piersi i liposukcję. Za wszystko zapłaciła ze swoich oszczędności i pieniędzy przysyłanych jej przez fanów.

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

Źródło: www.medialeaks.ru

35-letni Justin poddał się jak na razie 340 zabiegom kosmetycznym,
w tym: 5 korekt nosa, implanty w
ramionach, plecach, bicepsach, policzkach i pośladkach.
Pixee i Justin wygrali konkurs na
najładniej i najbardziej „ulepszone” przez chirurgów plastycznych
ciała. Teraz występują we własnym
programie telewizyjnym, dzieląc się
swoimi doświadczeniami z widzami.
Prywatnego życia nie mają, bo operacje plastyczne zniszczyły ich związki. Jednak oboje zgodnie twierdzą,
że dopiero teraz są szczęśliwi. „Póki
co, daliśmy sobie spokój z miłością.
Poświęcamy się zabiegom i nie przestaniemy, dopóki nie osiągniemy

wymarzonego wyglądu” – mówi
kobieta.
Dzięki swojej „pasji” para stała
się sławna. Wielu ludzi rozpoznaje ich, gdy spacerują ulicami Las
Vegas. Niektórzy proszą o wspólne
zdjęcie. Inni patrzą na nich jednak
z niedowierzaniem i potępieniem,
argumentując słusznie, że taka liczba zabiegów w końcu odbije się na
ich zdrowiu.
Wielkie cygańskie wesele
Para młoda ze Słowacji postarała
się, by o ich ceremonii zaślubin było głośno na całym świecie. Wideo
z ekstrawaganckiego ślubu Evki i
Lukasa pokazują zarówno krajowe
jak i zagraniczne media. Przepych
na cygańskim weselu największe zainteresowanie wzbudził w Europie
Wschodniej i w Rosji.
19-letnia panna młoda miała na sobie sukienkę wartą ponad 850 tys.
złotych oraz wiele złotej biżuterii.
Przed ceremonią została również
wykąpana w złocie. Na zdjęciach z
wesela widać, jak w trakcie zabawy
nosi na sobie „szal” zrobiony z banknotów. Szacuje się, że samo 4-dniowe wesele kosztowało prawie 150
tys. złotych. Goście relacjonują, że
kelnerzy i muzycy grający na weselu
otrzymali setki euro w napiwkach.
Heroina w przedszkolu
Nietypowego odkrycia dokonała
przedszkolanka w Trenton, w stanie
New Yersey. Jeden z jej podopiecznych wyciągnął w przedszkolu pojemnik na kanapki, w którym znajdowało się 30 porcji heroiny.
Początkowo przedszkolanka zauwa-
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żyła jedynie, że 5-latek bawi się foliowymi pakunkami z proszkiem w
środku. Gdy zaczęła podejrzewać,
czym może być zawartość woreczków, natychmiast je skonfiskowała
i zadzwoniła po policję.
Badania policyjne potwierdziły
tezę przedszkolanki. Pięciolatek
miał przy sobie 30 porcji heroiny.
Został także natychmiast zabrany
do szpitala i przebadany pod kątem
obecności opioidów w organizmie.
Na szczęście badania wykazały, że
chłopiec nie przyjął żadnych narkotyków. Policja stara się ustalić, skąd
dziecko miało narkotyki. Na razie
nikt nie został jeszcze zatrzymany.
Spray „na uchodźców”
Duńska prawicowa partia o nazwie
Danskernes Parti, określająca się
jako „Narodowi Demokraci”, postanowiła zamanifestować swój sprzeciw wobec ataków na mieszkańców,
jakich dopuszczają się imigranci.
Przedstawiciele partii rozdawali
spray „na uchodźców” mieszkańcom Haderslev, miasta portowego
na południowo-wschodnim wybrzeżu. Jako że używanie gazu pieprzowego jest w Danii nielegalne, partia
w happeningu wykorzystała puszki
z lakierem do włosów.

Źródło: wwwwiadomosci.wp.pl

Europejski rzecznik do spraw imigrantów określił wydarzenie mianem ksenofobicznego incydentu.
„Ludzie, którzy przybyli do Europy
uciekając od wojny i przemocy, powinni znaleźć schronienie, którego
potrzebują i być traktowani z godnością, tak jak zasługuje na to każda
istota ludzka”.
Lider Danskernes Parti Daniel
Carlsen odpowiedział: „Nie widzę tego jako przejawu rasizmu. Spray pieprzowy jest tutaj nielegalny, więc wymyśliliśmy wyjście dla Duńczyków,
głównie kobiet, by mogły się same
obronić. To oczywiście nie jest sytuacja idealna. W dłuższej perspektywie
chcielibyśmy przesiedlić imigrantów. W krótszej, chcemy po prostu
zapewnić ludziom tu żyjącym lepsze,
bardziej bezpieczne życie”.

Batman ruszył na pomoc
W ostatnich tygodniach z wielu
miejsc na świecie dochodziły wieści
o przebranych za klaunów osobnikach, straszących dzieci. Najpierw
klauni pojawili się w Stanach
Zjednoczonych, potem w Wielkiej
Brytanii, gdzie na pomoc ruszył
człowiek przebrany za Batmana. Na
Facebooku pojawiło się zdjęcie, na
którym widać, jak człowiek w stroju
Batmana próbuje złapać klauna.
Za akcją stoją performerzy, którzy założyli stronę Cumbria Superheroes
na Facebooku. „Szalony klaunie
strzeż się. (…) Teraz Batman patroluje ulice, więc dzieci (i dorośli?) mogą czuć się swobodnie” – napisali w
jednym z postów na stronie.
Razem ze zdjęciem interwencji superbohatera udostępniony został
zrzut ekranu, na którym widać wiadomość wysłaną przez jedno z dzieci
do Batmana. Udostępniła ją matka.
Dziecko w wiadomości wyjaśnia, że
było wystraszone przez klaunów, ale
kiedy zobaczyło na Facebooku, że
Batmanowi udało się złapać klauna,
strach minął. „To znaczy, że mogę
iść do szkoły i się nie bać. Dziękuję
za twój wysiłek” – napisało dziecko.
Tak można zachęcić do czytania
Zakład fryzjerski z Ypsilanti w
Stanach Zjednoczonych wie, jak
połączyć przyjemne z pożytecznym.
Dzieci, które chcą się u nich ostrzyc,
mogą dostać zniżkę. Jest jednak jeden warunek.
Podczas wizyty dzieci dostają książki i muszą czytać na głos, a następnie opowiedzieć, co z niej zrozumiały. Jeżeli to zrobią, dostają 2
dolary zniżki za strzyżenie. Jeden z
fryzjerów, Ryan Griffin, czytał o podobnym projekcie w nowojorskim
Harlemie. Zapytał więc swojego
szefa, czy może stworzyć podobną
akcję. Ten się zgodził. W ciągu kilku
tygodni o akcji zrobiło się głośno, a
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ludzie zaczęli do zakładu przynosić
książki dla dzieci. – Nauczyciele nas
komplementują, mówią o tym, jak
bardzo to pomaga dzieciom podczas
roku szkolnego – wyjaśnia Griffin.
Podobne akcje przeprowadzane
są w wielu miastach w Stanach
Zjednoczonych. Ta jednak trochę się
różni od reszty. W Fuller Cut dzieci
nie tylko muszą czytać na głos, ale
po przeczytaniu fryzjer upewnia się,
czy dziecko zrozumiało dobrze to, co
przed chwilą przeczytało. – Każda
pomoc w czytaniu i zrozumieniu
tekstu jest ważna. Może kiedyś
któreś z tych dzieci zostanie dziennikarzem, pisarzem i powie: wiesz
co, kiedy byłem młody, mój fryzjer
kazał mi czytać – dodaje pomysłodawca akcji.
Najdroższe blachy świata
Hinduski biznesmen Balwinder
Sahani zapłacił na aukcji w Dubaju
33 miliony dirhamów (ponad 34
miliony złotych) za tablice rejestracyjne do jednego ze swoich
Rolls-Royce’ów. Teraz będzie mógł
pochwalić się przed znajomymi luksusowym numerem DB5.
Im krótszy numer na tablicach
rejestracyjnych, tym wyższy status majątkowy właściciela pojazdu. Tak przynajmniej przyjmuje
się w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, dlatego aukcje tablic organizowane przez zarząd transportu
i dróg cieszą się wśród tamtejszych
biznesmenów ogromnym zainteresowaniem.
Choć Sahani cieszył się jak dziecko z
wygranej aukcji, nie jest rekordzistą.
W 2008 roku inny biznesmen, Saeed
Al Kohouri, za możliwość posiadania w rejestracji cyfry „1” zapłacił aż
52,2 miliona dirhamów (ponad 52
miliony złotych).
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