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Co słychać w Antwerpii
Nachtelijk China Light
Magiczny pokaz świetlny w antwerpskim ZOO. Miliony świateł w
kształcie smoków, zwierząt i kwiatów wyczarowanych przez chińskich artystów. Tegoroczna edycja
Festiwalu Świateł jest imponująca,
część ekspozycji pokazana będzie po
raz pierwszy.
Nachtelijk China Light w Antwerpii
trwać będzie od 3 grudnia do 15
stycznia.
ZOO Antwerpen, Astridplein 26,
Antwerpen. Wstęp 10/15 euro.
Szczegóły i rezerwacja biletów na
stronie: www.zooantwerpen.be

Źródło: www.visitantwerpen.be

wynosić będzie od 125 do
300 euro.

Źródło: www.zooantwerpen.be

Świąteczne zakupy w niedzielę
W grudniu sklepy są otwarte przez
trzy niedziele z rzędu, tzn. 4,11 i 18
grudnia. W niedzielę, 25 grudnia i
1 stycznia sklepy będą zamknięte.
Wyprzedaże rozpoczynają się 8 stycznia. W tym roku, w okresie świąt
Bożego Narodzenia, Kammenstraat
będzie zamknięta dla samochodów.
Strefa niskiej emisji
Od 1 lutego 2017 w centrum
Antwerpii i na lewym brzegu
Scheldy obowiązywać będzie strefa niskiej emisji (LEZ), czyli obszar
ograniczający ruch pojazdów emitujących zbyt dużo spalin i zanieczyszczających powietrze. Chcąc wjechać
do strefy niskiej emisji, właściciele
starych samochodów lub tych produkujących zbyt wiele zanieczyszczeń, będą zobowiązani do uiszczenia specjalnej opłaty.
Grzywna za złamanie tego przepisu

Źródło: www.gva.be

Zima w Antwerpii
Do 8 stycznia trwać będzie „Zima w Antwerpii”.
Na Grote Markt, Handschoenmarkt, Suikerrui,
Groenplaats i Scheldekaaien, czeka na mieszkanców wiele atrakcji.
Będzie można pojeździć
na łyżwach, albo skorzystać ze śnieżnej zjeżdżalni. Jak co roku burmistrz
miasta zaprasza na noworocznego drinka, ale wcześniej można spędzić Sylwestra nad Scheldą
i obejrzeć spektakularny pokaz
sztucznych ogni.
Szczegółowe informacje na stronie:
www.visitantwerpen.be
Zaśmiecanie miasta
Jedną z największych bolączek
Antwerpii są wyrzucane nielegalnie śmieci, tworzące małe miejskie
wysypiska. W celu wyeliminowania
tego zjawiska, decyzją rady miasta,
od marca przyszłego roku urzędnicy GAS wyposażeni
zostaną w specjalne
uprawnienia. Będą monitorować antwerpskie
ulice, aby na gorącym
uczynku złapać i ukarać osoby nielegalnie
pozbywające się śmieci.
W związku z tym, że
urzędnicy GAS pracować będą także
w nocy, decyzją
burmistrza miasta zostanie im
przydzielona
ochrona policyjna. Negocjacje
ze związkami
zawodowymi w

sprawie nocnej pracy są w toku, ale
wiadomo już, że obie strony doszły
do porozumienia.
Poza tym miasto zamontuje specjalny system monitoringu w centrum i
w dzielnicach na obrzeżach.
Nello i Patrasche
Przed antwerpską katedrą zostanie
umieszczony nowy pomnik Nello i
Patrasche. Biały marmurowy posąg
ma 1,10 m wysokości i 1,80 m szerokości. Jego oficjalne odsłonięcie
nastąpi 10 grudnia.
Nello i Patrasche to bohaterowie jednej z najbardziej znanych antwerpskich legend o losach flamandzkiego chłopca o imieniu Nello i jego
psa Patrasche. Historia opowiada o
bezwarunkowej miłości, lojalności
oraz wytrwałości. Dzięki wykorzystaniu jej elementów w filmach animowanych (m.in. japońskie anime) spowodowała wzrost zainteresowania
regionem przez turystów, zwłaszcza
z Japonii. W mieście został zbudowany pomnik bohaterów powieści
a przed Katedrą wmurowano płytę
pamiątkową (ufundowaną przez
Toyotę).

Źródło: www.gva.be
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Aquatopia zamknięta
Od stycznia przyszłego roku z centrum miasta zniknie Aquatopia.
Nowi właściciele nie mają pomysłu na jej zagospodarowanie i jak
sami przyznają „nie czują żadnego
związku z rybami”. Biorąc pod uwagę coraz mniejszą ilość osób odwiedzających antwerpską Aquatopię,
właściciele zdecydowali się na zamknięcie obiektu. W tym miejscu
ma powstać nowa atrakcja turystyczna, ale co to będzie, na razie
nie wiadomo.
Zamieszkaj z azylantem
Miasto Antwerpia szuka młodych ludzi do 27 lat, którzy chcieliby dzielić
mieszkanie z młodymi azylantami.
W zamian za to miejskie władze
oferują tańsze wynajęcie lokalu.
Niepełnoletni azylanci muszą mieszkać w ośrodkach dla uchodźców,
jednak gdy osiągną pełnoletniość
muszą stanąć na własnych nogach.
Każda osoba, która zdecyduje się
zamieszkać pod jednym dachem z
azylantem, otrzyma ulgę mieszkaniową w wysokości około 200 euro
miesięcznie.
Nie oznacza to, że Antwerpia entuzjastycznie przyjmuje wszystkich
azylantów. Faktem jest jednak, że
w tym mieście przebywa około 33%
wszystkich uchodźców, którzy znaleźli się we Flandrii.
Podejrzane płyty CD w skrzynkach
pocztowych
Lokalna policja w Antwerpii otrzymała kilkanaście informacji od mieszkańców, którzy w swojej skrzynce
pocztowej znaleźli płytę CD-ROM,
zawierającą wersety z Koranu w języku tureckim. Otrzymały je przede
wszystkim osoby pochodzenia marokańskiego i tureckiego, ale nie tylko.
Płyty CD pokryte są białym proszkiem. Wstępna analiza nie wykazała
szkodliwości jego działania, ale sprawa dalej jest przedmiotem badania
policji.
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Bezpieczne zakupy
Prywatne firmy ochroniarskie będą strzegły
bezpieczeństwa klientów podczas zakupowego szaleństwa pod
koniec roku oraz w
okresie wyprzedaży
– zadecydował burmistrz miasta Bart
de Wever. Chodzi o
kompleks handlowy
usytuowany na Meir –
największej ulicy handlowej w Antwerpii.
Powyższa sytuacja jest
możliwa dzięki wprowadzonej niedawno
przez rząd nowej ustawie dotyczącej
bezpieczeństwa prywatnego, w myśl
której ochroniarze mogą przeszukać
osoby przy wejściu do sklepów,
sprawdzić tożsamość każdej z nich,
a nawet ją zatrzymać. Kompetencje
prywatnych firm ochroniarskich
zostały bardzo poszerzone, dlatego
burmistrz podjął decyzję, żeby włączyły się one w ochronę klientów i
zapewniły im bezpieczeństwo podczas zakupów.
Najbardziej zanieczyszczone miejsce w Belgii
Borgerhout w Antwerpii to najbardziej zanieczyszczone miejsce w Belgii – wynika z najnowszego
raportu Europejskiej
Agencji Środowiska.
Dopuszczalne normy
stężenia substancji toksycznych oraz rakotwórczych są w Borgerhout
znacznie przekroczone.
Badaniem objęto 400
europejskich miast.
Zamek Steen w nowym
wydaniu
Średniowieczny zamek
Steen, usytuowany nad
brzegiem Scheldy, jest
najstarszym budyn-

kiem w mieście.
Na przestrzeni wieków był wielokrotnie przebudowywany, co uwidacznia
różnica w kolorach pomiędzy XIIIto wiecznym szarym kamieniem, a
XVI-to wiecznym piaskowcem.
Według nowego projektu architektonicznego stara część z kamienia
odzyska swój pierwotny wygląd.
Elementy dobudowane w latach 50.
ubiegłego wieku zostaną zburzone,
a na ich miejscu powstanie nowoczesny budynek z wieżą i tarasem
na dachu. Jako źródło energii wykorzystana zostanie Schelda, a powierzchnię dachu pokrywać będą
panele słoneczne.
Odbudowa zamku będzie przebiegać bez uszczerbku dla jego historycznej wartości.
Prace rozpoczną się w 2018 roku.
Koszt renowacji het Steen wyniesie
9 milionów euro.
Po zakończeniu prac – pod koniec
2019 roku – zamek Steen stanie
się terminalem wycieczkowym dla
żeglugi rzecznej oraz antwerpskim
centrum turystycznym.
Opracowała:
Barbara Kamińska
Źródła:
gva.be, antwerpen.be, hln.be,
deredactie.be

Źródło: www.gva.be

Źródło: www.gva.be
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Nello i Patrasche
10 grudnia, przed katedrą na
Handschoenmarkt, zostanie uroczyście odsłonięty nowy pomnik
Nello i Patrasche. Antwerpska
legenda, opowiadająca o losach
flamandzkiego chłopca o imieniu
Nello i jego psa Patrasche, jest historią o bezwarunkowej miłości,
lojalności oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
Historia niezwykłej przyjaźni Nello
i Patrasche zafascynowała Marię
Louise de la Ramee (pseudonim
Quida). W roku 1871 pisarka spędziła kilka dni w Antwerpii, a rok
później jej książka „Dog of Flanders”
w języku angielskim została opublikowana w Wielkiej Brytanii. Po
pewnym czasie ukazała się także
na rynku amerykańskim.
W 1908 roku Quida zmarła, a New
York Times opublikował długi
nekrolog o jej życiu i twórczości.
Pisarka przedstawiona została czytelnikom gazety nie tylko jako doskonała autorka tekstów, ale także jako obrończyni praw zwierząt,
przede wszystkim psów. Japoński
dyplomata Masurjiro Honda, piastujący w tym czasie stanowisko
ambasadora w Nowym Jorku, też był
miłośnikiem zwierząt. Po przeczytaniu opowieści o Nello i Patrasche
tak zafascynował się tą historią, że
wysłał egzemplarz książki w języku
angielskim przyjaciołom w Japonii.
W swoim liście napisał „Ta historia
jest arcydziełem i Japończycy będą
«love it» ”. W tym samym roku książkę przetłumaczono na język japoński a flamandzka historia o chłopcu
i psie stała się jedną z najbardziej
popularnych książek dla dzieci w
Japonii. I tak jest do dzisiaj.
W 1975 roku Studio Nippon
Animation wyprodukowało
serial animowany, którego
scenariusz oparty był na opowieści „Dog of Flanders”. W
każdą niedzielę wieczorem
tysiące japońskich dzieci zasiadało przed telewizorami i
z wypiekami na twarzy śledziło losy Nello i Patrasche.
Kiedy historia zmierzała ku
końcowi, szefowie stacji telewizyjnej zaczęli otrzymywać
tysiące listów i telefonów od
dzieci z prośbą: „Nie pozwólcie Nello zginąć”. Po długiej
dyskusji w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia zarządu
telewizji, ku rozpaczy dzieci,

zdecydowano jednak, że zakończenie musi być zgodne z oryginałem.
Serial cieszył się tak wielkim powodzeniem, że telewizja musiała go powtarzać przez wiele lat.
W Belgii książka „Dog of Flanders”
była zupełnie nieznana. Przez wiele
lat nikt nie miał pojęcia, że opowieść
o chłopcu i psie z okolic Antwerpii
miała tak wielki wpływ na pokolenia
japońskich dzieci. Bohaterowie tej
historii stali się dla Japończyków
symbolem miłości, lojalności i
wiecznej przyjaźni.
W roku 1982 do biura turystycznego
na Centraal Station wszedł japoński
chłopiec i zadał pytanie, które całkowicie zmieniło życie pracującego
tam Belga Jana Corteela.
„A Dog of Flanders”, wiesz? – zapytał chłopiec.
Jan urodził się i wychował w
Antwerpii, ale nigdy nie słyszał o
psie z Flandrii. Pomyślał, że może
Japończyk ma na myśli symbol regionu lwa flandryjskiego. Ale młody
człowiek uparcie twierdził, że nie
chodzi mu o żadnego lwa, tylko o
psa. Jan niestety nie mógł mu pomóc.
Rozmawiając później z kolegami dowiedział się, że już od długiego czasu
japońscy turyści przyjeżdżający do
Antwerpii „poszukują psa”. W miejskiej bibliotece znalazł egzemplarz
książki „Dog of Flanders” jedynie
w języku angielskim, bo do tej pory
nikt nie przetłumaczył opowieści na
język niderlandzki, ani na francuski.
Zdumiony Corteel czytał książkę
na okrągło, zadziwiony, że opowiada ona o jego Antwerpii, Rubensie
i katedrze. Zdecydował, że dowie się
wszystkiego o tej historii. Otrzymał z
Japonii książki, filmy i czasopisma

Źródło: www.nieuwsblad.be

a jego biuro wkrótce wypełniło się
materiałami. Zaczął nawet uczyć się
japońskiego.
Dzięki staraniom Corteela posążek Nello i Patrasche stanął przed
Centrum Informacji w Hoboken, a
japońscy turyści mogli nareszcie
wybrać się do miejsca, gdzie zostali pochowani bohaterowie „Dog of
Flanders”. Japończycy z zapałem
przemierzali 20-minutową trasę
tramwajem z centrum miasta do
Hoboken tylko po to, aby zobaczyć miejsce w którym rozegrała
się akcja ich ukochanej książki.
Samochodowy koncern Toyota
ufundował nawet płytę pamiątkowa
przed antwerpską katedrą.
Historia Jana Corteela związała się z
losem Nello i Patrasche. Zgłębianie
tematu zajęło mu 24 lata, ale można
powiedzieć, że wie o tej historii wszystko. Piętnaście razy
był w Japonii i nawet poślubił Japonkę. Turystom z
Kraju Kwitnącej Wiśni może po japońsku odpowiadać
na najbardziej szczegółowe
pytania dotyczące „Dog of
Flanders”.

Książka została przetłumaczona na niderlandzki
w 1985 roku, a Jan napisał
w przedmowie: „Historia o
psie Flandrii powróciła do
Antwerpii. To była podróż
po całym świecie przez 100
lat, a Japończycy przywieźli
Źródło: www.gva.be ją nam z powrotem”.
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Opowieść o Nello i Patrasche
Dawno temu, w ubogiej rolniczej
miejscowości Hoboken, położonej
na obrzeżach Antwerpii, mieszkał
chłopiec o imieniu Nello. Jego matka zmarła, kiedy miał dwa lata, ojca
nigdy nie poznał. Chłopiec był pod
opieką dziadka Jana, weterana wojny napoleońskiej. Żyli w biedzie, ale
szczęśliwie. Mieli przecież siebie.
Nello miał dwójkę wiernych przyjaciół. Alois – córkę zamożnego
młynarza Millera, który stanowczo
sprzeciwiał się tej przyjaźni, oraz
wiernego psa Patrasche.
Przyjaźń chłopca i psa rozpoczęła się
w dramatycznych okolicznościach.
Pewnego dnia, który był kolejnym
takim samym dniem w rzeczywistości Nello, chłopiec wraz z dziadkiem
zawozili mleko do miasta (było to ich
jedyne źródło utrzymania). Nagle na
poboczu drogi zauważyli pobitego
psa. Zabrali skatowane i wychudzone zwierzę do swojej chaty i opatrzyli
mu rany. Pies wrócił do zdrowia, a
nazwany został Patrasche – tak na
drugie imię miała zmarła matka
Nello. Odtąd chłopiec, dziadek i pies
we trojkę wiedli swój biedny żywot.
Nello i Patrasche stali się nierozłączni, połączyła ich niesamowita więź
przyjaźni. Gdziekolwiek Nello by się
nie udał, Patrasche był zawsze przy
nim. Żyli z dnia na dzień nie mając
żadnych perspektyw na odmianę
losu.
Pewnego razu Nello odwiedził antwerpską katedrę, gdzie zafascyno-
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wały go dzieła Rubensa. Od tej pory, sam albo w towarzystwie Aloise,
wślizgiwał się do katedry, aby popatrzeć na prace mistrza. Marzył o tym,
aby zobaczyć największe arcydzieło
Rubensa „Podniesienie krzyża”, ale
za każdym razem było ono zakryte
i obejrzeć je można było dopiero po
uiszczeniu pewnej kwoty. Nie była
to wielka suma pieniędzy, ale dla
biednego chłopca i tak niemożliwa
do zdobycia.
Nello od zawsze chciał malować,
a od czasu wizyty w katedrze tworzyć takie dzieła jak mistrz Rubens.
Zdawał sobie sprawę, że nie stać go
nawet na kartki do rysowania, ale
wiedział jednocześnie, że ma talent i chciałby chociaż spróbować.
Antwerpscy malarze zauważyli, że
chłopiec jest wyjątkowo zdolny i
wyposażyli go w przybory do malowania, aby mógł zrealizować swoje
marzenia. Nello rysował w każdej
wolnej chwili.
Pewnego dnia w Antwerpii ogłoszony został konkurs dla malarzy.
Na zwycięzcę czekała niebagatelna
kwota 300 złotych franków i dwuletnie stypendium w szkole dla artystów. Nello po raz kolejny wyposażony przez antwerpskich artystów
w niezbędne przybory malarskie zabrał sie do pracy. W wyznaczonym
terminie zaniósł rysunek do cechu,
aby sławni mistrzowie mogli ocenić
jego pracę. Na wyniki musiał jednak
poczekać. Dla niego wygranie konkursu było odpowiedzią na wszystkie błagalne modlitwy. I dawało
nadzieję na lepszą przyszłość. Z
Aloise.
Tymczasem stan zdrowia dziadka
Jana stale się pogarszał i na Nello
spadł cały ciężar dostarczania
mleka do miasta. Pomagała mu
Aloise, jeżeli akurat udało się jej
wyrwać spod kurateli ojca.
Nadeszła ostra i mroźna zima. 23
grudnia zmarł Jan, który i z racji
wieku i nękających go chorób
zakończył żywot na ziemskim
padole. Następnego dnia (a była
to Wigilia), doszło do pożaru w
obejściu Millera. Młyn spłonął
doszczętnie, a jego właściciel
o podpalenie oskarżył Nello.
Spowodował również wyrzucenie
chłopca i psa z chatki, która była
ich domem.

Źródło: www.apen.be

W ten świąteczny bardzo mroźny
wieczór Nello i Patrasche wędrowali po zgliszczach młyna próbując znaleźć jakieś schronienie.

Nagle chłopiec dostrzegł niewielkie zawiniątko. Ku swojemu zdumieniu odkrył, że była to sakiewka
pełna pieniędzy. Nello skojarzył, że
z pewnością należała do ojca Alois.
Chociaż był biedny, głodny, zmarznięty i niesłusznie oskarżony, nie
wahał się ani przez chwilę. Udał się
do młynarza i oddał mu pieniądze.
Ten nareszcie zrozumiał, że chłopiec
choć ubogi jest uczciwy i chcąc się
zrehabilitować zaprosił go na wigilijną wieczerzę. Nello jednak odmówił.
Duma i wcześniejsze upokorzenia
nie pozwoliły mu skorzystać z zaproszenia. Porozmawiał tylko chwilę z
Alois i dał jej na pamiątkę portret
przedstawiający ją siedzącą nad
brzegiem jeziora. Dziewczyna przyjęła go ze łzami w oczach, a chłopiec
z psem znów ruszyli w drogę.
Kiedy dotarli do Antwerpii, udali
się do cechu artystów, aby poznać
wyniki konkursu malarskiego. Ku
rozpaczy Nello okazało się, że to nie
on został zwycięzcą. Chłopiec całkowicie się załamał. Wszystkie jego
plany, marzenia i nadzieje legły w
gruzach. Wiedział, że jego rysunek
jest przepiękny. Włożył w niego
mnóstwo pracy i całe swoje serce.
Nie mógł uwierzyć w to, że przegrał.
Śnieg zaczął padać coraz bardziej
i zrobiło się przeraźliwie zimno.
Chłopiec z psem poszli do katedry.
Tylko tam, w obliczu wielkich arcydzieł Nello miał nadzieję ukoić
swój smutek. Kościół był otwarty
i tonął w blasku świec. Chłopiec
patrzył na rzeźby, obrazy i nagle
spostrzegł, że arcydzieło mistrza
Rubensa „Podniesienie krzyża”,
które tak bardzo pragnął zobaczyć,
właśnie dziś jest odkryte. Uklęknął
przed ołtarzem, a pies położył się
obok niego.
Następnego ranka w Boże Narodzenie znalazł ich kościelny. Nello
i Patrasche przytuleni do siebie zamarzli z zimna. Żyli razem i umarli razem w boskiej aureoli światła.
Pochowano ich w bezimiennym
grobie. Dzień później, przewodniczący konkursu malarskiego anulował wcześniejsze wyniki. Ogłosił,
że zwyciężył wyjątkowo utalentowany malarz, którego jednak nikt nie
może odnaleźć. Niestety dla Nello i
Patrasche było już za późno. Aloise
nigdy nie dowiedziała się, co się z nimi stało, ale nie mogąc żyć bez Nello
poszła do klasztoru. Od tego czasu,
w każdą Wigilię, gdy mocno prószy
śnieg, przed katedrą widać wyraźnie
ślady stóp chłopca i łap psa.
Anna Janicka
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Ciekawostki:
• na całym świecie sprzedano ponad 100 milionów egzemplarzy książki „Dog of Flanders”
• w języku niderlandzkim książka nosi tytuł „Een Hond van
Vlaanderen”, natomiast po japońsku „Furandaasu Nie Inu”
• w Hollywood historia Nello i jego psa została sfilmowana
aż 6 razy
• wszystkie amerykańskie adaptacje filmowe (od 1914 roku)
wbrew oryginałowi miały szczęśliwe zakończenie
• w Japonii serial animowany o Nello i Patrasche obejrzało
ponad 50 milionów widzów
• jeden z komiksów z serii „Suskie en Wiskie” opowiadający
o chłopcu i psie z Flandrii został uznany przez znawców
tematu za jeden z najlepszych komiksów na świecie
• pomnik Nello i Patrasche został odsłonięty w Hoboken w
1985 roku przez ambasadora Japonii w Belgii i burmistrza
Antwerpii
• w Belgii po raz pierwszy wyświetlono remake filmu (wersja
japońska) dopiero w Wigilię 2000 roku. Belgowie bardzo długo nie chcieli wyemitować filmu. Dla mieszkańców Flandrii
był zbyt waloński, a dla Walonów za bardzo flamandzki.
Mieli pretensje co do przedstawionego stylu i dawnej kultury
• w 2010 roku Japonia wydała zestaw monet obiegowych
„Pies Flandrii”, zawierający pięć monet japońskich
o nominałach: 500, 100, 50, 10 i 5 jenów oraz jedną srebrną monetę o wartości 20 euro. Monety zostały wydane dla
upamiętnienia 75. rocznicy nakręcenia pierwszego fabularnego filmu na podstawie książki „Dog of Flanders” oraz 35
rocznicy powstania pierwszej animacji.

Źródło: www.cartoon.mthai.com

• Belgia też wprowadziła do obiegu kolekcjonerską monetę „Dog of Flanders”. Numizmat został wyemitowany w
nakładzie 40.000 sztuk, z czego połowa przeznaczona była
na rynek europejski, a druga część na rynek japoński.
Źródło: www.catawiki.nl
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W krainie św. Mikołaja

Rovaniemi, źródło: www.podrozemm.pl

W niewielkiej wiosce, niedaleko
Rovaniemi w Laponii, dokładnie
tam, gdzie przebiega koło podbiegunowe, mieści się oficjalna
siedziba świętego Mikołaja. Koło
podbiegunowe przebiega praktycznie przez sam środek wioski i jest
zaznaczone białą linią. To właśnie
stąd Mikołaj wyrusza każdego roku w podróż po całym świecie na
saniach, wypełnionych prezentami, ciągniętych przez renifery.
Wszystkie niedowiarki, które uparcie twierdzą, że św. Mikołaj nie istnieje, powinny odwiedzić to miejsce. W tej krainie, pośród śniegów
Laponii, naprawdę można spotkać
Mikołaja i przeżyć niezapomnianą
przygodę.
Najsłynniejszy mieszkaniec Laponii
to oczywiście święty Mikołaj. I
choć wywodzi się on z Turcji, nie z
Finlandii, od lat kojarzony jest właśnie z Laponią i reniferami.
Legenda głosi, że Mikołaj z Miry
(dziś Demre), cieszący się poważaniem wśród dorosłych i dzieci,
wśród katolików i prawosławnych,
początkowo swoją pomoc kierował
do najuboższych mieszkańców swojego miasta, zwłaszcza tych najmłodszych. Ukradkiem podrzucał im pieniądze i prezenty. W ciągu swojego
życia opiekował się skrzywdzonymi,
a swój majątek w całości rozdał biednym.
Inna legenda opowiada o tym, że
podczas gwałtownej burzy Mikołaj
modlitwą uratował przed niechybnym utonięciem grupę rybaków.
Dlatego czczony jest nie tylko jako
patron dzieci, ale także marynarzy, żeglarzy i rybaków – zwłaszcza w nadmorskich miejscowościach położonych w basenie Morza
Śródziemnego.

W latach 20. ubiegłego wieku Mikołaj został „przeprowadzony” z ciepłej Turcji
do mroźnej Finlandii.
Odpowiedzialny za
tę „przeprowadzkę”
jest fiński radiowiec
Markus Rautio zwany
Wujem Markusem.
To on spopularyzował
nową wersję legendy o św. Mikołaju z
Korvatunturi (wzgórze
o kształcie ucha położone na północno-wschodnich terenach
Finlandii) przy granicy z Rosją.
„Wzgórze-Ucho”, miało według wuja
Markusa wysłuchiwać dziecięcych
świątecznych życzeń i przekazywać
je świętemu Mikołajowi. Kiedy ra-

Rovaniemi. W 1985 roku, odwołując się do tradycji, minister spraw
zagranicznych Finlandii uroczyście
przekazał Laponię Mikołajowi.
Wioska św. Mikołaja
Po zakończeniu II wojny światowej
postanowiono za kołem podbiegunowym zbudować kilka atrakcji,
aby przyciągnąć do tego miejsca
turystów. Wybrano Rovaniemi.
Dzieje tego miasta sięgają XV wieku,
kiedy to zaczęło funkcjonować jako
osada targowa o ogromnym znaczeniu. Już w 1939 roku było uznawane
za najważniejsze miasto na terenie
fińskiej Laponii.

W 1950 roku z niespodziewaną wizytą przyjechała do Rovaniemi wdowa po prezydencie USA Eleanora
Roosevelt, by zobaczyć powojenną
rekonstrukcję miasta. Krótko przed jej
wizytą postanowiono
nieco ożywić ruch turystyczny w regionie,
dlatego też zainicjowano budowę chaty,
przez którą miała
przebiegać granica koła podbiegunowego.
Wizyta pani Roosevelt
sprawiła, że do miasta
zaczęły wkrótce przyjeżdżać inne wybitne
osobistości i turyści z
całego świata. W 1956
roku pociągnęło to za
sobą konieczność
Wioska Świętego Mikołaja, źródło: podrozemm.pl
rozbudowy bazy turydiowiec ogłosił, że Mikołaj mieszka stycznej (powstały kawiarnie, sklepy
na górze Korvatunturi, do urzędu z pamiątkami oraz poczta).
pocztowego o kodzie
Fin 99999, zaczęły
przychodzić tysiące
listów od najmłodszych.
W 1940 roku w wyniku tzw. zimnej wojny
Finlandia zmuszona
została do oddania ówczesnemu Związkowi
Radzieckiemu części
swojego terytorium i
w efekcie przesunięcia granicy. Okazało
się wtedy, że część
wzgórza zamieszkałego przez św. Mikołaja
znalazła się w ZSRR.
Finowie natychmiast
znaleźli dla święte- Święty Mikołaj w kampanii Coca-Coli. To koncern wykreował
go nową lokalizaMikołaja, jakiego dziś znamy,
cję i umieścili go w
źródło:: www.natemat.pl
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Ponieważ okolice Rovaniemi tradycyjnie uznawane były za siedzibę
świętego Mikołaja, a liczba odwiedzających z każdym rokiem rosła,
w latach 80. postanowiono wybudować w tym miejscu jego wioskę.
Wioska św. Mikołaja, to wielki
park rozrywki położony w odległości ok. 8 km od Rovaniemi. Ma ona
charakter farmy, na której panuje
niesamowita magiczna atmosfera.
Można tam spotkać Mikołaja, a nawet z nim porozmawiać. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach Szkoły
Elfów. Uczą się m.in. przygotowywać
słodycze i zabawki czy jeździć na łyżwach. Potem otrzymują dyplom.
Duże wrażenie robią niezwykłe
konstrukcje z lodu i ze śniegu, w
licznych sklepach sprzedawane
są oryginalne zabawki i pamiątki.
Działa tu również muzeum skuterów
śnieżnych.
W pobliżu wioski Mikołaja niewątpliwą atrakcją jest zimowy park rozrywki z
karuzelami i kolejkami.

grudzień 2016 - styczeń 2017

Znajdują się tutaj dwie
skrzynki – jedna pomarańczowa, z której listy
są nadawane każdego
dnia, oraz druga – czerwona, która gromadzi
je przez cały rok i odpowiada się na nie tylko raz
– podczas świąt Bożego
Narodzenia.
Audiencja
u św. Mikołaja
Być w Rovaniemi i nie
zobaczyć św. Mikołaja, to
tak, jak być w Watykanie
i nie zobaczyć papieża.
Z Mikołajem można spotkać się w
jego biurze ulokowanym w głównym budynku wioski. Wielki zegar
pokazuje, czy Święty jest aktualnie
w trakcie drzemki, czy spędza czas z
panią Mikołajową, czy też może już
nas przyjąć.

Wioska Mikołaja czynna jest codziennie, z
wyłączeniem świąt państwowych, w tym świąt
Bożego Narodzenia, kiedy Mikołaj rusza w świat.
Wstęp jest bezpłatny.
www.santaclausvillage.
info.
Poczta św. Mikołaja
Poczta to najbardziej
niezwykłe miejsce w
wiosce. Nie spotkamy
tu zwykłych urzędników
– elfy sortują przesyłki,
przystawiają stemple i
odpowiadają na maile. Źródło: www.podrozemm.pl
Do specjalnego oddziału pocztowego trafia największy odsetek listów
do św. Mikołaja. W okresie przedświątecznym jest to nawet 30 tys.
kartek dziennie, co czyni świętego
rekordzistą w liczbie otrzymywanej korespondencji. Listy przychodzą dosłownie z całego świata
i ponoć każdy z listów jest przez
Mikołaja przeczytany osobiście. W
czołówce najchętniej wysyłających,
obok Brytyjczyków, Japończyków i
Chińczyków, są także Polacy.
Mikołajowa poczta to miejsce, gdzie
można kupić kartkę pocztową ze
specjalnym znaczkiem pocztowym
i wysłać do kogo tylko chcemy (od
razu lub z dostarczeniem dopiero na
święta), lub napisać list z życzeniami
do samego Mikołaja.

Do pomieszczenia, w którym można
sobie zrobić z nim pamiątkową fotografię, prowadzi specjalny korytarz,
który pokazuje niektóre z sekretów
Mikołaja – np. jak przygotowuje się
do podróży do różnych stref klimatycznych. Znajduje się tutaj także „maszyna czasu”,
dzięki której może on odwiedzić i obdarować prezentami wszystkie dzieci
w przeciągu jednej nocy.
Uśmiechnięty Mikołaj siedzi na dębowym krześle i
chętnie pozuje do zdjęć.
Na ścianach wiszą gabloty, w których umieszczono listy nadesłane przez
dzieci z całego świata. W
powietrzu czuć zapach

Źródło: podroze.swiatkobiety.pl

cynamonu i goździków, a dookoła
słychać kolędy. Mikołaj ucina sobie
z chętnymi krótką pogawędkę, życzy
„wesołych świąt” (także po polsku)
i pozuje do pamiątkowego zdjęcia.
Choć samo spotkanie z Mikołajem
jest bezpłatne, to licencję na fotografowanie mają jedynie
elfy, od których można
nabyć dwa pamiątkowe
zdjęcia za 25 €, lub 49 €
za dwa zdjęcia i film ze
spotkania.
Zapobiegliwi rodzice,
chcący swoim pociechom sprawić jeszcze
większą frajdę, mogą zaprosić Mikołaja z wizytą
do swojego domku, a ten
przy okazji wręczy dzieciom prezenty.
Mikołajowa wioska jest
bez wątpienia komercyjnym parkiem rozrywki,
ale poczucie magii
świąt musi kosztować i
to niemało. Mikołaj jest
naprawdę sympatyczny
i każde dziecko po spotkaniu z nim
jest najszczęśliwsze na świecie.
Mikołajowa telewizja
O swoim życiu i ciężkiej pracy
Mikołaj opowiada w swojej własnej

Źródło: www.twojaeuropa.pl
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internetowej telewizji (www.
santatelevision.com).
Na mikołajowym kanale można zobaczyć, jak tworzy on
interaktywną trasę na dany
rok, jak planuje odwiedziny
u wszystkich dzieci na całym
świecie, jak wyrusza saniami
zaprzężonymi w renifery, a nawet to, jak udaje mu się wchodzić przez komin. Opowiada o
swoim bardzo długim doświadczeniu w tej pracy, o tym jak
korzysta z różnic czasowych
i o magii, która w codziennej,
ciężkiej pracy Mikołaja jest
niezbędna.
Mikołajowa telewizja to kolej- Źródło: www.podrozemm.pl
ne komercyjne przedsięwziępółnocy” i wiele się nauczyć.
cie, które ma zachęcić do odKolejną atrakcją jest bez wątpiewiedzin w mikołajowej wiosce.
nia wyprawa lodołamaczem z
Rovaniemi do Kemi, gdzie można
Inne atrakcje
Na terenie wioski znajduje się wiele obejrzeć budowany co roku zamek
restauracji, kawiarenek i sklepów, w ze śniegu. Dzieci mogą spróbować
których można kupić przeróżne rze- wspinaczki po śnieżnej ścianie,
czy związane ze świętym Mikołajem pojeździć na skuterach śnieżnych
albo lodowej zjeżdżalni. Można naoraz Laponią.
W Rovaniemi, miejscem, które na- wet coś przekąsić w lodowym barze.
prawdę warto odwiedzić, jest muze- Zakochani mogą sobie przysiąc doum Arktikum. To świetne miejsce zgonną miłość w lodowej kaplicy,
również dla dzieci, które poprzez a potem spędzić noc w śniegowym
zabawę mogą tutaj odkrywać „świat apartamencie.
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Pod Rovaniemi
można nie tylko zobaczyć renifery, ale
również wybrać się
z nimi lub psami husky na przejażdżkę.
Można też poszaleć
na oponach na długim, specjalnie przygotowanym torze,
czy odwiedzić igloo
pełne śniegowych
kuleczek. Zwiedzić
Santa Park, gdzie
stworzono m.in.
Szkołę Elfów, piekarnię „Pana Imbira” i
szkołę elfickiej kaligrafii.
Kraina św. Mikołaja to świetny
turystyczny biznes, maszynka do
przysparzania pieniędzy, ale też…
magiczny, niepowtarzalny świat.
Warto tę krainę odwiedzić i wrócić
chociaż na chwilę do magicznego
świata dziecięcych lat i wiary w świętego Mikołaja.
Aleksandra Dobiecka
Źródła: turystyka.wp.pl, podrozemm.pl, natemat.pl, dzidziusiowo.pl, k-skrzypek.pl
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Laponia, to nie tylko święty Mikołaj

Źródło: www.zastrzykinspiracji.pl

Od Helsinek do kręgu polarnego
jest ponad osiemset kilometrów.
Tam właśnie położona jest Laponia.
Obejmuje obszar ok. 380 tys. km².,
w którego skład wchodzi zarówno Półwysep Kolski w Rosji, jak i
północne tereny Finlandii, Szwecji
i Norwegii. Jest to najdalej wysunięty na północ region Finlandii
– jeden z najmniej zaludnionych
na świecie, gdzie ciągną się fragmenty Gór Skandynawskich z najwyższym szczytem Haltiatunturi
(1324 m n.p.m.). Nazwa „Laponia”
funkcjonuje w historii od XVII wieku. Kraina ta przez wieki przechodziła z rąk do rąk. Była własnością Norwegów, Szwedów, bądź też
Finów.
Laponia, to malownicze tereny,
kraina lodu, śniegu i reniferów.
Określa się ją często mianem Krainy
Wiecznego Lodu, co związane jest
z panującymi tam warunkami atmosferycznymi. W Laponii śnieg i
mróz utrzymują się przez cały rok, a
temperatury w nocy potrafią spaść
nawet do −40 stopni C.
Rdzenną ludnością tego regionu są
Lapończycy – jeden z najstarszych
europejskich ludów, którego populację szacuje się na około 70 tys.
osób. Lapończycy nigdy nie założyli
samodzielnego państwa i oficjalnie
Laponia jest po prostu krainą znajdującą się na terytorium czterech
państw – Norwegii, Szwecji, Rosji
i Finlandii. Najbardziej związani z
Laponią są Finowie. Być może wynika to z faktu, że w Finlandii znajduje się oficjalna stolica Laponii
– Rovaniemi, a zaledwie osiem kilometrów na północ od miasta – siedziba świętego Mikołaja.

Lapończycy nazywają siebie Samami,
a Laponię Sampi.
Pielęgnują lokalne
tradycje i zachowują kulturową odrębność. Mają własny
parlament, święto narodowe, hymn oraz
flagę i wydają swoje
gazety. Posługują się
także własnym językiem. Stolicą wszystkich Samów jest
norweskie Karasjok.
Siedzibą parlamentu
fińskich Samów jest
miasteczko Inari,
w którym działa lapońska rozgłośnia

Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO.
Atrakcje Laponii
Laponię można poznawać na wiele
sposobów. Magnesem przyciągającym turystów jest bez wątpienia
możliwość zobaczenia zorzy polarnej, którą można oglądać na przykład w specjalnie przystosowanych
do tego domach ze szkła, bądź w
przezroczystych domkach lodowych.
Laponia to wymarzona kraina dla
narciarzy, osób jeżdżących na deskach snowboardowych oraz pasjonatów wspinaczki na skałach lodu
powstających przy wodospadach lub
tych sztucznie przygotowywanych

Źródło: www.zastrzykinspiracji.pl

radiowa w języku Samów, ukazują
się gazety i programy telewizyjne.
Inari to także największy ośrodek
lapońskiego rzemiosła.
Warto odwiedzić Muzeum Samów
i Centrum Przyrodnicze Północnej
Laponii w Siida na granicy Inari, promujące kulturę, tradycję i zwyczaje
wywodzące się z Laponii.
Prawdziwe wyroby lapońskie (Duodji) opatrzone są
specjalnym certyfikatem.
Symbolem Laponii są renifery. Lapończycy utożsamiają te zwierzęta z powodzeniem i szczęściem,
dlatego też starają się, by
mieć ich jak najwięcej.
Każdy lapoński renifer ma
swojego właściciela.
Od 1996 roku kraina
Laponii znajduje się na

dla potrzeb turystyki. To także raj
dla wędkarzy, amatorów przejażdżki
wozem zaprzęganym psami husky,
skuterem śnieżnym lub gokartem,
oraz tych, którzy pasjonują się zjeżdżaniem na nartach lub desce z latawcem (snowkiting).

Źródło: www.zastrzykinspiracji.pl
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Długi dzień, długa noc, a śnieg pada i pada…
Pierwsze opady śniegu i temperatury
poniżej zera pojawiają się w Laponii
już w listopadzie. Rozpoczyna się
wtedy tak zwany Kaamos, okres,
kiedy słońce nie wschodzi ponad
horyzont i przez większą część dnia
panują ciemności i noc polarna.
Spędzenie nawet kilku dni w warunkach zupełnie innych od tych,
do których jesteśmy przyzwyczajeni,
może być wyjątkowym przeżyciem.
Tylko kilka jasnych godzin w ciągu
doby powoduje wrażenie, że noc nie
ma końca, a słońce obraziło się na
tę zimową krainę. Latem zaś, kładąc
się spać, będzie nam się wydawać, że
zapadamy w popołudniową drzemkę.

Śnieżne safari
W Laponii safari z psami
husky albo reniferami może
trwać od kilku godzin nawet
do kilku dni. Wszystko zależy od upodobań i zawartości
portfela uczestników tej jedynej w swoim rodzaju wyprawy. W trakcie safari można
podziwiać niepowtarzalną
przyrodę w zimowej szacie,
oraz odwiedzić farmę reniferów.
Psy husky i błękitnookie
malamuty to typowa turystyczna atrakcja Laponii.
Organizowane są nawet pięciodniowe wyprawy zaprzęgami, z noclegami w małych
drewnianych domkach głęboko w puszczy.
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Źródło: www.podroze.gazeta.pl

oznakowany i ma swojego właściciela. Będąc w Laponii warto odwiedzić
jedną z licznych farm reniferów oraz
wybrać się na przejażdżkę saniami
ciągniętymi przez te arktyczne zwierzęta.
W atmosferze wielkich emocji i
entuzjazmu kibicujących swojemu
faworytowi, urządzane są wyścigi
reniferów z „powożącymi” je narciarzami. Renifer w Laponii jest
nieodłącznym elementem życia jego
mieszkańców.
Arktyczne ZOO
Jeden z najdalej wysuniętych na
północ ogrodów zoologicznych na
świecie znajduje się w miejscowości Ranua. Można tam zobaczyć
gatunki zwierząt występujące tylko
w strefie podbiegunowej np. wilki,
niedźwiedzie polarne, łosie, rysie
czy renifery. Arktyczne zoo czynne
jest cały rok, ale szczególnie ciekawe
jest zimą.
Źródło: www.podroze.travelizer.pl

Zorza polarna
To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk przyrody, festiwal kolorów. Fale światła i świetlne łuki
roztaczają się od horyzontu aż po
zenit. Kolorowa poświata to forma
wyładowań elektrycznych w atmosferze, kiedy na tle bezchmurnego
nieba różnymi kolorami mienią się
gazy. Tlen na zielono lub czerwono,
azot na bordowo i purpurowo, a wodór i hel na niebiesko-fioletowo.
Ci, którym nie udało się zaobserwować tego zjawiska, powinni
odwiedzić muzeum Arktikum w
Rovaniemi, gdzie znajduje się specjalna sala, w której można wygodnie się położyć i podziwiać wizualizację zorzy polarnej.

Jazda snowmobilem po zamarzniętych jeziorach i rzekach Laponii to
niezapomniane przeżycie. Każdy z
uczestników safari na skuterach dostaje specjalne ubranie – kombinezon, buty, maskę na twarz chroniącą
od zimnego wiatru i futrzaną czapę.
Po krótkim kursie obsługi pojazdu
wyrusza się wraz z przewodnikiem
w drogę, osiągając prędkość nawet
do 100 km na godzinę.
Spotkanie z reniferem
W Laponii powszechnym zjawiskiem są stada reniferów przechodzące przez drogę albo skubiące
trawę na poboczu. Są nawet znaki
drogowe „uwaga renifer”. Renifery
żyją w lasach, ale każdy z nich jest

Szlak Urho Kekkonena
Jest to znana trasa turystyczna licząca 1500 km. Jej przejście na piechotę zajmuje około dwóch miesięcy. Rozpoczyna się w położonym w
pobliżu rosyjskiej granicy mieście
Hamina, a kończy północnymi fiordami nieopodal Nuorgam. Przejście
tego szlaku jest wyjątkową okazją do
poznania prawdziwej Laponii z jej
dzikimi lasami, jeziorami i wodospadami.
Początkowo szlak jest łatwy, z usytuowanymi przy drodze szałasami,
schroniskami i hotelami. Potem krajobraz staje się coraz bardziej monotonny. Znikają osady ludzkie i baza
noclegowa. Do celu docierają tylko
ci najbardziej wytrwali i zahartowani. Przejście szlaku Urho Kekkonen
to spotkanie z prawdziwą Laponią.
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Noc w lodowym hotelu
Równie ciekawą dla turystów atrakcją jest nocleg w lodowym hotelu.
Jeden z takich hoteli znajduje się w
miejscowości Kemi i nazwany jest
Lodowym Zamkiem. Co rok, od
1996 roku, budowany jest na nowo,
bo wraz z nadejściem wiosny jego
ściany topnieją.
W Lodowym Zamku wszystko
wykonane jest z lodu i śniegu.
Restauracja serwująca dania na
lodowych talerzach, bar, kaplica (w
której można wziąć ślub) i sala ze
sceną. Hotelowi goście śpią na lodowych lóżkach i korzystają z lodowych mebli. Decydując się na nocleg w lodowym hotelu należy liczyć
się z ujemną temperaturą.

Źródło: www.przeglad-turystyczny.pl

W hotelu można spędzić lodowatą,
ale fascynującą noc. Opcje noclegu są dwie: standardowy pokój lub
igloo. Temperatury wewnątrz wahają się od 0 do 5 stopni. W wyposażeniu każdego pokoju znajdują się
śpiwory, skóry reniferów i bardzo
ciepła pościel.

się tu nudzić. Rejon ten obfituje w zimowe kurorty, a na turystów czekają
tysiące miejsc noclegowych i dużo
atrakcji. Do dyspozycji narciarzy są
wyciągi i doskonale przygotowane
trasy zjazdowe. Sezon narciarski w
Laponii jest wyjątkowo długi – śnieg
leży tu ok. 200 dni w roku.

tym jeziorze. Miasto jest ważnym
ośrodkiem turystycznym, centrum
sportów zimowych, a także bazą, z
której wyrusza się na daleką północ.
Oferuje typowe atrakcje Laponii, takie jak przejażdżki skuterami śnieżnymi, saniami ciągniętymi przez renifery lub z psimi zaprzęgami.

Rejs lodołamaczem
Niezapomnianym przeżyciem może być rejs lodołamaczem Sampo
po Zatoce Botnickiej. Jest on możliwy od końca grudnia do początku
kwietnia. Lodołamacz zbudowany
został w 1961 roku, a po prawie 30
latach służby morskiej rozpoczął
karierę w arktycznej turystyce. Jest
jedynym lodołamaczem na świecie,
który zabiera na pokład zwykłych turystów. Zimą wypływa, łamiąc skute lodem wody Zatoki Botnickiej, a
latem z jego pokładu można podziwiać widoki na zatokę.
Na poszukiwaczy ekstremalnych
wrażeń czeka kąpiel wśród lodowych gór. Do wody wchodzi się w
specjalnym kombinezonie, a po
zakończeniu lodowej kąpieli każdy
śmiałek otrzymuje od kapitana lodołamacza certyfikat odbycia rejsu.

Do znanych ośrodków sportów zimowych należy na przykład Ruka
z torem saneczkowym, czy słynne
Lahti, w którym znajdują się trzy
skocznie narciarskie.

Wioska św. Mikołaja
Na kole podbiegunowym, na obrzeżach Rovaniemi, znajduje się dom i
główne biuro św. Mikołaja. Ponadto
poczta świętego Mikołaja, fabryka
zabawek, restauracja świętego
Mikołaja, oficjalny port lotniczy
świętego Mikołaja, a nawet szkoła
pomocników Świętego. W tej bajecznej wiosce można również spotkać
elfy, które przez cały rok przygotowują prezenty dla dzieci, oraz pogłaskać renifery, w tym słynnego
Rudolfa Czerwononosego. Zimą,
wszystkie budynki w wiosce świętego Mikołaja są bajecznie oświetlone. Wizyta tutaj to jedyna okazja, by
zrobić sobie z zdjęcie z prawdziwym
Mikołajem.

Lodowa wioska
W Kakslauttanen na turystów czeka
wioska domków przypominających
igloo, ale zbudowanych ze szkła.
Wybudowana w sercu Laponii wioska igloo pozwala jej mieszkańcom
nie zmarznąć nawet przy –30 stopniach. Każdy z 20 domków ze szkła
ma łazienkę i wygodne łóżka doskonałe do obserwacji gwiezdnych
konstelacji i zorzy polarnych.
Dla narciarzy
Wprawdzie lapońskim wzgórzom
daleko do Alp, ale miłośnicy białego szaleństwa z pewnością nie będą

W zupełnie inny świat przeniesiemy się natomiast w Naantali (na
południu kraju), gdzie Finowie wybudowali wioskę, znaną jako Dolina
Muminków.
Jednym z najpopularniejszych kurortów narciarskich w Laponii jest
Levi. Znajduje się tutaj 27 wyciągów, 45 tras zjazdowych i 230 km
tras biegowych. Miłośnicy białego
szaleństwa chętnie odwiedzają także Saariselkä niedaleko Ivalo, gdzie
czeka na nich 11 tras zjazdowych.
Stoki są znakomicie przygotowane,
a nartostrady mają zróżnicowany poziom trudności.
W Laponii najbardziej popularne
jest narciarstwo biegowe. Tras jest
bez liku. W samym Saariselkä na
turystów czeka ponad 100 km, w
tym 40 km oświetlonych. Gwarancja
śniegu i piękne widoki to główne zalety jazdy na nartach w Laponii.
Rovaniemi
To stolica Laponii zwana Bramą
Północy, odbudowana po II wojnie
światowej na planie rogów renifera.
Pełno tu hoteli, muzeów, kawiarń
oraz restauracji serwujących specjały lokalnej kuchni. Mieści się tu
nawet pole golfowe na zamarznię-

Laponia to kraina zupełnie nieskażona przez człowieka. Cała jej
powierzchnia jest pokryta milionami drzew i setkami krystalicznie
czystych jezior. Kojarzy się przede
wszystkim ze świętym Mikołajem.
Ale Laponia to także renifery, wyjątkowy błękit nieba, ośnieżone
pola, skute mrozem rzeki i jeziora,
i przysypane miękkim puchem lasy. Niczym niezmącona przyroda
i zimowa cisza przyciąga turystów
białymi nocami i zorzą polarną.
Laponia jest po prostu piękna.
Hanna Korcz
Źródła: zastrzykiinspiracji.pl, podroze.gazeta.pl, podroze.travelizer.pl
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WOŚP ponownie zagra w Belgii!
Chyba już czas by oderwać się od szału świątecznych
zakupów i spalić trochę kalorii w pozytywnym graniu. 15.01.2017 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
znów zagra w Brukseli razem z Antwerpią!
To już będzie XXV Finał tej imprezy, która oprócz rockandrollowej jazdy sprawia, że uśmiechają się też Ci,
którym nie zawsze jest wesoło. I tym razem będziemy
zbierać na dzieciaki, by ratować ich życie i zdrowie na
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla by zapewnić
godną opiekę medyczną seniorom.
Każdy z nas był dzieciakiem, które zdane było na pomoc
kogoś starszego, każdy starszy człowiek będzie również
potrzebował pomocy - pomóżmy zapewnić im w tym
godne warunki. Wraz z Jurkiem Ludzie Dobrej Woli,
na całym świecie, tworzą coś dobrego, coś szalonego
i niezwykłego grając w Finałach WOŚP każdego roku.
Pomagamy zbierając pieniądze, za który kupowany jest,
na przykład, sprzęt medyczny ratujący życie, innym razem są to specjalistyczne łóżka szpitalne.Jednakże nie
tylko pieniądze są ważne: liczy się też Wasz zapał i pozytywna energia, Wasza wytrwałość i śmiałe pomysły.
Ostatnie dwadzieścia pięć lat udowadnia, że takich ludzi są miliony. 15 stycznia 2017 roku zagramy znowu,
bo znów zebrało się grono pozytywnie zakręconych, którzy pragną zrobić coś dobrego dla innych a przy okazji
pokazać całemu światu, że mamy wielkie serca i sporo poczucia humoru.
Polacy w Belgii już kilka razy pokazali,
że wbrew przeciwnościom grają najgłośniej w tej części świata więc zróbmy to
raz jeszcze. Z niecierpliwością czekam
na dzieciaki z „Let’s Dance”, które roztańczą nam ten Finał! Serdecznie zapraszam wszystkich do Brukseli na wspólne świętowanie, czekać będzie na Was
sporo atrakcji.
Szukajcie informacji na naszej stronie
internetowej www.wosp.be, w polskich
sklepach, oraz odwiedzajcie nasz fejsbukowy fanpage gdzie na bieżąco będziemy Was informowali o spotkaniach, licytacjach, planach i miejscu XXV Finału.
Bardzo na Was liczę!

Na finałowych licytacjach będą dostępne koszulki z dedykacją Jurka

Do zobaczenia w styczniu!
Piotr Wiśniewski
Szef Sztabu WOŚP Belgia
www.wosp.be
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Kompromitacja belgijskiej policji
Komórka Brahima Abdeslama – jednego z terrorystów, który wysadził
się rok temu w Paryżu, leżała pod
stertą dokumentów na komisariacie
w Molenbeek, dzielnicy Brukseli nazywanej wylęgarnią terrorystów.
Policja przechwyciła komórkę
Abdeslama w lutym 2015 roku.
Mężczyzna został zatrzymany w
związku z handlem narkotykami,
ale już wtedy interesowała się nim
jednostka antyterrorystyczna.
Policja chciała zbadać zawartość
telefonu Abdeslama, ale wtedy
okazało się, że komórka zniknęła.
Początkowo o jej „zgubienie” posądzano jednostkę antyterrorystyczną.
Media spekulują, że gdyby telefon
nie został „zgubiony”, może udałoby się uniknąć zamachów w Paryżu.
Belgijskie media nie mają wątpliwości – to jest kompromitacja policji.
hln.be
Dzieci i młodzież uprawiają mało
sportów
Belgijskie dzieci i młodzież uprawiają mało sportów i rzadko się ruszają – wynika z badań przeprowadzonych przez uniwersytety w Leuven
i Gent.
Mniej od dzieci i nastolatków w
Belgii ruszają się ich rówieśnicy w
Chinach, Katarze i Chile.
Eksperci napisali, że niepokojąca
jest sytuacja już w grupie od 6 do
9 lat. Niespełna 7 procent dzieci w
tym wieku poświęca około godziny
na ruch i umiarkowany wysiłek fizyczny. Wśród nastolatków ta grupa
jest jeszcze mniejsza – zaledwie 2,4
procent.
Badanie wykazało też, że wyniki zaniżają dziewczęta. Odsetek dziewcząt przeznaczających około godziny dziennie na sport jest 7-8 razy
mniejszy niż w przypadku chłopców.
gva.be
Testy na HIV dostępne w aptekach
Co piąty Belg zarażony wirusem
HIV, nie jest tego świadomy. Aby
diagnostyka wirusa była jak najłatwiejsza, testy na wykrycie HIV są
już sprzedawane w aptekach.
Zestaw do badania kosztuje 29,90 eu-

ro i jest bardzo prosty w obsłudze.
Wynik można poznać już po 15 minutach. Osoby, u których pojawił się
pozytywny wynik, powinny zgłosić
się do lekarza i dla pewności raz
jeszcze wykonać test.
Jak wynika z badań, u osób, u których wirus HIV został późno wykryty, występuje o 16 razy wyższe ryzyko zgonu z powodu AIDS. Wczesna
diagnostyka wirusa może nie tylko
przedłużyć życie, lecz także pomóc
uniknąć zarażenia kolejnych osób.
Niestety, obawa przed wizytą u lekarza sprawia, że wirus często zostaje
zdiagnozowany dopiero po kilku
latach od zarażenia.
We Francji, gdzie testy zostały wprowadzone do aptek już jakiś czas temu, co tydzień sprzedaje się ich aż
2000.
niedziela.be
„Niegrzeczni i pod wpływem alkoholu”.
Grupa Polaków została wyproszona
z pokładu samolotu linii Brussels
Airlines w Brukseli. Przewoźnik
potwierdził, że kilkudziesięciu pasażerów musiało opuścić samolot
„ze względów bezpieczeństwa”.
Argumentowano, że osoby te „były
niegrzeczne, a niektóre z nich znajdowały się pod wpływem alkoholu”.
W chwili, gdy załoga samolotu przygotowywała go do odlotu, grupa pasażerów zaczęła się zachowywać w
niegrzeczny sposób. Jeden z nich
miał użyć wulgaryzmów w języku
polskim. Ponieważ nie udało się zidentyfikować tej osoby, piloci zdecydowali o wyproszeniu z pokładu
wszystkich Polaków.
Z początku zastosowano komunikat
po angielsku, potem indywidualnie
proszono 41 pasażerów o opuszczenie samolotu. Linie lotnicze argumentują, że zrobiono to ze względów
bezpieczeństwa, Polacy natomiast
uważają zachowanie przewoźnika
za „skandaliczne”, gdyż cała grupa
podróżowała do Hiszpanii w celach
zawodowych. Niektórzy z wyproszonych, zdaniem Brussels Airlines,
mieli być pod znacznym wpływem
alkoholu.
hln.be

Bilans kosztów związanych z zamachami
Ze wstępnych szacunków przedstawionych przez premiera Michela
wynika, że marcowe ataki terrorystyczne kosztowały państwo 320
milionów euro.
Usunięcie zniszczeń w metrze i na
lotnisku oraz odbudowa i remonty
to koszt około 160 milionów euro.
Druga część tej kwoty wydana została na pokrycie kosztów leczenia
osób, które ucierpiały w atakach,
i wypłacone im odszkodowania.
Premier nie podał jednak szacowanych szkód gospodarczych, o co
prosiła opozycja. A te, jak wyliczyli
eksperci, mogą wynieść nawet 4 miliardy euro.
gva.be
Nowe zasady nadawania dzieciom
nazwisk
Rada Ministrów zatwierdziła ustawę
dotyczącą nadawania dzieciom nazwisk w wypadku, gdy ich rodzice
nie potrafią dojść do porozumienia.
Od teraz w takich przypadkach dziecko będzie dostawało oba nazwiska,
które zostaną zarejestrowane w kolejności alfabetycznej.
Dotychczas w podobnej sytuacji
dziecko również dostawało nazwiska obojga rodziców, jednak automatycznie pierwsze rejestrowane
było zawsze nazwisko ojca. Tę zasadę uznano za nieuzasadnioną dyskryminację. W sytuacji, gdy jedno
z rodziców ma już podwójne nazwisko, osoba zainteresowana będzie
musiała wybrać, które z dwóch nazwisk przekaże swojemu dziecku.
We wszystkich innych przypadkach,
rodzice nadal mogą dowolnie wybierać imiona i nazwiska dla swoich
dzieci.
Nowa ustawa ma wejść w życie 1
stycznia 2017 roku. Rodzice dzieci
urodzonych po 1 czerwca 2014 roku,
którzy nie podjęli decyzji odnośnie
nazwiska ich dziecka, mają czas do
30 czerwca 2017 roku.
niedziela.be
Mniej żołnierzy na ulicach
Liczba żołnierzy patrolujących belgijskie ulice zostaje zredukowana.
Chociaż poziom zagrożenia terrorystycznego pozostaje na poziomie
trzecim, rząd zmniejsza liczbę żołnierzy z 1800 do 1089. Odtąd patrole będą złożone z żołnierzy i policjantów.
Minister spraw wewnętrznych Jan
Jambon (N-VA) ma nadzieję, że na
początku przyszłego roku kraj powróci do sytuacji bez groźby terroryzmu i poziom zagrożenia terrorystycznego zostanie zmniejszony lub
zniesiony.
hln.be
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Najbogatsi Belgowie „uciekają” z
Belgii
W ciągu ostatnich kilku lat tysiące
Belgów ze względów podatkowych
przeniosło się do Luksemburga i
Szwajcarii. W Luksemburgu mieszka 24 438 bogatych Belgów, a kolejne
22 225 w Szwajcarii. Według danych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
to o 10 procent więcej niż w 2014
roku. Jak zauważa „Gazet van
Antwerpen”, z Belgii uciekają naprawdę wielkie pieniądze.
gva.be
Testy językowe dla urzędników
Belgijscy politycy i urzędnicy z administracji publicznej będę musieli
przejść testy językowe ze znajomości języka niderlandzkiego i francuskiego. Wymóg dwujęzyczności dla
czołowych polityków został wprowadzony w 2002 roku ale do tej pory
nie był egzekwowany, głównie z
powodu sprzeciwu Frankofonów.
Teraz jednak minister obrony, odpowiedzialny za służbę cywilną uznał,
że testy w administracji publicznej
są konieczne, ponieważ zdarzały
się problemy w kontaktach między
urzędnikami. Do egzaminu ustnego zostało wyznaczonych ponad
130 polityków z rządu federalnego,
oraz prawie 4000 urzędników, którzy
pełnią ważne funkcje publiczne. Na
przygotowanie się do testu mają oni
dwa lata. Przedstawiciele rządu federalnego, którzy nie wykażą się dobrą
znajomością zarówno francuskiego
jak i niderlandzkiego, albo nie podejdą do egzaminu, mogą zostać
wysłani na szkolenia, w najgorszym
wypadku zostaną zwolnieni z pracy.
deredactie.be
Najtańszy belgijski supermarket
Eksperci z organizacji Test-Aankoop,
zajmującej się kwestiami konsumenckimi, za najtańszy supermarket w Belgii uznali Colruyt.
Także w ubiegłym roku Colruyt
okazał się najtańszy w rankingu
Test-Aankoop. Autorzy analizy
sprawdzają, ile w poszczególnych
supermarketach klienci zapłacą za
koszyk z tymi samymi produktami
(np. mięso, owoce i warzywa). Jest to
mieszanka produktów markowych

(zazwyczaj droższych) oraz najtańszych towarów, produkowanych
przez same supermarkety.
Różnice w cenach są jednak coraz
mniejsze – zauważa dziennik „De
Standaard”. Ceny w belgijskich
filiach holenderskiej sieci Albert
Heijn okazały się w tym roku jedynie o 2% wyższe niż w Colruyt.
Także Red Market oferuje relatywnie niskie ceny, wynika z badania
Test-Aankoop.

Za najdroższe belgijskie supermarkety autorzy analizy uznali
Intermarché, Match en Smatch. W
sklepach tych sieci za koszyk podstawowych towarów zapłacić trzeba
około 14-15% więcej niż w Colruyt.
Według Test-Aankoop statystyczny
konsument, który będzie robić zakupy jedynie w najtańszych supermarketach (zamiast w tych najdroższych), może zaoszczędzić rocznie
około 300 euro.
niedziela.be
Wyższe mandaty od 2017 roku
Kierowcy parkujący w niedozwolonych miejscach, przekraczający do-
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zwoloną prędkość lub nadużywający
alkoholu, będą musieli liczyć się z
większymi mandatami od 2017 roku.
W Belgii kary za dane wykroczenie/
przestępstwo drogowe są na stałe
wpisane do kodeksu drogowego.
Zamiast modyfikować kwoty mandatów, zmienia się po prostu ich
współczynnik mnożenia. Od 2017
r. kary wymierzane przez sędziów,
nie będą już mnożone przez 6, lecz
przez 7.
Według sędzi Kathleen Stinckens,
podwyższenie kar nie sprawi, że
kierowcy zaczną jeździć bardziej
przepisowo. Według niej sędziowie
będą musieli też skorzystać z alternatywnych kar, np. prace społeczne.
aktualności.be
„Atak jest nadal możliwy”
Szef belgijskiego centrum ds. zagrożeń terrorystycznych Paul Van
Tigchelt powiedział podczas wywiadu radiowego, że ok. 640 Belgów
walczyło w Syrii lub odbyło tam
szkolenie. W związku z tym służby
powinny pozostać w stanie podwyższonej gotowości. Analityk w rozmowie z radiem RTL podkreślił, że szacuje się, iż ok.160 obywateli Belgii
pozostaje w Syrii, a ok. 110 zginęło
w tym kraju.
Van Tigchelt przestrzega, że „atak
w Belgii jest nadal możliwy. Nie ma
powodu, aby ludzie się obawiali, ale
należy utrzymać obecny, trzeci poziom zagrożenia”.
rmf24.pl
Opracowała: Karolina Morawska
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Flandria: Nowe przepisy na drogach
od 1 stycznia 2017

Źródło: www.imgur.com

Od 1 stycznia 2017 na drogach
Flandrii zmieni się jeden z najważniejszych przepisów ruchu
drogowego. Wszędzie tam, gdzie
poza terenem zabudowanym nie
będzie widocznego ograniczenia
prędkości, zamiast dotychczasowych 90 km/h limit zmniejszy się
do 70 km/h.

Obecna sytuacja na drogach jest kuriozalna. 90 km/h to norma dyktowana przepisami prawa. Jednakże na
większości dróg lokalnych ustawione są znaki ograniczające prędkość
maksymalną do 70 km/h. Na 9000
km dróg lokalnych tylko na 2000 km
obowiązuje normalne ograniczenie
prędkości tj. 90 km/h.

Dzięki temu zabiegowi zniknie z
dróg całej Flandrii aż 30.000 znaków
ograniczenia prędkości do 70 km/h.
Kampania ma na celu podniesienie
czytelności oznakowania dróg, które
w obecnych czasach są przepełnione znakami, reklamami i tablicami
informacyjnymi.

Od 1 stycznia 70 km/h stanie się
normą prawną poza terenem zabudowanym. Podniesie to bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy
niejednokrotnie korzystają ze ścieżek wytyczonych na praktycznie tej
samej jezdni, po której pędzą samochody.

Do tej pory aż 68 procent śmiertelnych ofiar wypadków wywodzi się
właśnie ze zdarzeń poza terenem
zabudowanym. O ile na terenie zabudowanym kierowcy dość skrupulatnie przestrzegają ograniczeń
prędkości, to poza terenem zabudowanym wciskają przysłowiowy
gaz do dechy.
Właśnie wtedy ma miejsce największa ilość kolizji.
Od niedawna ruszyła kampania
promująca nową prędkość maksymalną. Na około 400 afiszach wzdłuż
dróg można znaleźć plakaty informujące o zmianie przepisów. Spoty
słychać i widać w radio i telewizji.

grudzień 2016 - styczeń 2017
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Na tych drogach będzie obowiązywać ograniczenie prędkości:
• Antwerpen: N101, Scheldelaan, N129, Frans de l’Arbrelaan,
N120, Bisschoppenhoflaan
• Kalmthout: N111, Putsesteenweg
• Wuustwezel: N111, Putsesteenweg
• Essen: N125, Moerkantsebaan
• Malle: N179, Zoerselbaan, N104, Zilvereind
• Brecht: N153, Mallebaan, N131, Kerkstraat
• Zandhoven: N14, Liersebaan
• Schilde: N12, Turnhoutsebaan
• Kontich: N1, Mechelsesteenweg
• Rumst: N1, Mechelsesteenweg
• Mechelen: B101, Brusselsesteenweg
• Duffel: N108, Oude Liersebaan
• Lier: N10, Aarschotsesteenweg
• Rijkevorsel: N131, Merksplassesteenweg
• Merksplas: N124, Steenweg op Hoogstraten, N132,
Steenweg op Weelde, N131, Steenweg op Rijkevorsel
• Arendonk: N118, De Lusthoven
• Lille: N140, Gierlebaan
• Herentals: N153, Poederleeseweg
• Kasterlee: N123, Lichtaartsebaan
• Mol: N136, Postelsesteenweg, N123, Eerselseweg, N110, Borgerhoutsendijk
• Westerlo: N127, Grote Steenweg
• Geel: N127, Veerleseweg
• Laakdal: N165, Averboodsebaan
• Turnhout: N19, Steenweg op Diest, N12, Parklaan
• Hoogstraten: N128, Ulicoteseweg, N144, Loenhoutseweg
• Ravels: N118, Arendonksesteenweg, N135, Steenweg Baarle

wizytowka.ba, gva.be, hln.be
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Poradnik polskiego przedsiębiorcy
Warunki podejmowania działalności
gospodarczej w Belgii – cz.I
W Królestwie Belgów, w przeciwieństwie do Polski, nie każdy
może podejmować działalność gospodarczą. By móc zarejestrować
się jako samozatrudniony, należy spełniać określone warunki, a
przede wszystkim należy wykazać
się kompetencjami do prowadzenia działalności gospodarczej, tj.
do zarządzania firmą. Jest to podstawowa różnica między prawem
polskim a prawem belgijskim.
A zatem, by prowadzić działalność
gospodarczą w Belgii, należy:
• mieć ukończone 18 lat,
• korzystać w pełni z praw obywatelskich,
• być prawnie zdolnym do wykonywania danej działalności, np. nie
posiadać sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
• posiadać kompetencje do zarządzania firmą.
Uruchamianie działalności gospodarczej można by zawrzeć w następujących krokach:
1. Rejestracja w gminie jako rezydent.
2. Weryfikacja uprawnień do uruchomienia działalności gospodarczej:
a) kompetencje w dziedzinie zarządzania firmą,
b) uprawnienia do wykonywania
danego zawodu.
3. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wizyty w „Okienku przedsiębiorcy” (nid. Ondernemingsloket
fr. Guichet d’entreprise).
4. Wizyta w urzędzie – „Okienku
przedsiębiorcy” celem:
a) wpisu do Rejestru Przedsiębiorców,
b) rejestracji do VAT,
c) rejestracji w ubezpieczeniu społecznym.
5. Rejestracja w ubezpieczeniu zdrowotnym.
6. Ubezpieczenie działalności gospodarczej.
7. Księgowość.
Zanim jednak działalność zostanie
uruchomiona, należy zdać sobie
sprawę z zalet i wad takiego rozwiązania.
Do podstawowych zalet należą:
• prostota formalności,

• niskie koszty utrzymania działalności,
• uproszczona księgowość,
• brak aportu.
Do podstawowych wad należą:
• nieograniczona odpowiedzialność,
• skala opodatkowania dla osób fizycznych, podatek progresywny do
50%,
• brak ograniczenia kosztów ubezpieczenia społecznego, ±23% wyniku finansowego.
I. Rejestracja w gminie jako rezydent
Podstawą do uruchomienia działalności gospodarczej osoby fizycznej
jest posiadanie adresu w Belgii oraz
belgijskiego numeru PESEL (nid.
rijksregisternummer, fr. numéro
national).
W związku z powyższym, należy
udać się do gminy, celem dopełnienia formalności.
Na początku gmina wyda dokument
„Annexe 19” (bijlage 19), który jest
potwierdzeniem złożenia wniosku o
rejestrację w gminie. Wówczas uruchamiana jest procedura meldunkowa. W gminie należy podać cel pobytu w Belgii. W tym przypadku należy
zadeklarować, iż uruchamia się działalność gospodarczą. Wówczas gmina przekaże listę dokumentów, jakie
należy dostarczyć w ciągu trzech
miesięcy – potwierdzających uruchomienie działalności. Umożliwi to
przyznanie prawa pobytu (wydanie
dokumentu „Annexe 8” (bijlage 8).
Po otrzymaniu prawa pobytu, można
wyrobić chipową kartę elektroniczną. Posiadanie karty elektronicznej
nie jest obowiązkowe, jednakże
jest ona wymagana przy załatwianiu praktycznie każdej formalności, a przy załatwianiu spraw przez
Internet jest nieodzowna.
Działalność gospodarczą możemy
już uruchomić posiadając „Annexe
19” (bijlage 19).
Warto zwrócić uwagę:
1. Na „Annexe 19” powinien być wydrukowany belgijski numer PESEL.
Jeśli go nie ma, trzeba poprosić o
jego zapisanie. Numer ten będzie
potrzebny w dalszej procedurze rejestracji firmy.

2. Gminy często proszą o ukazanie
umowy najmu mieszkania.
3. Złożenie wniosku o przyznanie
prawa pobytu wiąże się z wizytą
Policji w domu, celem zweryfikowania adresu. Należy dopilnować,
by nazwisko wnioskującego widniało na skrzynce na listy oraz przy
dzwonku na drzwiach wejściowych.
4. Przy rejestracji w gminie osoby
będące w związku małżeńskim
powinny złożyć odpis aktu małżeństwa – nawet jeśli rodzina pozostaje
w Polsce. Będzie to miało znaczenie
do celów podatkowych.
II. Weryfikacja uprawnień do uruchomienia działalności gospodarczej: kompetencje w dziedzinie
zarządzania firmą
Osoba uruchamiająca działalność
gospodarczą musi udowodnić swoje uprawnienia w dziedzinie zarządzania firmą. Wynika to z faktu, iż
przedsiębiorca musi umieć kierować swoim przedsiębiorstwem.
Musi zatem znać podstawy prawa,
księgowości, zasad opodatkowania,
a także mieć zdolności organizacyjne.
O ile generalnie nie ma problemów
z uznaniem uprawnień na podstawie dyplomu uniwersyteckiego,
o tyle sprawa komplikuje się w
przypadku osób z wykształceniem
podstawowym, zawodowym czy
średnim. Osoby dysponujące dyplomami mogą sprawdzić ich użyteczność do uruchomienia działalności
gospodarczej w belgijskiej bazie dyplomów: www.diplodb.be.
Jeśli posiadany dyplom nie znajduje się na liście opublikowanej
Dekretem Królewskim, wówczas
należy zwrócić się o zaopiniowanie do belgijskiego Ministerstwa
Gospodarki.
Problemem najczęściej dotykającym polskich przedsiębiorców jest
brak dyplomów uznawanych przez
Królestwo Belgów. Nie oznacza to
jednak, że droga do założenia firmy
jest dla takiej osoby zamknięta. W
takim przypadku należy zweryfikować możliwości uznania kompetencji do zarządzania firmą poprzez doświadczenie zawodowe, zdobyte w
ciągu ostatnich 15 lat:

22

Antwerpia po polsku

• jako dyrektor podlegający ubezpieczeniu dla osób samozatrudnionych
(5 lat jako działalność podstawowa,
3 lata jako działalność dodatkowa),
• jako pracownik pracujący na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowniczym (5 lat),
• jako pomocnik osoby samozatrudnionej (5 lat).
Polacy, którzy prowadzili w odpowiednim okresie działalność gospodarczą w Polsce (w tym rolniczą),
mogą przedłożyć dokument wydawany w Polsce – najczęściej przez
Wojewódzki Urząd Pracy – tzw.
Atestację C.E.
Jeżeli przyszły przedsiębiorca nie
dysponuje odpowiednim doświadczeniem zawodowym, to kompetencje w dziedzinie zarządzania może
wnieść członek rodziny (do 3-go
pokolenia) lub pomocnik. Więzy rodzinne należy udowodnić przedstawiając odpowiednie odpisy aktów:
urodzenia, małżeństwa itp.
Przy braku możliwości skorzystania
z powyższej drogi, uprawnienia do
zarządzania można udowodnić zdając odpowiedni egzamin. Jednakże
egzaminy są przeprowadzane w językach urzędowych Belgii. To również
często jest barierą dla Polaków.

grudzień 2016 - styczeń 2017

W razie wątpliwości zawsze można
zasięgnąć opinii kompetentnych
organów w danym Regionie Belgii:
Flandria:
Agentschap Ondernemen Koning
Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel
Tel.: 0800 20 555 e-mail: info@agentschapondernemen.be
www.vlaanderenonderneemt.be
Bruksela:
Bruxelles Economie et Emploi
Service Economie
Bd du Jardin Botanique, 20 1035
Bruxelles Tél. : 02 800 35 40 e-mail:
examen.bee@sprb.irisnet.be
www.werk-economie-emploi.irisnet.
be
Walonia:
Département du Développement
économique Direction des Projets
thématiques
Place de la Wallonie, 1 5100 Namur
(Jambes) Tél.: 081 33 42 70 e-mail:
info.accesprofession.dgo6@spw.wallonie.be
www.wallonie.be
Warto zwrócić uwagę:
1. Dyplomu, który znajduje się w belgijskiej bazie dyplomów, nie trzeba
tłumaczyć.

2. Doświadczenie zawodowe może
być przerywane, ważne by na odpowiedni okres 3 lub 5 lat składało
się doświadczenie zdobyte w ciągu
ostatnich 15 lat.
3. Jako dyrektor podlegający ubezpieczeniu dla osób samozatrudnionych będzie uznana praca w Belgii
– jako wspólnik.
4. Atestacja C.E. musi mieć zapis o
wystawieniu dokumentu zgodnie
z Dyrektywą 2005/36 Parlamentu
Europejskiego. Inaczej dokument
nie zostanie uznany.
5. Osoba z rodziny wnosząca uprawnienia jest rejestrowana jako pomocnik i podlega ubezpieczeniu społecznemu jako osoba samozatrudniona.
Dobrze jest więc, jeśli ta osoba pracuje na pełnym etacie lub jest już
przedsiębiorcą. Wówczas składki
płacone za nią będą minimalne i w
najlepszym wypadku, te zapłacone,
zostaną zwrócone po roku.
Opracowanie:
Wydział Promocji Handlu i
Inwestycji Ambasady RP w
Brukseli
Avenue de l’Horizon 18
B-1150 Woluve-Saint-Pierre
Tel. 0032 2 771 67 54
e-mail: brussels@trade.gov.pl

ZAREJESTRUJ SWOJĄ
KARTĘ SIM ORTEL MOBILE
JUŻ TERAZ!
Możesz łatwo zarejestrować online, potrzebujesz tylko swój dowód
osobisty (wydany w Belgii), PIN i czytnik do dowodu. Nie masz belgijskiego
dowodu albo czytnika? Nie ma problemu - możesz zarejestrować w
jednym z wielu punktów sprzedaży Ortel Mobile. Do rejestracji w takim
punkcie jest potrzebny tylko dowód tożsamości.

1976·078 050 010
info@or telmobile.be
In het Nederlands · En Français · In English ·

www.ortel.be

Pour conditions du promo, visitez notre site web.
Voor
promovoorwaarden,
bezoek
onze
website.
For promotional terms and conditions, visit our website.
V.U./E.R. Ortel Mobile NV, Bedrijvenlaan 4 B- 2800 Mechelen

70016BE_Polish_Ad_A4.indd 2

09/12/2016 12:47
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Przegląd
prasy
polskiej
Święta na bogato
Statystyczna polska rodzina chce w
tym roku wydać na święta 1,5 tys.
złotych. To o 100 zł więcej niż rok
temu – informuje Instytut Badań
Rynkowych i Społecznych (IBRIS).
Z zebranych w początkach listopada danych IBRIS wynika, że przed
najbliższymi świętami 13,5 mln polskich rodzin wyda łącznie 20,1 mld
zł – o 1,6 mld zł więcej niż przed
rokiem.
Jeszcze wyższa jest planowana
kwota wydatków na gospodarstwo
domowe deklarowana przez respondentów korzystających z rządowego
programu 500+. W grupie tej wynosi
o 1715 zł, więcej niż ogólnopolska
średnia.
wiadomości.wp.pl
E-podpis za darmo przy wydawaniu dowodów osobistych
Każdy Polak będzie mógł otrzymać
kwalifikowany podpis cyfrowy.
Bezpłatnie zamierza udostępnić
go każdemu Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych przy okazji wprowadzania najnowszych e-dowodów.
WPW deklaruje, że bez dodatkowych opłat umieści w e-dowodzie taki podpis każdemu Polakowi, który
sobie tego zażyczy.
Dzięki temu Polacy uzyskaliby zupełnie za darmo narzędzie niezbędne w świecie usług cyfrowych, które
dzisiaj kosztuje około 200 złotych.
PWPW jest obecnie producentem
blankietów do polskich dowodów
osobistych, a od 2019 roku będzie
gotowa do produkcji dokumentów
z warstwą elektroniczną.
Przykładowe zastosowanie e-dowodu to rozliczenie z urzędem skarbowym z wykorzystaniem podpisu
elektronicznego, zapisanie dziecka
do przedszkola lub szkoły, uzyskanie becikowego z okazji urodzenia
dziecka, sprawdzenie punktów
karnych kierowcy, uzyskanie lub
wymiana dowodu rejestracyjnego
pojazdu.
wiadomości.wp.pl
Prawdziwy patriota, czyli kto?
Wychowanie dzieci w duchu patriotycznym, płacenie podatków oraz gotowość poświęcenia życia lub zdro-

wia dla ojczyzny – to cechy, które
posiada współczesny polski patriota. Taki obraz wyłania się z sondażu IBRiS na temat postaw Polaków
wobec obronności.
Spośród dziesięciu określeń ankietowani mogli wybrać maksymalnie
trzy, które ich zdaniem najlepiej
opiszą patriotę. Najczęściej wskazywali na: wychowanie dzieci w
duchu patriotyzmu (49 proc.), płacenie podatków w kraju (37 proc.)
i na trzecim miejscu – gotowość do
poświęcenia zdrowia lub życia dla
kraju (31 proc.). Podobny odsetek respondentów wskazał też na udział w
wyborach (30 proc.).
Na wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu w większym stopniu wskazują kobiety niż mężczyźni. Z kolei
na poświęcenie swojego życia lub
zdrowia dla ojczyzny w większym
stopniu gotowi są mężczyźni, a także
ludzie młodzi (w przedziale wiekowym 18 - 24 lata). Prawie co czwarty
ankietowany (24 proc.) przyznał, że
patriotyzm interpretuje jako pomoc
innym, a także jako aktywność społeczną (23 proc.).
Gotowość poświęcenia życia lub
zdrowia dla ojczyzny świadczy o
tym, że ciągle bardzo duży wpływ
na naszą tożsamość ma przeszłość.
A o tym, że historia jest dla nas ważna, może świadczyć fakt masowego
udziału Polaków w uroczystościach
11 listopada, 3 maja czy 15 sierpnia.
„Rzeczpospolita”
Służba zdrowia w polskim wydaniu
Polska jest wśród krajów UE o
najniższych wydatkach na ochronę zdrowia oraz z najniższą liczbą lekarzy przypadającą na tysiąc
mieszkańców – wynika z opublikowanego niedawno raportu Komisji
Europejskiej oraz Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD).
Od 2000 r. statystyczna liczba lekarzy
na tysiąc mieszkańców zwiększyła
się niemal we wszystkich państwach
UE, średnio o 20 proc. (z 2,9 lekarza
na 1000 mieszkańców w 2000 r. do
3,5 lekarza w 2014 r.). Jednak liczba
lekarzy specjalistów wzrosła bardziej
niż liczba lekarzy ogólnych, a więc
obecnie w krajach UE na jednego

lekarza ogólnego przypada ponad
dwóch lekarzy specjalistów.
Według raportu w Polsce na tysiąc
mieszkańców przypada 2,3 lekarza,
czyli najmniej w UE. Niepokojące
dane dotyczące Polski można znaleźć też w rozdziale na temat statystyk wczesnego wykrywania i leczenia raka. Szanse na przeżycie pięciu
lat w przypadku raka szyjki macicy
są w Polsce najniższe w UE i wynoszą 54,5 proc.
Polska ma także najniższe wskaźniki, jeśli chodzi o szanse na przeżycie pięciu lat w przypadku raka
jelita grubego – wynika z raportu.
W przypadku raka piersi szanse na
przeżycie wynoszą ponad 80 proc.
we wszystkich krajach UE – oprócz
Estonii i Polski.
polsatnews.pl
„Dlaczego poniżyliśmy polskich
lotników?”.
31 października w 76. rocznicę zakończenia zmagań znanych w historii pod nazwą „Bitwa o Anglię”, brytyjski „Daily Mail” publikuje tekst
wychwalający bohaterskie czyny
polskich lotników.
„Dlaczego poniżyliśmy polskich
asów przestworzy po ich heroicznej
Bitwie o Anglię? Jak niewdzięczny
naród chciał deportować mężczyzn,
których nasze kobiety kochały, i których bał się sam Hitler?”. W dość
nietypowym artykule, w którym sporo mówi się o powodzeniu polskich
żołnierzy wśród brytyjskich kobiet
w czasach II Wojny Światowej, sławiona jest odwaga i poświęcenie
Polaków.
„Ich naród został zmiażdżony pod
wojskowymi buciorami nieprzepartej siły, ale oni opierali się najlepiej
jak mogli. Pobici i wygnani, nie
zamierzali się poddawać. Byli «walczakami», nie uciekinierami” – pisze
brytyjska gazeta. „To oni odwrócili
losy bitwy” – czytamy dalej.
Artykuł podaje też statystyki z walk:
jeden brytyjski pilot zabity na 4,9
strąconych samolotów przeciwnika;
10,5 wrogich samolotów strąconych
na jednego Polaka.
Dziennikarze z Wysp podkreślają, że
polscy piloci od początku byli traktowani przez brytyjskich polityków
niesprawiedliwie. Doświadczonym
w boju weteranom kazano w poniżający sposób ćwiczyć manewrowanie
w formacji na rowerach. Nie lepiej
było po zakończeniu wojny w 1945
roku, kiedy nikt już nie miał wątpliwości co do odwagi i poświęcenia
Polaków. Brytyjczycy nie chcieli u
siebie tysięcy naszych żołnierzy.
Woleli, by wracali do ojczyzny okupowanej przez Rosjan.
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W Bitwie o Anglię wzięło udział
144 polskich pilotów, walczących w
polskich dywizjonach myśliwskich
i bombowych oraz w jednostkach
brytyjskich. Polscy lotnicy zestrzelili 170 samolotów przeciwnika. 29
z nich poległo walcząc z nazistami.
wprost.pl
Terroryści są także w Polsce
Nowe możliwości służb umożliwiające im szeroką inwigilację
cudzoziemców podejrzewanych o
terroryzm przekładają się na liczbę
śledztw. Obecnie wydziały ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej prowadzą
22 takie postępowania. Dotyczą nowych typów przestępstw – takich
jak udział w szkoleniach terrorystycznych, wyjazdów za granicę w
celu uczestniczenia w działalności
terrorystycznej czy finansowania
terroryzmu.
Postępowania mają charakter międzynarodowy, a prowadzącym je
pomagają służby państw zachodnich. Dwa śledztwa toczą się w
Małopolskim Wydziale Prokuratury
Krajowej – jedno dotyczy udziału
w szkoleniu terrorystycznym poza
granicami kraju. Drugie – przygotowania zamachu terrorystycznego
na terytorium Polski, także podczas
Światowych Dni Młodzieży.
Aby chronić Polskę przed zamachami, w lipcu weszła nowa ustawa o
działaniach antyterrorystycznych
pozwalająca służbom na znacznie
szerszą niż wcześniej inwigilację
cudzoziemców podejrzewanych o
związki z terroryzmem. Służby mogą wobec nich stosować przez trzy

miesiące bez zgody sądu kontrolę
operacyjną, przeszukać ich mieszkanie także w nocy czy zatrzymać
(za zgodą sądu) na 14 dni osobę podejrzewaną o terroryzm przed postawieniem zarzutu (wcześniej można
było ich zatrzymywać tylko na 48
godzin). Służby mają więc dziś dwa
tygodnie, żeby zgromadzić materiał
dowodowy i postawić zarzuty.
Nowa regulacja dała szerokie uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Z rozmów z prokuratorami wynika, że – także m.in.
dzięki niej ABW otrzymuje szybciej
niż kiedyś szczegółowe informacje
o powiązaniach osób z kręgów zagrożonych lub podejrzewanych o
terroryzm w całej Europie.
„Rzeczpospolita”
Mandaty ostro w górę!
Szykuje się drastyczna zmiana w
taryfikatorze mandatów. Nawet o
połowę wzrosnąć mają kary za rozmowę w czasie jazdy przez telefon,
przewożenie dzieci bez fotelików i
jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Projekt zaostrzenia kar trafił już
do Rządowego Centrum Legislacji.
Zmiany dotyczą kilkunastu najpopularniejszych przewinień. Aż 500 zł
zapłacić trzeba będzie za przewożenie dziecka bez obowiązkowego fotelika (aktualnie 150 zł). Z obecnych
300 zł do 500 zł wzrosnąć mają też
kary za jazdę bez zapiętych pasów
bezpieczeństwa (na wysokość mandatu wpływ ma mieć liczba pasażerów podróżujących danym autem
bez pasów).
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Więcej zapłacą też kierowcy, którzy
– mimo zakazów – korzystają w czasie jazdy z telefonów komórkowych.
Takie wykroczenie ma być wkrótce
karane mandatem w wysokości 300
zł (obecnie jest to kwota 200 zł).
Powodem zaostrzenia kar za najpopularniejsze wykroczenia mają
być policyjne statystyki. W latach
2012-2015 liczba wystawianych
przez policjantów mandatów wzrosła o przeszło 1/4. Tylko w zeszłym
roku mundurowi ukarali w ten
sposób ponad 2,25 mln kierowców.
Szczególnie niepokojąco kształtują
się statystyki dotyczące przewożenia
dzieci. Jeszcze w 2012 roku za jazdę
z dzieckiem bez fotelika ukarano 25
tys. kierujących. W 2015 roku z tego
tytułu wystawiono już 110 tys. mandatów.
Z danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że ponad 1/3 polskich kierowców (35 proc.) każdego dnia korzysta
z telefonu w czasie jazdy! Aż 64 proc.
ankietowanych przyznało, że odbiera lub pisze wiadomości tekstowe w
czasie prowadzenia pojazdu.
Zgodnie z polskim prawem, zakazana jest nie tylko rozmowa przez
telefon komórkowy w czasie jazdy
(wymagająca trzymania urządzenia
w dłoni), ale też posługiwanie się
nim w inny podobny sposób, jak
np. korzystanie z nawigacji – o ile
urządzenie nie znajduje się na specjalnym uchwycie – czy odpisywanie na SMS-y.
„Rzeczpospolita”
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Ważne dla polskich emerytów
W Polsce, za niecały rok, kobiety
mające 60 lat oraz o pięć lat starsi panowie będą mogli zakończyć swoją aktywność zawodową.
Wystarczy, że będą mieć odpowiednio 20 lub 25 lat stażu ubezpieczeniowego.
Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie wynosił
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 16 listopada 2016 r. sejm
uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje obniżenie wieku emerytalnego.
Kogo obejmą zmiany
Nowelizacja ustawy 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
wprowadza generalną zasadę, że poczynając od 1 października 2017 r.,
wiek emerytalny będzie wynosił w
przypadku kobiet 60, mężczyzn zaś
– 65 lat. Pierwszymi osobami, które
faktycznie zakończą aktywność zawodową w tym wieku, będą panie
urodzone w 1957 r. oraz panowie z
rocznika 1952. Jednocześnie ustawa
uchyla przepisy określające ścieżkę dojścia do wieku emerytalnego
wynoszącego 67 lat. Tym samym
o emeryturę będą mogły się starać
wszystkie osoby mające więcej lat,
niż tego wymagają nowe przepisy, a
także beneficjenci m.in. świadczeń
kompensacyjnych czy emerytur
pomostowych. Jednocześnie nowe
przepisy nie pozbawiają prawa do
wcześniejszych emerytur m.in. kolejarzy, nauczycieli, górników.
Jak będzie liczony staż
Nowelizacja przywraca także zasady dotyczące nabywania prawa do
minimalnej emerytury sprzed 2013
r. Kobiety, chcąc na nią przejść w
wieku 60 lat, będą musiały udowodnić, że mają na swoim koncie 20 lat
okresów składkowych i nieskładkowych (a więc o dwa lata mniej
niż obecnie). Panowie nadal będą
musieli mieć 25 lat składkowych i
nieskładkowych.
Świadczenia rolników
Od 1 października 2017 r. rolnicy
będą mogli się ubiegać o emeryturę, mając 60 lat (kobiety) oraz 65 lat
(mężczyźni). Przestanie bowiem obowiązywać przepis umożliwiający tej
grupie zawodowej pobieranie świadczenia już w wieku 55 lat (kobiety)
oraz 60 lat (mężczyźni).

Kiedy emerytura z
urzędu
ZUS nadal będzie przyznawać emeryturę z
urzędu po rencie z tytułu niezdolności do
pracy. Oczywiście, po
wejściu zmian, taka
emerytura będzie przysługiwać osobom, które
skończą 60 lat (kobiety)
i 65 lat (mężczyźni) oraz
mają wymagany staż
ubezpieczeniowy. ZUS
będzie także wszczynał
postępowanie z urzędu,
jeżeli wiek uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego
wyniesie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn. Osoby takie, ubiegając się
o wskazane świadczenia, musiały
złożyć całą dokumentację do zakładu, więc po zmianach nie muszą jej
dodatkowo uzupełniać.
Przepisy przejściowe
Okres przejściowy będzie dotyczyć
emerytur częściowych. Co prawda
obniżenie wieku emerytalnego spowoduje likwidację tych świadczeń,
bo już nie będzie podstawy do ich
przyznawania, to jednak ustawodawca musiał uwzględnić to, że po dniu
wejścia w życie nowych przepisów
nadal będą osoby już pobierające
takie świadczenia. Zachowanie do
nich prawa jest konieczne, bowiem
tylko w ten sposób można pobierać
renty rodzinne po zmarłych świadczeniobiorcach. Nowelizacja utrzymuje jednak generalną zasadę, że
osoby obecnie pobierające emerytury częściowe będą mieć odliczone
otrzymane kwoty od swojego kapitału emerytalnego. Takie samo rozwiązanie nadal będzie obowiązywać
w przypadku osób pobierających
wcześniejsze emerytury np. z racji
pracy na kolei czy w szkole.
Czy będzie zakaz pracy
Ustawa prezydencka wprowadza
rozwiązania korzystne dla dorabiających emerytów. Osoby, które ukończą 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), będą mogły to robić bez żadnych
ograniczeń. To zaś oznacza, że okres
zmniejszania i zawieszania jest skrócony w porównaniu do obecnie
obowiązujących przepisów o dwa
lata. Uwaga! Prawo do emerytury
ulegnie zawieszeniu bez względu na
wysokość przychodu uzyskiwanego
przez emeryta, jeśli nie rozwiąże on
stosunku pracy z pracodawcą, na

Źródło: www.pixabay.com

rzecz którego pracował bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do
emerytury. A to w praktyce oznacza,
że dorabiać bez ograniczeń można
dopiero po zwolnieniu się u swojego
dotychczasowego pracodawcy. Przy
czym taka osoba może wówczas ponownie zatrudnić się w starej firmie
lub znaleźć zatrudnienie w innym
przedsiębiorstwie.
Co z rencistami
Obniżka wieku emerytalnego spowoduje, że renciści będą krócej pobierać świadczenie rentowe. Zyskają
osoby, które przez ostatnie pięć lat
poprzedzających badania lekarskie
otrzymywały świadczenie, a do nowego obniżonego wieku emerytalnego będzie im brakować mniej
niż pięć lat. Po zmianie przepisów
powinny otrzymać rentę do dnia
osiągnięcia nowego obniżonego wieku emerytalnego. A to w praktyce
oznacza, że część rencistów zostanie
zwolniona z przykrego obowiązku
stawienia się u lekarza orzecznika
w celu przedłużenia renty do podniesionego wieku.
Jak liczyć wiek ochronny
Pracownicy, którzy w dniu wejścia
w życie zmian są objęci ochroną
stosunku pracy wynikającą z art.
39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.
1666) korzystają z niej do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. Natomiast pozostali będą
podlegać ochronie przez okres czterech lat przed osiągnięciem wieku
emerytalnego wprowadzonego nowymi przepisami. Przy czym okres
ten będzie biegł najwcześniej od
momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy.
Bożena Wiktorowska
biznes.interia.pl
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
„Poczytaj mi starszy kolego”
29.10.2016 r. w SPK w Antwerpii przeprowadzono akcję pt. „Poczytaj
mi starszy kolego”. Jej celem było upowszechnianie czytelnictwa wśród
najmłodszych podopiecznych naszej szkoły poprzez rozwijanie w nich
potrzeby kontaktu z książką, zapoznawanie z ciekawymi, nieznanymi
dotąd utworami, zachęcanie do słuchania tekstów czytanych przez starsze
osoby i motywowanie do samodzielnego czytania w przyszłości.
By zrealizować te cele, przedstawiciele klas szóstych: Olivia Herda
(6A), Julia Kuzioła, Nicole Borecki, Victor Giedroyć-Juraha oraz Alicja
Nazarewicz (6B) przeczytali swoim młodszy kolegom z klas 1-3 nauczania
początkowego baśń pt. „Wróżki” oraz legendy „Popiel” i „Bazyliszek”.
Lekcja, inna niż tradycyjne, niezwykle podobała się dzieciom. Z chęcią
słuchały nieznanych sobie dotąd tekstów, zadając czytającym liczne pytania - nie tylko na temat wysłuchanego utworu, ale również na temat
innych, które starsze dzieci poleciłyby im do poznania. Po uważnym wysłuchaniu czytanej „bajki” i po jej omówieniu maluchy wzięły dodatkowo
udział w konkursie na najpiękniejszą ilustrację do usłyszanego testu.
Jury konkursu zaskoczyła ilość pięknych prac, pomysłowość i niezwykła
wyobraźnia ich autorów.
Wybór najpiękniejszych obrazków był niezwykle trudny, jednak po długiej naradzie nagrodzone zostały następujące osoby:
• Lena Różnowska (1e) • Roksana Rosiak (1c) • Daria Zabaryło (1d) • Piessens Anastazja (2c) • Diana Ghader (2e)
• Wiktoria Żeleźnik (2b) • Magdalena Kostka (3a)
Mamy nadzieję, że po niezwykle przyjemnym spotkaniu z czytaniem najmłodsi uczniowie będą częściej prosili
rodziców o przeczytanie im książki, gdyż może to być, jak sami stwierdzili na koniec spotkania ze starszymi
kolegami, równie ciekawe jak oglądanie telewizji.

Pasowanie pierwszoklasistów
W sobotę 12 listopada 2016 roku oraz w środę 16 listopada 2016 r. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im.
Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii odbyła się uroczystość
„Pasowania na uczniów” dzieci z klas pierwszych.
Galowo ubrani pierwszoklasiści zgromadzeni w centrum sali w obecności zaproszonych gości: nauczycieli,
rodziców, starszych koleżanek i kolegów złożyli przyrzeczenie:
„Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starał się być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.
Po uroczystej przysiędze każdy uczeń klasy pierwszej został pasowany ołówkiem przez Panią Dyrektor, Monikę
Pruską, a także otrzymał pamiątkowy znaczek – oficjalne potwierdzenie przynależności do społeczności naszej
szkoły.
Uroczystość pasowania zakończyła się pysznym, słodkim poczęstunkiem zorganizowanym przez Radę
Rodziców.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły i ich rodzinom
samych radosnych przeżyć przy świątecznym stole, wewnętrznego
spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego.
Niech magia Świąt Bożego Narodzenia wypełnia ciepłem
wszystkie mroźne, zimowe dni,
a Nowy Rok 2017 niesie ze sobą jedynie szczęście i pomyślność.
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!!
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Nie traćmy światła nadziei
Nie od dziś trzymam się kurczowo
tej myśli, szczególnie w chwilach,
kiedy tak zwana „ostatnia deska
ratunku” uderza mnie koncertowo
w twarz. – No właśnie… Kłopoty,
problemy, podupadnięcie na zdrowiu, czy zdecydowanie gorsza
forma psychiczna, pojawiają się
zawsze w najmniej odpowiednim
momencie, za to rzadko kiedy pojedynczo. Jak już się zbliżają, to
całymi stadami. I kiedy nadciąga
burza z piorunami, zasnuwając
niebo czarną poświatą, to znak, że
należy się gdzieś schronić, przytulić i przeczekać zawieruchę.
Przeczekać niedogodności, starać
się zaakceptować swoje położenie
i wyciągnąć lekcję na przyszłość.
Artykuł ten piszę w szczególności
dla wszystkich tych, którym w życiu jest zwyczajnie smutno, źle i
trudno. Dla tych, którym los stawia
wyzwania z pozoru przerastające
ich możliwości i umiejętności. Dla
tych, którzy doznają cierpienia w
jakiejkolwiek postaci, którzy się
boją i czują się samotni, czasem w
rodzinie, czasem bez niej, a czasem
pośród innych ludzi, być może równie samotnych.
Kiedy już w naszym życiu gorzej
być nie może i świat nam dosłownie
wypada z rąk, pozostaje nadzieja. I
choćby tliła się wątłą iskierką musimy o nią zawalczyć z całych sił.
Dmuchać i chuchać aby rozpalić
płomyczek. Płomyczek, który ogrzeje nasze serce i duszę. Bez względu
na wszystko. Nadzieję na lepszy
czas, na lepsze jutro, na dobrą, kojącą nasze serce zmianę. Bo przecież kiedyś to, co złe i trudne, przeminie, ustępując miejsca dobremu.
Lecz aby tak się stało, musimy być
dla siebie najlepszym przyjacielem.
Wyrozumiałym, łagodnym, cierpli-

Źródło: www.tapeta.com

wym. Nie dopuszczajmy do siebie
myśli z gatunku „widzę ciemność”,
bo one nas bardzo osłabiają i przynoszą niemoc. A ruszyć z niemocą ani
rusz. Tak, wiem, że czasem ciężko.
I że brak sił. Albo ochoty. Albo jednego i drugiego. I co wtedy? Wtedy
trzeba się postarać ruszyć z miejsca.
Zaakceptować sytuację i starać się z
niej wyciągnąć cokolwiek dobrego.
Ruszyć z drobnymi zmianami małymi kroczkami. Byle do przodu i byle
w dobrym kierunku. A ten zawsze
wskażą nam serce i intuicja.
A jeśli spojrzymy na ból czy smutek
jako trudną, ale jednak pouczającą
lekcję życia, z której możemy wynieść coś dobrego? Bo uczymy się
tak długo, jak długo biją nasze serca
i pamiętajmy o tym, że wszystko w
życiu dzieje się po coś i ma głębszy
wymiar. Przecież tak naprawdę dopiero trudności i kłopoty pokazują
każdemu z nas jak silnymi i niezależnymi jednostkami jesteśmy, i jak
niesłychaną mamy zdolność do
wytrzymywania
najbardziej krańcowych sytuacji
i stresów. I pomimo pierwotnego
przekonania, że
nie jesteśmy w
stanie znieść więcej, to nie dość, że
wytrzymujemy, to
jeszcze w ostatecznym rozrachunku
mamy poczucie,

że jednak jesteśmy silniejsi niż
nam się wydawało. Że potrafimy coś
zmienić, naprawić, czy zniwelować.
Porażka, choroba, zerwana relacja…
one zawsze nas czegoś uczą i warto
owe wnioski wziąć sobie głęboko
do serca.
Po burzy zawsze wychodzi słońce.
Czy tak nie jest, kiedy bierzemy się
z życiem za bary? Człowiek się podnosi, choć jednym przychodzi to łatwiej, a inni muszą się natrudzić. Bo
są wrażliwsi, delikatniejsi, czasem
bez wsparcia rodziny. Zawsze jednak dzięki nadziei i dobrej energii,
którą ta ze sobą niesie. Także dzięki pomocnym i życzliwym ludziom,
których spotykamy na swojej ścieżce życia. Warto się ich radzić i prosić
o pomoc, wierząc, że takową otrzymamy. Czasem zwykła rozmowa z
drugim człowiekiem i spojrzenie
na problem z innej strony tak wiele
zmienia i potrafi nas psychicznie na
nowo zbudować.
Jest jeszcze inna pozytywna strona
bycia w trudnej sytuacji. Otóż życiowe dramaty nieprawdopodobnie
wręcz weryfikują listę naszych przyjaciół i bliskich nam osób. Często się
zdarza, że kiedy jesteśmy w potrzebie emocjonalnej, ekonomicznej czy
jakiejkolwiek innej, pomaga i wspiera nas nie ta osoba, na którą mocno
liczyliśmy i sądziliśmy, że możemy
na niej polegać, a zupełnie nieoczekiwanie ta, z którą wcale nie byliśmy
tak blisko.
Jakież to piękne, że tak się w życiu
zdarza.
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razem. Nawet
na wspólnym
pomilczeniu czy
wypłakaniu się
komuś, komu
ufamy.
Ale z drugiej
strony, czy nie
lepiej wiedzieć
z kim mamy do
czynienia i dla
kogo tak naprawdę jesteśmy
bliscy i ważni, a z
kim jedynie tracimy czas? Ten,
kto pomoże nam
Źródło: www.nadziejadlaciebie.blogspot.be
przejść życiową
zawieruchę i ból
I myślę, że w naszym polskim przy- cierpienia, stanie się nam bliższy i
słowiu „przyjaciół poznaje się w cenniejszy niż kiedykolwiek przedbiedzie” jest sporo prawdy. Drugi tem, a w każdym razie powinien.
człowiek jest niezwykle ważny i po- W końcu przeszedł próbę ognia i
trzebny, tak jak ważna jest rozmo- zasługuje na największy szacunek.
wa i choćby kilka chwil spędzonych Bo przecież o taką przyjaźń nam w
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życiu chodzi. Pełną wspólnych wartości, wsparcia, pomocy i zwykłej codziennej życzliwości. Oczywiście, że
bez przyjaźni można żyć i znam nawet takich, którzy takie życie wiodą,
ale jestem pewna, że życie samotne,
bez bliskich naszemu sercu osób,
niezależnie czy jest to rodzina czy
przyjaciele, jest uboższe i smutniejsze w dzisiejszym świecie, w czasach
taniego blichtru i błyskotek.
„Żadna noc nie może być aż tak
czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy.
Pustynia też nie może być aż tak
beznadziejna, żeby nie można było
odkryć oazy.
Pogódź się z życiem, takim jakie ono
jest. Zawsze gdzieś czeka mała radość. Istnieją kwiaty, które kwitną
nawet w zimie”.
Phil Bosmans
Aleksandra Szewczyk,
psycholog
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Wyszperane z sieci

5 najgorszych kar, jakie dajemy swoim dzieciom.
Wystrzegaj się ich jak ognia.
emocji podczas konfliktu z dzieckiem. Nie możemy karać pociechy ignorancją. Robimy jej w ten
sposób krzywdę, ucząc ją reagować
przemocą na przemoc. Sprawiamy
również wrażenie, że nasza miłość
jest warunkowa, a dziecko, by ją
otrzymać, musi na to zapracować.
Lekceważymy jego potrzeby.
Jeśli dziecko nie wykonuje twoich
poleceń po raz enty, nie odpłacaj
pięknym za nadobne, ale ustal
wspólnie z maluchem zasady gry.
Niewykonanie twoich próśb niesie
ze sobą konsekwencje – niech niesprzątnięty pokój będzie przykładowo warunkiem waszego wyjścia na
plac zabaw. Omów to z dzieckiem,
porozmawiaj z nim, wytłumacz, jeśli
trzeba rozrysuj, ale nigdy nie odcinaj
się od jego potrzeb.
Źródło: www.mamadu.pl

Kara nie kojarzy się z niczym dobrym – ani rodzicom, ani dzieciom.
Niesie w sobie nieprzyjemny, negatywny komunikat „nie”: „Nie
wolno”, „Nie pojedziesz”, „Nie
możesz”. Najczęściej – bez dyskusji. Stanowi rodzicielską deskę ratunku. Nie zawsze jedyną, zwykle
nietestowaną i bardzo często niesprawdzającą się. Mimo wszystko, bardzo często po nią sięgamy.
Zmęczeni, zabiegani, odnajdujemy
w niej natychmiastowe rozwiązanie problemów z zachowaniem
dziecka.
Kara karze nie równa
Kara to bardzo szerokie pojęcie.
Każdy rodzic rozumie i stosuje ją
na swój własny sposób. Niektórzy
się przed nią wzbraniają, inni wręcz
ją wyznają. Nie chce posprzątać,
nie będzie grał na komputerze.
Nauczyciele się na niego skarżą,
nie pojedzie na wycieczkę. Nie chce
iść spać, jutro nie będzie mógł oglądać dobranocki. „Będziesz miał karę” oznacza ograniczenia, zakazy i
wszystkim znane szlabany. Te formy
karania określiłabym mianem: „dopuszczalne”. Co nie oznacza, że nie
uznaję je za nieskuteczne. One nie
działają. Zachęcam, by z nich zrezygnować, ale nie użyję przy tym argumentu „to krzywda dla dziecka”.
Nie mogę niestety powiedzieć tego
o innych przejawach kary, które pod

każdym względem są niedopuszczalne, a niestety – przez rodziców
stosowane. Być może nieumyślnie?
Nieważne. One ranią dzieci.
Kary zakazane
To nie tylko bicie. Istnieją również inne formy karania, które są
bezpieczne tylko na pozór. Wiele
rodziców korzysta z nich zupełnie
bezrefleksyjnie i nie zastanawia się,
jak groźne niesie to konsekwencje
dla dziecka. Zrób porządny rachunek sumienia i zastanów się, czy nie
stosujesz na co dzień jednej z pięciu,
z pozoru niewinnych, w rzeczywistości najgorszych kar:
1. Ignorowanie
„Byłeś niegrzeczny, nie interesuje,
mnie czego chcesz.”
Prosiłaś, raz, drugi, trzeci, dziesiąty,
by posprzątał swój pokój. Nie zadziało się nic. Masz wrażenie, że mówisz
do ściany. Ile razy można przecież
powtarzać. Dochodzisz do wniosku,
że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie –
karą będzie to, że teraz ty będziesz
miała gdzieś jego prośby. Do czego
to prowadzi? O posprzątanie pokoju
będziesz musiała prosić jeszcze nie
raz. Problem nie zniknie, a pojawi
się nowy – mocno naruszysz waszą
więź.
Jako dorośli jesteśmy obarczeni
obowiązkiem opanowania swoich

2. Poniżanie
„Franek jest niegrzecznym chłopcem i nie zasłużył na prezent”.
Idziecie z maluszkiem w odwiedziny do babci. Wstępujecie po drodze
do sklepu, gdzie malec robi ci awanturę w momencie, gdy odmawiasz
mu kupienia nowej zabawki. Jesteś
bardzo zła i z wciąż pochlipującym
maluchem docierasz do domu jego
dziadków. Babcia wita wnuczka z
uśmiechem i wręcza mu czekoladę.
Nie pozwalasz: „Był niegrzeczny, zrobił mi wstyd, nie zasłużył”.
Nie jest to niczym innym, jak poniżaniem dziecka. W takim rozwiązaniu
nie ma nic konstruktywnego, a jedynie jest to umniejszanie latorośli w
obecności innych. Ranisz dziecko, a
przede wszystkim tracisz jego zaufanie. Rozmawiaj z nim o przewinieniach bez dodatkowych par oczu i
uszu. Nie donoś na niego.
3. Obrażanie się
Cisza. Dziecko postąpiło źle, a ty, nie
mówiąc nic, po prostu się od niego
odcinasz. Obrażasz się, maluch jakby nie istnieje. Trwa to 5, 10, 15 minut, być może godzinę. Zależy kiedy
dziecko zauważy zmianę i jak bardzo
będzie cię przepraszać, by w końcu
zasłużyć na twoją uwagę.
Jeśli twój maluch był nieposłuszny,
awanturuje się, płacze i nie chce
wykonać twoich poleceń, możesz na
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przedstaw sprawę, pozwól mu
zadecydować. Niech poczuje
konsekwencje SWOJEJ decyzji, nie TWOJEJ kary.

Źródło: www.dobrylekarz.info

chwilkę odejść na bok, by złapać
oddech i nabrać dystansu do całej
sytuacji, ale nie powinnaś obrażać
się na swoje dziecko. Po pierwsze,
dajesz mu zły przykład. Po drugie,
zostawiasz go samego z natłokiem
emocji, z którymi dziecko samo nie
będzie potrafiło odpowiednio sobie
poradzić. Poczekaj, aż dziecko się
uspokoi i zamiast karać je, porozmawiaj z nim o tym, co się stało.
Spróbuj dać mu wybór. Nie chce
założyć bucików? Nie zdążycie
pojechać na plac zabaw, jeśli się
nie pospieszy. Powiedz mu o tym,

4. Wykluczenie bez ostrzeżenia
„Nie będziesz bawił się z dziećmi, bo jesteś niegrzeczny”.
Twój maluch bawi się w piaskownicy z dziećmi. Mimo
wielu twoich próśb, podrzuca
piasek do góry. Zdenerwowana
zabierasz go od kolegów mówiąc: „Nie będziesz bawił się z
dziećmi, bo jesteś niegrzeczny”.
Nie rozmawiasz z nim o tym,
co zaszło. Koniec dyskusji.
Jeśli dziecko, mimo twoich upomnień, wciąż niegrzecznie się zachowuje, nie powinnaś nagle, bez
zapowiedzi „wyrywać” go z aktywności, którą wykonuje z innymi. Gdy
tak postępujesz, narażasz malucha
na poczucie niesprawiedliwości.
Nie jest to kara zadana dziecku z
szacunkiem.
Każdy moment wykluczenia pociechy z jej towarzystwa powinien być
poprzedzony uprzedzaniem dziecka,
jak może skończyć się jego postępowanie.

35

Upominając dziecko po raz kolejny powiedz „To jest moje pierwsze
poważne ostrzeżenie. Po trzecim
ostrzeżeniu odchodzisz od dzieci i
idziemy do domu”. Jeśli wystąpi druga uwaga, przypomnij o ustalonej
zasadzie. Za trzecim razem, zawsze
konsekwentnie odłączaj dziecko
od zabawy z innymi. Odprowadź go
na bok, porozmawiaj, wytłumacz
dlaczego zachowanie było nieodpowiednie. Gdy dziecko uspokoi
się, będzie mogło wrócić do dzieci.
Wszystko to powinno dziać się ze
spokojem i opanowaniem.
5. Ukryte wyzwiska
„Dlaczego ty taki jesteś? Dlaczego
zawsze tak się zachowujesz?”.
Twoje dziecko ponownie odeszło
od stołu z kubeczkiem soku i tym
razem rozlało cały napój na nową
kanapę. Tyle razy prosiłaś. Bardzo
się denerwujesz i mówisz „No, dlaczego ty TAKI jesteś?”.
Twoje dziecko rozumie te słowa zawsze tak samo: „Jestem TAKI, czyli
beznadziejny”. Powyższe oskarżenie to typowy klaps na duszę. Twoje
dziecko właśnie uczy się tego, że do
niczego się nie nadaje.
www.mamadu.pl
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Z bloga wesołej emigrantki

Szkoła średnia w Belgii - jak ogarnąć ten
system i wybrać właściwą szkołę.
Dylematy mamy.
Zastanawiamy się poważnie nad
zmianą szkoły dla Najstarszej, bo
po 2 klasie trzeba dokonać wyboru kierunku, a ani „verzorging”
(szeroko pojęta pielęgnacja – od
fryzjerstwa po opiekę nad dziadkami) ani „voeding” (żywność) jej się
nie podoba. Choć ta druga bardziej
niż pierwsza. Marzy się jej projektowanie czegoś, np. nowoczesnych
mieszkań, mebli etc. Nawet zaczęłam jej mówić, że marne szanse na
szkołę zawodową w takim kierunku, ale jednak po dokładniejszym
zagłębieniu się w temat i dłuższej
refleksji doszłam do innych wniosków. Okazuje się, że w Belgii są
różne możliwości jeśli idzie o ścieżkę edukacyjną. Przynajmniej teoretycznie. Co do praktyki to być może
się przekonamy za jakiś czas.

Mamy jeszcze sporo czasu na zastanowienie, rozważanie sytuacji,
pomyślenia nad przyszłością i znalezienie szkoły. Nie chcę za nią decydować. Chcę żeby wybrała, ale musimy razem odpowiedzieć na wiele
pytań i dowiedzieć się jak najwięcej
o możliwościach i ewentualnych
problemach. Będziemy rozmawiać
z nauczycielami i innymi przewodnikami uczniów oraz psychologiem.
Może coś podpowiedzą i doradzą.
Póki co szukam w internecie
Jaka szkoła nas interesuje?
Oczywiście taka dla kreatywnych
i uzdolnionych artystycznie uczniów:-) Doszliśmy bowiem z mężem do wniosku, że Najstarsza nie
jest stworzona do zwykłej pracy w
systemie ośmiogodzinnym, gdzie

Przed Młodą jeszcze 4 lub
5 lat szkoły średniej i nie
chciałabym zostawiać jej
w szkole, gdzie będzie się
nudzić i uczyć zawodu,
którego nie chce wykonywać.
Z drugiej strony jest obawa przed dużym miastem
i dojazdami. Pociągi jako
takie są – moim zdaniem
– bezpieczniejsze i o wiele przyjemniejsze niż autobusy, ale plątanie się
dziewczyny wieczorami
po dworcach dużych
miast trochę mnie przeraża. Choć w moich czasach też się dojeżdżało.
Niektórzy po 50 km do
szkoły średniej do dużych
miast… tyle że u nas nie
plątały się po miastach
stada dzikusów kierujących się zasadami moralnymi i prawem z czasów Źródło: www.kobieta.dziennik.pl
kamienia łupanego.
każdego dnia robi się to samo. Ona
Do tego dochodzą bieżące problemy jest wielką indywidualistką i ciężko
emocjonalne związane z dorasta- jej się podporządkowywać. Lubi roniem, które dosyć komplikują nam bić wszystko po swojemu i ani karą
ostatnio życie i mogą nawet zniwe- ani nagrodą nikt jej nie przekona do
czyć jakiekolwiek plany, jak nie uda zmiany przekonań czy zachowania,
nam się z nimi rychło uporać.
jeśli sama tego nie zechce i nie uzna
Rozmawiam z Młodą. Rozmawiam, za słuszne. Gdy patrzę na swoją rotłumaczę, przekonuję, pytam…
dzinę, to jestem niemal pewna, że to

się nie zmieni z wiekiem. Od dawna
uważam, że moja Najstarsza pociecha jest typem artysty i z każdym rokiem, każdym miesiącem tylko się
w tym utwierdzam. Dlatego myślimy
nad zawodem, w którym mogłaby
pracować po swojemu, wykorzystywać swoją kreatywność i talenty,
który dawałby jej satysfakcję.
Dziś nie wiadomo, co przyniosą przyszłe lata, ba, najbliższe miesiące, ale
jest pewne, że jeśli dziś się nie zasieje, jutro się zbierać nie będzie. Jeśli
dziś nie pomożemy dzieciom, nie
nakierujemy ich na właściwe tory,
nie popchniemy, czy nawet od czasu do czasu nie kopniemy w zadek,
to one gotowe są tkwić w miejscu
przez najbliższe lata – oplątane bezradnością, brakiem wiary w siebie
i konkretnego celu, do którego mogłyby iść.
Najstarsza właśnie utknęła w takim gąszczu niewiadomych i nie mogę
jej stamtąd wydobyć
własnymi siłami. Co zrobi kilka kroków w przód,
co ruszy troszkę do przodu, to znowu opuszcza
skrzydełka i się poddaje
depresji. Liczymy na pomoc z zewnątrz, ale na
wszystko trzeba czekać
i czekać. Póki co znalazłyśmy kierunek szkoły,
który by nas interesował
i czekamy na rozmowy z
ekspertami, które mamy
przed świętami.
A jak znaleźć w Belgii
szkołę średnią dla dziecka? Polecam internet.
Ciągle się uczę Belgii i
właśnie zajarzyłam, że
jest strona na której prawie wszystko na temat
szkół można znaleźć. Byłam na tej
stronie dużo razy, mniej lub bardziej przypadkiem, bo wujek gugl
uparcie mnie tam właśnie odsyłał
za każdym razem, gdy szukałam
czegoś o szkołach. Tylko jak się nie
umie po obcemu, to na niewiele się
przyda. Dopiero niedawno zaczęłam
rozumieć, co czytam. Zaczynam po-
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woli ogarniać tę stronę i doceniać
jej istnienie. Człowiek uczy się przez
całe życie.
Napiszę jak ugryźć tę stronę, bo może komuś się przyda.
Strona nazywa się (wybieracz edukacji?): www.onderwijskiezer.be
Na głównej stronie są do wyboru:
szkoła podstawowa, średnia i wyższa. Pokażę Wam, jak działa i jakie
mamy możliwości.
Wybieram „secundair onderwijs”
SO czyli szkołę średnią.
Mamy tu podział na stopnie (graaden), których jest 3. Na każdy przypada po 2 klasy plus 7 klasa zawodowa nieobowiązkowa.
Na bocznym pasku ponadto jest
wiele innych przydatnych rzeczy.
Oprócz standardowych klas szkoły
średniej SO, widzimy tam jeszcze
OV BuSO, czyli szkołę specjalną.
Jest też OKAN, czyli szkoła dla obcokrajowców nieznających języka
niderlandzkiego, o której nam nikt
nie powiedział, a która mogła nam
znacznie ułatwić życie.
Skupmy się jednak na SO.
W pierwszym stopniu jest podział na
A (ogólniak) i B (beroep – zawodowa). W pierwszej klasie jest wszystkiego po trochu, nauka ogólna z
każdego przedmiotu – zarówno w
ogólniaku jak i zawodowej. Potem
trzeba wybrać dziedzinę, następnie
zawęzić wybór, aż dojdzie się do
konkretnych zawodów czy kierunków studiów. W wielkim skrócie i
uproszczeniu.
Mnie interesuje dziś, jakie mamy kierunki szkół zawodowych.
Zaczynamy od drugiej klasy, czyli
wybieram: eerste graad - beroepsvoorbereidend (pierwszy stopień przygotowanie zawodowe).
Tu pojawia się lista dostępnych we
Flandrii kierunków szkół. Jest – jak
widać – tego trochę.
Po kliknięciu na któryś z nich pojawia się okienko, w którym mamy
opis danego kierunku w domyślnie
otwartej zakładce WAT, czyli CO. Z
niego dowiemy się, czego będzie się
dziecko uczyć i jakie zawody może
potem wykonywać.
Inna interesująca zakładka to
SCHOLENZOEKER, czyli szukacz
szkół. Można wybrać konkretną
prowincję albo „-------” która to opcja
pokaże wszystkie dostępne szkoły o
tym kierunku drugiej klasy.
Ostatnia ciekawa zakładka to WAT
NA? czyli co potem? Z niej dowie-

my się m.in. gdzie można kontynuować naukę.
Wybieram kierunek, na którym uczy
się Młoda (czyli Moda-PielęgnacjaŻywność) i widzę opis tego, czego
faktycznie uczy się w tym roku moja
Najstarsza.
Teraz przyjrzyjmy się stopniowi drugiemu, który mnie dziś interesuje o
wiele bardziej.
Wybieram z lewego paska 2e graad
SO.
O ile w pierwszym stopniu były tylko
2 klasy: A i B, tak w drugim stopniu
pojawia się już większy podział:
ASO (liceum) TSO (technikum) KSO
(szkoła artystyczna) i BSO (szkoła
zawodowa).
Teraz już trzeba wybrać konkretniej.
Klikam na BSO – szkołę zawodową.
Tutaj mamy już zatrzęsienie kierunków. Nawet mi się tu nie zmieściły.
To, co tu napisali, bardzo się podoba
Najstarszej. Mówią, że uczeń otrzyma tu głównie praktyczną wiedzę
plastyczną a mało ogólnych przedmiotów. Ten artystyczny i kreatywny kierunek ma się przydać np. w
świecie reklam, wystaw i dekoracji.
No to zobaczmy, gdzie są szkoły o
takim kierunku... klikamy scholenzoeker i -----------.
Jest kilkanaście
szkół o takim
kierunku. W naszym zasięgu może być Vilvoorde,
Mechelen, Aalst i
Antwerpia.
Najbardziej podoba
nam się Instituut
Sint-Maria w
Antwerpii. Tylko to
miasto trochę przeraża. Nie wiem, czy
dobrym pomysłem
będzie wysłanie
tam samotnej nastolatki. No i ta katolicka szkoła jest
dosyć kosztowna, bo
trzeba by się liczyć
z wydatkiem rzędu
tysiąc euro rocznie.
Vilvoord, podobny
problem – daleko i
za dużo multikulti
na ulicach.
Mechelen osobiście
lubię i jest to spokojne miasto głównie
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ze względu na kamery zainstalowane wszędzie, gdzie się tylko dało.
Dojazd pociągiem jest okej. Jedną
szkołę znam, bo mieliśmy tam zajęcia. Druga jest w innym kierunku,
ale w podobnej odległości. Kwestia
kupienia roweru składaka.
Aalst – autobus prawie spod domu,
tam w mieście autobusy z dworca
pod samą szkołę.
Czyli wiemy już wszystko na temat.
Po dwóch latach można zapewne
przenieść się do kolejnej szkoły, w
której kierunek bardziej spełniałby
nasze oczekiwania.
Tak wygląda to teoretycznie.
Dokładniejsze informacje zdobędziemy na pewno po rozmowie z panią z
CLB oraz „lerlingbegeleider” (opiekun/przewodnik uczniów) w naszej
szkole oraz wychowawcą. Liczę też
na jakąś opinię psychologa.
Póki co przed nami kolejne testy i
raporty, których wyniki bez wątpienia będą istotne w tej kwestii.
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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Przemoc emocjonalna, czyli kiedy
miażdżą nas słowa

Źródło: www.funnyjunk.com

Prawie każdego dnia słyszymy
o różnego rodzaju przemocy.
Przemoc to wszystkie nieprzypadkowe zachowania człowieka, mające na celu utrzymanie kontroli
nad drugą osobą dla zaspokojenia
własnych potrzeb, budowania poczucia siły czy władzy. Wśród tych
działań rozróżnia się: nadużycia fizyczne, seksualne, intelektualne,
ekonomiczne, emocjonalne oraz
także werbalne.
Przemoc dotyka ludzi w różnym
wieku w tym również dzieci, których
oprawcami są rodzice. Być może
stosujecie przemoc emocjonalną,
nie będąc świadomi szkodliwości
swojego postępowania. Czy doszło
do przemocy, możemy rozpoznać
między innymi po tym, jakie konsekwencje ponosi ofiara w wyniku
działania sprawcy.

Skutki przemocy
mogą przybierać różną formę.
Doznawana przemoc może być
przyczyną gorszego rozwoju człowieka mającego
potencjalnie większe możliwości.
Dzieci doświadczające przemocy
mają zaburzone
spostrzegania i
doświadczania
świata oraz problem z budowaniem relacji.
Mogą one mieć
kłopoty z nauką
w szkole, koncentracją i pamięcią
z powodu przeżywanych negatywnych emocji. Obniża się również
ich zdolność do budowania koleżeńskich relacji z rówieśnikami.
Ofiary przemocy w dzieciństwie w
życiu dorosłym najprawdopodobniej powielą takie wzorce, mogą
mieć trudności z podejmowaniem
decyzji, stawieniem granic oraz motywacją. Dzieci przestają wierzyć w
siebie i w swoje możliwości, ale trudno w nie uwierzyć, kiedy najbliższe
osoby nie okazują szacunku i wmawiają, że jesteś nikim i nic w życiu
nie osiągniesz. Powtarzające się
sytuacje powodują, że małe osoby
zaczynają w to
wierzyć i godzić
się ze swoim losem, nabierają
skłonności do
odrzucania swej
osoby. Dziecko

niebędące jeszcze w stanie się bronić musi kompensować sobie brak
należytego traktowania ze strony dorosłych za pomocą jedynego narzędzia, jakim dysponuje – niedojrzałego systemu obrony psychicznej.
Pracuję z pacjentami, wobec których
przez wiele lat była stosowana przemoc emocjonalna. Jedną z odsłon takiej przemocy jest lekceważenie, czyli całkowite odrzucanie możliwości,
że ktoś ma rację. Mogą się tutaj pojawiać wypowiedzi typu: „robisz z igły
widły„, „jesteś przewrażliwiony/a”
itp.. Kolejną jest blokada związana
z odmową dzielenia się własnymi
myślami i uczuciami z bliską osobą.
Pojawia się wtedy poczucie, że partner jest stale niedostępny. Często w
takim przypadku dowiadujemy się
od innych osób o tym co jest ważne
dla naszego partnera, co czuje, czego
oczekuje.
Taka osoba precyzyjnie dzieli sprawy, na te, o których mówi i te o
których nie chce rozmawiać, nawet jeżeli dotyczą wspólnego życia
partnerów i powinny być wspólnie
przedyskutowane.
Kwestionowanie to również rodzaj
przemocy emocjonalnej, polega ono
na obieraniu roli specjalisty w każdej sferze życia codziennego, czyli
inaczej „wszystko wiem najlepiej”.
Taka osoba wie, co powinno ci się
podobać oraz co jest dla Ciebie najlepsze ale nie interesuje jej Twoje
zdanie, uczucia - głównie krytykuje.

Źródło: www.tatento.pl
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Obwinienie z kolei polega na wmawianiu komuś, że jest winnym danych zdarzeń, które faktycznie odbyły się bez udziału i woli tej osoby,
np. mąż oskarża żonę o konflikt z
teściową lub żona oskarża męża o
brak awansu.
Istnieje także przemoc pod postacią
żartu, ośmieszenia, parodiowania.
Zdarza się, że ktoś coś mówi w formie żartu, np. przy znajomych, co
dla drugiej osoby jest bardzo upokarzające i raniące. Inną odsłoną przemocy są groźby, czyli wypowiadanie
słów ze wskazaniem, jaka jest kara
za niestosowanie się do poleceń
oprawcy np. „nie pojedziesz na klasową wycieczkę, jeżeli nie będziesz
miał piątki z testu”, lub „jeżeli nie
będziesz grzeczny, to przestanę cię
kochać”.
Należy tutaj zwrócić uwagę również
na podważanie. Powiązane jest ono
z sytuacją, w której wypowiadane
przez dziecko opinie poddawane są
wątpliwości, co w efekcie prowadzi
do uznania przez nie, że nie potrafi
zająć właściwego stanowiska nawet
w prostych sprawach. W przypadku
relacji partnerskich to komunikaty
typu: „co ty kobieta możesz wiedzieć
o polityce?” - czyli stawnie pod znakiem zapytania większości wypowiedzi danej osoby.
Wyróżnia się także celowe zapominanie. Są to wszelkiego rodzaju działania, które prowadzą do wskazania.
Taka osoba mówi, że zapomniała o
ważnych dla nich datach, wydarzeniach itp.. Bolesne jest wyzywanie,
czyli dobitne, brzydkie określenie
człowieka np. „jesteś głupi”, „jesteś
idiotką”, „jesteś leniem”.
Innym rodzajem przemocy jest wypieranie się określonych zachowań
– nieprzyznawanie się do swoich
złych zachowań i odrzucenie świadomości konsekwencji działań
wskazanych przez drugą osobę.
Agresor będzie znajdował liczne sposoby na usprawiedliwienie swoich
czynów i ostatecznie okaże się, że
nie ma w jego działach nic złego i
że prawdziwa wina leży po stronie
ofiary.
Oczywiście wyżej wymienione to nie
wszystkie rodzaje przemocy.
Który rodzaj przemocy emocjonalnej jest obecny w Twoim życiu?
Jesteś sprawcą czy ofiarą, a może
świadkiem przemocy emocjonalnej?
Monika Maria Młodzienowska
psycholog terapeutka
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Recepta na mądre postanowienia
Przełom roku to dla wielu z nas
czas podsumowań i snucia planów
na następny rok. Czas odrodzenia
i szczytnych celów w myśl idei
„Nowy kalendarz – nowe życie”.
Ileż to razy każdy z nas obiecywał
sobie z Nowym Rokiem, że zacznie
ćwiczyć, zrzuci wagę, zmieni pracę
czy podejmie naukę języka obcego.
A czy wiecie Państwo, że badania
psychologiczne pokazują, iż tylko
8 procent z nas zrealizuje swoje
świąteczno-noworoczne postanowienia? Przyznacie sami, że wynik
jest mało imponujący. Oznacza ni
mniej ni więcej, że cała reszta nas
jedynie pomarzy, pomyśli, może
nawet i spisze kilka postanowień
na kartce i….na tym się skończy. Co
zatem zrobić, aby tak się nie stało?
Jest kilka sposobów:
1. Określ dla siebie takie postanowienie byś naprawdę chciał je zrealizować. Zadaj sobie pytanie czy wiesz
czego chcesz?
To powinno być coś czego pragniesz, o czym marzysz i co głęboko wypływa z twojej wewnętrznej
motywacji, nie jest przez nikogo
narzucone. Pomyśl na czym ci w
życiu zależy i co jest zgodne z tobą
i twoją osobowością, z wartościami
które wyznajesz. Co da twojemu życiu nową jakość. Znacznie łatwiej
będzie wtedy dotrzymać danego sobie słowa i przejść przez wszelkie
niedogodności po drodze.
2. Zapisz swoje postanowienie i
umieść tam, gdzie często zaglądasz.
Naukowo udowodnione jest, że
słowo pisane ma niemal magiczną

moc. Z tym, co formułujemy na piśmie silniej się identyfikujemy. A to
z kolei pozytywnie wpływa na nasze
zaangażowanie. Zapisanie postanowienia powoduje świadome zastanowienie się nad tym czego tak naprawdę chcemy i do czego dążymy.
Jeśli notatkę z obranym przez nas
celem umieścimy w odpowiednim
miejscu (tam, gdzie często zaglądamy, czyli kalendarz, portfel, lustro)
będziemy go sobie przypominać
mobilizując się do systematycznej
realizacji.
3. Mniej znaczy więcej.
Nie próbujmy w pierwszym tygodniu stycznia zdobyć świata, bo pod
koniec stycznia odechce nam się
wszystkiego tego, co sobie obiecywaliśmy miesiąc wcześniej. I dołączymy do wspomnianych 92 procent,
które zaczekają z postanowieniami
do przyszłego roku?Doświadczenie
podpowiada, że lepiej zrobić jedną
rzecz, a dobrze niż dziesięć, a po łebkach. Nie chodzi przecież o to żeby
stracić wszelką chęć działania, ale
żeby ją budować i wzmacniać. Jedno
konkretne postanowienie pozwoli
nam skupić się na jego realizacji i
nie stracić wewnętrznej motywacji.
4. Stosuj metodę małych kroków w
myśl zasady „kropla drąży skałę”.
Schudnąć 10 kg w cztery tygodnie to
nie lada wyzwanie i dla wielu z nas
z góry przegrana walka. Pomijam
fakt, że niezdrowa. Wyobrażaj sobie, a potem realizuj małe kroczki,
które każdego dnia przybliżą cię
do wymarzonego celu. Pomocne
może okazać się ustalanie dat do

kiedy poszczególne etapy naszego
postanowienia będą zrealizowane.
Niewielkie kroczki (np. 10 minut nauki języka dziennie) wydają się nic
nie znaczące w perspektywie dnia,
tygodnia, czy miesiąca. Ale w perspektywie roku znaczyć będą bardzo wiele i z pewnością przyniosą
spodziewane efekty, a nie wymagają
wiele wysiłku.
5. Staraj się aby realizacja twojego
postanowienia była przyjemnością.
Chętnie uczę się języków. Nie jestem jednak w tym kierunku specjalnie uzdolniona, co staram się
nadrabiać systematyczną pracą. Co
ważniejsze jednak, uczę się tylko i
wyłącznie wtedy kiedy mam na to
ochotę, jestem wypoczęta i czuję, że
mogę przyjąć kolejną porcję słówek
czy gramatyki. W ten sposób tworzę
sobie w głowie pozytywne skojarzenie „język – przyjemność”. Zasady
tej szczególnie przestrzegam i nawet
jeśli mam tydzień przerwy w nauce
to nie robię sobie z tego tytułu najmniejszych wyrzutów sumienia.
6. Trening czyni mistrza.
Pamiętaj, że bez działania nie ma
efektów. Uruchom zatem wewnętrzny głos i po prostu rób to, co jest dla
ciebie ważne. Próbuj różnych metod,
podejmuj spontaniczne działania
przybliżające cię do realizacji postanowienia. Naucz się przezwyciężać
drobne przeszkody i słabości. To może wydawać się banalne, ale uwierzcie Państwo że naprawdę działa.
7. Uwierz, że się uda.
Jako psycholog obserwuję, że wiara
w powodzenie i sukces są niezwykle
ważnym i kluczowym elementem
realizacji naszych planów i marzeń.
Nie pozwólmy, aby nasz początkowy
entuzjazm wyparował wraz z wyrwaniem pierwszej kartki z kalendarza. I
aby jedna czekolada dla osoby chcącej stracić wagę przekreśliła cały jej
wcześniejszy wysiłek i entuzjazm.
Bądźmy dla siebie dobrzy i wyrozumiali, ale też konsekwentnie wymagający. Działajmy, nie skupiając się
na tym czy się uda czy nie. Bo na
pewno się uda. Ważne jest jedynie
abyśmy naszego postanowienia nie
stracili z oczu.
Co zatem postanawiacie Państwo
zmienić w nadchodzącym Nowym
Roku?

Źródło: zdrowie.gazeta.pl

Aleksandra Szewczyk,
psycholog
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Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi - cz. III
„Twoje pożywienie powinno być
lekarstwem, a twoje lekarstwo
powinno być pożywieniem”.
(Hipokrates)
„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.

najagresywniej zachowują
się w stosunku do komórek ludzi o grupie A.
Aglutynacja powodowana przez lektyny może
mieć bardzo poważne następstwa dla zdrowia, np.
dochodzi do wzmożenia
procesów gnilnych zachodzących w jelitach, objawiających się początkowo
wzdęciami, które utrzymując się przez dłuższy okres
czasu, zwiększają ryzyko
nowotworów przewodu
pokarmowego.
Inne zagrożenia spowodowane aglutynacją to
zagęszczanie krwi i powstawanie
skrzepów, które podwyższają ryzyko zamknięcia światła tętnicy, czego
skutkiem może być zawał serca lub
udar niedokrwienny mózgu.
Elementy krwi reagują na to, co zjadamy. Musimy zatem nauczyć się
tak dobierać dla siebie pożywienie,
abyśmy mogli cieszyć się dobrym
zdrowiem jak najdłużej.

Źródło: www.grupakrwi.info

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

Grupa krwi „AB” – Enigma
Grupa ta wyłoniła się ok. 1000
lat temu z przemieszania kaukaskiej grupy A z mongolską grupą
B. Zachowuje się jak kameleon.
Zależnie od okoliczności może przejawiać cechy każdej z pozostałych
grup. Jeśli chodzi o profil hormonów
stresu, to najbardziej przypomina
grupę „O”; ze względu na pewne
reakcje chemiczne związane z tlenkiem azotu – przypomina grupę „B”,
profil trawienny z niskim poziomem
kwasów żołądkowych ma grupy
„A”, a jednocześnie łączy ją z grupą
„B” duża tolerancja mięsa. Z tego
powodu zalecenia pokarmowe dla
„AB” są kombinacją tego, co służy
osobom o grupach A i B. Grupa AB
nie zawiera ani przeciwciał A ani B,
w związku z tym osoby z tą grupą
krwi są szczególnie odporne na choroby wiążące się z mechanizmami
autoimmunologicznymi, jak artretyzm, czy rozmaite alergie. Osoby z
grupą krwi „AB” są często silniejsze
i bardziej aktywne niż z grupą krwi
„A”. Mogą jeść większość pokarmów odpowiednich dla grup A i B,
powinny jednak unikać produktów,
które powodują u nich aglutynację
(sklejanie) krwi, lepiej reaguje na
stres duchowo przy fizycznej aktywności i kreatywnej energii. Jeżeli zamierza schudnąć, powinna unikać

Źródło: www.dralexrinehart.com

pszenicy, która powoduje, że tkanka
mięśniowa staje się bardziej kwaśna. Grupa krwi AB najskuteczniej
utylizuje kalorie, kiedy tkanka jest
o odczynie nieco alkalicznym.
Słabe punkty grupy krwi „AB”
Grupa ta posiada wrażliwy układ
pokarmowy z niskim poziomem
kwasu żołądkowego, z trudem przyswaja białka pochodzenia zwierzęcego, ponieważ poziom fosfatazy zasadowej w ich jelitach jest niski, zbyt
tolerancyjny system odpornościowy,
z czym wiąże się wysokie ryzyko
chorób nowotworowych. Posiada
wysokie stężenie czynników krzepliwości krwi, co wiąże się z łatwym
tworzeniem się zakrzepów i chorób
naczyń mózgowych i wieńcowych,
jest podatna na infekcje uszu i dróg
oddechowych, żołądka i jelit.
Żywność, która sprzyja nabieraniu
wagi w grupie ”AB”
• czerwone mięso – słabo trawione,
magazynowane w organizmie w
postaci tłuszczu, zatruwa przewody
jelitowe
• fasolka nerkowata – zakłóca efektywność insulinową, spowalnia tempo metabolizmu, przyczyna hipoglikemii
• nasiona i pestki – przyczyna hipoglikemii
• kukurydza – zakłóca efektywność
insulinową
• gryka – spowalnia tempo metabolizmu, przyczyna hipoglikemii
• pszenica – spowalnia tempo metabolizmu, zakłóca efektywność insulinową, powoduje nieefektywne
zużywanie kalorii
Żywność, która sprzyja utracie wagi w grupie „AB”
• tofu – pomaga w efektywnym me-
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tabolizmie
• owoce morza – pomagają w efektywnym metabolizmie
• produkty mleczne – regulują produkcję insuliny
• zielone warzywa – pomagają w
efektywnym metabolizmie
• wodorosty (kelp) – reguluje produkcję insuliny
• ananas – pomaga w trawieniu,
stymuluje ruchy jelit
Produkty wysoce wskazane dla
grupy „AB”
• mięso – baranina, jagnięcina, indyk, królik
• ryby i owoce morza – dorsz, łosoś, makrela, sardynka, szczupak,
ślimak winniczek
• nabiał i jaja – jaja kurze, jogurt,
kefir, mleko kozie, ser biały, ser feta,
ser kozi, mozzarella, serek wiejski,
śmietana
• oleje i tłuszcze roślinne – oliwa z
oliwek
• orzechy i pestki – kasztany jadalne, orzechy arachidowe i włoskie
• zboża/produkty – amarantu, mąka owsiana, mąka sojowa i produkty, mąka żytnia i produkty, otręby
owsiane i ryżowe, płatki owsiane,
proso, mąka orkiszowa, ryż, wafle
ryżowe, żyto
• warzywa – bakłażan, botwina,
brokuły, buraki czerwone, czosnek,
kalafior, kapusta włoska, ogórek,
pietruszka, seler naciowy
• rośliny strączkowe – soja, tofu
• owoce – agrest, ananas, arbuz,
brzoskwinia, cytryna, czereśnie,
grejpfrut, kiwi, śliwki świeże, winogrona, wiśnie, żurawina
• przyprawy i zioła – echinacea,
głóg, imbir, nasiona kolendry, kurkuma, liście truskawki, lucerna,
mniszek lekarski, natka pietruszki,
oregano, owoce dzikiej róży, rumianek, żeń-szeń
• dodatki – brak produktów z tej

Źródło: www.citymagazine.si
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kategorii
• napoje i alkohol –
herbata zielona, wino
czerwone
Produkty obojętne
dla grupy „AB”
• mięso – wątroba
cielęca
• ryby i owoce morza
– karp, kawior, okoń,
sieja, sum, śledź świeży
• nabiał i jaja – mleko
krowie, sery żółte, ser
topiony
• oleje i tłuszcze roślinne – olej lniany, sojowy i rzepakowy, olej z wątroby dorsza
• orzechy i pestki – migdały, orzechy brazylijskie, nerkowca, pistacjowe, siemię lniane
• zboża/produkty – jęczmień, kasza
kuskus, mąka i produkty z orkiszu,
mąka ryżowa i semolina, otręby
pszenne, pszenica pełna
• warzywa – brukselka, cebula żółta, czerwona, biała, chrzan, cukinia,
cykoria, dynia, grzyby boczniaki,
kabaczek, patison, kalarepa, kapusta biała, czerwona, pekińska, marchew, oliwki zielone, pędy bambusa,
pieczarki, pomidory i sok pomidorowy, por, rzepa, rzodkiew, sałata,
szparagi, szpinak, ziemniaki
• rośliny strączkowe – fasola biała,
fasola szparagowa, groch i groszek
zielony, soczewica, mleko sojowe
• owoce – brzoskwinia, daktyle,
gruszka, jabłko, jagody, jeżyny, maliny, melon, morela, nektarynka, papaja, porzeczki czarne i czerwone,
rodzynki, śliwki suszone, truskawki
• przyprawy i zioła – bazylia, cynamon, cząber, dziurawiec, estragon,
gałka muszkatołowa, gorczyca, goździki, jałowiec, kardamon, kminek,
kolendra, koperek, kora dębu białego, kozłek lekarski, krwawnik, liście

Źródło: www.dreamstime.com

malin, liść laurowy, lukrecja, majeranek, mięta, owoce bzu czarnego,
rozmaryn, senes, szałwia, tymianek,
wodorosty
• dodatki – cukier biały i brązowy,
czekolada, drożdże, majonez, miód,
sos sojowy, sól morska
• napoje i alkohole – piwo, wino
białe, woda gazowana
Produkty, których należy unikać
w grupie „AB”
• mięso – bekon, cielęcina, dziczyzna, gęś, kaczka, kurczak, szynka
wieprzowa, wieprzowina, wołowina
• ryby i owoce morza – flądra, halibut, homar, kraby, krewetki, łosoś
wędzony, małże, morszczuk, ostrygi,
pstrąg, sardela, sola, śledź marynowany, węgorz
• nabiał i jaja – lody, masło, maślanka, ser brie, camembert, ser parmezan
• oleje i tłuszcze roślinne – masło
słonecznikowe, olej kukurydziany,
olej słonecznikowy
• orzechy i pestki – mak, orzechy
laskowe, pestki dyni i słonecznika,
sezam
• zboża/produkty – kasza gryczana,
kaszka kukurydziana, mąka kukurydziana, mąka pszenna biała
• warzywa – kukurydza, oliwki czarne, papryka czerwona, zielona i żółta, rzodkiewki
• rośliny strączkowe – bób, fasola i
kiełki fasoli mung
• owoce – awokado, banan, granat,
kokos i mleko kokosowe, mango i
sok, pigwa, pomarańcza
• przyprawy i zioła – aloes, anyż,
chmiel, dziewanna, esencja migdałowa, glutaminian sodu, kapary,
kozieradka pospolita, pieprz biały
i czarny, pieprz kajeński, podbiał,
ziele angielskie
• dodatki – aspartam, fruktoza, ketchup, ocet jabłkowy, sos Worcester,
żelatyna
• napoje i alkohol – herbata czarna, kawa naturalna i bezkofeinowa,
napoje typu cola, smakowe napoje
gazowane, wódka
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Grupa krwi „O” - Myśliwy
Grupa ta najwcześniej wykształciła
się w toku ewolucji. Byli to myśliwi i
zbieracze, którzy żywili się wyłącznie
upolowanymi zwierzętami, owadami oraz tym, co dał im las, jagodami, korzeniami i liśćmi. Posiada
odporny układ pokarmowy, silny
system immunologiczny, czasem
nawet zbyt agresywny, który atakuje własne komórki, lepiej reaguje na
stres przy intensywnej aktywności
fizycznej, efektywny metabolizm jest
potrzebny, aby pozostać szczupłym
i naładowanym energią.

Źródło: www.aniamatusik.pl

Słabe punkty grupy „O” to:
• skłonność do artretyzmu,
• alergii,
• chorób tarczycy,
• zaburzeń krzepliwości krwi,
• wrzodów trawiennych.
Żywność, która sprzyja nabieraniu
wagi:
• gluten pszenicy – zakłóca produkcję insuliny, zwalnia metabolizm,
• soczewica – zwalnia metabolizm,
hamuje właściwy metabolizm odżywczy
• kapusta – hamuje działanie hormonu tarczycy
• brukselka – hamuje działanie hormonu tarczycy
• kalafior – hamuje działanie hormonu tarczycy
• gorczyca – hamuje działanie hormonu tarczycy
Żywność, która sprzyja utracie
wagi:
• wodorosty – zawierają jod, zwiększają produkcję hormonów tarczycy
• owoce morza – zawierają jod,
zwiększają produkcje hormonów
tarczycy
• wątroba – jest źródłem witaminy
B, sprzyja wydajnemu metabolizmowi
• czerwone mięso – sprzyja wydajnemu metabolizmowi
• kapusta włoska, szpinak, brokuły – sprzyjają wydajnemu metabolizmowi

grudzień 2016 - styczeń 2017

Produkty wysoce wskazane dla
grupy „O”
• mięso: baranina, cielęcina, dziczyzna, jagnięcina, wątroba, wołowina
• ryby i owoce morza: dorsz, halibut,
łosoś, morszczuk, sardynka, sola,
szczupak, śledź
• nabiał i jaja: brak produktów z tej
kategorii
• oleje: olej lniany, oliwa z oliwek
• orzechy i pestki: orzech włoskie,
pestki dyni, siemię lniane
• zboża/ produkty: brak produktów
z tej kategorii
• warzywa: botwina, brokuły, cebula czerwona i żółta, chrzan, cykoria,
czosnek, dynia, kalarepa, kapusta
włoska, pieczarki, pietruszka, rzepa,
sałata rzymska, szpinak
• rośliny strączkowe: bób, fasola
szparagowa
• owoce: ananas, banan, czereśnie,
jagody, mango, śliwki suszone i
świeże, wiśnie
• przyprawy i zioła: chmiel, imbir,
kozieradka pospolita, kurkuma, lipa, mniszek lekarski, natka pietruszki, owoce bzu czarnego, owoce dzikiej róży, pieprz kajeński, wodorosty
• dodatki: brak produktów z tej kategorii
• napoje i alkohol: herbata zielona,
woda gazowana
Produkty obojętne dla grupy „O”
• mięso: indyk, kurczak
• ryby i owoce morza: flądra, karp,
kawior, kraby, krewetki, makrela,
małże, morszczuk, sardynka, śledź
świeży, tuńczyk, węgorz
• nabiał i jaja: jaja kurze, masło, ser
feta, ser kozi, ser mozzarella
• oleje i tłuszcze roślinne: olej rzepakowy, olej z wątroby dorsza
• orzechy i pestki: migdały, orzechy
laskowe, sezam
• zboża/produkty: amarantu, kasza
gryczana, mąka owsiana, mąka orkiszowa, mąka ryżowa, mąka żytnia,
sojowa, otręby ryżowe, owsiane, proso, ryż niełuszczony, dziki, wafle ryżowe
• warzywa: bakłażan, brukselka,
buraki czerwone, cukinia, czosnek,
kabaczek, kapusta biała, czerwona,
pekińska, marchew, oliwki zielone,
papryka czerwona, zielona, pomidor, rzodkiewki, seler, szparagi
• rośliny strączkowe: fasola biała,
groch, groszek zielony, soja, mleko
sojowe, tofu
• owoce: agrest, arbuz, brzoskwinia,
cytryna, daktyle, grejpfrut, gruszka,
jabłko
• przyprawy i zioła: anyż, bazylia,
cynamon, cząber, dziewanna, estragon, głóg, goździki, kolendra, koperek, liść laurowy, majeranek, szczypiorek, ziele angielskie
• dodatki: cukier biały/brązowy,

czekolada, drożdże, ketchup, majonez, miód, sos sojowy, sól morska,
żelatyna
• napoje i alkohol: wino czerwone
Produkty których należy unikać w
grupie „O”
• mięso: bekon, szynka wieprzowa,
wieprzowina
• ryby i owoce morza: kalmar, łosoś
wędzony, sum, śledź marynowany
• nabiał i jaja: jogurt, kefir, lody, maślanka, mleko krowie i kozie, ser, serek wiejski, topiony, śmietana, sery
żółte i brie
• oleje i tłuszcze roślinne: masło słonecznikowe, olej kukurydziany, olej
słonecznikowy i sojowy
• orzechy i pestki: kasztany jadalne,
mak, orzechy arachidowe, brazylijskie, nerkowca, pistacjowe, pestki
słonecznika
• zboża/produkty: jęczmień, kasza
kuskus, kaszka kukurydziana, mąka kukurydziana, mąka pszenna
biała, otręby pszenne warzywa: kalafior, kukurydza, oliwki czarne, por,
ziemniaki
• rośliny strączkowe: fasola nerkowata, soczewica
• owoce: awokado, jeżyny, kiwi,
kokos i mleko kokosowe, melon,
pomarańcza
• przyprawy i zioła: aloes, dziurawiec, echinacea, gałka muszkatołowa, glutaminian sodu, jałowiec,
kapary, pieprz biały i czarny, lucerna
• dodatki: aspartam, fruktoza, sos
Worcester
• napoje i alkohol: herbata czarna,
kawa naturalna i bezkofeinowa,
napoje gazowane typu cola, piwo,
smakowe napoje gazowane, wino
białe, 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”.

Źródło: www.grupakrwi.info.pl
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Savoir-vivre
Na temat savoir vivre jest wiele
publikacji. Zwykle są w nich poruszane kwestie norm zachowań
i postaw w określonych sytuacjach.
Zdarza się, że ktoś stosuje te zasady „od święta”, a nie na co dzień.
Nawet jeśli przyswoi sobie dużą
ilość wiedzy na ten temat i będzie zachowywać się poprawnie,
owszem, sprawi wrażenie osoby
znającej zasady savoir vivre. Po
bliższym poznaniu może się jednak okazać, że on nie jest taki „w
środku” i jest to tylko…
Savoir vivre pozłacany
Ktoś taki prezentuje na zewnątrz
ogładę i poprawność, ale nie musi to oznaczać, że jest osobą o wysokim stopniu kultury osobistej i
człowiekiem, w którego obecności
inni będą na dłuższą metę czuć się
komfortowo. Prędzej czy później zabraknie tego czegoś… Tym czymś
między innymi jest:
Szlachetność
Jak napisał znawca tematu Stanisław
Krajski, „Człowiek, który przyjmuje
filozofię savoir vivre, czyni savoir vivre sztuką swojego życia, zmierza do
szlachetności, stara się realizować
szlachetność w każdym momencie
swojego życia we wszystkich dosłownie jego płaszczyznach, aspektach i
perspektywach”. „Szlachetność jest
Najwyższą Jakością – moralną, duchową, obyczajową, intelektualną,
kulturową, estetyczną.
Arystoteles powiedział, że „Człowiek
szlachetny to człowiek, który uznaje
dobro za coś najbardziej pięknego i
czyni je dla niego samego”.
Elementy szlachetności
Wspaniałomyślność – przeciwieństwo duchowej małostkowości.
Wielkoduszność – etyczna dzielność, czyli przeciwieństwo małoduszności, nakazującej unikać tego,
co wielkie.
Wielmożność – przeciwieństwo małostkowości materialnej, powodującej, że człowiek wydaje pieniądze „ze
smutkiem” i tylko na to, co materialnie niezbędne.
Szczodrość – człowiek nie kieruje się w wydatkach „względem na
siebie samego” i wydaje pieniądze
„pięknie”.
Hojność – wydawanie pieniędzy na
słuszne cele, w odpowiedniej ilości
i w odpowiednim czasie.
Prawość –trwała dyspozycja do postępowania w najwyższym stopniu
sprawiedliwego.

Szlachetności towarzyszą też pojęcia: posiadanie honoru, wyrozumiałość, ustępliwość,
łagodność, takt, grzeczność, opanowanie,
życzliwość, szczerość,
przyjazna postawa, rycerskość, skromność,
dyskrecja, elegancja.
A kogo to…?
– A właśnie. Jak w dzisiejszych czasach być
szlachetnym z wszystkimi wyżej wymienionymi atrybutami szlachetności? Przypomnijmy
najpierw sobie, co mówi Słownik języka polskiego: termin
„szlachetność” wskazuje na coś, co
jest najwyższej jakości. Np. metal
szlachetny itd. Najczęściej uważa
się, że szlachetność (w szeroko rozumianym znaczeniu) może istnieć
wobec kogoś innego tylko w ekskluzywnych warunkach, takich jak: zasobność finansowa, brak konfliktu
interesów i konfliktów w ogóle, komfort we wszystkich jego możliwych
przejawach, dobry nastrój, poczucie
zaspokojenia „wszystkich moich potrzeb”, zgodność charakterów itd. –
Wtedy dopiero kogoś może być stać
na bycie szlachetnym.

Źródło: www.ohsym.com

Jeśli jednak osoba, od której oczekuje się szlachetności, jest w sytuacji niekomfortowej, najpierw zadba o własne interesy (uprzejmie
zachęcam do zapoznania się z tzw.
piramidą Masłowa). Obawiam się,
że mało kto jest w stanie wskazać
osobę, od której według niego można oczekiwać lub spodziewać się

Źródło: www.logo24.pl

szlachetności, a nawet jej wymagać.
Wtedy zwykle nasza uwaga koncentruje się na wielkich autorytetach,
arystokratach, ludziach bogatych,
sławnych itd. Mało kto spojrzy na
swoje najbliższe otoczenie, a prawie
nikt na… samego siebie.
Taka już jest natura człowieka, który w ferworze walki o przetrwanie,
a czasem w swoim wygodnictwie
życiowym, musi albo chce wyznawać filozofię Kalego. Dopiero w
przypływie dobrego humoru rzuca
żebrakowi miedziaka i zastanawia
się, „co on zrobi z tymi pieniędzmi”.
A szlachetność… cóż,
przemyka chyłkiem po
burzliwych dziejach
ludzkości i pojawia się
raczej rzadko. Co najwyżej „gdzieś tam, kiedyś,
ale nie tutaj i nie teraz.
Niemniej jednak byli i są
wielcy i mali szlachetni
bohaterowie – i chwała
im za to. Ale teraz najczęściej szlachetności szuka
się w bajkach, filmach,
rozprawach filozoficznych i w sytuacjach krytycznych jak np. wojny,
kataklizmy i zagrożenie
życia. Trudno szlachetność znaleźć na co dzień,
pośród naszych zwykłych
ziemskich spraw, co nie
znaczy, że jej w naszym życiu nie ma.
Tak oto w naszym kąciku savoir vivre szlachetność możemy uznać za
odfajkowaną. Dlaczego odfajkowaną? Bo szlachetność jest dobra, ale
(pardon) kogo dzisiaj na nią stać?
Michał Nowacki
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Voice of Polonia

13 listopada sala kameralna Bozar
wibrowała polskim językiem i polskimi przebojami. Począwszy od
starszych – Lubię wracać tam gdzie
byłem Zbigniewa Wodeckiego czy
Uciekaj moje serce Krajewskiego,
poprzez klasykę polskiej piosenki
– Jej portret Nahornego czy Jednego
serca Niemena, do przebojów współczesnych – Wracam do domu
Justyny Steczkowskiej czy Malinowy
chruśniak Darii Zawialow.
Adrenalina konkursowa – był to
bowiem finał II edycji The Voice
of Polonia – dodawała wokalistom
skrzydeł. Wykonania były często porywające, a wypełniona po brzegi sala reagowała spontanicznie. Gwiazda
wieczoru – Marek Piekarczyk, lider
kultowego zespołu TSA – przyznał,
że musiał wyjechać z Polski, żeby
usłyszeć tyle polskich piosenek na
jednym koncercie.
Promocja polskiej piosenki jest
właśnie celem konkursu The Voice
of Polonia, a potrzebę takiego przedsięwzięcia uhonorował Senat RP
współfinansując konkurs. Finał The
Voice of Polonia zaszczycili swoją
obecnością: Pan Ambasador Artur
Orzechowski, Pani Ambasador
Joanna Doberszyc-Toulsaly, Pani
Konsul Agnieszka Paciorek oraz Pan
Konsul Generalny Piotr Adamiuk .
O Grand Prix konkursu walczyło
ośmiu finalistów z pięciu krajów. Byli
to (w kolejności prezentacji na koncercie): Marta Torbicka (Holandia),
Daria Turowska (Dania), Radosław
Wiszomirski (Holandia), Aneta
Nayan (Belgia), Kamil Jaroszuk

Magda Baryła

Margaux Kier

(Belgia), Magda Baryła (Niemcy),
Marta Skrzyniarz (Irlandia) oraz
Margaux Kier (Niemcy).

nież zaprezentowała na finale wiele
obiecującą własną kompozycję.

Jak już wspomnieliśmy, gwiazdą
wieczoru był legendarny wokalista grupy TSA Marek Piekarczyk.
Razem z nim finalistów oceniali:
Stanisław Wenglorz (Skaldowie),
Piotr Iwicki – dyrektor Agencji
Muzycznej Polskiego Radia oraz
Anna Ciborowska – dyrektor konkursu The Voice of Polonia. Jury
nie miało łatwego zadania, bowiem
wśród finalistów były duże, umykające porównaniom indywidualności
artystyczne.
Po – jak przyznali jurorzy – trudnych
obradach, Grand Prix przyznano
Magdzie Baryle z Niemiec, która
podbiła serca słuchaczy dynamiką
swojego występu. Drugie miejsce
zajęła świetna aktorsko Margaux
Kier z Kolonii, której własna piosenka z akompaniamentem akordeonu stworzyła magiczny klimat na
scenie. Nagroda specjalna drugiej
edycji The Voice of Polonia w postaci promocji piosenki w Polskim
Radio oraz III miejsce trafiły do
Anety Nayan z Belgii, której ekspresja podbiła serca zgromadzonej
publiczności. IV miejsce przypadło
Darii Turowskiej z Danii. Daria rów-

Słuchacze opuszczali Bozar naładowani emocjami, które w tak sugestywny sposób przekazali artyści
tego wieczoru. W wywiadach dla mediów, obecnych na finale, zgodnie
podkreślali, że był to niezapomniany
koncert. Reakcje publiczności, jak
również linki do programów o konkursie można śledzić na stronie FB
The Voice of Polonia. Jednak – jak
przyznała jedna z internautek – ci,
których nie było tego wieczoru w
Bozar, mogą już tylko żałować.

Aneta Nayan

Daria Turowska
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Małe piwne królestwo
„Mówi się, że Belgowie mają 360
gatunków piwa, po jednym na każdy dzień roku. Pięć pozostałych dni
zarezerwowano dla tych, których
jeszcze nie ma, ale wkrótce zostaną
wymyślone”.
W tym niedużym terytorialnie i liczebnie kraju (nieco ponad 11 mln
mieszkańców), piwo jest dostępne
na każdym kroku. Nie ma się co dziwić. Jak podają historyczne źródła,
najpierw było piwo, potem państwo
belgijskie. Tradycja wielu browarów
sięga X w., a każde miasteczko chlubi się produkcją własnego piwa.

Źródło: www.logo24.pl

W żadnym innym kraju na świecie,
nawet takim, w którym działa o wiele
więcej browarów, nie występuje taka
mnogość gatunków złotego trunku,
taka różnorodność, indywidualność,
smakowa subtelność i kolorystyka
właściwa dla lokalnych upodobań,
regionów i prowincji.
Belgowie doskonale wiedzą, jak produkować najlepsze piwa na świecie i
to stwierdzenie nie jest na wyrost, bo
warzenie piwa w tym kraju zostało
wyniesione do poziomu sztuki.
Święty Arnold od piwa
Mówi się, że pierwsze piwa na terenach dzisiejszej Belgii były warzone
już w X wieku naszej ery. Historycy
przypisują ten okres czasom pierwszej krucjaty do Ziemi Świętej, kiedy
to flamandzkie i francuskie opactwa
otrzymały zgodę od władz kościelnych na produkcję piwa.
Były to czasy, kiedy w przeludnionych miastach często wybuchały
zarazy, a dostępna woda była tak

zanieczyszczona i brudna, że jej
spożywanie groziło chorobą a nawet
śmiercią. Zdrowsze od wody było piwo, ponieważ podczas jego warzenia
woda musiała być przegotowana i
zawarte w niej zarazki ginęły. W dodatku ówczesne piwo, chociaż mętne, zawierało mnóstwo białka, węglowodanów, i stanowiło doskonałe
źródło wartościowych składników
odżywczych. Jego spożycie tak rosło,
że mnisi chociaż dwoili się i troili,
nie mogli nadążyć z produkcją, a piwa na rynku wciąż brakowało. Ten
deficyt stał się powodem powstania
browarów miejskich.
Jeżeli ktokolwiek nie
wierzył w uzdrawiającą
moc piwa, to za sprawą
św. Arnolda zmienił
zdanie. Arnold, urodzony w Tieghen w 1042 roku, był opatem jednego
z zakonów w Brugii.
Legenda głosi, że podczas epidemii cholery
oczyścił i uzdrowił złą
wodę zanurzając podczas mszy swój pastorał w beczce z piwem.
Późniejszy święty nie
miał oczywiście pojęcia
o tym, że zaraza przenosi się przez brudną wodę, jednak zauważył, że
osoby pijące piwo zapadają na nią rzadziej lub
wcale.

jące chmiel Flamandowie nazwali
„piwo”, a te bez zawartości chmielu
– „ale”. Chmielowe piwo stało się tak
popularne, że do osiemnastego stulecia praktycznie wszystkie gatunki
piwa zawierały chmiel.
Przez następne stulecia Belgowie dalej eksperymentowali z piwem. Jego
receptury i technologie udoskonalano. Do perfekcji doprowadzili je mnisi, którzy w swoich przyklasztornych
browarach warzą najwyżej cenione
marki piw na świecie.
Piwa Trapistów
Od 1664 roku Trapiści są odłamem
zakonu Cystersów. Początkowo ich
siedzibą był normandzki klasztor
La Trappe, położony niedaleko
Soligny. Już wtedy mnisi warzyli
swoje doskonałe piwo, a browary
Trapistów otwierano na terenie całej
Europy. Podczas Wielkiej Rewolucji
Francuskiej Trapiści musieli uciekać z Francji. Znaleźli się w sąsiedniej Belgii a z Antwerpii chcieli
dostać się statkiem do Kanady. Na
szczęście dla belgijskiego piwa statek nie przypłynął. Biskup Antwerpii
zaoferował zakonnikom ziemie oddalone o 20 km od miasta. Tak powstało opactwo Westmalle, gdzie
narodziło się najlepsze ciemne piwo
na świecie.

Święty Arnold dał wiernym do
zrozumienia, że pijąc piwo unikną
śmierci. I rzeczywiście, kiedy tylko
mieszkańcy Brugii zaczęli pić piwo
zaraza się skończyła, a gest opata
został powszechnie uznany za cud.
Opat Arnold, później kanonizowany,
stał się patronem belgijskich piwowarów. Do dziś zamawiają oni mszę
za jego duszę w dniu 18 sierpnia. Do
Tieghen, gdzie święty jest pochowany, odbywają się co roku pielgrzymki chorych, a pomniki i figurki św.
Arnolda można często spotkać w
belgijskich browarach.
Do XV wieku podstawowymi składnikami służącymi do produkcji piwa
były słód jęczmienny, woda i drożdże. Często dodawano też rozmarynu i tymianku, które to zioła nadawały napojowi wyjątkowy smak.
Kupcy z Flandrii zrewolucjonizowali
piwny rynek wprowadzając do jego
produkcji chmiel, co nadało piwu
gorzki posmak. Gatunki zawiera-

Źródło: widelce.blogspot.be
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Początkowo belgijscy Trapiści warzyli piwo na własne potrzeby. Ale
już w 1836 roku w Westmalle powstał pierwszy browar sprzedający
piwo mieszkańcom osady. Piwo
Westmalle miało coraz więcej zwolenników i mnisi podjęli decyzję o
uruchomieniu sprzedaży tego trunku na szerszą skalę. Miało to miejsce
1 czerwca 1861 roku.
Z biegiem czasu browarów Trapistów
na terenie Belgii zaczęło przybywać.
Ich piwo było wśród znawców tego trunku tak wysoko cenione, że
szybko zaczęły się pojawiać jego
podróbki. Dlatego zakonnicy, w celu
ochrony jakości i znaku towarowego
produktów zakonu, założyli w 1997
roku Stowarzyszenie International
Trappist Association (ITA).
Na świecie jest siedem opactw
Trapistów, które na mocy decyzji
trybunału w Gent mają przywilej
warzenia piw „peres trappistes”. Aż
sześć z nich znajduje się na terytorium Belgii. Są to:
• trzy flamandzkie – Westmalle,
Westvleteren i Achel,
• trzy walońskie – Chimay, Orval i
Rochefort.
Piwa Trapistów powstają w obrębie
klasztornych murów, według zakonnych, ściśle strzeżonych receptur. Jako że Cystersi składają śluby
ubóstwa i nie mogą zatrzymywać dla
siebie pieniędzy, zyski ze sprzedaży
piwa przeznaczane są na podstawowe potrzeby zakonników, renowację
klasztorów i na cele charytatywne.
Produkcją piwa zajmują się wyłącznie zakonnicy, a osoby świeckie
zatrudnione są tylko do prac fizycznych.
Piwo można kupić w przyklasztornej kawiarni (jak się do kogoś los
uśmiechnie), lub w klasztorze, co
też nie jest proste. Najpierw trzeba
dodzwonić się pod numer telefonu
+32 (0) 70 21 00 45 i mieć naprawdę dużo szczęścia, bo chociaż telefoniczna rezerwacja działa już kilka
lat, linia jest i tak niemal zawsze zajęta. Ten, komu uda się połączyć z
klasztorem, zostanie umówiony na
konkretny dzień i godzinę. Musi także obowiązkowo podać numery rejestracyjne pojazdu, którym przyjedzie
po odbiór piwa. Mało tego. Można
zamówić zaledwie dwie skrzynki (piwo Trapistów kupuje się na skrzynki, a nie na butelki) i przy rezerwacji
należy podać, którego piwa i ile chce
się zakupić. Kolejnego zamówienia
można dokonać dopiero po upływie
60 dni (dane klienta są notowane).
Piwa warzonego przez zakonników
nie wolno odsprzedawać.

Źródło: www.pch24.pl

Wszystkie belgijskie piwa Trapistów
to tzw. ales, piwa górnej fermentacji, zawsze butelkowane (niektóre
ponownie fermentują w butelkach
– jak szampan). Piwo jest mocne, o
charakterystycznym, bardzo intensywnym smaku. Klasztor produkuje swojego trapistę w trzech gatunkach: blond, ósemka i dwunastka,
i właśnie Trappist Westvleteren
Twaalf uznany został swego czasu za
najlepsze piwo na świecie. Rocznie
zakonnicy produkują niecałe 5000
hektolitrów tego wyjątkowego trunku, co jest kroplą w morzu potrzeb.
Najlepsze marki z logo znanych mnichów pełnię smaku i aromatu osiągają po 15 latach przechowywania.
Alkoholowa moc
Narodową tradycją jest warzenie

mocnego piwa. W większości krajów świata ten trunek zawiera 3-5
proc. alkoholu, natomiast Belgowie
mogą się pochwalić całą masą przeróżnych rodzajów piwa znacznie
mocniejszego niż to powszechnie
znane w Europie. Standardem są
sześcioprocentowe lub nawet dziewięcioprocentowe trunki.
Tak dużą zawartość alkoholu w piwie
Belgia zawdzięcza ogłoszonej w 1919
r. ustawie Vandervelde, która zakazywała sprzedawania w belgijskich
barach mocnych alkoholi. Zniknęły
brandy, wódki, nawet wina, zostało
tylko piwo. A że czteroprocentowym
trunkiem trudno było się upić, zaczęto omijać przepisy, podnosząc
procent alkoholu zawarty w piwie.
Browary dostarczały na rynek piw o
coraz większej mocy, nierzadko nawet dwunastoprocentowych. W 1983
roku akt Vandervelde przestał obowiązywać, ale mocne piwa w Belgii
pozostały.
Belgijskie piwo, to nie tylko piwo
Trapistów. To także biały, pszeniczny Hoegaarden, wiśniowy Kriek,
złocisty Ciney, piwa typu lager, czy
owocowe piwa Lambic. Piwo w
Belgii posiada wielowiekową tradycję warzenia, co przełożyło się
na wytworzenie w tym kraju wielu
stylów piwnych, nieustannie zdobywających nowych zwolenników na
całym świecie. Amatorom piwnego
trunku Belgia oferuje bogactwo
smaków i dużo doskonałego piwa.
Aleksandra Dobiecka

Źródło: www.widelce.blogspot.be

Źródła:
natemat.pl, blog.doctorbrew.
pl,ekaloria.pl, life.forbes.pl,logo24.
pl, joemonster.org
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Flamandowie nie gęsi, też swój język
mają

Źródło: www.dreamstime.com

„We Flandrii, tak jak nigdzie indziej w Europie, wysiłek starań
mówienia regionalnym językiem
jest wyjątkowo mile widziany i doceniany”.
Belgowie powiadają, że kiedy zagraniczni dziennikarze nie mają o czym
pisać, piszą o Belgii. Odgrzewają niderlandzko-francuski problem językowy, spekulują na temat flamandzkich partii nacjonalistycznych,
które chcą uniezależnienia się tego
regionu od Walonii, dyskutują o
konfliktach narodowościowych oraz
wzajemnej niechęci Flamandów i
Walonów. Rzeczywiście, co jakiś
czas te tematy powracają na pierwsze strony gazet. I chociaż w codziennym życiu niderlandzkojęzyczni
i francuskojęzyczni mieszkańcy
Belgii funkcjonują w swoich dwóch
odrębnych światach, to językowy
problem istnieje, a swoje podłoże
ma w przeszłości tego kraju.
Niderlandzko francuska wojna
od… zawsze
Aby zrozumieć, w jaki sposób mógł
powstać tak dziwny terytorialnie, językowo i kulturowo kraj, należy cofnąć się do bardzo dawnych czasów.
Pierwotnie tereny dzisiejszej Belgii
zamieszkiwały ludy celtyckie i germańskie. W I wieku naszej ery podbili je Rzymianie, potem Frankowie,
i to właśnie wtedy wykształcił się podział terytorialny, który obowiązuje
w tym kraju do dzisiaj: północ zamieszkiwała przede wszystkim ludność pochodzenia germańskiego,
natomiast południe – romańskiego.

Terytorium Belgii
często zmieniało
władców. Rządzili
nią Hiszpanie,
Niemcy, Francuzi,
aż wreszcie nadszedł rok 1815, kiedy
to Belgia wspólnie z
Holandią połączyły
się w Królestwo
Niderlandów.
Holenderskobelgijska wspólnota
nie przetrwała próby czasu – zaledwie
15 lat później Belgia
stała się niezależnym państwem.
W wyniku rewolucji od Królestwa
Niderlandów odłączyła się Flandria
i Walonia. W ten sposób powstał
nowy „twór terytorialny”, który –
jak pokazała późniejsza historia – z
jednością nie miał zbyt dużo wspólnego.
Od początku powstania niepodległej Belgii jedynym oficjalnie obowiązującym językiem był francuski.
I co ciekawe, miało to miejsce w
czasach, kiedy językiem ojczystym
znacznej większości mieszkańców
Belgii był niderlandzki ze swoimi
regionalnymi dialektami. Klasa
rządząca nowego państwa była w
całości francuskojęzyczna, elita polityczna i magnateria we Flandrii
również.
Był to początek trwającej dziesiątki
lat dyskryminacji języka niderlandzkiego, czego właściwie można się
było spodziewać. Niechęć dworu

Źródło: www.rzutoka.blox.pl

królewskiego, elit kulturalnych, intelektualistów i polityków do języka
znienawidzonej Holandii była powszechna. Francuski był językiem
władzy, polityki, nauki, kultury i
edukacji, a niderlandzki – domeną
chłopów i robotników.
Język francuski postrzegany był jako narzędzie pozwalające budować
nową tożsamość nowego państwa.
Nikt nie zwracał uwagi na to, że
znaczna część ludności Belgii posługiwała się niderlandzkimi dialektami, co doprowadziło później
do ostrych tarć, zapoczątkowanych
przez księży z Flandrii, którzy zaczęli wzywać do językowego oporu. W
ten oto sposób w 1848 roku powstał
ruch flamandzki, który umocnił się
w czasach pierwszej wojny światowej. I tak rozpoczęła się trwająca do
dziś niechęć Flamandów do języka
francuskiego.
Kłótni, waśni i sporów ciąg dalszy
Uznanie niderlandzkiego, jako
drugiego obowiązującego języka
w Belgii, nastąpiło dopiero w 1898
r., kiedy król Leopold II przyznał
Flamandom prawo do porozumiewania się w swoim ojczystym języku.
Jednak Flamandowie dążyli do tego,
żeby niderlandzki stał się językiem
używanym również w urzędach i
szkolnictwie.
Kompromis nastąpił w 1921 r. Rząd
wprowadził wtedy w życie zasadę
jednojęzyczności terytorialnej i
podjął decyzję o utworzeniu trzech
regionów językowych: Flandrii z
obowiązującym niderlandzkim,
Walonii – z jęz. francuskim i niewielkiego obszaru niemieckojęzycznego. Odtąd administracja na
terenie Flandrii mogła być
prowadzona tylko w tym
języku. Kolejnym krokiem
ku językowej przepaści było
przeprowadzenie oficjalnej
granicy językowej pomiędzy Flandrią a Walonią, a
także ułatwienia językowe
dla Flamandów i Walonów
zamieszkałych w gminach
mieszanych.
Wydawać by się mogło, że
prawne uregulowanie powyższych kwestii zakończy
wszelkie spory. Ale lekceważenie i nieuznawanie przez
lata języka niderlandzkiego
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doprowadziło w późniejszych latach do dyskryminacji i niechęci
Flamandow do języka francuskiego
i Walonów. A także do podziałów,
które istnieją do dziś.
Już w latach 60. ubiegłego stulecia
spory na tle narodowościowym pomiędzy Flamandami a Walonami
zaczęły przybierać na sile. Ustawa
ustalająca granicę językową między północą a południem Belgii
niosła ze sobą pewne ułatwienia
dla Flamandów mieszkających w
Walonii i Walonów zamieszkałych
we Flandrii. Ale spory nie zniknęły.
Te pozorne ułatwienia często komplikowały życie zwykłych mieszkańców, a wzajemne animozje narastały.
W 1968 roku, wskutek nasilających
się manifestacji flamandzkiego środowiska intelektualnego, francuskojęzyczny uniwersytet w Leuven został
wyrzucony z Flandrii. W rezultacie
władze uniwersytetu utworzyły w
Walonii nowy ośrodek akademicki
o nazwie Lovain-la-Neuve. Kolejny
rok przyniósł podział oświaty i utworzenie odrębnych ministerstw edukacji dla Walonii i Flandrii.

Teraźniejszość – czyli razem, ale
osobno
W Belgii tak naprawdę nie istnieje pojęcie jedności narodowej. Zarówno Flamandowie, jak i
Walonowie nie określają siebie jako Belgów, aspirując do tego miana tylko w kwestiach zagranicznych
oraz w sporcie. Belgijska narodowa
drużyna piłkarska, czyli popularne
„Czerwone Diabły”, uważana jest za
drużynę narodową tylko w chwilach
tryumfu. W razie porażki narodowościowe waśnie odżywają na nowo.

Bruksela, chociaż położona we flamandzkiej Brabancji, (co bardzo boli Walonów), w znacznej większości
jest francuskojęzyczna (co niepokoi
Flamandów). Oficjalnie Bruksela
jest miastem dwujęzycznym. I rzeczywiście – wszystkie napisy, ogłoszenia i reklamy są po francusku
i niderlandzku. Na ulicach jednak
najczęściej można usłyszeć francuski. Ze względu na niewielką liczbę Flamandów, język niderlandzki
słychać tylko w kilku niewielkich
dzielnicach.

Jedyną grupą, która rzeczywiście
czuje się Belgami, są niemieckojęzyczni mieszkańcy jego wschodniej
części. Flamandowie czują się mocniej związani z Holandią, a mieszkańcy Walonii z Francją.

Francuskojęzyczni Brukselczycy coraz częściej doświadczają przemiany
flamandzkich sklepikarzy, którzy
nagle, po latach, w piekarni, rzeźni
czy warzywniaku zwracają się do
nich tylko w języku niderlandzkim.

Wśród 11 mln mieszkańców Belgii
60 proc. posługuje się językiem niderlandzkim, 40 proc. – francuskim,
a reszta, to ludność niemieckojęzyczna. Liczba małżeństw zawieranych pomiędzy osobami z Flandrii i
Walonii wynosi zaledwie 1% i z pewnością związków obywateli Belgii z
cudzoziemcami jest dużo więcej.

Włodarze jednej z gmin położonych
pod Brukselą wprowadzili w życie
ustawę, zgodnie z którą nabywcami
ziemi na tym terenie mogą być tylko
i wyłącznie osoby mówiące po niderlandzku lub wyrażające gotowość do
nauki tego języka. Według przepisów przyjętych w innej gminie, o
mieszkania socjalne mogą starać się
tylko osoby niderlandzkojęzyczne.

Reforma konstytucyjna roku 1970
przypieczętowała istniejący de facto podział językowy Belgii. Kraj
podzielono na trzy wspólnoty: niderlandzką, francuską i niemiecką
oraz trzy regiony: Flandrię, Brukselę
i Walonię. Reforma zapewniła też
frankofonom konstytucyjną ochronę przed dominacją Flamandów.
Skąd się wzięły obawy mieszkańców
południowej części kraju? Ich podłoże ma przede wszystkim aspekt
gospodarczy. W XIX i pierwszej połowie XX wieku to właśnie Walonia
była motorem napędowym belgijskiej gospodarki. Dzięki górnictwu
i metalurgii stała się potęgą.
Po zakończeniu II wojny światowej
nastąpił gospodarczy koszmar, którego Walonowie nie przewidywali
w najgorszych snach. Korzystając z
koniunktury, Flandria zaczęła rozwijać skrzydła, a walońskie górnictwo
i metalurgia stawały się coraz bardziej nierentowne. W Walonii pojawiło się bezrobocie, bieda i brak
perspektyw. Wtedy rządzący tą częścią kraju uświadomili sobie różnicę
interesów, jak również zagrożenie ze
strony dynamicznie rozwijającej się
Flandrii. Dodatkowym „niebezpieczeństwem” była przewaga liczebna Flamandów, co sprowadzało
mieszkańców części południowej
na margines krajowej i zagranicznej polityki.
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Po zmianie konstytucyjnej w 1988
roku stworzono specjalną legislację dla regionu Bruksela-Stolica.
Flamandzcy mieszkańcy miasta
otrzymali te same prawa, co mówiący po francusku w skali całego
kraju.
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Belgom coraz trudniej jest komunikować się między sobą. Flandria i
Walonia mają oddzielną telewizję,
prasę i radio, a każdy z tych regionów prowadzi odmienną politykę.
Zgodnie z panującym w kraju równouprawnieniem języków telewizja
belgijska nadaje programy po flamandzku, francusku oraz niemiecku.
Co do książek – każdy z dwóch regionów językowych ma swój rynek.
Składa się on z dwóch części: książek pisanych w Belgii i Holandii
po niderlandzku, albo pisanych w
Belgii i Francji po francusku. Do
tego dochodzą jeszcze tłumaczenia
na niderlandzki i francuski, które
są przeznaczone na dany obszar
językowy.

Mimo że Flandria od lat lepiej radzi
sobie gospodarczo, a Walonia ma
problem z wysokim bezrobociem,
to wcale nie przeszkadza Walonom
patrzeć na Flamandów z góry. Jest
to o tyle ciekawe, że Walonia bez
żadnych skrupułów korzysta z pieniędzy wypracowanych we Flandrii
i rozdzielanych w budżecie federalnym.
We Flandrii nauka języka francuskiego jest obowiązkowa już w
szkole podstawowej. Walonów taki
przepis nie dotyczy. Uważają oni bowiem, że lepiej uczyć się rosyjskiego,
a nawet chińskiego, a nie „szczekającego” i nikomu niepotrzebnego
języka swoich północnych pobratymców. Jak widać, dalej są przekonani o wyższości języka Moliera nad
niderlandzkim.
Ewa Janik
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