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Co słychać w Antwerpii
Playground
Największy kryty plac zabaw dla
dzieci w Belgii znajduje się w
Antwerpii, na pierwszym piętrze
Mercado, w budynku dawnej poczty. Dzieci w wieku od trzech do dziesięciu lat mogą bawić się specjalnie
dla nich zaprojektowanymi i ręcznie
robionymi zabawkami.
Na powierzchni 2000 metrów kwadratowych pociechy znajdą wszystko, co jest potrzebne do aktywnej i
bezpiecznej zabawy: nadmuchiwane
zamki, zjeżdżalnie, trasy rowerowe,
tunele, pajęczyny, czy skałki do
wspinaczki. Playground czynny będzie do 17 kwietnia.
Adres:
Mercado
Groenplaats 1, 2000 Antwerpen

mam wrażenie, że
Bart De Wever w
Antwerpii jest jego
prorokiem” – mówi Filip Dewinter
z VB podczas uroczystości rozpoczęcia kampanii.
„Zostawia islamowi wolną rękę. W
Antwerpii powstaje coraz więcej
meczetów. To de
Wever pozwala
na to, że w antwerpskich szkołach mamy więcej
niż pięćdziesiąt
procent muzułmańskich dzieci. To
musi się skończyć”.
„To za rządów obecnego
burmistrza zarejestrowano
w zeszłym roku w Antwerpii
4000 uchodźców. De Wever
nie odważy się działać, bo
boi się utraty części swojego elektoratu” – dodaje de
Winter. „Antwerpia pozostanie nasza. Antwerpia należy
do Antwerpii. Oznacza to,
że krzyż jest znakiem oporu
przeciwko islamizacji”.
„Nie jesteśmy nagle partią
katolicką – mówi Dewinter,
ale „krzyż chrześcijański jest
symbolem naszej kultury”.

Źródło: www.leukewereld.be

„Allah jest wielki, a Bart De Wever
jest jego prorokiem”
W przyszłym roku odbędą się w
Belgii wybory samorządowe. Jako
że czasu do wyborów pozostało niewiele, partie polityczne rozpoczęły
już kampanie wyborcze.
Vlaams Belang (VB) i islam nigdy
nie byli przyjaciółmi. Partia, znana
ze swego radykalizmu, rozpoczęła
niedawno nową kampanię przeciwko islamizacji Antwerpii. Na potrzeby tej kampanii powstał plakat, na
którym z jednej strony widnieje antwerpska katedra z katolickim krzyżem, z drugiej zaś muzułmański meczet z przekreślonym półksiężycem.
Symbolika plakatu mocno uderza
w obecnego burmistrza miasta
Barta de Wevera z N-VA, którego
Vlaams Belang obwinia o islamizację miasta. „Allah jest wielki, ale

Zakaz spożywania alkoholu na Coninckplein,
Astridplein i okolicach.
Każdy, kto idąc sobie na przykład
przez Keyserlei i pije piwo z otwartej puszki, ryzykuje karę grzywny do
350 euro. Rada Miejska w Antwerpii
przedłużyła o kolejny rok (do 31
grudnia 2017) zakaz spożywania
alkoholu w niektórych miejscach
publicznych.
Pod koniec 2010 roku
antwerpscy radni podjęli decyzję o nałożeniu zakazu spożywania
alkoholu na wyznaczonym obszarze oraz
wokół Coninckplein i
Astridplein. Zakaz był
jednym ze środków mających na celu poprawę
jakości życia w dzielnicy,
albowiem coraz częściej
dochodziło tam do zakłóceń porządku publicznego przez nietrzeźwych.

Źródło: www.screenflanders.be

Do końca tego roku strefa bezalkoholowa obowiązuje nie tylko wokół
Coninckplein i Astridplein. Została
ona przedłużona do sąsiednich ulic
i ich okolic. Obejmuje na przykład:
Keyserlei, Osystraat, Pelikaanstraat.
Zakaz dotyczy czasami całych ulic,
nawet skrzyżowań, dlatego lepiej
unikać tych miejsc mając puszkę
piwa w ręce.
„Kobiety mają się czuć bezpieczniej”
Provincie Antwerpen i Soroptimist
organizują szkolenia i kursy dla kobiet stykających się z przemocą, dla
tyc obawiających się o swoje bezpieczeństwo na ulicy, czy też bojących
się ewentualnych zamachów terrorystycznych.
Znajomość technik samoobrony pozwala kobietom się bronić i to jest
istotą tego szkolenia. Szkolenie jest
bezpłatne, finansowane przez prowincję Antwerpen i Soroptimist.
Kobiety, które chciałyby wziąć udział
w kursie, wszystkie informacje mogą znaleźć na stronie internetowej:
www.fjc-veiligthuis.be (kliknąć na
Antwerpen).

Źródło: www.hln.be
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Spada liczba lekarzy, rośnie liczba
mieszkańców
Niedobór pielęgniarek i lekarzy
w Antwerpii jest coraz większy.
Problem dotyczy przede wszystkim: Deurne-Noord, Luchtbal,
Linkeroever i Berchem-Noord. I chociaż rząd flamandzki oferuje premię
dla tych medyków, którzy zamieszkają i podejmą pracę w dzielnicach,
w których brakuje pracowników
służby zdrowia – chętnych brak.
Absolwenci i młodzi lekarze nie są
zainteresowani tym, aby pracować
w takich miejscach jak na przykład
Deurne-Noord czy Berchem-Noord.
Oprócz dobrych warunków mieszkaniowych oczekują także odpowiednich warunków pracy, płacy,
oraz możliwości dalszego rozwoju
zawodowego.
To odbija się niestety na pacjentach.
Sytuacja zaczyna być dramatyczna
w przypadku, kiedy przypada mniej
niż 90 lekarzy na 100 tyś. mieszkańców. W Deurne-Noord jest tylko 34
lekarzy na 100 tyś. mieszkańców, co
klasyfikuje tę dzielnicę na drugim
miejscu z najmniejszą liczbą lekarzy
we Flandrii.
W Luchtbal lekarze od dawna chcą
stworzyć praktykę grupową, ale nie
mogą znaleźć odpowiedniej lokalizacji. Także na Linkeroever istnieje
sporo problemów lokalowych, co
powoduje, że lekarze nie mają zagwarantowanego odpowiedniego
poziomu pracy. Berchem- Noord
jest czwartym obszarem z podobnymi problemami w służbie zdrowia
w Antwerpii.
Dwa główne powody takiego stanu
rzeczy to: starzenie się grupy aktywnych zawodowo lekarzy i coraz większa liczba kobiet w tym zawodzie,
co wiąże się z ciążą i późniejszymi
urlopami macierzyńskimi. Sytuacja
będzie się pogarszać, bo w ciągu
najbliższych kilku lat spora grupa
medyków przejdzie na emeryturę.

Źródło: www.cms.pracujwunii.pl
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Antwerpia doceniona
Rough Guide, drugie po
Lonely Planet najbardziej
uznane na świecie wydawnictwo specjalizujące się
wydawaniu praktycznych
przewodników turystycznych, na początku każdego roku wybiera dziesięć
miast z całego świata
godnych odwiedzenia. W
tegorocznym zestawieniu
na piątym miejscu znalazła się Antwerpia.
Ze strony Rough Guide
pod adresem Antwerpii
padło dużo pochwał:
„Antwerpia – jeden z największych
portów świata – ze swoją średniowieczną historią, jest dumą Flandrii.
Zachwyca gotycką i renesansową
architekturą, wspaniałymi muzeami i kawiarniami, które oferują jedne z najbardziej unikalnych piw w
Europie”.
„Antwerpia to jedno z głównych
miast mody na świecie, z którego
wywodzi się kilku światowej sławy
projektantów. Butiki, galerie sztuki,
regularne imprezy pop-up i absolutnie dzikie nocne życie, zwłaszcza w
południowej części miasta, gwarantują niezapomniane przeżycia”.
„Antwerpia jest wielką atrakcją
kulturalną Belgii. Miasto oferuje
wszystkie emocje prawdziwej wielkiej metropolii. To trzeba zobaczyć”.
Elektryczne taksówki
Od wiosny zeszłego roku na ulicach
Antwerpii można spotkać elektryczne taksówki. Nie są one jeszcze bardzo powszechne, ponieważ projekt
zamiany wszystkich antwerpskich
taksówek w auta elektryczne jest na
razie na etapie początkowym.
Projekt w Antwerpii realizowany jest
na razie przy pomocy dwóch mercedesów B class z napędem elektrycznym. Na ich przykładzie mają zostać
zbadane wszystkie przeszkody, jakie
mogą pojawić się na drodze do całkowitej taksówkowej elektromobilności.
Belgia, pod względem gęstości sieci dróg kołowych, zajmuje pierwsze
miejsce w Europie. Jeśli chodzi o
autostrady, jest na drugim miejscu.
Belgowie są zobowiązani do poprawy jakości powietrza zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi i standardami zakresu emisji. Transport,
szczególnie indywidualny, odpowiada za sporą część zanieczyszczeń w
belgijskich miastach. Nie bez znaczenia są zanieczyszczenia emito-

Źródło: www.in24fotos.nl

wane przez taksówki (w 11. milionowym kraju jest ich prawie 8.000).
„Ulubione” miejsce antwerpskich
uczniów
Mieszkańcy Theaterplein w
Antwerpii coraz częściej skarżą się
policji i służbom porządkowym na
uciążliwości spowodowane przebywaniem w tym miejscu uczniów okolicznych antwerpskich szkół. Młodzi
ludzie okupują Theaterplein i pozostawiają tam ogromne ilości śmieci,
zwłaszcza butelki, puszki (także po
piwie), pudełka po pizzy i niedopałki
papierosów.
Policja zapowiedziała szerszy monitoring tej okolicy i zwiększoną
liczbę patroli, a dyrektorzy okolicznych szkół zostali zobowiązani, aby
zwracać uwagę na zaśmiecających
Theaterplein uczniów i poinformować o tym fakcie ich rodziców.
„Szybka ścieżka” sądowa w
Antwerpii
Od lutego tego roku sklepowi złodzieje będą w trybie ekspresowym
stawiani przed wymiarem sprawiedliwości. Postępowanie sądowe
zostało znacznie uproszczone, dlatego wyroki będą orzekane przez
sąd maksymalnie w ciągu dwóch
miesięcy.
Przez ostatnie trzy lata taka procedura stosowana była jedynie w sprawach dotyczących narkotyków. Ale
to się zmienia. „Szybka ścieżka” sądowa stosowana będzie nie tylko w
przypadku sklepowych złodziei, ale
także w stosunku do osób bezprawnie używających broni, tych stawiających opór przy aresztowaniu, oraz
tych, które dopuściły się napaści na
funkcjonariuszy policji.
Opracowała: Barbara Kamińska
Źródła:
nieuwsblad.be, deredactie.be,
cire.pl, gva.be, demorgen.be
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Antwerpia - miasto niezwykłe
Het Steen

pomiędzy protestantami z północy
a katolicką Hiszpanią. Miasto znalazło się pod panowaniem fanatycznego katolika króla Filipa II. Rzeka
Schelda została zamknięta, tym samym Antwerpia straciła dostęp do
morza.
Z ekonomicznego punktu widzenia
była to klęska. Miasto opuścili nie
tylko protestanci, ale także kupcy, handlarze i elita intelektualna.
Antwerpia, która w 1570 r. liczyła
100 tysięcy mieszkańców, w 1590
miała ich zaledwie 40 tysięcy.

Źródło: www.neenaanhetsteen.wordpress.com

Średniowieczny zamek Steen
jest najstarszym budynkiem w
Antwerpii. Leży nad brzegiem
Scheldy, w pobliżu dawnego półwyspu, na miejscu pochodzących z IX
w. fortyfikacji, które były początkiem
miasta. Kamienne mury zamku
stały już wtedy, gdy na brzegach
Scheldy dopiero co zaczęły pojawiać
się drewniane domy, które dały życie temu flamandzkiemu miastu.
Na przestrzeni wieków zamek Steen
był wielokrotnie przebudowywany,
co widoczne jest w kolorach pomiędzy średniowiecznym szarym kamieniem, a XVI-wiecznym piaskowcem.
Jedyne, co z niego przetrwało do naszych czasów, to brama wjazdowa i
część frontowa.
Historia Zamku Steen
W VIII-IX wieku Normanowie założyli na brzegach Scheldy osadę.
Bezlitośnie grabili przepływających
rzeką kupców i zbierali daniny. Za
czasów ich panowania, w miejscu
gdzie obecnie stoi zamek Steen,
pojawiły się pierwsze umocnienia z
wałami ziemnymi.
W X wieku na prawym brzegu
Scheldy stanął kamienny zamek,
wybudowany z jasnych ciosanych
kamieni, który stał się centrum
obronnym miasta. Pod koniec XI
wieku twierdza stała się własnością
księcia Lotaryngii Dolnej, Gotfryda
IV z Bouillon, który zasłynął wojennymi wyczynami w czasie Pierwszej
Krucjaty.
Gruntowna przebudowa twierdzy
przypadła na lata 1200-1225. W za-

mku i na terenie do niego przyległym mieściły się budynki sądowe,
budynki władz miejskich, kościół,
stocznia, magazyny, targ rybny. W
tamtych czasach na teren zamku
wjeżdżano z trzech stron przez znajdujące się tam bramy.
W XV i XVI wieku Antwerpia osiągnęła niebywały rozkwit i stała się jednym z najważniejszych europejskich
portów. Zyskała status centrum handlowego i finansowego zachodniej
Europy.

W tym trudnym ekonomicznie dla
miasta okresie ludność cierpiała także z powodu inkwizycji hiszpańskiej,
której przedstawiciele osiedlili się
na Zamku Het Steen. Wysyłali na
stos każdego, kogo podejrzewali o
herezję bądź nieposłuszeństwo, zaś
jego majątek przechodził na skarb
państwa. Życie ekonomiczne w mieście zamarło, jednakże Antwerpia w
dalszym ciągu uważana była za źródło kulturowego i artystycznego życia
Niderlandów Południowych.
W 1635 roku twierdza Steen została kupiona przez znanego malarza
Petera Paula Rubensa, który wraz
z młodą żoną i powiększającą się
rodziną spędził w tym miejscu pięć
ostatnich lat swego życia. Zamek
został przez niego przedstawiony
na obrazie „Pejzaż jesienny z widokiem na Het Steen”, który obecnie
znajduje się w National Gallery w
Londynie.

W 1520 roku rozpoczęła się przebudowa twierdzy. Na fasadzie zamku
do dnia dzisiejszego zobaczyć można różnice pomiędzy ciemniejszym
fundamentem,
pochodzącym
z XIII wieku, a
nieco jaśniejszą
nadbudówką
powstałą już za
czasów Karola
V. To właśnie
w tym okresie
zamek przybrał
nazwę Heeren
Steen co w języku niderlandzkim oznaczało
‘Pański kamień’.
W rezultacie nazwa ta została
skrócona do słowa „Steen” – kamień.
Druga połowa
XVI wieku to
czas politycznoRubens, jesienny krajobraz z widokiem na Het Steen.
Źródło: www.unikalneobrazy.pl
-religijnej walki
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W drugiej połowie XVII wieku władze miejskie Antwerpii utworzyły
w zamku więzienie oraz przytułek
dla żołnierzy inwalidów. Był to
bardzo mroczny etap w dziejach
Het Steen. Na zamkowym dziedzińcu obcinano przestępcom
ręce, głowy, przypalano ich i
ćwiartowano. Więźniów nie traktowano jednakowo. Bogaci byli
umieszczani w prawym skrzydle
i mogli liczyć na wiele „przywilejów”. Biedota trafiała do lewego
skrzydła, gdzie często umierała
z powodu wycieńczenia i głodu.
W czasach wojen napoleońskich,
kiedy Antwerpia stała się jednym
z ważniejszych portów wojskowych, w zamku Steen stacjonował
garnizon armii francuskiej.
Pod koniec wieku XIX wiele budynków o znaczeniu historycznym, znajdujących się na terenie
twierdzy, w tym najstarszy w mieście kościół, zostało zniszczonych,
aby zapobiec zamuleniu Scheldy
i stworzyć miejsce dla rozwijającego i rozbudowującego się portu.
Pierwotnie miasto nie leżało tak
blisko rzeki; pomiędzy zamkiem a
rzeką stały kamienice, które też zostały zburzone.
Sam zamek udało się ocalić. W 1890
roku zostało do niego dobudowane
nowe skrzydło, zrekonstruowano
także inne części budowli. W 1952
roku, po przeprowadzeniu prac renowacyjnych, w murach zamku siedzibę znalazło Muzeum Starożytności,
a następnie Muzeum Morskie (do
2008 roku).
Przyszłość Het Steen
W 2008 roku kolekcję Muzeum
Morskiego przeniesiono do nowego, monumentalnego budynku
Museum aan de Stroom (MAS). Od
tego czasu władze miasta zastanawiały się nad nowym przeznaczeniem dla zamku Steen.
Pod koniec 2016 roku rozstrzygnięty
został konkurs, ogłoszony wcześniej
przez władze Antwerpii, który miał
przedstawić nową wizję zagospodarowania zamku. Według zwycięskiego projektu stara zamkowa część z
kamienia odzyska swój pierwotny
wygląd. Elementy dobudowane w
latach 50. XX wieku zostaną zburzone, a na ich miejscu powstanie
nowoczesny budynek z wieżą i tarasem widokowym na dachu. Jako
źródło energii wykorzystana zostanie Schelda, a powierzchnię dachu
pokrywać będą panele słoneczne.
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ność i szczęśliwe rozwiązanie.
Na murach zamku umieszczona jest pamiątkowa tablica informująca o udziale
polskich żołnierzy w wyzwoleniu Antwerpii podczas II wojny światowej.
Lange Wapper – antwerpska legenda
Przed zamkiem Steen znajduje się rzeźba autorstwa
Alberta Poelsa przedstawiająca olbrzyma nazywanego Lange Wapper – bohatera wielu antwerpskich
opowieści. Według jednej
z nich ten na poły oszust,
na poły podglądacz, wykorzystywał swój wzrost by zaglądać do cudzych sypialni.
Inna legenda opowiada
o tym, że Lange Wapper
był postrachem pijaków
Źródło: www.en.wikipedia.org i śledził każdy ich krok.
Amatorzy mocnych trunków ze zdumieniem i straPrace rozpoczną się w 2018 roku.
Odbudowa zamku będzie przebie- chem zauważali, że z każdym krogać bez uszczerbku dla jego histo- kiem przybliżającym ich do domu
rycznej wartości. Koszt renowacji Lange Wapper stawał się coraz
zamku Steen wyniesie 19 milionów większy. Kiedy wystraszony pijak
schronił się nareszcie w domowym
euro.
zaciszu, z jeszcze większym straPo zakończeniu prac – pod koniec chem spostrzegał, że Lange Wapper
2019 roku – zamek Steen stanie się jest już tak wysoki, że spogląda na
nową „bramą do miasta”, z termi- niego przez okno i nadal straszy
nalem wycieczkowym dla żeglugi trzeźwiejącego biedaka.
rzecznej oraz centrum informacji
Zamek Het Steen to bez wątpienia
turystycznej.
jedna z największych atrakcji turyAtrakcje turystyczne związane z stycznych Antwerpii. I choć dzisiejszy wygląd różni się od tego pierwotzamkiem Steen
Nad bramą wjazdową do zamku nego, to i tak robi bajkowe wrażenie.
znajduje się mała płaskorzeźba
Anna Janicka
przedstawiająca pogańskiego bożka
Na podstawie:
płodności Semini. Dawniej miejscowe kobiety wierzyły, że dotknięcie www.castles.today/pl/zamki/belgia/
antwerpia/historia/
owej płaskorzeźby zapewni im płod-

Źródło: www.antwerpen.be

8

Antwerpia po polsku

luty 2017

Co nas czeka w 2017 roku
Przepowiednie i proroctwa od
zawsze towarzyszyły ludzkiej egzystencji. Część z nich – jak na
przykład spektakularnie zapowiadany na 2012 rok koniec świata,
na nasze szczęście nie sprawdziły
się. Nie oznacza to jednak, że nie
pojawiają się kolejne przepowiednie, dla jednych mniej, dla innych
bardziej wiarygodne. Cokolwiek
sądzimy na ich temat, warto się z
nimi zapoznać.
Objawienia Fatimskie
Na rok 2017 przypada setna rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej.
Sto lat temu, w okresie od 13 maja
do 13 października 1917 roku, dzieci
z Fatimy były świadkami objawień,
podczas których zostały im przekazane trzy tajemnice fatimskie.
Najbardziej zagadkowa jest III tajemnica, którą ujawnił w 2000 roku
papież Jan Paweł II. W jej treści
znajdują się wzmianki o ciałach leżących w zniszczonym Watykanie
oraz o zabiciu papieża przez żołnierzy. Zginąć mają biskupi, księża, zakonnicy i chrześcijanie. Cały
Kościół Katolicki ma zostać pokonany, ponieważ po śmierci papieża
dokona się wielka rzeź chrześcijan.
Według części badaczy tematu, przepowiednia z Fatimy ma się zrealizować właśnie w 2017 roku i oznacza
zagładę ludzkości.
Jezuita Malachi Martin, który podobno znał pełną treść trzeciej tajemnicy fatimskiej, mówił, że „wydarzenia
zapowiedziane w trzeciej tajemnicy
są odległe o nie więcej niż 20 lat”.
Wypowiadając te słowa w 1997 roku,
wyraźnie wyznaczył rok graniczny
na 2017.
Twierdził on również, że przywódcy
Rosji i Chin mogą znać przynajmniej
część tej tajemnicy. Skutek zapowiadanych w niej wydarzeń może ich
prowokować do działań, mających

Źródło: www.strefatajemnic.onet.pl

Źródło: www.astroweb.pl

na celu zapewnienie trwania ich
narodów.
Wielka wojna ma trwać aż do grudnia 2019 roku, kiedy to zakończy
się okres wielkiego ucisku. Ksiądz
Martin twierdził, że 2017 rok będzie
„największym koszmarem, pomnożonym wykładniczo”. Zdaniem duchownego, może to oznaczać, że
wybuchnie III wojna światowa.
Przepowiednie Nostradamusa
Według opinii wielu osób,
Nostradamus to jeden z niewielu
wizjonerów, którego przepowiednie się spełniają. A co przewidział
Michel de Nostredame na rok 2017?
• Wojnę zapoczątkowaną przez
islam. Islamiści w 2017 roku mają
dopuścić się ogromnej ilości zamachów i całkowicie zmienić oblicze
naszego świata. Zapowiadany przez
jasnowidza atak nastąpi przy użyciu
broni biologicznej.
• Połączenie Korei Południowej
z socjalistyczną Koreą Północną i
upadek Kim Dżong Una, który zostanie zdetronizowany i będzie szukał schronienia w Rosji. Czy Rosja
go przyjmie, tego przepowiednia nie
precyzuje.
• Ogromny wzrost zużycia energii
słonecznej, co korzystnie wpłynie
na klimat i na naszą planetę. Prąd
elektryczny będzie tańszy i bardziej
przyjazny środowisku.
• Dostępność podróży kosmicznych.
I chociaż początkowo będą mogli pozwolić sobie
na nią tylko ludzie bardzo dobrze sytuowani,
z biegiem czasu, z podróży w przestrzeń kosmiczną korzystać będzie
coraz więcej osób.
• Kataklizmy spowodowane globalnym ociepleniem. Susze, powodzie,
rozprzestrzenienie wielu
chorób jak malaria czy
borelioza, pogarszające
się zdrowie ludzi (szcze-

gólnie starszych), zakwaszenie oceanów, zwiększenie poziomu mórz i
wymieranie zwierząt.
• Upadek Stanów Zjednoczonych.
USA staną się państwem pełnym
korupcji, nierówności społecznych,
bogacenia się bogatych, ubożenia
biednych. Bogatsi będą „bogami”,
a biedni znajdą się poza społecznym
marginesem.
• Bankructwo Włoch. Konsekwencje
– przede wszystkim finansowe – poniosą wszystkie państwa należące
do Unii Europejskiej.
• Potęga Chin. Państwo Środka
stanie się światowym supermocarstwem i technologicznym gigantem.
Najbardziej niezwykłe wynalazki
świata pochodzić będą właśnie z
Chin, które prześcigną w rozwoju
USA. Chińskie wojsko stanie się
potężną armią – koszmarem dla
innych państw, które będą bały się
nadchodzącej wojny i ataków z ich
strony.
Proroctwa Wangi
Bułgarska jasnowidzka Wanga, podobnie jak Nostradamus, przewidziała wielką wojnę. W 2017 pogłębi się konflikt o podłożu religijnym,
który nie złagodnieje przez kilka
następnych lat. Zdaniem Wangi,
w tym roku Rosja przejdzie wielką
metamorfozę, polegającą na udzieleniu pomocy wielu krajom, w tym
Ameryce. Świat w końcu zrozumie,
że Rosja jest ich przyjacielem i dobrowolnie uzna, że zasłużyła na
miano najpotężniejszego państwa
na świecie.
Przepowiednia Atmatattvy
Zdaniem tego hinduskiego mędrca,
w 2017 czeka nas wojna z islamem.
„Muzułmanie wywołają wielką wojnę, i po to, by przed nimi się obronić,
reszta świata będzie musiała się zjednoczyć: Ameryka, Wielka Brytania,
Australia, Japonia, Indie, Pakistan,
wszyscy się połączą” – przewidywał
uczony.
„Co do chrześcijaństwa, to ostatni
papież będzie pół-papieżem, tzn. w
połowie swego pontyfikatu zostanie
zabity lub umrze, co będzie ciosem
dla Watykanu. Bogactwa Watykanu
mają zostać rozgrabione. Wierni
chrześcijanie z Meksyku, którzy
przechowują prawdziwe nauki
Biblii, ujawnią je. A gdy pojawi się
prawdziwa Biblia, to nie będzie już
chrześcijaństwa, gdyż to, co oni od
dawna robią, nie ma nic wspólnego
z Biblią. Tak zniknie chrześcijaństwo”.
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Atmatattva informuje też, że na świecie zabraknie prądu ropy i gazu.
„Ludzie w niewłaściwy sposób, bez
umiaru wyzyskują zasoby planety.
Wydobywają ropę naftową z nieodpowiednich miejsc, przez co doprowadzają do zachwiania równowagi”.
Kiedy zanieczyszczenie będzie już
tak duże, że atmosfera zacznie się
zmieniać – energia elektryczna zostanie „odebrana” ludzkości.
W przeszłości Atmatattva przepowiedział wiele wydarzeń, które już
miały miejsce. Przewidział między
innymi: wspólną europejską walutę,
rozpad Związku Radzieckiego, zdominowanie świata przez azjatycką
technologię i ataki islamistów na
kraje Europy.

Źródło: www.koniec-swiata.org

21 sierpnia i 23 września
Wielebna Donna Larson, prowadząca blog „Rapture and End Times”,
twierdzi, że Apokalipsa nadejdzie
właśnie w 2017 r. Opierając się na
słowach z Biblii: „człowiek będzie
rządził Ziemią przez 6000 lat zanim stanie przed obliczem gniewu
Bożego”, Larson twierdzi, że zbliżamy się do początku końca, ponieważ
obliczając czas według Biblii, Adam
został stworzony w 3983 r. p.n.e.
Czyli wspomniane wyżej 6000 lat
przypada właśnie na 2017 rok.
Ale to nie wszystko. Donna Larson
nie wierzy w przypadki i jej zdaniem
dzień, w którym nastąpi koniec
świata, też nie będzie przypadkowy.
Stanie się to w 70. rocznicę decyzji
ONZ o ustanowieniu państwa Izrael
i 50 lat po zjednoczeniu Jerozolimy.
„Wszystkie te liczby mają znaczenie
biblijne – 50 i 70 oznaczają początek
i koniec” – wyjaśnia Larson.

luty 2017

W podobnym tonie wypowiada
się Michael Parker, prowadzący
chrześcijański blog End of Time
Prophecies. Twierdzi on, że „2017
będzie rokiem wielkiego przebudzenia i wielkiego wstrząsu. Pismo
mówi nam, że kiedy naród i jego
liderzy będą zaangażowani w próbę podzielenia ziemi Izraela, Bóg
przyjdzie do tego narodu i za karę
podzieli ziemię. Zaćmienie słońca
21 sierpnia 2017 roku, swoją drogą
w poprzek Stanów Zjednoczonych,
praktycznie przetnie je na pół. Inna
przepowiednia spełni się w dniu 23
września 2017 roku, kiedy nastąpi
wyrównanie planet i gwiazd, jak w
Księdze Objawienia, rozdział 12”.
Masoni
W 2017 roku masoneria będzie czciła
trzechsetną rocznicę swego powstania. Sto lat temu, w
roku objawień fatimskich, kiedy obchodziła dokładnie
jubileusz 200-lecia
swojego założenia,
zapowiedziała, że jej
działalność wkracza w „trzeci etap”,
którego celem jest
ostateczna rozprawa
z Kościołem.
Masoni zapowiedzieli wówczas, że równo
sto lat później (czyli
w 2017) wejdą w
ostatnią fazę walki z
Kościołem i ogłoszą
ostateczne pokonanie Watykanu.
Ali Agca
Ten turecki zamachowiec, który 13
maja 1981 roku dokonał w Rzymie
nieudanego zamachu na papieża
Jana Pawła II, w swojej książce pod
tytułem „Obiecali mi raj”, również
wypowiedział się na temat wydarzeń
mających nastąpić w 2017 roku.
Rozmawiając w więzieniu z Janem
Pawłem II w taki oto sposób odpowiedział na pytanie papieża dlaczego chciano go zabić: „Chcieli zabić
nie tyle z wrogości, ile dlatego, żeby
urzeczywistnić to, co uznają za prawdziwą, trzecią tajemnicę Fatimy.
Zdaniem muzułmanów, w Portugalii
ukazała się córka Mahometa,
Fatima, która miała przepowiedzieć
koniec Watykanu i początek nowej
ery, w której świat miał się znaleźć w
objęciach islamu. Twoja śmierć miałaby przyspieszyć powrót Mahdiego,
a w rezultacie koniec takiego świata,
jaki znamy dzisiaj”.

„Już od dawna Iran i islamski fanatyzm przygotowują się do końcowej
bitwy. Przypuszczą decydujący atak
13 maja 2017 roku, dokładnie sto lat
po ukazaniu się Fatimy”.
Oprócz powyższych przepowiedni,
inne proroctwa, których można znaleźć tysiące, przewidują, że w 2017
roku dojdzie do potężnych wstrząsów na światową skalę. Niektóre
zmiany będą wręcz rewolucyjne i z
dnia na dzień mechanizmy funkcjonowania świata zostaną zastąpione
nowymi.
Ludzkość ma zdobyć dowody istnienia życia na innych planetach w kosmosie, co spowoduje intensyfikację
prac nad nawiązaniem kontaktu z
pozaziemskimi istotami.
Przepowiednie dla Polski
No cóż, w kontekście zapowiadanej
wcześniej Apokalipsy, proroctwa dla
naszego kraju brzmią niewiarygodnie dobrze.
Polska będzie stosunkowo bezpiecznym krajem. Wprawdzie zawierucha
wojenna nie ominie nas całkowicie,
ale nie doświadczymy na tak wielką skalę naturalnych kataklizmów,
jakie będą miały miejsce w innych
częściach świata. Polska stanie się
bezpiecznym miejscem na mapie
świata (a niewiele takich miejsc
będzie).
Wielu jasnowidzów wieszczy, że z
Polski wyjdzie iskra, która odnowi
całą ludzkość. Od nas zacznie się
rewolucja wprowadzająca ludzkość
w nową erę dobrobytu i pokoju.
Znaczenie naszego kraju znacznie
wzrośnie, a większość nowych praw
będzie pisana w języku polskim. W
Polsce naprawdę da się żyć i ten
fakt uświadomi sobie wielu ludzi
na świecie.
Ktoś może uważać, że przepowiednie nigdy się nie sprawdzają i nie ma
powodu, by zaprzątać sobie nimi głowy. Być może, ale warto wziąć pod
uwagę, że część proroctw czy przepowiedni spełniła się. W kolejce czekają następne. Warto się z nimi zapoznać nawet, jeśli w nie się nie wierzy.
A do huraganów, trąb powietrznych
oraz innych ekstremalnych zjawisk
pogodowych i kataklizmów musimy
się po prostu przyzwyczaić.
Aleksandra Dobiecka
Źródła:
astroweb.pl, strefatajemnic.onet.pl,
koniec-swiata.org,
innemedium.pl
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Belgijskie świadczenia rodzinne
Kto ma prawo do pobierania belgijskiego zasiłku rodzinnego
- osoby zatrudnione w Belgii na umowę o pracę
- osoby pobierające belgijskie świadczenia socjalne (zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe, zasiłki
inwalidzkie)
- osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie
Belgii
- osoby prowadzące działalność
gospodarczą zarejestrowaną poza
Belgią, odprowadzające składki na
ubezpieczenie społeczne do belgijskiej kasy ubezpieczeniowej

do FAMIFED (funduszu zasiłków
rodzinnych dla pracowników).
Prawo do takiego zasiłku zależy od
finansowej i prawnej sytuacji rodziny dziecka.
Kwoty świadczeń rodzinnych
Kwoty zasiłku od 1 czerwca 2016:
92,09 euro – na pierwsze dziecko
170,39 euro – na drugie dziecko
254,40 – na trzecie i każde kolejne
dziecko
W przypadku dzieci niepełnosprawnych bezwarunkowe prawo obowiązuje do 21 roku życia dziecka.

Pierwszeństwo do wnioskowania
o świadczenia rodzinne ma osoba,
która jest zatrudniona na umowę o
pracę lub uprawniona do pobierania
świadczeń socjalnych. Jesli żaden z
rodziców lub prawnych opiekunów
dziecka nie podlega jedenmu z tych
statusów, o zasiłek wnioskuje osoba
samozatrudniona (prowadząca działalność gospodarczą).

Świadczenia dla dzieci do lat 18:
Prawo do świadczeń dla tej grupy
dzieci jest bezwarunkowe. Prawo
do zasiłku rodzinnego przysługuje
do dn. 31 sierpnia roku, w którym
dziecko ukończy 18 lat.
Jesli dziecko jest niepełnosprawne,
przysługuje mu dodatek do zasiłku
rodzinnego, a wysokość dodatku zależy od stopnia inwalidztwa dziecka.

Osoby niebędące biologicznymi rodzicami dziecka, ale pozostające w
związku z ojcem lub matką dziecka
i mieszkające pod jednym dachem
z dzieckiem partnera, również mogą
ubiegać się o zasiłek rodzinny. Jeśli
żadne z rodziców lub opiekunów
dziecka nie ma prawa do zasiłku
rodzinnego, ponieważ nie posiada
żadnego z wyżej wymienionych statusów (pracownika, bezrobotnego,
itd.), to inna pracująca osoba, która
należy do rodziny i mieszka pod jednym dachem z dzieckiem, również
może wystąpić o zasiłek, np. mieszkający pod tym samym adresem
wujek.
Jeśli żaden z członków rodziny
dziecka nie ma podstawy do wystąpienia o zasiłek rodzinny można
złożyć wniosek o zasiłek socjalny

Świadczenia dla dzieci w wieku
18 – 25 lat:
Dzieci z tej grupy wiekowej dają
prawo do pobierania świadczeń rodzinnych jeśli:
- uczęszczają jeszcze do szkoły średniej lub zawodowej (wymagane jest
minimum 17 godzin lekcyjnych w
tygodniu),
- studiują na wyższych uczelniach
w systemie dziennym (wymagane
jest min. 13 godzin zajęć w tygodniu)
lub na niektórych prywatnych uczelniach.

Źródło: www.sowaradzi.pl

Do świadczeń rodzinnych wypłacane są dodatki po ukończeniu przez
dziecko 6, 12 oraz 18 roku życia.
Wysokość dodatków zależy m.in. od
tego czy dziecko jest najstarszym i
jedynym dzieckiem w rodzinie czy

nie, czy urodziło się przed czy po
31 grudnia 1990, czy jest zdrowe
czy niepełnosprawne, czy ma obojga rodziców. Dla półsierot i sierot
są przyznawane podwyższone inne
dodatki wiekowe.
Oprócz dodatków wiekowych mogą
być przyznane dodatki ze względu
na niektóre sytuacje życiowe, np.
inwalidztwo rodziców, dla osób
samotnie wychowujących dzieci,
długotrwałe bezrobocie (powyżej
sześciu miesięcy) rodzica lub opiekuna dziecka. Dlatego ważne jest
aby każdą zmianę sytuacji rodzinnej
jak najszybciej zgłaszać do funduszu
zasiłków rodzinnych.
Wypłata świadczeń rodzinnych
Zgodnie z belgijskim prawem, świadczenia rodzinne wypłacane są matce
dziecka. W przypadku gdy dziecko
pozostaje pod opieką innej osoby,
świadczenia rodzinne wypłacane są
tej osobie.
Prawo do świadczeń rodzinnych w
przypadku nieuregulowanej sytuacji
pobytowej w Belgii
Gdy członkowie rodziny pracownika nie są jeszcze wpisani do rejestru cudzoziemców, czyli nie mają
pełnego meldunku i belgijskiego
numeru identyfikacji zabezpieczenia społecznego, a jedno z rodziców jest już zatrudnione w Belgii,
można udowodnić pobyt w Belgii
na podstawie zaświadczeń z instytucji państwowych, socjalnych lub
oświatowych. Fundusz wypłaci wtedy świadczenia od początku zatrudnienia opiekuna dziecka w Belgii.
Prawo do belgijskich świadczeń rodzinnych dla dzieci przebywających
poza Belgią (w innym kraju EU)
Dzięki europejskiemu prawu o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoby pracujące na terenie jedengo kraju Uni
Europejskiej, mające dzieci, które
przebywają w innym kraju Uni
Europejskiej, mogą ubiegać się o
świadczenia rodzinne w kraju zatrudnienia. Zgodnie z tą zasadą z
chwilą zatrudnienia w Belgii lub
rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Belgii można ubiegać się o świadczenia rodzinne dla
dzieci pozostających w Polsce. O
świadczenia można ubiegać się z
mocą wsteczną do 5-ciu lat.
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Procedura w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego
(świadczenia dla dzieci przebywających poza Belgią):
Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o belgijskie świadczenia
rodzinne należy złożyć wniosek do
belgijskiego funduszu świadczeń
rodzinnych, do którego przyłączony
jest pracodawca. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają
wniosek do swojej kasy ubezpieczenia społecznego, do której odprowadzają składki na ubezpieczenie
społeczne. W obydwu przypadkach
należy złożyć tzw. model AA, dostępny na stronach internetowych
funduszów świadczeń rodzinnych
lub na stronie www.famifed.be
Belgijski fundusz przesyła europejskie formularze z serii E 400 do
osoby opiekującej się dzieckiem na
adres podany we wniosku o świadczenia rodzinne (model AA).
Mogą to być następujące formularze:
Formularz E 401 do wypełnienia
przez Urząd Gminy lub Miasta
(Dział Ewidencji Ludności) w Polsce
lub Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Polsce. Druk E401 jest
potwierdzeniem zameldowania rodziny, w której przebywa dziecko, w
danym miejscu zamieszkania.
Formularz E 402 (dla dzieci powyżej 18. roku życia) – wypełnia szkoła,
uniwersytet lub placówka szkolnictwa wyższego, do której uczęszcza
dziecko. Jeśli szkoła odmawia wypełnienia druku, należy go oddać
do wypełnienia do Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej. Druk
E 402 potwierdza kontynuacje nauki
dzieci, które ukończyły 18. rok życia.

Źródło: www.slam.tk
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Formularze P12 i P7 (dla
dzieci powyżej 18. roku życia) wypełnia i podpisuje
osoba sprawująca opiekę
nad dzieckiem – są to
druki kontrolne, mające
na celu potwierdzenie sytuacji rodzinnej lub zawiadomienie o zmianach, np.
zmiana adresu, zgon jednego z członków rodziny,
utrata zatrudnienia opiekuna, zakończenie nauki
dziecka, itp.
Belgijski fundusz świadczeń rodzinnych wysyła
formularze E 405 oraz
E 411 bezpośrednio do
właściwego dla miejsca
zamieszkania dziecka
Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej, w celu uzyskania informacji o
okresach, w których przyznano lub nie przyznano
prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce. Na
podstawie tych informacji
belgijski fundusz ustali
wysokość kwoty belgijskiego zasiłku rodzinnego.
Oprócz wyżej wymienionych formularzy, w niektórych sytuacjach, belgijski fundusz może poprosić o wypełnienie dodatkowych formularzy:
E 403 – zaświadczenie o przyuczaniu do zawodu, E 406 – zaświadczenie dotyczące postnatalnych badań
medycznych, E407 – zaświadczenie
lekarskie potrzebne przy ubieganiu
się o specjalny zasiłek rodzinny lub
podwyższony zasiłkek rodzinny dla
dzieci niepełnosprawnych.
Na podstawie informacji zawartych
w wyżej wymienionych formularzach belgijski
fundusz wydaje
decyzję o wypłacie świadczeń
rodzinnych.
Jeśli w Polsce
nie przyznano
prawa do świadczeń rodzinnych, opiekun
dziecka otrzyma
pełną kwotę belgijskiego zasiłku rodzinnego.
Jeśli w Polsce
ustalono prawo
do świadczeń
rodzinnych belgijski fundusz
wypłaci różnicę
między zasił-

Źródło: www.livesmarter.pl

kiem belgijskim i polskim. Decyzja
o wypłacie różnicy między zasiłkiem
belgijskim i polskim może zostać
podjęta również w sytuacji kiedy w
Polsce nie został złożony wniosek o
świadczenia rodzinne.
Należy pamiętać, że belgijskie fundusze co roku kontrolują sytuację
rodzinną oraz prawo do zasiłku rodzinnego w kraju, w którym przebywa dziecko.
Dlatego co roku trzeba składać
wniosek o polskie świadczenia rodzinne oraz o świadczenia w ramach
programu „Rodzina 500 plus” (również na pierwsze dziecko), nawet
jeśli wiadomo, iż prawo do zasiłku
czy do świadczenia „500 plus”nie będzie przyznane. Wówczas co roku
belgijski fundusz będzie otrzymywał
właściwe informacje z polskich instytucji, co ma wpływ na właściwe
decyzje dotyczące prawa do pełnych
lub niepełnych świadczeń rodzinnych w Belgii.
Więcej informacji można uzyskać
w FAMIFED www.famifed.be lub
w ACV – Dienst Grensarbeiders
Nieuwe Europese Lidstaten pod
adresem iwona.cieszynska@acv-csc.be
Aldona Kuczyńska-Naskręt
ACV Antwerpen
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Drożeje prąd, woda i mandaty
W 2017 roku statystyczna rodzina
mieszkająca we Flandrii zapłaci
za prąd w sumie ponad 1000 euro.
Średnia opłata za energię elektryczną po raz pierwszy w historii przekroczy 1000 euro. W porównaniu z
2016 rokiem mieszkańcy Flandrii
zapłacą za prąd średnio o 50 euro
więcej.
Rachunki za prąd będą wyższe głównie ze względu na większe opłaty naliczane przez firmy odpowiedzialne
za sieć elektryczną, Eandis i Infrax.
Rząd nałożył na te przedsiębiorstwa
wyższe podatki, w związku z czym
firmy te postanowiły podnieść ceny
świadczonych usług. Rachunki za
wodę będą wyższe o 14 procent.
Więcej zapłacą też piraci drogowi.
Za rozmowę przez telefon komórkowy podczas jazdy kierowcy muszą
się liczyć z mandatami w wysokości
o 40 euro więcej. Za jazdę po pijanemu kierowcy będą musieli zapłacić
o 400 euro więcej niż dotychczas.
„De Standaard”
Coraz więcej Belgów przenosi się
do Monako
Liczba Belgów oficjalnie mieszkających w Monako wzrosła o sto procent w porównaniu z sytuacją sprzed
czterech lat. Obecnie 530 belgijskich
przedsiębiorców jest zarejestrowanych w Monako. Belgów jest tam
więcej niż Holendrów, Szwajcarów,

Źródło: www.bylestam.pl

Niemców, czy Amerykanów.
Chociaż życie w niewielkim księstwie jest drogie, to zachętą jest raj
podatkowy, w którym osoby fizyczne nie płacą podatku dochodowego.
Niektórzy Belgowie nie
kupują bardzo drogich
posiadłości, lecz wynajmują pokoje w hotelu
przez cały rok, co kosztuje ich niecałe 100 tysięcy
euro. Czy rzeczywiście w
nich mieszkają, to już inna sprawa. Niektórzy na
pewno, ale dla większości
jest to sposób na ucieczkę
przed belgijskim urzędem
skarbowym.
deredactie.be
43 uchodźców dziennie
W ciągu pierwszych jedenastu
miesięcy 2016 roku Belgia przyjęła
rekordową liczbę 14 241 osób ubiegających się o azyl i uchodźców.
To o 1/3 więcej, niż w 2015 roku (10
798 osób) – podaje CommissariaatGeneraal voor de Vluchtelingen.
Oznacza to, że każdego dnia rejestrowano 43 osoby.
Tak duży wzrost jest wynikiem kryzysu imigracyjnego z 2015 roku.
Osoby, które w tym czasie dostały
się do Belgii, czekały od sześciu miesięcy do roku, aż służby zweryfikują
ich dane osobowe.
Jednak rzeczywiste
liczby, pokazujące
wzrost ilości przyjętych
uchodźców w 2016 roku, mogą być dużo
większe. Duża część
uciekinierów, których
przyjęła Belgia, pochodzi z Syrii, Iraku i
Afganistanu.
deredactie.be
Salafici w belgijskiej
armii
Pięćdziesięciu żołnierzy jest obserwowanych przez belgijską
Służbę Bezpieczeństwa.
Dziesięciu z nich to
Salafici (wyznawcy

najbardziej radykalnej odmiany islamu), z czego przynajmniej czterech
ma aktywne związki z radykalnym
islamem.
Pozostali żołnierze są podejrzewani o powiązania z organizacjami
przestępczymi lub sympatyzują ze
skrajną prawicą. Armia nie może
ich zwolnić, ponieważ jest to konstytucyjnie niemożliwe. Konstytucja
belgijska nie zezwala na odwołanie
żołnierza ze służby z powodu przekonań religijnych. Może to nastąpić
tylko na skutek popełnienia przestępstwa lub złamania regulaminu.
gva.be

Źródło: www.odkrywca.pl

Belgijski apel
Belgia apeluje do unijnych krajów
o przyłączenie się do systemu, który
gromadzi dane o pasażerach podróżujących pociągami, autobusami i
statkami. To ma pozwolić na skuteczniejszą walkę z terroryzmem.
Na razie Unia Europejska uzgodniła
przepisy tylko o wymianie danych
pasażerów linii lotniczych. Belgijski
rząd argumentuje, że to nie wystarcza.
Zgodnie z belgijskim prawem, dane
o pasażerach pociągów, autobusów
i statków przekraczających granice,
będą gromadzone w specjalnej bazie, co pozwoli śledzić kto i dokąd
podróżuje.
Belgijski rząd jest zdania, że walka z
terroryzmem będzie skuteczniejsza,
jeśli podobne rozwiązania wprowadzą pozostałe unijne kraje i będą
wspólnie wymieniać się danymi.
Belgijskie władze oprócz systemu
gromadzenia danych o pasażerach
wprowadziły także ściślejsze kontrole na dworcach kolejowych. W
przyszłym roku przeznaczonych ma
być ponad 13 milionów euro na dodatkowe środki bezpieczeństwa. W
sumie do tej pory rząd przeznaczył
ponad 400 milionów euro na walkę
z terroryzmem.
polskieradio.pl
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dzień strajku jednego pracownika.
Oprócz przerw w pracy związkowcy
w tym roku organizowali też liczne
i duże, bo kilkudziesięciotysięczne,
manifestacje w Brukseli.
polskieradio.pl

Drony pomogą rozładować korki i
wystawią mandaty
Belgijska policja będzie miała w
posiadaniu drony do pilnowania
ruchu drogowego na autostradach.
Urządzenia będą szybko wykrywać
miejsca, gdzie tworzą się korki.
Drony będą wysyłane w miejsca,
gdzie zgłoszono wypadek. Dotrą
tam dwa razy szybciej niż radiowóz
policyjny.

Źródło: www.rmf24.pl

Przesłane przez nie informacje będą
mogły zapobiec tworzeniu się gigantycznych korków na autostradach.
Policja, z ich pomocą, będzie mogła
odpowiednio pokierować ruchem.
Kierowcy muszą jednak uważać, bo
zdjęcie przesłane z drona może być
podstawą do wystawienia mandatu.
Belgijska policja wykorzystuje już
drony do obserwacji świąt ulicznych,
np. karnawałów. Ostatnio policyjne
drony pilnowały także uchodźców,
aby nie przekraczali granicy francusko-belgijskiej po zlikwidowaniu tak
zwanej „dżungli” w Calais.
rmf24.pl
Strajkowy rok
Mijający rok był rekordowy w Belgii
pod względem liczby strajków. Tak
wielu przerw w pracy, organizowanych przez związkowców, nie było
w ostatnim ćwierćwieczu. Policjanci,
wojskowi, strażnicy więzienni, kolejarze, pracownicy transportu publicznego, urzędnicy, nauczyciele,
protestowali w tym roku przeciwko
rządowym planom oszczędnościowym i wprowadzanym reformom,
między innymi podwyższającym
wiek emerytalny.
Szczególnie dużo strajków organizowano w drugim kwartale – od kwietnia do czerwca wyliczono w Belgii
prawie 250 tysięcy dni strajkowych –
jeden dzień strajkowy oznacza jeden

Belgia zapobiegła sześciu atakom
terrorystycznym
Belgijska policja ujawniła, że od
listopada 2014 roku udało jej się
udaremnić sześć ataków terrorystycznych. Mimo tego Belgia jest
nadal ważnym punktem na mapie
dżihadystów.
Eric Jacobs, szef belgijskiej policji
sądowej, przyznał, że Belgia z problemem zagrożenia atakami ze strony
terrorystów zmaga się od blisko 20
lat. Jednak to ostatnie lata przynoszą
wyraźne zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa. – W stolicy zamieszkuje ponad 200 narodowości. Jest nie
tylko Państwo Islamskie. Istnieją też
inne niebezpieczne radykalne ruchy
– stwierdził.
W styczniu 2015 roku belgijscy funkcjonariusze zdemontowali komórkę
dżihadystów w Verviers na wschodzie kraju, która miała związek z
atakami w Paryżu. Od czasu krwawych wydarzeń we Francji i Belgii
policyjne departamenty dostają około 600 zgłoszeń dziennie na temat
potencjalnego zagrożenia.
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dane w nim pytania nie spodobały
się wielu belgijskim politykom i samym mieszkańcom.
Z sondażu wynika, że taka sama liczba belgijskich muzułmanów (20 procent) nie doniesie władzom o przygotowywanym przez muzułmanów z
ISIS zamachu terrorystycznym. Nie
będzie też informować o jakichkolwiek formach nietolerancji skierowanej przeciwko chrześcijanom.
Dziś w Brukseli, według różnych źródeł, muzułmanie stanowią od 25 do
30 proc. ogółu mieszkańców stolicy.
Zdaniem Felice Dassetto, pisarza i
socjologa, w roku 2030 większość
mieszkańców Brukseli wyznawać
będzie islam.
pch24.pl
Coraz więcej testów na obecność
narkotyków u kierowców
Belgijskie służby coraz częściej
sprawdzają kierowców pod kątem
tego, czy nie są pod wpływem narkotyków. Liczba prowadzonych od
2010 r. testów śliny podwoiła się w
ciągu ostatnich lat. Ponad 40 proc.
analizowanych w tym roku próbek
krwi wykazało w niej obecność kokainy lub amfetaminy – podał belgijski nadawca RTBF. Najbardziej
popularnym narkotykiem jest marihuana, której obecność stwierdzono
w 54 proc. analizowanych próbek.

– Wiele z informacji
jest nieprzydatnych i
nieprawdziwych. Lecz
gdy ktoś alarmuje,
że pewien samochód
wygląda podejrzanie,
musimy to sprawdzić,
aby potem nie zarzucono nam bierności w
naszych działaniach –
podsumował Jacobs.
radiozet.pl
20 procent muzułmanów popiera metody stosowane przez
„Państwo Islamskie”
Wyniki badań przeprowadzonych przez
belgijski oddział
Międzynarodowego Instytutu Badań
Opinii Publicznej iVOX na 500 belgijskich muzułmanach przerażają.
Co piąty z nich popiera działania
tzw. Państwa Islamskiego.
Po raz kolejny okazuje się, że integracja jest mitem. Chodzi zarówno o postępowanie dżihadystów
z ISIS na Bliskim Wschodzie i
Iraku, jak i w Europie Zachodniej.
Przeprowadzenie tego sondażu i za-

Źródło: www.rynekaptek.pl

– Kierowcy, którzy prowadzą pod
wpływem narkotyków, muszą
zdawać sobie sprawę, że teraz
zdecydowanie trudniej będzie im
przejść kontrolę – podkreśliła Nele
Samyn, szefowa służb toksykologicznych Narodowego Instytutu
Kryminologicznego.
rynekzdrowia.pl
Opracowała: Karolina Morawska
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One Billion Rising 2017
one w żadną sprawiedliwość, boją
się społecznego potępienia i ewentualnych reperkusji.
Gwałcone i maltretowane są nie
tylko dorosłe kobiety. Z policyjnych
danych wynika, że na całym świecie
coraz częściej ofiarą molestowania
padają małe dziewczynki i młode
dziewczęta, które stanowią aż 50
procent ofiar przemocy.

Międzynarodowa akcja 14 lutego
2017 roku przebiegać będzie pod
hasłem:
Powstań – Zakłóć – Przyłącz się
One Billion Rising to akcja przeciwko wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt, organizowana na całym świecie w Walentynki.
Wspólnym mianownikiem corocznej akcji jest taniec – potężna siła,
która wyzwala pozytywną energię i
łączy. Kobiety tańczą i mówią dość.
Dość traktowania ich ciał w sposób
przedmiotowy.
Dlaczego właśnie taniec? Pozornie
taka forma protestu niczego nie daje. Chodzi przecież o zmianę prawa,
odpowiednio przygotowane ustawy
i uchwały, całodobową pomoc i
opiekę dla maltretowanych kobiet.
Wprawdzie tańcem świata się nie
zmieni, ale to właśnie taniec jest
bardzo widoczną formą protestu.
Wyzwala on siłę do powiedzenia
STOP i jest symbolicznym zerwaniem łańcuchów przemocy.
Oficjalnym hymnem – motywem przewodnim ONE BILLION
RISING, jest kompozycja Teny Clark
i Tima Heintza „Break the Chain”
(Rozerwij łańcuch).
Historia akcji One Billion Rising
(OBR)
Zapoczątkowała ją Eve Ensler, działaczka feministyczna, autorka słynnych „Monologów waginy”. Po fali
gwałtów w USA w 2011 roku napisała:
„Mam dość mówienia o gwałcie
pięknymi słówkami. To trwało zbyt
długo; byłyśmy zbyt wyrozumiałe.
To nasza kolej, by GWAŁTOWNIE
domagać się uwagi w każdej szkole, w parku, w radiu, w telewizji,
domu, biurze, fabryce, obozie dla
uchodźców, bazie wojskowej, szatni,
nocnym klubie, alejce, sali sądowej,
ONZ”.
„Ludzie muszą – raz na zawsze –
zdać sobie sprawę z tego, jak to jest,
gdy twoje ciało przestaje być twoje,
gdy twój świat rozpada się jak domek z kart, a psychika zostaje rozdarta na strzępy. Musimy połączyć
się we wspólnym buncie i pasji, by
zmienić sposób myślenia o gwałcie”.
„Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu. –
MILIARD KOBIET!” Zapowiedziała

wtedy akcję „Powstanie Ofiar
Gwałtu – ONE BILLION RISING”.
W Walentynki –14 lutego 2013 roku
po raz pierwszy kobiety i mężczyźni
na całym świecie wspólnie protestowali przeciwko przemocy seksualnej i fizycznej. W ciągu czterech
lat akcja rozwijała się, przyłączali
się do niej ludzie z kolejnych krajów, miast i wsi. Każdy kraj, nawet
miejscowość, wybierała i dodawała
do niechlubnej listy kolejne formy
przemocy, które były dla niej najważniejsze.
Fakty i liczby
Z danych opublikowanych przez
ONZ wynika, że ponad 600 milionów kobiet żyje w krajach, w których
przemoc w rodzinie nie jest uważana
za przestępstwo. Powyższy problem
nie dotyczy tylko krajów w mniemaniu przeciętnego człowieka „egzotycznych”, czy „zacofanych”, takich,
w których z powodu zakorzenionych
politycznie, kulturowo czy religijnie
stereotypów kobieta zajmuje w społeczeństwie ostatnie miejsce.
Kobiety gwałcone, maltretowane i poniewierane są także w tak
zwanych krajach cywilizowanych.
Dręczą je ojcowie, bracia, synowie,
koledzy z podwórka czy z pracy.
Większość kobiet, które doświadczyły przemocy i gwałtów, nie zgłasza tego faktu na policję. Przede
wszystkim dlatego, że nie wierzą

Według Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO):
• Ponad jedna trzecia kobiet na
świecie pada ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej. W
tym blisko 40 procent z nich zginęło
z ręki mężów, ojców czy braci. Co
roku więcej kobiet w wieku do 44
lat umiera na skutek przemocy ze
strony mężczyzn, niż na raka czy w
wypadkach drogowych.
• Najwyższy wskaźnik przemocy wobec kobiet ma miejsce w
Afryce, na Bliskim Wschodzie i w
Azji Południowo-Wschodniej (40%).
W krajach Ameryki Łacińskiej i
Południowej – 30%, w Europie i Azji
– 25%, w Ameryce Północnej – 23%.
• W Stanach Zjednoczonych co
2 minuty dochodzi do napaści na
kobiety na tle seksualnym. Jest to
około 210 tysięcy ataków rocznie, z
czego 110 tysięcy nie jest zgłaszane
na policję.
• W Indiach, każdego roku, średnio co 20 minut zostaje zgwałcona
kobieta.
• Ponad 50% mieszkanek Kanady do
16 roku życia chociaż raz doświadczyło przemocy fizycznej.
• 46% procent kobiet mieszkających
w Bangladeszu było ofiarami gwałtów wyrządzonych przez swoich
partnerów.
• Etiopki doświadczają gwałtów i
molestowania seksualnego jeszcze
częściej. Aż 56% z nich doznało tego typu przemocy ze strony ojców,
mężów i partnerów.
• Ponad 90 milionów kobiet mieszkających w Afryce staje się ofiarami rytualnych obrzezań i innych
rodzajów okaleczenia narządów
płciowych.
Przemoc wobec kobiet w UE
Agencja Praw Podstawowych Unii
Europejskiej opublikowała w 2015
roku wyniki największego do tej pory badania mającego ukazać skalę
zjawiska przemocy wobec kobiet w
UE. Badaniem objęto 42 tysiące losowo wybranych kobiet z 28 krajów
Unii.
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Podane do publicznej wiadomości
wyniki są wstrząsające, ale według
opinii autorów badania, nie do
końca odzwierciedlają cały ogrom
zjawiska przemocy wobec kobiet,
ponieważ wiele z nich nie chciało
rozmawiać na temat upokorzeń,
jakich doznały ze strony mężczyzn.
Przeprowadzone badania pokazują,
że:
• W UE ponad 62 miliony kobiet w
wieku do 15 lat doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej.
• Co tydzień 50 kobiet umiera z powodu męskiej przemocy domowej.
• 95% wszystkich aktów przemocy
wobec kobiet ma miejsce w zaciszu
domowym.
• Co druga kobieta w UE ma do czynienia przynajmniej z jedną formą
molestowania seksualnego.
• 75% kobiet piastujących najwyższe
kierownicze stanowiska doświadczyło molestowania seksualnego w
miejscu pracy.
• Aż co czwarta kobieta jest ofiarą
przemocy fizycznej lub seksualnej
będąc w okresie ciąży, co zwiększa
prawdopodobieństwo poronienia.
• Przemoc wobec kobiet kosztuje
226 miliardów euro rocznie, co stanowi prawie 2% rocznego budżetu
UE.
• W ciągu ostatnich pięciu lat profilaktyczne kampanie, dotyczące
przemocy seksualnej, zostały uruchomione tylko w 11. z 28. państw
członkowskich UE.
• Obwinianie ofiary przemocy seksualnej, a nie sprawcy tego występku, jest nadal bardzo powszechne w
Europie.
• 67% kobiet nie zgłosiło przypad-

ków przemocy ze strony partnera
policji, ani żadnej organizacji.
W czołówce unijnych krajów, w których kobiety doświadczają przemocy ze strony mężczyzn, jest Belgia.
Ofiarami przemocy fizycznej i seksualnej co roku pada 9% mieszkanek
tego kraju (w skali Europy ten wskaźnik wynosi 4%). Wykorzystywania
seksualnego przed ukończeniem
15 roku życia doświadcza 14% dziewczynek (średnia w Europie to 12%).
Psychicznej przemocy ze strony
partnera każdego roku doświadcza
ponad 12% mieszkanek tego kraju.
Szacuje się, że każdego dnia w Belgii
dochodzi do około 130 przypadków
nękania kobiet.
Na wokandę sądową trafiła nikły
procent tych spraw, a wyroki skazujące zapadają rzadko.
One Billion Rising Poland
Polska akcja odbywa się pod hasłem
„Nazywam się Miliard”. Pierwszego
roku do akcji przyłączyło się 17 miejscowości, a w 2016 roku tańczyło i
protestowało niemal 60.
W Polsce przemocy fizycznej i seksualnej doświadcza od 700 tysięcy
do miliona kobiet. W tym ok. 200250 tysięcy to panie, które padły
ofiarami gwałtów. Większość z nich
nie zgłasza tego faktu na policję, bo
boją się ponownej traumy, niekompetencji urzędników i funkcjonariuszy państwa, którzy podważają
wiarygodność ofiary.
W naszym kraju dochodzi do ujawnienia zaledwie 8% popełnionych
przestępstw seksualnych. W ponad
90% zgwałceń, sprawcy pozostają
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bezkarni. Rośnie także liczba kobiet
zabitych na tle przemocy domowej
– to około 33% wszystkich zabójstw
w Polsce. Każdego roku w wyniku
„nieporozumień domowych” życie
traci 150 kobiet.
W tym roku tematem przewodnim
akcji w Polsce będzie nagłośnienie problemu gwałtu na randce.
Problemu, który istnieje i jest zamiatany pod dywan. W naszym kraju
nikt nie monitoruje kwestii przemocy seksualnej wobec dziewcząt.
Tymczasem przemoc w związkach
nastolatków jest tak samo duża, jak
w związkach ludzi dorosłych.
Tyle statystyki. Bitych, gwałconych
i maltretowanych kobiet każdego
dnia jest coraz więcej. Są one bezbronne, a sprawcy na ogół pozostają bezkarni. Dlatego w tym roku, na
całym świecie, kobiety, mężczyźni
i dzieci, o różnych kolorach skóry,
preferencjach politycznych i religijnych, znów zatańczą w ramach
protestu przeciwko przemocy wobec kobiet.
Zatańczy także Bruksela.
14 lutego, w godz. 12:30 – 13:30
Mont des Arts
Kunstberg/Mont des Arts, 1000
Region Stołeczny Brukseli
Anna Janicka
Źródła:
Raport Komisji Europejskiej
na temat przemocy wobec kobiet,
PAP,
„De Standaard”, feminoteka.pl,
wysokieobcasy.pl
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Poradnik polskiego przedsiębiorcy
Warunki podejmowania działalności
gospodarczej w Belgii – cz. II
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.

stawie umowy o pracę na wykwalifikowanym stanowisku,
• jako pomocnik osoby samozatrudnionej wykonującej daną profesję.
Polacy, którzy wypracowali odpowiednie doświadczenie w Polsce,
mogą przedłożyć dokument wydawany w Polsce – najczęściej przez
Wojewódzki Urząd Pracy – tzw.
Atestację C.E.

III. Weryfikacja uprawnień do wykonywania danego zawodu
W Belgii jest wiele dziedzin, do
których dostęp jest ograniczony.
Wymagane jest udokumentowanie
uprawnień do wykonywania danej
działalności. Są to w szczególności
zawody w takich branżach jak:
• budownictwo,
• mechanika pojazdowa,
• usługi dla ludności typu: fryzjer,
zakład pogrzebowy, optyk, masażysta,
• spożywcza, typu: piekarz, hurtownik mięsa, restaurator.

IV. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wizyty w
„Okienku przedsiębiorcy”
Zanim przyszły przedsiębiorca
uda się do urzędu celem rejestracji firmy, powinien przygotować wszystkie dokumenty.
Dzięki temu oszczędzi sobie
kilku wizyt oraz umożliwi szybkie przeprowadzenie procedury.

Pełną listę zawodów reglamentowanych można znaleźć na stronie: http://economie.fgov.be/fr/
entreprises/vie_entreprise/Creer/
Conditions/
Podobnie, jak w przypadku uprawnień do zarządzania firmą, dostęp
do danych profesji można zweryfikować na podstawie posiadanych dyplomów, np. technika czy rzemieślnika. Takie dyplomy, podobnie jak
przy uprawnieniach do zarządzania
firmą, można sprawdzić w belgijskiej bazie dyplomów: http://www.
diplodb.be.
W przypadku braku dyplomów, podobnie jak przy uprawnieniach do
zarządzania firmą, ustawodawca
belgijski przewidział kilka furtek.
W takim przypadku należy zweryfikować możliwości uznania kompetencji zawodowych poprzez 3-letnie doświadczenie zdobyte w ciągu
ostatnich 10 lat:
• jako wspólnik w spółce podlegający ubezpieczeniu dla osób samozatrudnionych, która wykonywała
daną profesję,
• jako pracownik pracujący na pod-

2. Doświadczenie zawodowe może
być przerywane, ważne, by na okres
trzech lat składało się doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat.
3. Jeśli doświadczenie zawodowe ma
być wniesione na podstawie pracy w
spółce belgijskiej, należy udowodnić
również, że firma dysponowała tymi
uprawnieniami w danym okresie, tj.
że w tym okresie pracowały w spółce
osoby posiadające dane kompetencje zawodowe.

Źródło: www.dreamstime.com

Jeżeli przyszły przedsiębiorca nie
dysponuje odpowiednim doświadczeniem zawodowym, to podobnie
jak w przypadku uprawnień do zarządzania firmą, kompetencje zawodowe może wnieść członek rodziny
(do 3-go pokolenia) lub pomocnik.
Zawsze można również zdać egzamin przed komisją powołaną przez
tutejsze Ministerstwo Gospodarki.
Jednakże egzaminy są przeprowadzane w językach urzędowych
Belgii.
Niektóre działalności wymają dodatkowych zezwoleń i licencji. W razie
wątpliwości zawsze można zasięgnąć opinii kompetentnych organów
w danym Regionie Belgii.
Warto zwrócić uwagę:
1. Dyplomu, który znajduje się w belgijskiej bazie dyplomów, nie trzeba
tłumaczyć.

Wszelkie dokumenty, o ile nie
są na drukach UE (wielojęzycznych), i nie są dyplomami widniejącymi w bazie dyplomów,
powinny być przetłumaczone
na jeden z belgijskich języków
urzędowych. Warto również wyposażyć się w kopię recto-verso
dowodu osobistego polskiego
i/lub belgijskiego dokumentu
pobytu.
Warto również zastanowić się nad
nazwą komercyjną (handlową)
przedsiębiorstwa oraz podać kontaktowy numer telefonu i adres
email. Przy braku nazwy komercyjnej firma będzie mogła posługiwać
się jedynie imieniem i nazwiskiem
przedsiębiorcy, co w niektórych
przypadkach może skutkować utratą prywatności.
Warto zwrócić uwagę:
1. Adres email, który jest podawany
przy rejestracji firmy, powinien składać sie z nazwy firmy. Nie wyglądają
poważnie adresy email zaczynające
się od dziubasek@, tomus@ czy pudzianek@ lub kończące na @buziaczek.pl.
2. Urzędy akceptują kserokopie dokumentów, warto jednak mieć ze sobą oryginały celem ich weryfikacji.
Nie trzeba przynosić kopii potwierdzonych notarialnie.
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mularz (formulaire /
formulier 604 A).
W Belgii obowiązują
trzy stawki tego podatku:
• 21% – stawka podstawowa,
• 12% – dla usług i
produktów ważnych
z ekonomicznego i
społecznego punktu
widzenia,
• 6% – dla dóbr pierwszej potrzeby i usług
o charakterze społecznym.
Źródło: www.dreamstime.com

V. Wizyta w urzędzie – „Okienku
przedsiębiorcy”
Na tym etapie należy wybrać
„Okienko przedsiębiorcy” (Guichet
d’entreprise / ondernemersloket) w
którym zostaną zrealizowane wszystkie formalności. Przy dobrze przygotowanej dokumentacji, po wyjściu z
urzędu można zaczynać fakturować.
Warto więc poświęcić trochę czasu
na skompletowanie wszystkich dokumentów.
W Belgii jest 8 oficjalnie uznanych
„Okienek przedsiębiorców. Są to:
ACERTA, XERIUS, EUNOMIA
ASBL, FORMALIS ASBL, SECUREX,
PARTENA ASBL, ZENITO ASBL,
UCM ASBL.
1. Wpis do rejestru przedsiębiorców - BCE (Banque Carrefour des
Entreprises / De Kruispuntbank van
Ondernemingen)
Formularz rejestracyjny w BCE
zostanie wypełniony podczas spotkania. Jeżeli jakieś uprawnienia są
wnoszone przez drugą osobę, powinna ona również być obecna. Tutaj
też trzeba będzie określić, czym
będzie zajmować się firma. Warto
jest podać jak najwięcej możliwych
aktywności według klasyfikacji działalności (kodów NA-CE), gdyż każda
modyfikacja BCE jest płatna.
Gdy firma będzie aktywna, jej wpis
będzie można znaleźć na stronie:
http://kbopub.economie.fgov.be/
kbopub/zoeknummerform.html
2. Wpis do rejestracji do VAT
Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza tego wymaga, należy zarejestrować się do VAT. Urzędnik
pomoże wypełnić odpowiedni for-

Przy rejestracji do
VAT urzędnik zapyta
o spodziewane obroty
roczne, tzn. ile firma
zafakturuje w ciągu roku – trzeba
mieć zatem jakieś wyobrażenie.
Kwota zafakturowana to nie będzie
tylko robocizna, ale również materiały i inne usługi, które będą przefakturowywane na klienta.
Urzędnik również zapyta o częstotliwość składania deklaracji VAT. O ile
przedsiębiorca będzie umiał rozsądnie zarządzać finansami, to wariant
trymestralny jest bardziej opłacalny
niż miesięczny.
Gdy numer VAT firmy będzie aktywny, będzie można go sprawdzić
tutaj: http://ec.europa.eu/taxation_
customs/vies/
3. Rejestracja w ubezpieczeniu społecznym
Tak jak w Polsce, podobnie i w
Belgii, każdy samozatrudniony powinien zapisać się do ubezpieczenia
społecznego, odpowiednika polskiego ZUS (caisse d’assurances sociales / sociale ondernemingskas).
Belgijskie ubezpieczenie od polskiego odróżnia to, że jest ono ściśle
powiązane z wynikiem finansowym.
Osoba prowadząca działalność dodatkową (dodatkowo do umowy o
pracę) płaci składki od rzeczywistego rocznego wyniku finansowego
(składki prowizoryczne to w 2015
roku 76,07 euro kwartalnie, liczone
dla wyniku finansowego 1.423,90
euro).
Osoba pracująca na własny rachunek – jako działalność podstawowa
– płaci składki od swojego rocznego
wyniku finansowego, jednakże nie
mniejsze, niż dla kwoty 12.870,43
euro; i kwartalnie wynosi to 687,64
euro w pierwszym roku działalności.
Łatwo przeliczyć, że kwota ubezpieczenia wynosi około 23% wyniku

finansowego przedsiębiorcy. Jeżeli
płacone składki były za niskie,
ubezpieczyciel dokona tzw. „regularyzacji” po tym, jak uzyska informację o rzeczywistych dochodach
z FISKUSA. To się dzieje automatycznie. Jeśli zapłacone składki są
za wysokie, ubezpieczyciel zwróci
nadpłaconą kwotę lub zatrzyma na
poczet kolejnych składek.
Rejestrujący przedsiębiorstwo ma
do wyboru kilka kas ubezpieczeń
społecznych. Co do zasady nie różnią się one zbyt wiele, gdyż każda
podlega ścisłej kontroli organu
nadrzędnego, tj. INASTI. Zazwyczaj
„Okienko przedsiębiorcy” współpracuje z którąś z kas ubezpieczeń
społecznych i do niej nowy przedsiębiorca zostanie dopisany.
Pełną listę ubezpieczycieli można
znaleźć na stronie: http://www.inasti.be.
Warto zwrócić uwagę:
1. Niektóre z „Okienek przedsiębiorcy” oferują obsługę w języku
polskim.
2. Warto mieć ze sobą kartę obsługującą system BANCONTACT.
Wówczas nie będzie wstrzymywana procedura rejestracyjna do momentu zaksięgowania płatności. W
urzędzie nie można płacić gotówką.
3. Podczas wizyty w „Okienku przedsiębiorcy” należy podać datę rozpoczęcia działalności. Powinna to być
data wizyty lub data przyszła – nigdy
wstecz. Najlepiej jak jest skoordynowana z pełnymi kwartałami.
4. Rejestracja do VAT w Belgii, w odróżnieniu do tej w Polsce, jest również rejestracją do VAT UE. Można
więc bez dodatkowych formalności
kupować dobra w Polsce w ramach
dostarczenia wewnątrz-wspólnotowego, tj. bez VAT.
5. Warto jest jak najlepiej dopasować składki na ubezpieczenie społeczne do spodziewanego wyniku
finansowego przedsiębiorstwa. W
ten sposób można uniknąć późniejszych wysokich dopłat, wynikających z niedoszacowania wysokości
składek.
6. Co do zasady, numery belgijskich kodów klasyfikacji działalności NACE odpowiadają polskim
numerom. Można więc posiłkować
się listą w języku polskim.
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

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
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Przegląd
prasy
polskiej
Prezydent podpisał ustawę obniżającą wiek emerytalny
Ustawa obowiązywać będzie od 1
października 2017 roku. Ustalenie
tej właśnie daty spowodowane zostało m.in. sprawami technicznymi i
prawnymi. Chodzi o czas dla ZUS na
przygotowanie systemów informatycznych oraz wdrożenie procedury
zamówień publicznych.
„Ustawa przewiduje prawo obywatela do przejścia na emeryturę dla
kobiet w 60., mężczyzn w 65. roku
życia. Prawo, a więc coś, z czego będzie można skorzystać, ale nie będzie przymusu. Jeżeli ktoś będzie
chciał się zdecydować na przejście
na emeryturę, będzie mógł to zrobić.
Jeżeli będzie chciał pracować nadal,
będzie mógł pracować nadal (…)
Wybór pozostawiony jest każdemu
pracownikowi w zależności od tego,
jak widzi swoje dalsze życie, jakie
ma plany i czym chce się zająć” –
tłumaczył prezydent.
Prezydent Duda podkreślił, że podpisanie przez niego ustawy obniżającej wiek emerytalny to zrealizowanie jednej z głównych obietnic
wyborczych.
polskieradio.pl

Rejestr nieślubnych dzieci
Rząd chce nowelizacji ustawy, w
myśl której urzędnicy stanu cywilnego przy zgłaszaniu urodzeń dzieci będą mieli obowiązek pozyskać informację o stanie cywilnym matki oraz
ewentualnej dacie ślubu rodziców.
Chodzi de facto o sprawdzenie, czy
dziecko pochodzi z „prawego łoża”.
Informacje te mają zostać umieszczone w karcie urodzenia dziecka
i przekazane do Głównego Urzędu
Statystycznego. Rząd wprowadza
nowelizację ustawy, ponieważ od
prawie 2 lat po ostatnich zmianach
wzorów kart urodzeń tych informacji jest na tyle mało, że urząd nie jest
w stanie prowadzić wiarygodnych
badań i ankiet np. a propos śmierci

noworodków czy opieki okołoporodowej. Dlatego pragnie rozszerzyć
wzór karty i „wyciągnąć” od Polek
więcej danych. Dlaczego jednak
miałby interesować się stanem cywilnym matek (ojców już nie)? Tego
oficjalnie nie potrafi wyjaśnić nikt.
Od nowego roku rodzice będą
musieli podać w USC takie dane
jak liczba dzieci urodzonych przez
matkę (w tym żywo i martwo urodzonych), informacja o poprzednich ciążach i porodach (data poprzedniego
porodu, żywotność poprzedniego
dziecka), miejsce zamieszkania rodziców, oraz właśnie stan cywilny.
Istnieje obawa, że dane po prostu
gdzieś wyciekną i zostaną spożytkowane inaczej niż wyłącznie na
potrzeby GUS. Zrozumiałe jest, że
dla urzędników i dla przyszłych
zestawień GUS liczą się informacje o przebiegu porodu oraz stanie
zdrowotnym rodzącej i jej dziecka,
jednak zbieranie danych o kobietach bez podania wyraźnego ku
temu powodu jest już niepokojące.
Więcej, jest to wchodzenie z butami
w intymne życie obywateli.
Fundacja Panoptykon jest zaniepokojona faktem, że w uzasadnieniu
do projektu nowelizacji nie został
wyjaśniony cel zbierania tych danych, jak również nie wytłumaczono, dlaczego ojciec tych danych
podawać już nie musi.
pl.sputniknews.com
Student z Azji
wart więcej niż
ten z Polski
Za kilka lat ponad połowę studentów wyższych
uczelni mogą
stanowić obcokrajowcy. Takie
są spodziewane
efekty nowego
algorytmu finansowania szkół
wyższych, który
wejdzie w życie 1
stycznia 2017 r.
Uczelnie dostaną trzykrotnie
wyższą dotację
na naukę cudzo-

ziemca, który przyjedzie nad Wisłę
na cały, pięcioletni cykl kształcenia,
niż na Polaka. „Ministerstwo Nauki
i Szkol-nictwa Wyższego zapłaci zań
trzykrotnie więcej, czyli np. 30 tys.
zamiast 10 tys. rocznie”.
Eksperci oraz same uczelnie do
pomysłu ministerstwa podchodzą
sceptycznie. Część mówi wprost: to
niezrozumiałe premiowanie tych
placówek, które już teraz z kształcenia cudzoziemców zrobiły niezły
biznes. Inni podkreślają, że więcej
pieniędzy na naukę obcokrajowców
będzie premiować przede wszystkim
słabe ośrodki akademickie.
fakty.interia.pl
Nadzieja dla chorych na stwardnienie rozsiane
Najnowsze rezultaty badań klinicznych wskazują, że lek ocrelizumab
jest skuteczny w powstrzymywaniu
dwóch form stwardnienia rozsianego – tzw. remitująco-nawracającej
oraz pierwotnie postępującej. O ile
dla tej pierwszej formy znane są leki (m.in. interferony), pozwalające
spowolnić postęp choroby, o tyle
w przypadku tej drugiej lekarze są
bezsilni. Chorzy po upływie pięciu-siedmiu lat od diagnozy wymagają
wózka inwalidzkiego.
Lek produkowany przez Roche to
tzw. przeciwciało monoklonalne.
Wiąże się z białkiem na powierzchni limfocytów B biorących udział
w procesie niszczenia otoczki mielinowej. W wyniku tego limfocyty
obumierają.
Wyniki prezentowane w „New
England Journal of Medicine” pokazują, że lek ten nieznacznie poprawił
stan chorych. W przypadku formy
remitująco-nawracającej (w badaniach wzięło udział w sumie 1656
pacjentów) około połowa doświadczyła słabszych lub ustępujących
rzutów choroby.
fakty.interia.pl

Źródło: www.fakty.interia.pl
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O nauce noszenia skarpet w Sejmie
Kancelaria Sejmu zorganizowała dla
swoich pracowników obowiązkowe
szkolenie z savoir-vivre pt. „Etykieta
w urzędzie”.
Zewnętrzna firma uczyła posłów
między innymi, jak powinna wyglądać „zadbana kobieta” i „zadbany
mężczyzna”. W tym punkcie omawiano dobór perfum, wygląd dłoni,
czy paznokci. Wymieniono także
najczęściej popełniane błędy przez
urzędników, na przykład „zbyt krótkie skarpetki”.
Kancelaria Sejmu za to szkolenie
zapłaciła 30 tys. zł. Ale to nie wszystko. Zakładając, że godzina pracy
pracowników Kancelarii kosztuje
podatników średnio około 37 złotych, do kosztów szkolenia dorzucić trzeba około 74 tys. zł. – Ponad
100 tys. zł. z pieniędzy podatników
na szkolenia związane z savoir-vivre.
„Angora”
Wirtualny policjant wystawia coraz więcej kar za brak OC
Ponad połowa kierowców jeżdżących bez obowiązkowego ubezpieczenia OC jest wykrywana bez
kontroli drogowej. Brak ważnego
ubezpieczenia OC wykrywa w swej
bazie Ubezpieczeniowy Fundusz
Walutowy i wysyła kierowcom wezwania do zapłaty.

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

Chodzi o tzw. wirtualnego policjanta.
To narzędzie kontroli, wypracowane
przez UFG, które wykrywa przerwy
w ubezpieczeniu. Kontrole odbywają się na podstawie ogólnopolskiej
bazy polis komunikacyjnych, czyli
danych Ośrodka Informacji UFG,
która zawiera informacje o sprzedanych polisach komunikacyjnych
i wypłaconych z nich odszkodowaniach.
W ten sposób w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 r. wykryto aż
ponad 63 proc. wszystkich ukaranych nieubezpieczonych. Dzięki temu do kasy UFG wpłynęło ponad 50
mln zł. To jedna piąta więcej niż rok
wcześniej.
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UFG szacuje, że po
polskich drogach
może jeździć ok. 90100 tys. samochodów bez polisy OC.
Od stycznia 2017 r.
za brak ważnej polisy OC właściciel
samochodu osobowego zapłaci aż 4
tys. złotych.
wiadomości.wp.pl
Konkurencja dla
in vitro?
Do Polski weszła
nowa „naturalna”
metoda pomagająca w poczęciu dziecka. W czerwcu,
w Katowicach urodzi się pierwsze
w Polsce dziecko poczęte metodą
AneVivo, która tym się różni od in
vitro, że do zapłodnienia dochodzi
w organizmie kobiety.
To specjalna metoda opracowana
przez szwajcarskich naukowców. Do
macicy wprowadza się kapsułę, w
której są komórki jajowe i plemniki.
Po upływie doby, jeżeli doszło do ich
połączenia, lekarz wyjmuje zarodek
i wszczepia go kobiecie.
Odmienność tej metody polega na
tym, że podczas zapłodnienia wewnątrz – jak twierdzą zwolennicy
– organizm kobiety lepiej przystosowuje się do
przyjęcia zarodka. Dzięki
temu jest większa szansa,
że zarodek się utrzyma i
dojdzie do ciąży.
AneVivo na świecie jest
reklamowana jako ta
„bardziej naturalna” od in
vitro, bo nie ma tu żadnej
ingerencji w samo zapłodnienie. – Dodatkowym
plusem jest także to, że
wszystko jest naturalne,
więc mogą skorzystać z
niej te pacjentki, które z
powodów światopoglądowych nie chcą się poddać in vitro
– zachwala nową metodę
embriolog.
„Rzeczpospolita”
Polskie miasto jest bardziej zanieczyszczone niż
Pekin, a mieszka w nim
tylko kilka tysięcy ludzi
Skała to miasto w województwie małopolskim,
położone 20 kilometrów
od Krakowa, które właśnie
zyskało międzynarodową
sławę. Swoją popularność
nie zawdzięcza jednak urokliwym zakątkom, a raczej
zanieczyszczonemu powie-

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

trzu, którym oddychają mieszkańcy
tego kilkutysięcznego miasta.
Skałę rozsławił dziennikarz Henry
Foy, który na łamach brytyjskiego
„Financial Times” napisał, że Polacy
oddychają najgorszym powietrzem
w Europie. Co więcej, miasto Skała
jest zanieczyszczone bardziej od
Pekinu, który uznawany był do tej
pory za stolicę smogu. W grudniu, w
powietrzu, które wdychali mieszkańcy tego miasta, stężenie szkodliwych
substancji wynosiło 979 mikrogramów na metr sześcienny. W tym
samym czasie w Pekinie było 737
mikrogramów na metr sześcienny.
Oznacza to, że poziom zanieczyszczeń w Skale przekroczył unijne
limity dwudziestokrotnie.
Zdaniem „Financial Times” miano
europejskiej stolicy smogu należy
się właśnie Polsce, ponieważ w zestawieniu 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast znalazły się aż 33 polskie miejscowości
– tak wynika z raportu Światowej
Organizacji Zdrowia. Winna jest
energetyka oparta na spalaniu węgla i braku działań rządu w sprawie
rozwoju ekologicznych rozwiązań.
zetchilli.pl
Opracowała: Katarzyna Frankowska

Smog nad Krakowem. Źródło: www.zetchilli.pl
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23 lutego – Ogólnopolskim Dniem
Walki z Depresją
Według Światowej
Organizacji Zdrowia
(WHO), depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą świata, a w 2020 roku
przesunie się na miejsce
drugie, tuż za chorobami
układu krążenia.
Może dotknąć każdego z
nas, ponieważ jest splotem
różnych czynników. Jednak
kobiety dotyka 2-3 krotnie częściej niż mężczyzn.
Zwłaszcza teraz, w okresie
przedwiośnia, kiedy zapasy
substancji odżywczych w
organizmie kończą się, brakuje światła słonecznego, a
dni są pochmurne i wietrzne, wielu z nas odczuwa nieprzyjemne objawy.
Nie rozumiemy ich, niepokoją nas. Zadajemy sobie py- Źródło: www.abc-depresji.pl
tanie” Co się ze mną dzieje?
- uczucie braku miłości ze strony
Jeżeli oprócz smutku odczuwasz: najbliższych
- uczucie ciągłego zmęczenia, bóle
- brak energii, apatię
- lęk, niepokój, napięcie, rozdrażnie- głowy, dyskomfort w brzuchu, zaparcia
nie
- brak koncentracji, pogorszenie - brak apetytu i chudnięcie lub odwrotnie: zwiększony apetyt i przypamięci
- problemy z zasypianiem, budzenie rost masy ciała
się w nocy lub nadmierną senność - niechęć do aktywności seksualnej
- niechęć do wstawania z łóżka - obniżone libido,
i wykonywania czynności, które - możesz sądzić, że masz depresję.
wcześniej nie sprawiały Ci żadnego
Jak sobie pomóc w takiej sytuacji?
problemu
- brak chęci do jakiegokolwiek dzia- 1.Uzupełnij dietę w składniki aktywne, które korzystnie wpływają
łania
na zdrowie psychiczne człowieka.
- poczucie niskiej wartości
Ogromną rolę w tej
dziedzinie przypisuje się Niezbędnym
Nienasyconym
Kwasom Tłuszczowym (NNKT)
typu Omega 3.
Preparat Omega – 3
concentrate zawiera 600 mg koncentratu oleju rybnego
pochodzącego z
łososia, w tym EPA
i DHA w odpowiedniej proporcji,
bardzo istotne we
właściwym rozwoju
układu nerwowego.
Podstawową przyczyną powstawania
Źródło: www.wyborcza.pl
depresji jest du-

ży niedobór serotoniny w
mózgu. Serotonina nazywana jest często hormonem
szczęścia.
W produkcie Rhodiolin
znajduje się koncentrat różeńca górskiego (Rhodiola
rosea) oraz cynk. Wykazano,
że stosowanie preparatów z
Rhodiola rosea, zawierających aktywną rozawinę i
salidrozyd, zwiększa poziom
serotoniny w mózgu, co w
konsekwencji eliminuje
objawy depresji.
W badaniach przeprowadzonych na ludziach, którym
podawano Rhodiola rosea,
zaobserwowano poprawę
samopoczucia i sprawności
intelektualnej.
Ponadto warto zadbać o odpowiednią ilość kwasu foliowego, witamin z grupy B
(np. Stress Management), magnezu
(np. MagneZi B6, Strong Bones) w
organizmie.
2. Unikaj sytuacji stresujących.
3. Spotykaj się z przyjaciółmi i
rozmawiaj z nimi o swoich problemach.
4. Zadbaj o odpowiednią porcję
światła w swoim otoczeniu.
5. Nie bierz sobie „zbyt dużo na
głowę”.
6. Zwiększ aktywność fizyczną np.:
spacer, gimnastyka, aerobik, w zależności od grupy krwi.
7. Sprawiaj sobie drobne przyjemności.
8. Unikaj alkoholu, bardzo łatwo
popaść w uzależnienie.
Jeżeli wyczerpiesz wszystkie możliwości, zawsze możesz udać się po
poradę do psychoterapeuty.
Pamiętaj!!!
Żyj pełną piersią, ciesz się życiem,
bo jest zbyt piękne, aby go nie zauważać.
Jolanta Kaczan – dietetyk
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO IM. GEN. ST. MACZKA PRZY
AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Szanowni państwo,
Zapisy na rok szkolny 2017/2018 rozpoczynają się od dnia 1 marca 2017 r. i trwają do 30 maja 2017 r.
Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2017 ukończony siódmy rok życia.
Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego na stronie internetowej
szkoły www.szkolapolska.be (zakładka zapisy uczniów).
W ciągu dwóch tygodni po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego otrzymacie państwo, na podany w kwestionariuszu adres mailowy, potwierdzenie rejestracji ucznia oraz informację o dacie zebrania z rodzicami.
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 0475 96 51 58 lub mailowo, pisząc na adres:
spk.antwerpia@gmail.com

Podziękowania za akcję
„Świąteczna paczka”
Jedna z rodzin hojnie obdarowanych paczkami, przygotowanymi przez naszych uczniów oraz ich rodziców w ramach grudniowej akcji „Świąteczna
paczka” w naszej szkole, przesłała gorące podziękowania.
Dzieci, które otrzymały prezenty, zapragnęły wyrazić
swoją wdzięczność wszystkim
darczyńcom, dlatego samodzielnie przygotowały kartkę,
którą tu prezentujemy.
Z naszej strony również serdecznie dziękujemy uczniom i
ich rodzicom za udział w akcji
„Świąteczna paczka”. Dzięki
WAM i Waszemu ogromnemu sercu obdarowane dzieci
mogły mieć wspaniałe Święta.

Od wojny do zwycięstwa, 1939-1989 – wystawa w Ambasadzie
RP w Brukseli
21 stycznia 2017 r. uczniowie klas piątych i szóstych naszej szkoły udali się do stolicy Belgii, aby obejrzeć tam
wystawę zatytułowaną: „Od wojny do zwycięstwa, 1939-1989”. Przygotowana została ona przez Instytut Pamięci
Narodowej i prezentowana była przez Ambasadę RP w Brukseli.
Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem zagłębili się w lekturę znajdujących się na ekspozycji listów i dokumentów, opowiadających o losach Polski
podczas ostatniego stulecia, począwszy od 1939 r. –
sowiecko-hitlerowskiej okupacji, – aż po rok 1989 i
zwycięstwo Solidarności. Z ciekawością oglądali również zdjęcia prezentujące najistotniejsze wydarzenia
z tego okresu.
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Wyszperane z sieci

55 (!) zachowań, które powtarzasz bezwiednie,
wychodząc na człowieka bez ogłady
Zrobiłam sondę wśród kilkudziesięciu osób i zadałam wszystkim
jedno pytanie: „Jakie drobne zachowania u ludzi sprawiają, że skacze
ci ciśnienie i bierzesz człowieka
(za przeproszeniem) za chama?”.
Reakcje? Najczęstsza: „Przecież
to temat rzeka!”. W sumie zebrałam 55 takich „drobnych” zachowań. Najgorsze jest to, że kilka
z tych rzeczy zdarza mi się robić
bezwiednie samej. Wam nie? To
przeczytajcie.
Zacznę od zbesztania siebie, żeby
dodać Wam odwagi w autokrytyce.
Nagminnie zdarza mi się rozmawiać
przez telefon w środkach komunikacji miejskiej. Wprawdzie staram się
mówić cicho i raczej skrótowo, ale
rozmawiam.
Czasem „wiszę” na komunikatorach, przez co mam zwolnioną reakcję np. w kolejce w sklepie. O takiej babie jak ja – gdybym stała obok
– pomyślałabym „czy nie może jak
człowiek zrobić zakupów, a potem
napisać SMS”.
Zdarzyło mi się pomalować przy
biurku w pracy paznokcie lakierem
(na usprawiedliwienie dodam, że była 6 rano i na dyżurze siedział tylko
jeden kolega, który wyraził zgodę
na mój manicure) i zjadłam mężowi
ostatnie poświąteczne, karmelowe
ciastko, które wcześniej specjalnie
mu kupiłam, myśląc (niestety błędnie), że nie będzie jadł.
Wyjeść komuś ostatnie ciastko?
Pisać SMS-y w kolejce? Głośne rozmowy?
Potworność. Jeszcze gorsze jest to,
że lista zachowań, które sprawiają,
że w oczach innych wychodzimy na
prostaków, jest bardzo długa.
Wpadki i wtopy w bliskich relacjach
Podobno miłość jest ślepa, ale nawet
ona nie toleruje pewnych zachowań.
– Przeszkadza mi, gdy ktoś – nawet
bliski – próbuje zjeść mi coś z mojego talerza. Nie cierpię, gdy wylizuje
sztućce i palce – mówi 33-letni Piotr,
rysownik. Niestety nawyk brzydkiego jedzenia, to chyba jakaś pochodna szkolnego zwyczaju pod hasłem
„daj gryza”.

– Wkurza mnie, gdy
mój partner bez pytania wchodzi do łazienki, gdy w niej jestem.
Nieważne, że słucham
muzyki i robię pedicure. Długo uczyłam chłopaka, że mnie to drażni
– zwierza się Kamila,
która od kilku miesięcy
mieszka z chłopakiem.
Kiedy dziewczyna kończy rozmawiać przez
telefon, jej partner podpytuje automatycznie:
„Kto dzwonił?”. – Zero
prywatności. Czuję się,
jakbym znowu mieszkała z rodzicami – mówi.
Zawłaszczanie przestrzeni najbliższych to
częste przewinienie i
objawia się właśnie w
tzw. drobnostkach takich jak użycie nie swojego ręcznika
po kąpieli, zjedzenie wszystkiego z
lodówki, branie przedmiotów z miejsca X i odkładanie ich w miejsce Y.
Jeśli do tego dodać używanie nie
swoich kosmetyków, gdy nasze się
skończą i zaglądanie – nawet przez
ramię – do telefonu, to oznacza, że
savoir-vivre jest nam bardzo daleki.
– Przy bliskich bardzo często się
zatracamy, bo wiemy, że te osoby
najszybciej nam wybaczą. W domu
zdejmujemy maski, które zakładamy na zewnątrz – tłumaczy Piotr
Kłyk, ekspert savoir-vivre w Szkole
Dobrych Manier.
Domowe przewinienia
1. Podjadanie nie ze swojego talerza,
2. Wylizywanie sztućców,
3. Oblizywanie przy stole palców,
4. Wchodzenie do łazienki bez pytania,
5. Pytanie partnera po każdej rozmowie: kto dzwonił?
6. Używanie nie swojego ręcznika
po kąpieli,
7. Wyjedzenie zapasów z lodówki
i niezrobienie zakupów,
8. Branie przedmiotów z miejsca X
i odkładanie ich w miejsce Y,
9. Używanie nie swoich kosmetyków,
10. Zaglądanie do telefonu przez
ramię.

Źródło: www.polki.pl

Burak na zakupach
I choć na zewnątrz staramy się „pokazać”, to i tak bardzo łatwo wejść
komuś na odcisk. – Raz – nie cierpię, gdy w kolejce do kasy w sklepie
osoba za mną prawie się na mnie
kładzie. Dwa – gdy szturcha mnie
wózkiem, trzy – gdy przesuwa moje
rzeczy, żeby już wyładować swoje,
tak jakby to miało coś przyspieszyć.
Za granicą ludzie bardziej szanują
przestrzeń innych, u nas wchodzenie na drugą osobę jest na porządku dziennym – denerwuje się Ewa
z Warszawy. Potem ów delikwent
wpatruje się jeszcze z ciekawością,
gdy osoba przed nim wbija pin do
karty, a na końcu oblizuje palec,
aby potrzeć folię i łatwiej otworzyć
jednorazową reklamówkę.
Sklepowe top dziesięć najgorszych
klientów uzupełniają: osoby awanturujące się o miejsce w kolejce,
zwłaszcza gdy jest jedna do kilku
okienek; osoby rozmawiające przez
telefon przy kasie, ale też piszące
SMS-y (tu biję się w pierś); ci, którzy
stają w kolejce dla kobiet w ciąży, z
małymi dziećmi lub osób starszych
i mają pretensje, gdy taka osoba się
pojawi na horyzoncie; oraz klienci
niemówiący nic, ani dzień dobry, ani
dziękuję, ani do widzenia.
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Zakupowe grzechy
1. Pokładanie się na osobę przed
nami w kolejce do kasy.
2. Szturchanie wózkiem innych.
3. Przesuwanie nie swoich zakupów na taśmie w sklepie.
4. Wpatrywanie się w osobę kupującą przed nami, gdy ta wbija pin.
5. Oblizywanie palców, aby potrzeć
folię i łatwiej otworzyć jednorazową reklamówkę.
6. Awanturowanie się o miejsce w
kolejce.
7. Rozmawianie przez telefon przy
kasie.
8. Pisanie SMS-ów w trakcie zakupów.
9. Blokowanie kolejki w kasach dla
kobiet w ciąży, z małymi dziećmi
lub osób starszych.
10. Niemówienie kasjerom dzień
dobry, dziękuję, do widzenia.
Czy na pewno jesteś mile widzianym gościem?
Łatwo też polec w gościach, bo choć
może się wydawać, że odwiedzając
kogoś w domu, dostajemy pewien
kredyt zaufania i zaczynamy się
czuć swobodnie, to właśnie ten luz
może być zgubny. – Mam znajomą,
która zawsze czyści ubrania z miliona pyłków znajdujących się na
jej ubraniach i rzuca je na dywan.
Gotuję się, ale dzielnie to znoszę –
mówi Agata z Warszawy.
Trudnych gości miewa też Karolina
z Lublina: – Zdarzyło mi się i to nie
raz, że znajomi pytają, czy mogą
obejrzeć mieszkanie i robią to dość
szczegółowo, nawet zaglądając do
szaf. Odrębną kwestią jest zaglądanie do lodówki, sięganie po albumy
ze zdjęciami i dotykanie różnych pamiątek przywiezionych z wakacji – i
to wszystko bez pytania – mówi.
Dramat? A co powiecie na gości, którzy bez pytania odpalają elektrycznego papierosa albo upijają się tak,
że trzeba ich wynosić do taksówki,
narażając się na złośliwe komentarze sąsiadów.
– Wkurzają mnie też ludzie, którzy
na upartego pchają się w brudnych,
obłoconych butach do domu. Chcą
pozostać w butach, niech wezmą ze
sobą czyste na zmianę, nie mam nic
przeciwko – mówi Marcin, który ma
w domu parkiet i dywany. – Ostatnio
drażni mnie też fakt, że coraz więcej osób odbiera będąc w gościach
telefony i człowiek siedzi, i czeka,
aż znajomy zakończy czasem dość
długą pogawędkę – mówi. Zdarza
się, że spotkanie odbywa się przy
włączonym Facebooku.

Czy te pretensje są uzasadnione? –
W kwestii butów uważa się, że gospodarz nie powinien prosić gościa
o ich zdjęcie. Niemniej należy zachować zdrowy rozsądek. Jeśli osoba,
którą odwiedzamy ma piękne parkiety, nie zakładajmy szpilek, gdy
na dworze jest plucha, weźmy buty
na zmianę – mówi Piotr Kłyk, specjalista savoir-vivre. – Jeśli chodzi o
wszechobecny Internet i telefon, to
z Facebooka zdecydowanie należy
się wylogować, a rozmowę można
odebrać. Jeśli to pilna sprawa np.
zawodowa, należy przeprosić gości,
wyjść z pokoju, aby nie przeszkadzać
innym. A jeśli rozmowa może poczekać, powiedzieć, że oddzwonimy –
mówi Piotr Kłyk.
Zachowania źle widziane w gościach
1. Zaglądanie do szaf.
2. Otwieranie lodówki bez pytania.
3. Sięganie po prywatne albumy
innych ludzi ze zdjęciami.
4. Dotykanie różnych pamiątek
przywiezionych z wakacji.
5. Palenie elektronicznego papierosa w mieszkaniu.
6. Upijanie się do nieprzytomności.
7. Wchodzenie do domu w brudnych butach.
8. Korzystanie z Facebooka podczas rozmów ze znajomymi.
9. Prowadzenie rozmów telefonicznych w gościach.
10. Czyszczenie ubrań z pyłków i
zrzucanie ich na dywan.
Upiorny sąsiad
O dziesiątkę paskudnych zachowań u sąsiadów okazuje się być
jeszcze łatwiej, bo my mieszkańcy
doskonale wiemy, co nas
drażni. – Jestem zły, kiedy sąsiad puszcza drzwi,
choć widzi kątem oka, że
już nadchodzę. Nie może
przytrzymać? Tak bardzo
się spieszy? – wścieka się
30-letni Piotr. – Ten sam
sąsiad już dzień później
nie spieszy się aż tak,
żeby stać na środku z innym mieszkańcem i blokować środek chodnika.
Ponownie jednak jest
zabiegany, gdy trzeba by
było sprzątnąć odchody
po psie – mówi Piotrek.
Kiedy to opowiada, przed
oczami mam co najmniej
trzech takich sąsiadów.
A tych, którzy nie sprzątają po psach, znacznie
więcej. Pewnej zimy wypowiedziałam im nawet
wojnę i pofarbowałam
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psie kupy sprayem na czerwono.
Tak na marginesie, podziałało.
Nie zawsze udaje się jednak wywalczyć coś w sąsiedztwie. – Jeden
sąsiad notorycznie wietrzy klatkę
schodową (a dokładnie same schody), zupełnie bez potrzeby. Po prostu
schodzi na dół i otwiera okno – mróz,
nie mróz – otwiera. Inni sąsiedzi
wchodząc na górę je zamykają. I tak
w kółko – mówi Kinga, mieszkanka podwarszawskiej miejscowości.
U Agnieszki jest jeszcze ciekawiej,
bo jeden z sąsiadów otwiera okna i
zakręca grzejniki.
Na czarną sąsiedzką listę trafiają też
ci, którzy w sobotę rano otwierają
szeroko balkon i włączają ulubioną
(i miłą tylko dla ich uszu) muzykę;
także ci, którzy regularnie trzepią
innym pod oknami dywany o dziwnych (bardzo wczesnych) porach;
ale też sąsiedzi mający skłonność
do palenia, picia i hałasowania pod
innymi oknami.
To wkurza sąsiadów:
1. Zatrzaskiwanie drzwi przed nosem.
2. Blokowanie środka chodnika
na patio.
3. Pozostawianie psich odchodów.
4. Wietrzenie klatki niezależnie od
potrzeb.
5. Zakręcanie grzejników na klatce.
6. Włączanie głośnej muzyki.
7. Trzepanie dywanów o świcie.
8. Palenie pod oknami.
9. Picie na terenie osiedla.
10. Hałasowanie o każdej porze
dnia i nocy.

Źródło: www.media2.pl
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W mieście jak w dżungli
Ten brak wychowania
przenosi się z domu na
osiedla, aż w końcu w całej okazałości widać go w
mieście. – Nienawidzę jak
ludzie plują na ulicach.
Ileż to razy cudem odskoczyłam z linii strzału!
Zbiera mi się na wymioty
na samą myśl – punktuje
Ania. – Czasem widzę, jak
facet pozostawia dziewczynę lub kumpla i skręca gdzieś w bok za potrzebą. To jest dramat i o tym
powinno się mówić. Jak
można w XXI wieku chodzić sikać w krzaki?! Albo
co gorsza pod murek?! –
wkurza się Ania.
Opowiada też anegdotę z
randki znajomej. – Wybrała się na
trzecią randkę z kolegą z korporacji.
Elegancki, szarmancki mężczyzna
nagle w trakcie spaceru poszedł w
krzaki. Kiedy wrócił, wyjął z zaparkowanego niedaleko auta mydło w
płynie i poprosił znajomą, aby polała
mu ręce wodą z butelki. Powiedział,
że wie, że są faceci, którzy nie myją
rąk po sikaniu, ale on nie lubi braku
higieny. Znajoma wróciła w szoku
po tym spotkaniu, kolejnych randek
nie było – opowiada Ania. W mieście
drażnią ją jeszcze ludzie palący na
przystankach.
Z kolei Marcina wkurzają pasażerowie komunikacji miejskiej. – Nie
dalej jak dziś jechałem autobusem,
pełno ludzi, a młoda dziewczyna,
trzyma torbę na siedzeniu. Musiałem
dać jej do zrozumienia, żeby zdjęła.
A powinna to zrobić sama z siebie.
Przy takim tłoku rano to oczywiste,
że ktoś chce usiąść – mówi Marcin,
dodając że nie cierpi, gdy ktoś trąca
go też plecakiem.
Wkurzają też pasażerowie, którzy
blokują drzwi (bo zaraz wychodzą),
stoją na środku ruchomych schodów (choć nie jest tajemnicą, że należy stanąć po prawej stronie, aby
po lewej było przejście dla osób,
które się spieszą), dopalają papierosa tuż przed wejściem do tramwaju (wchodząc do środka jeszcze
w chmurze dymu), słuchają głośno
muzyki (tak, że nawet słuchawki nie
pomagają) i maszerują po ścieżkach
rowerowych (wciąż dziwiąc się, że
rowerzyści doczekali się własnych
pasów ruchu).
Książkę można by napisać też o historiach związanych z parkowaniem
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po chusteczkę i wydmuchałam nos.
Znajomy z Turcji
poderwał się i odszedł do baru pod
jakimś pretekstem. Wtedy dowiedziałam się, że w
Turcji publiczne
wydmuchanie nosa jest tak samo
źle widziane jak w
Polsce dłubanie w
nim.
Z kolei Włosi wyczuleni są na to,
gdy ktoś tuż po
wspólnej biesiadzie przy stole podrywa się do zmywaŹródło: www.podroze.onet.pl nia. Odczytywane
jest to jako kow mieście. – Pozwolę sobie na jed- munikat: nie smakowało, źle się
ną anegdotę dotyczącą wyraźnie bawię, pozmywajmy i chodźmy do
oznakowanych prywatnych miejsc domu. Chcąc wkurzyć Szweda lub
parkingowych dla mieszkańców Holendra wystarczy stosować się do
mojego osiedla, które sąsiaduje ze polskich zasad i dreptać po ścieżsklepem. Nie ma dnia, żeby ktoś kach rowerowych, a nie chcąc przynie zaparkował na tym prywatnym jaźnić się z Brytyjczykami proponuję
miejscu, a później nie tłumaczył się blokować ich pas szybkiego ruchu
głupio: „Ja tylko na chwilę”. Pytam na schodach w metrze. Bardzo źle
ja ich wtedy: Czy gdybym ja panu widziani – we Włoszech, na Malcie
wjechała na podwórko, tylko na czy w Grecji – są także turyści, któchwilę, bo u sąsiada na podwórku rzy w plażowych strojach chcą wejść
już nie ma miejsca, to byłby pan do restauracji. Z brakiem elegancji
zadowolony? Wtedy zapada cisza – tubylcy walczą na wszelkie sposoby:
mówi Kinga.
od tabliczek informacyjnych po wyproszenie z knajpy.
Koszmar w mieście:
1. Plucie na ulicy.
Zdaniem eksperta większości wpa2. Sikanie w krzakach lub pod
dek da się uniknąć. – Kluczem do
murkiem.
odpowiedniego zachowania jest
3. Zajmowanie torbą miejsca w
jedno słowo, empatia. Zanim cokolśrodkach komunikacji miejskiej.
wiek zrobimy, powinniśmy zapytać
4. Trącanie plecakiem innych.
siebie: jakbym się czuł, gdyby dru5. Blokowanie drzwi do autobusu,
ga osoba zachowała się tak wobec
tramwaju lub metra.
mnie jak dziś ja? – wyjaśnia Piotr
6. Stanie po lewej stronie schodów
Kłyk, ekspert savoir-vivre w Szkole
ruchomych i utrudnianie przejścia.
Dobrych Manier. Jedna odpowiedź,
7. Dopalanie papierosa tuż przed
a tak wiele zmienia.
wejściem np. do tramwaju.
8. Słuchanie głośno muzyki.
9. Spacerowanie po ścieżkach roŹle widziane za granicą:
werowych.
1. Oczyszczanie nosa w towarzy10. Parkowanie samochodem na
stwie (Turcja).
miejscach przeznaczonych dla
2. Chodzenie po ścieżkach roweromieszkańców.
wych (Szwecja, Holandia).
3. Blokowanie schodów ruchoPolak-turysta jedzie na wczasy
mych (Wielka Brytania).
Dość łatwo zrobić z siebie buraka 4. Wchodzenie w kostiumie kąza granicą i to nie tylko z powodu pielowym do restauracji (Włochy,
nadmiernego leżakowania na słoń- Malta, Grecja).
cu. Sama zaliczyłam jedną z najwięk- 5. Sprzątanie ze stołu tuż po biesiaszych wtop w życiu na wakacjach w dzie (Włochy).
Turcji, gdy po kilku dniach picia zimnej wody w upał, mocno się przeziębiłam. Kiedy wyszłam ze znajomymi
Jolanta Korucu,
do kawiarni, w potrzebie sięgnęłam
natemat.pl
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Z bloga wesołej emigrantki

Gdy pies ci pomaga dokopać się do asfaltu,
czyli za co nie lubię zimy.
„Zima lubi dzieci najbardziej na
świecie.
Dorośli mi mówią - Nie wierzę.
Dzieci roześmiane stawiają bałwana,
a dorośli stawiają kołnierze.”
Ile prawdy kryje się w słowach tej
piosenki dla dzieci, którą kiedyś w
moich dziecięcych czasach śpiewała
Majka Jeżowska.
Jako mały i trochę większy smrol
uwielbiałam zimę. Pierwszy śnieg,
nawet jeśli była to zaledwie z lekka
przypudrowana trawa, wzbudzał
wręcz euforię. Od razu trzeba było gnać na pole, by zobaczyć ten
cud natury z bliska. (Tak u nas na
Podkarpaciu godo się: „na pole” i
wcale nie chodzi o to, że idziemy
do żniw czy orki).
Jak nawaliło tyle śniegu, że nie dało
się przez tydzień do wsi wjechać ani
z niej wyjechać, dla nas, dzieci, to była frajda niesamowita. Wyciągaliśmy
narty, sanki, napychaliśmy worki po
nawozach sianem i ciągnęliśmy to
wszystko na najbliższą albo i dalszą
górkę. Czasem i 2-3 km szliśmy z
tym majdanem po zaspach by sobie
pozjeżdżać. Testowaliśmy też jazdę
na byle czym, czyli np. plastikowych
i metalowych miskach. Plastikowe
zwykle się rozwalały po pierwszym
skoku przez kretówkę. Metalowe
za to sunęły jak szalone, ale lubiły
wpadać w korkociąg i nie dawało się
nimi sterować.
Babcia kiedyś podrzuciła nam pomysł z nieckami – takie drewniane
korytko, w którym drzewiej zarabiało się ciasto albo kąpało dzidziusie,
no a nasza babcia zjeżdżała w nich
z górki. Znaleźliśmy takie cuś w starym domu i dawaj na górkę. Sunęło
nieźle i zabawa była przednia… przynajmniej do czasu, gdy niecka pękła na pół. Nieźle zjeżdżało się też
na starej ceracie – ze stromej górki
szła jak przeciąg… tylko zadek się
okropnie obijał na nierównościach.
Wspominam, że największą radochą
była ganiać po polu w śnieżycę, gdy
padał gęsty śnieg, wiał silny wiatr
i nie było widać dalej niż na metr.
Po powrocie do domu policzki miały
kolor dojrzałego czerwonego jabłka.

Poza zjeżdżaniem z górki świetne było też budowanie domków ze śniegu.
Koło domu mieliśmy zwykle ogromne zaspy, wyższe niż my sami. Gdy w
nich wykopaliśmy łopatami z boku
dziury – czasem tata nam pomagał
– mieliśmy domek na co najmniej
kilka dni, dopóki nie zasypało od
nowa lub nie zaczęło topnieć i się
zapadać. Potrafiliśmy oboje z bratem
pół dnia w tym śniegu przesiedzieć
i się bawić. Nie przeszkadzało, że rękawiczki i kombinezon przemokły,
że dłoni i twarzy się prawie nie czuło.
Leżeliśmy w śniegu, turlaliśmy się,
czasem oczywiście jedliśmy śnieg
(doświadczenia z roztapianiem
śniegu w szklance, by zobaczyć, jaka
brudną wodę się otrzyma, wcale a
wcale nas przed tym nie powstrzymywały).
Niezłą zabawą było też zwalanie sopli z dachów. Niektóre miały i pół
metra długości, a grubsze były niż
nasze ręce. Ale fajnie się tłukły przy
spadaniu na zmrożoną ziemię.
No i jeszcze wojny na śnieżki, i lepienie bałwanów. Gdy chodziliśmy już
do średniej szkoły, za punkt honoru
uznawaliśmy ulepienie chociaż jednego bałwana w ciągu zimy, ale nie
byle jakiego, tylko takiego, którego

resztki doczekają do pierwszych wiosennych kwiatów.
Jak się robi takiego bałwana? –
Proste! Musi być mokry śnieg, nie
żaden puch. Pierwszą kulę toczy
się dotąd, aż dwóch nastolatków
będzie ją w stanie toczyć. Czyli powinna sięgać mniej więcej do pasa
albo co najmniej do uda. Drugiej nie
powinno dać się podnieść we dwóch
(czy dwoje). Na pierwszą kulę wtacza się drugą po desce. Trzecia musi
być mniejsza, jak na bałwanią głowę
przystało. Wkłada się ją na górę z
jakiegoś podestu – skrzynia, pień
itp. Kapeluszem u nas była zwykle
wielka metalowa balia – wiaderko
na naszym bałwanie wyglądałoby
jak kubeczek na naszej głowie, czyli
bez sensu. Nasz bałwanek miał też
zwykle wadę wzroku i brat robił mu
okulary z grubego drutu.
A ludzie mówili: „że też wam się
chciało”. – Pewnie, że nam się chciało, wszak to świetna zabawa. Choć
rozumiem, że wielu nastolatków
wolało poświęcić swój cenny czas
na oglądanie 150. odcinka serialu
Pokolenie albo na próbowanie fajek
w jakimś śmierdzącym przystanku
autobusowym. Każdy robi to co lubi :-) My lubiliśmy się wygłupiać. Oj
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tam LUBILIŚMY. Ja lubię do dziś i
jakby było dostatecznie dużo śniegu,
poszłabym robić bałwana razem z
dziećmi albo i bez nich. Nie pogardziłabym też jazdą na worku po nawozach albo na sankach-plastikach.
Ostatnio jeździłam jak dziewczyny
były małe, bo na białe szaleństwo
nigdy nie jest za późno. Najlepszą
porą na jazdę na sankach i workach
oczywiście jest noc i wcale nie dlatego, żeby ludzie nie widzieli jak
stara łupa się bawi, ale po ciemku
jest większa radocha, bo nie widać,
gdzie się jedzie.
A kuligi za traktorem? To był czad.
Tata odpalał traktor, wydzieraliśmy
stare konne sanie i przypinaliśmy je
do traktora, a za nimi małe zwykłe
sanki. Potem jechaliśmy po ciotkę
i kuzynów, po drodze zabieraliśmy
sąsiadów. Po drodze jeszcze czasem
kilka przypadkowych osób się doczepiało. Śmiechu, wrażeń i zabawy było co niemiara. A to się ktoś
wywrócił, a to komuś się sznurek
urwał i połowa kuligu została z tyłu,
po czym pędzili na złamanie karku
by się na nowo doczepić, a to ktoś
spadł z sanek.
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• narąbać drzewa, żeby było czym
zapalić
• kupić węgiel lub zapłacić (dużo!)
za prąd, gaz do ogrzewania
• marznąć, bo nie ma pieniędzy na
ogrzewanie
• pójść po zakupy w zawieruchę lub
w ślizgawicę
• ogarnąć gospodarstwo
• pójść do pracy lub szkoły
• czekać na pociągi lub (przeważnie
spóźnione) autobusy
• skrobać co rano szybę w samochodzie
• odśnieżać drogę
• iść przez zaspy kilka kilometrów
• jechać rowerem po lodzie lub zaspach, czy w śnieżycę
* zmieniać opony na zimowe

stopnie w domu mnie zadowala –
choć w tym momencie, mimo owych
23 na termometrze, siedzę w polarze, wełnianych skarpetach i pod
kocem), ubieranie tych wszystkich
warstw ubrań przed wyjściem z domu i rozbierania się po przejechaniu
5 km, jazda po oblodzonej drodze,
kiedy każde hamowanie kończy się
obrotem o 180 stopni, a często też
zaliczeniem gleby, czyli rozbiciem
siedzenia i podarciem portek oraz
kurtki (o łokciach i kolanach nawet
nie wspominam); potem marznięcie
w oczekiwaniu na pociąg czy autobus, piekące dłonie, którym mróz i
wiatr szkodzi o wiele bardziej niż te
wszystkie środki chemiczne w których paćkam się na co dzień.

• kupić buty, czapki, rękawiczki, buty, kurtki zimowe dla siebie i dzieci
• myśleć o uszczelnianiu okien i
drzwi
• marznąć w pracy, bo nie każdy pracuje w dobrze ogrzewanym miejscu
Powyższe problemy raczej rzadko
zaprzątają głowę dzieci czy młodzieży, zaś dorosłych i owszem. I pewnie
dlatego my, dorośli, zwykle nie przepadamy za zimą.

Belgia – ku mojej wielkiej radości,
której dzieci zdecydowanie nie podzielają – jest krajem, gdzie zima,
jaką poznałam w Polsce, się nie
zdarza. Skutek jest taki, że jak przychodzi kilka dni zimopodobnych,
ludzie mają wiele problemów.

Teraz na Podkarpaciu modne
są kuligi konne. Też fajne, ale to
dla bardziej poukładanych ludzi.
Prawdziwy świr na takim kuligu się
nudzi jak mops.
No i jest jeszcze jedna atrakcja zimowa, która wyjątkowo rzadko się
zdarzała. Gdy zimą zaczynało padać,
nam się marzyło, żeby to zamarzło,
bo wtedy byłoby porządne lodowisko. Najlepiej, żeby potem nie padał
śnieg, bo zamiatanie lodowiska jest
męczące.
Ostatni idealny rok, jaki pamiętam,
był w grudniu 2002. Wtedy urodziła
się Najstarsza. Przez 2 tygodnie było po 20 stopni mrozu i zero śniegu.
Lodowisko jak marzenie, ale niestety, baba po cesarce nie mogła pójść
na łyżwy i to nie było wcale fajne.
W Belgii, w każdym większym mieście mamy lodowisko i można iść
bez problemu, ale my o takich atrakcjach mogliśmy tylko pomarzyć.
Tak właśnie widzą zimę dzieci, młodzież, narciarze i inni miłośnicy śniegu, którzy MOGĄ ale NIE MUSZĄ.
Trochę... CAŁKIEM inaczej patrzy
się na zimę, gdy się MUSI:
• napalić w piecu, żeby było w domu
ciepło

Nie zaprzeczam, że bardzo chętnie
poszłabym dziś na sanki, na łyżwy,
ulepiła bałwana, mimo że mam
czterdziechę na karku, bo na dobrą
zabawę człowiek nigdy nie jest za
stary.
Jednak wolę się obejść bez tych
atrakcji, jeśli muszę przy tym akceptować takie rzeczy jak marznięcie (zmarzluch jestem i dopiero 23

Teraz właśnie tak troszkę zimą powiało i… TRAGEDIA!!!
Z powodu braku prawdziwych zim,
rzadko kto się fatyguje zakładaniem
opon zimowych. Więc jak troszkę
podmrozi lub podśnieży, na drogach
zaczyna się hard core.
Większość ludzi jeździ powolutku,
wielu zostawia samochód pod domem i przesiada się na transport
publiczny, a ci, co mają trochę mniej
wyobraźni, jeżdżą potem poobijanymi samochodami.
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hamowanie to butami, a ja jeżdżę
ostatnio męskim rowerem z ramą,
bo tylko taki mi się ostał.
Droga hamowania butami przy
prędkości pieszego to jakieś 50m
– gdyby kogo interesowało. Udało
mi się wyhamować przed dołami w
asfalcie i przed skrzyżowaniem, co
prawda około 100 stopni w stosunku do pierwotnego kierunku jazdy,
ale wciąż na nogach a nie na pupie.
Cieplutko jednak się zrobiło, a tu
jeszcze 7 kilometrów było do celu.
Na szczęście po dwóch następnych
się okazało, że tam już solniczki rano
przejechały i lód był tylko w niektórych miejscach. Spóźniłam się tylko
5 minut. Uff!

Belgowie nie mogą uwierzyć, że ktoś
może przeżyć temperaturę minus 25
stopni, bo tu minus 10 to już niezły
mróz. Jednak trzeba w tym miejscu
wspomnieć, że przy takiej wilgotności powietrza faktycznie mogłoby to
być śmiertelne. Wczoraj na ten przykład było tylko minus 4 stopnie rano, ale mnie się wydawało, że jest z
10 mrozu. Ale cóż, przy wilgotności
powietrza 85% wydaje się o wiele
zimniej.
My też jesteśmy do zimy nieprzygotowani kompletnie. Dziś troszkę
poprószyło śniegiem i Młody rano chciał pędzić pomacać śnieg.
Dopiero wtedy skonstatowaliśmy,
że nie ma co mu dać do ubrania na
tę okoliczność.
– Nie ma butów zimowych, bo po co
mu buty zimowe? W szkole są raczej niezbyt praktyczne, bo przecież
w Belgii nie zmienia się obuwia, a
siedzenie 8 godzin w ocieplanych
butach nie jest zbyt dobre dla zdrowia. Ma tylko adidasy i kalosze.
– Nie ma kombinezonu. Bo po co
kombinezon, jak tu nie ma śniegu?
– Nie ma grubych rękawic. Bo po co
grube rękawice, skoro nie ma zimy?
Myślałam nawet o wyprawie na sanki w Ardeny, ale:
– nie mamy opon zimowych (znaczy
mamy z poprzedniego sezonu i to
funkiel nówka, ale na Zafirkę nie
pasują),
– nie mamy kombinezonów ani butów zimowych (na obcasach raczej
na sanki się nie nadadzą),
– nie mamy grubych rękawic,
– nie mamy sanek, nart, ani niczego

innego, na czym można zjeżdżać z
górki.
Postanowiliśmy więc, że w lecie
skompletujemy wszystkie gadżety
z oponami zimowymi włącznie. Póki
co, pozostaje nam basen i ewentualnie lodowisko, choć lodowiska to
mam dość po minionym tygodniu.
We wtorek na drodze mieliśmy tak
zwaną szklaneczkę, czyli istne lodowisko. Miałam do przejechania 10
km w jedną stronę, więc wyszłam
10 minut wcześniej niż zwykle,
biorąc poprawkę na wolną jazdę i
ewentualne wywrotki. Dojechałam
bez szwanku, ale w
jednym miejscu było cieplutko, aż mi
całe plecy ścierpły.
Sunęłam jak szalona jakieś 7 km/h,
czyli ślimaki mnie
wyprzedzały, ale
jak zobaczyłam
na skrzyżowaniu
z prawej auto (a
tam NIGDY nic
nie jeździ!), to miałam przez dobre
kilka nanosekund
zagwozdkę, co zrobić z tym fantem.
Każdy, kto jeździł
kiedykolwiek rowerem po lodzie, wie,
że dopóki się jedzie,
to można i 30 na godzinę popylać, ale
użycie hamulca w
99% kończy się glebą. Jedyne słuszne

Za to po robocie oddałyśmy się z koleżanką wielkiemu nicnierobieniu.
Znaczy robiłyśmy kawy, herbaty,
żarłyśmy ciasteczka i przedyskutowałyśmy trochę ważnych dla ludzkości spraw typu: dlaczego zawodowa
sprzątaczka musi mieć bałagan w
domu? Dlaczego nieistniejącego
maila nie da się wysłać smsem? Co
facet wie o dziurach? I wiele, wiele
innych aspektów życia codziennego
o których we dwie mogłybyśmy niezłe epopeje napisać i pewnie kiedyś
się za to zabierzemy.
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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Wirus – wróg publiczny nr 1
Hasło: grypa, ptasia grypa, świńska grypa, wywołuje u wielu ludzi
strach i niepewność. „Czy dotknie
w tym roku także mnie?”.
Mając na uwadze aktualność tematu, warto dowiedzieć się czegoś
więcej o patogenach, które wywołują nie tylko różne rodzaje grypy, ale
także wiele innych niebezpiecznych
chorób. Tymi szczególnie
groźnymi czynnikami
chorobotwórczymi są wirusy.

• wiąże się z błoną komórkową i
wnika w całości lub tylko jego rdzeń
do środka komórki,
• dochodzi do powielania kopii wirusa a następnie do ich dojrzewania,
• gotowe wirusy są zdolne do opuszczenia wnętrza komórki, doprowadzając często do jej rozpadu,
• następuje zakażenie kolejnych
komórek.

Słowo virus w dosłownym
tłumaczeniu z jęz. łacińskiego oznacza truciznę,
jad, mazistą, gęstą, trującą
substancję.
Wirusy nie potrafią rozmnażać się poza żywymi organizmami. Muszą
wniknąć do komórek gospodarza, aby mogły się
powielić. Proces ten odbywa się zawsze kosztem
zakażonego organizmu.
Wirusy, to pasożytnicze
formy życia. Zakażają nie
tylko organizmy roślinne Źródło: www.ostropestplamistyblog.files.wordpress.com
i zwierzęce, ale mogą także infekować bakterie.
Niektóre wirusy potrafią przetrwać
w organizmie przez długie lata nie
Wirusy są wszędobylskie i niewrażli- wywołując żadnych widocznych
we na działanie niskich temperatur. oznak chorobowych.
Zdecydowanie gorzej znoszą wyso- Sprawny układ odpornościowy pokie temperatury, dlatego gotując trafi sobie poradzić z intruzami nie
potrawy jednocześnie chronimy dopuszczając do ich szkodlisię przed zakażeniem wirusami. wej działalności. Gorzej to wyOrganizm też o tym wie, dlatego gląda, jeśli układ immunolopodnosi temperaturę ciała w czasie giczny nie działa prawidłowo.
infekcji. Ciepło pobudza układ im- Okresowe osłabienie układu
munologiczny i umożliwia mu elimi- odpornościowego, depresja,
nowanie bardziej zaawansowanych zmęczenie, brak snu powoi agresywnych form choroby – nie dują, że na ustach wielu osób
zbijajmy zatem temperatury od razu pojawia się opryszczka. Wirus,
lekami, bo stajemy się bezbronni.
który w utajeniu „siedział” sobie w organizmie, wykorzystuWirus, aby się powielać, musi wnik- je ten fakt i wykazuje wzmożonąć do komórki gospodarza, tam wy- ną aktywność.
korzystuje jego materiał genetyczny
do budowy własnych kopii. W inte- Wirus opryszczki, odry czy
resie wirusa nie leży, aby szybko różyczki jest szczególnie
zabić opanowany przez siebie orga- niebezpieczny dla płodu!!!
nizm; wykorzystuje przecież materię Posiada umiejętność przenii energię zawartą w komórce gospo- kania przez błony płodowe z
darza do własnych potrzeb.
ustroju matki do komórek nienarodzonego dziecka. Wirusy
Proces wtargnięcia wirusa do ży- opryszczki mogą uszkadzać
wego organizmu i rozwój zakaże- płód, a nawet doprowadzić do
nia przebiega w kilku etapach:
jego obumarcia. Do zakażenia
dziecka może dojść także w
• wirus przylega do określonej ko- czasie porodu lub karmienia
mórki żywiciela,
piersią.

Nie czekajmy więc aż pojawią się u
nas objawy chorobowe, tylko zadbajmy o to, aby nasz system odpornościowy działał bez zarzutu i aby od
razu zareagował przy pierwszych
próbach ataku wirusa. Nigdy nie
wiemy, jakiego typu wirus nas zaatakuje, ponieważ wirusy chcą też
przetrwać i mutują się. Warto zatem
zadać sobie pytanie „czy powinniśmy się szczepić?”.
Pomocne w zapobieganiu
chorobom wirusowym są
naturalne preparaty, które
wspomagają prawidłową
pracę układu odpornościowego, a niejednokrotnie
mają działanie antywirusowe.
Pamiętajmy!!!
Naturalne preparaty
stanowią cenny środek
profilaktyczny, który nie
wywołuje szkodliwych
zmian w ludzkim organizmie, nie wywołuje zjawiska antybiotykooporności w przeciwieństwie do
antybiotyków. Preparaty
zastosowane szczytem
zachorowań sprawią, że
nasz system odpornościowy jest odpowiednio przygotowany do walki z
każdym rodzajem wirusa.
Jolanta Kaczan – dietetyk

Źródło: www.ostropestplamistyblog.com
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Kaszel u dzieci bez tajemnic
Kaszel to typowy objaw infekcji
dróg oddechowych i nieunikniona
dolegliwość wśród dzieci, prawie
tak częsta jak katar. Jest objawem
choroby wskazującym na zakłócenia w pracy układu oddechowego.
Kaszel na ogół (chociaż nie jest to
regułą) zwiastuje początek choroby, dlatego trzeba tę przypadłość
traktować tak poważnie, jak na to
zasługuje. Nie wolno kaszlu lekceważyć, bo może to doprowadzić do
chorobowych powikłań.
Przez pierwsze dwa-trzy dni kaszel
u dziecka można leczyć samemu.
Jeżeli jednak trwa on ponad pięć
dni i do tego dochodzi podwyższona temperatura, osłabienie, czy bóle
klatki piersiowej, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem
pediatrą.

podczas wdechu odgłos „piania koguta”. Ten rodzaj kaszlu może być
objawem krztuśca nawet wtedy, jeżeli dziecko było szczepione przeciw
tej chorobie. W tym przypadku należy skontaktować się z pediatrą, który
zleci odpowiednie leczenie lekami
przeciwkaszlowymi i antybiotykami.
Krztusiec to bardzo uporczywa i długotrwała choroba, dlatego pomocne
w leczeniu będzie stałe nawilżanie
powietrza i podawanie dużej ilości
płynów.

Kaszel mokry
Pojawia się po kilku dniach trwania
infekcji dróg oddechowych na ogół
z katarem i zatkanym nosem. Jest
kolejnym etapem choroby po ustaniu kaszlu suchego.

Kaszel szczekający
Przypomina szczekanie psa i intensywnieje zwłaszcza w godzinach
nocnych (ok. 24-2). Dziecko ma problem z zaczerpnięciem powietrza, a
przy wdechu słychać świst. Może
także pojawić się chrypka.
Kaszel szczekający jest objawem

Tego rodzaju kaszlu nie można bagatelizować, może on oznaczać nie
tylko przeziębienie, ale również zapalenie oskrzeli i płuc. Od razu należy podać dziecku syrop wykrztuśny
(ale tylko do godziny 17), by ułatwić
oddychanie i oczyścić drogi oddechowe z zalegającej wydzieliny.
Można również oklepywać dziecku
plecy.

Drogi oddechowe bronią się przed
zaleganiem gęstego śluzu (flegmy)
wywołując odruch kaszlu. Dziecko
usiłuje odkrztusić śluz, co bywa
trudne szczególnie w przypadku
najmłodszych dzieci.

Pomagają też inhalacje ułatwiające
oddychanie, np. z dodatkiem soli
kuchennej lub olejku eterycznego.
Jeśli jednak kaszel nie mija lub się
nasila, pojawiają się inne niepokojące objawy takie jak gorączka czy
duszności, należy jak najszybciej
skontaktować się z pediatrą.
Leczenie kaszlu
Rodzaj kaszlu ma zasadnicze znaczenie przy doborze leków. Właściwy
lek decyduje o skuteczności terapii.
Złagodzeniu kaszlu służą głównie
trzy rodzaje leków: przeciwkaszlowe, rozrzedzające wydzielinę, i wykrztuśne. Koniecznie trzeba zwrócić
uwagę na granicę wieku, od jakiego
mogą być stosowane dane syropy.

Źródło: www.eDziecko.pl

Kaszel kaszlowi nie równy
Kaszel suchy
Pojawia się na ogół na początku
choroby. Towarzyszy mu uciążliwe
uczucie „drapania” w gardle, nie
ma natomiast odkrztuszania wydzieliny. Kaszel suchy występuje
zarówno w przypadku infekcji dróg
oddechowych na tle wirusowym, jak
i bakteryjnym. Może być dla dziecka
bardzo męczący i często nasila się
w nocy.
Kaszel „pianie koguta”
To kaszel suchy, przypominający

ostrego wirusowego zapalenia krtani, a dziecko ma problemy z oddychaniem.
W ciągu dnia dobrze jest ciepło
ubrać dziecko i wyjść z nim na zewnątrz. Świeże i chłodne powietrze
sprawi mu ulgę. Sprawdzają się
również inhalacje ułatwiające oddychanie.
W przypadku kaszlu szczekającego
należy udać się z dzieckiem do lekarza. Leczenie na własną rękę na
ogół nie przynosi efektów. Tak samo
należy postąpić, jeżeli dziecko nie
skończyło jeszcze pierwszego roku
życia.

Leki przeciwkaszlowe
Hamują odruch kaszlowy, przez co
zmniejszają częstość i natężenie
kaszlu. Można je stosować wyłącznie przy kaszlu suchym, gdy odruch
kaszlowy jest bardzo uporczywy, męczący i to jedynie przez 3-5 dni.
W żadnym wypadku nie wolno ich
podawać przy zapaleniu oskrzeli, zapaleniu płuc i infekcjach górnych
dróg oddechowych. Tym chorobom
zawsze towarzyszy wydzielina. Po
podaniu leku przeciwkaszlowego
może dojść do zatrzymania wydzieliny w drogach oddechowych, co
grozi niekontrolowanym rozwojem
zakażenia.
Leków przeciwkaszlowych nie stosuje się u najmłodszych dzieci.
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Leki rozrzedzające wydzielinę
Mają zastosowanie przy każdym rodzaju infekcji z kaszlem, ponieważ
przynoszą choremu ulgę.
Jeżeli jednak infekcja jest akurat
w fazie, w której nad produkcją
wydzieliny dominują objawy kaszlu suchego, można zamiast leków
rozrzedzających wydzielinę podać
leki przeciwkaszlowe. W żadnym
wypadku nie wolno jednak łączyć
jednych z drugimi.
Leki rozrzedzające wydzielinę stosuje się także w celu rozrzedzenia
gęstej wydzieliny z nosa i tej, która
powstaje podczas zapalenia zatok.

Nawilżanie powietrza
Przy każdym rodzaju kaszlu, nawet
wtedy, kiedy mamy do czynienia z
kaszlem mokrym, trzeba nawilżać
powietrze w pokoju dziecka. W razie napadu kaszlu szczekającego
bardzo obfite nawilżenie powietrza
stanowi pierwszą nieodzowną pomoc – najlepiej zamknąć się z dzieckiem w łazience i odkręcić na cały
regulator kurki z gorącą wodą, by
pomieszczenie szybko wypełniło się
parą. – Czas i temperatura oczywiście w granicach rozsądku.

Leki wykrztuśne
Pobudzają do kaszlu i ułatwiają odkrztuszenie wydzieliny, powstającej
w procesie zapalnym w drogach
oddechowych. Można je podawać
łącznie z lekami rozrzedzającymi wydzielinę. Leków wykrztuśnych nie
stosuje się u najmłodszych dzieci.
W aptekach dostępne są preparaty
wykrztuśne z wyciągami ziołowymi
z liści bluszczu, ziela tymianku, dziewanny, babki lancetowatej i pędów
sosny.
Syrop na kaszel bez recepty
Leki bez recepty stosowane dla złagodzenia kaszlu można podawać
dziecku na własną rękę tylko wtedy,
gdy objawy są znane i niezbyt nasilone, a maluch nie sprawia wrażenia
poważnie chorego.
W każdym z powyższych przypadków najpierw należy się upewnić,
że lek jest dla dziecka odpowiedni
jeśli chodzi o wiek i rodzaj kaszlu. I
przestrzegać dawek określonych w
ulotce dołączonej do opakowania.
Jeżeli dziecko zostało zbadane przez
lekarza, który zalecił jakieś inne leki,
trzeba go koniecznie spytać, czy podawać dodatkowo leki bez recepty.

12 miesięcy, infekcja może rozwinąć
się bardzo szybko i należy niezwłocznie udać się do lekarza specjalisty.
Obowiązuje zasada, że im młodsze
jest dziecko, tym kontakt z lekarzem
jest pilniejszy.
Przedłużający się kaszel
Długi kaszel u dziecka, często nawracający, czy infekcje z wysoką
temperaturą, mogą na przykład
wskazywać na gruźlicę. Zwłaszcza,
kiedy chorobie towarzyszy utrata
masy ciała oraz osłabienie.
Na gruźlicę nie każdy zachoruje. Szczególnie podatne
są osoby zmęczone, osłabione, zestresowane i dzieci.
Choroba roznosi się drogą
kropelkową: podczas kaszlu
i w trakcie kichania.
Na gruźlicę szczepi się dzieci
tuż po porodzie. Jednak nie
wszyscy rodzice wyrażają zgodę na szczepienie, w rezultacie nie wszystkie dzieci zostają zaszczepione. Szczepionki
chronią przed najgroźniejszą,
odporną na mutację wersję
tej choroby.
Jakie błędy dorośli popełniają najczęściej?
Stosują lek hamujący odruch
kaszlu w sytuacji, kiedy ich
dziecko ma kaszel mokry.
Może to doprowadzić do nadmiernego gromadzenia się
wydzieliny w drogach oddechowych i dalszego rozwoju
infekcji.

Źródło: www.eDziecko.pl

Kiedy potrzebny jest lekarz?
Nie wolno zwlekać z wizytą u lekarza jeżeli:
• kaszlowi towarzyszą objawy utrudnionego oddychania i duszności,
• kaszlowi towarzyszy wysoka gorączka lub dziecko kaszle przez sen,
• kaszel przedłuża się po przebytej
infekcji,
• kaszel rozpoczyna się nagle, a początek kaszlu można kojarzyć z zakrztuszeniem – istnieje możliwość,
że do układu oddechowego dostało
się niewielkie ciało obce,
• kaszel pojawia się po kontakcie
z czynnikami, które mogą uczulać
(siano, kurz, sierść zwierząt) lub po
wysiłku.

Źródło: www.eDziecko.pl
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Jeśli dziecko jest noworodkiem lub
niemowlęciem, nie wolno leczyć
kaszlu na własną rękę. W przypadku
dziecka, które nie skończyło jeszcze

Zbyt długo podają leki wykrztuśne, które sprzyjają
produkcji rzadkiej wydzieliny oskrzelowej, co powoduje,
że kaszel mokry utrzymuje się zbyt
długo.
Podają dziecku jednocześnie syropy, które działają przeciwkaszlowo
i wykrztuśnie.
Nie istnieje lek dobry na każdy rodzaj kaszlu. Kaszel wilgotny nie jest
kaszlem suchym, dlatego wymaga
innego leczenia. Często rodzice
popełniają błędy, które utrudniają
prawidłowe leczenie kaszlu podczas
infekcji dróg oddechowych. Nie zastanawiają się nad rodzajem kaszlu
lub błędnie określają jego rodzaj i
dobierają niewłaściwe leki bez recepty. I – niestety, nazbyt długo odwlekają wizytę u lekarza pediatry.
Ewa Janik
Źródła:
mamadu.pl, wprost.pl,
edziecko.pl, sosrodzice.pl
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Miód dobry na wszystko
Miód to znana od najdawniejszych
czasów, naturalna substancja odżywcza, regenerująca i lecznicza.
Spożywanie go nawet w dużych
ilościach nie szkodzi, gdyż zawiera
on substancje stymulujące metabolizm organizmu.

Źródło: www.ulicaekologiczna.pl

Jest nie tylko smaczny, ale ma również właściwości prozdrowotne.
Wzmacnia serce i mózg, koi nerwy
i goi rany. W miodzie znajdują się
duże ilości potasu, chloru, fosforu,
magnezu, wapnia, żelaza, manganu
i kobaltu. Jest on również skarbnicą witamin: A, B1, B2, B6, B12 i C.
Zawiera także kwas foliowy, pantotenowy i biotynę. Acetylocholina,
którą też możemy w miodzie znaleźć, wzmacnia wydolność mięśnia
sercowego.
Istnieją różne rodzaje miodów
pszczelich, które posiadają odmienne właściwości.
Który miód jest najlepszy?
Każdy miód jest inny. Wyróżniamy
kilka jego rodzajów ze względu na
roślinę, z jakiej został wytworzony.
Odpowiedź na pytanie który miód
wybrać, który jest najlepszy, jest
stosunkowo prosta: – Ten, który
swym składem chemicznym i właściwościami odpowiada potrzebom
naszego organizmu. A więc inny
organizm – inny miód.
Miód rzepakowy
Jest miodem wiosennym.
Charakteryzuje się bardzo jasnym
kolorem, a po skrystalizowaniu nabiera jasnożółtej, kremowej barwy.
Ma smak łagodny, nieco mdły, z wyczuwalną nutką goryczy. Jego cenne
właściwości sprawiają, że pomaga w
walce z mnóstwem schorzeń.

Miód rzepakowy zawiera olejki eteryczne, związki goryczowe, biopierwiastki, cholinę, kumarynę, bor,
witaminy z grupy B, K, C i kwas nikotynowy. Występuje w nim żelazo, potas, magnez, kwasy fenolowe, związki flawonoidowe. Charakteryzuje się
dość niską zawartością związków
mineralnych szybko przyswajalnych
przez ludzki organizm.
Ten rodzaj miodu składa się w 51
proc. z glukozy, zawiera także dużą
ilość fruktozy i innych cukrów, co
czyni go szczególnie cennym w leczeniu chorób serca, głównie układu krążenia i naczyń wieńcowych.
Miód z rzepaku wzmacnia serce i
siłę jego skurczu. Powoduje rozszerzenie naczyń wieńcowych serca,
co poprawia dotlenienie i odżywienie go oraz zapobiega schorzeniom
miażdżycowym. Obniża ciśnienie,
a także pomaga w uzupełnieniu
niedoboru potasu, który korzystnie
wpływa na pracę serca.
Usprawnia pracę pęcherzyka żółciowego, jest też pomocny w przemianie tłuszczów. Wspomaga leczenie infekcji gardła, nosa i oskrzeli.
Łagodzi kaszel i wspiera układ odpornościowy.
Miód rzepakowy jest skuteczny w
walce ze zgagą, wzdęciami i wrzodami żołądka. Stosuje się go pomocniczo w chorobach zapalnych i infekcyjnych nerek, pęcherza i cewki
moczowej.
Poprawia myślenie i koncentrację.
Poleca się go również w stanach
wyczerpania organizmu, przy długotrwałej pracy fizycznej i umysłowej.
Miód akacjowy
Ma charakterystyczny delikatny aromat, mało słodki i lekko kwaskowy
smak bez goryczki. Świeży miód z
akacji ma jasny kolor, niekiedy jest
bezbarwny.
Zawiera dużą ilość minerałów, karotenu, enzymów, kwasów i pierwiastków. Jest bogaty w witaminy:
B, C, H i PP, żelazo i fluor. Doskonale
sprawdza się w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego dla
wzmocnienia organizmu. Łagodzi
napięcia nerwowe, pomaga w bezsenności, przy osłabieniu układu
nerwowego, w stanach nerwowych
załamań, depresji i nerwic. Poprawia
pamięć i wzrok.
Miód akacjowy korzystnie wpływa
na procesy trawienia. Jest stosowa-

ny przy zapaleniu błony śluzowej
żołądka i dwunastnicy, chorobie
wrzodowej, przy chorobach wątroby
i dróg żółciowych. Oczyszcza nerki,
pomaga w zaburzeniach pracy nerek i układu moczowo-płciowego.
Poza tym obniża wysokie ciśnienie
krwi, rozszerza naczynia krwionośne i zwiększa stężenie hemoglobiny.
Doskonale odżywia, dezynfekuje i
wspomaga regenerację skóry, stosowany jest przy trądziku, egzemach,
wrzodach, w leczeniu poparzeń i
długo gojących się ran.
Miód z akacji ma działanie wzmacniające układ odpornościowy przy
infekcjach wirusowych i bakteryjnych. Inhalacje zawierające w składzie leczniczej mieszanki do 30%
miodu akacjowego pomagają leczyć katar, zapalenie krtani, astmę
oskrzelową.
Miód lipowy
Pochodzi z pyłków kwiatów lipy, których znalezienie bywa trudne, dlatego ten miód jest niezwykle cenny.
Charakteryzuje się najsłodszym ze
wszystkich smakiem, bardzo jasną,
złocistą barwą oraz płynną konsystencją przypominającą gęste oleje,
np. olej rycynowy.
Miód lipowy jest bogaty w składniki poprawiające nasze zdrowie.
Podobnie jak napar z kwiatów lipy
posiada właściwości lecznicze. Ma
szczególnie korzystny wpływ na
dolegliwości górnych dróg oddechowych.
Jest niezastąpionym lekarstwem.
Wzmacnia odporność, działa wykrztuśnie, skutecznie zwalcza
wszelkie bakterie i drobnoustroje.
Doskonale radzi sobie z zarazkami
występującymi przede wszystkim w
błonach śluzowych górnych dróg
oddechowych, łagodzi także objawy
chorób, takich jak zapalenie płuc
czy oskrzeli.
W przypadku chorób serca regularnie stosowany miód lipowy obniża
ciśnienie tętnicze krwi. Korzystnie
wpływa na osoby borykające się z

Źródło: www.blog-zdrowe-jedzenie.pl
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nadciśnieniem czy innymi problemami sercowymi, ale także na osoby
cierpiące na bezsenność czy żyjące
w nadmiernym stresie.
Miód lipowy posiada mało kalorii,
dostarcza naszemu organizmowi
niezbędnych składników i minerałów.
Miód gryczany
Jest najpóźniejszym z miodów,
zbieranym dopiero pod koniec
lipca. Dzięki zawartości w nim rutyny, regularnie stosowany miód
gryczany przyniesie o wiele lepsze
skutki niż szereg tabletek. Rutyna
jest unikalną substancją nie tylko
zapobiegającą przeziębieniom, ale
przede wszystkim wzmacniającą naczynia krwionośne, zapobiegając w
ten sposób miażdżycy.

Źródło: www.blog-zdrowe-jedzenie.pl

Miodowi gryczanemu przypisuje się
pozytywne działanie przy chorobach
wzroku, słuchu, a także przy kłopotach z pamięcią.
Działa odtruwająco, a poza tym doskonale działa na układ krążenia,
wątrobę, miażdżycę, niedokrwistość
wynikającą z niedoboru żelaza.
Miód gryczany zawiera dużą ilość
pierwiastków, substancje odpornościowe, mikroelementy i glukozę,
dzięki ktorej stosuje się go przy leczeniu anemii zarówno u dzieci, jak
i u dorosłych. Wzmacnia działanie
leków, ale także zmniejsza szkodliwe działanie stosowanych używek,
np. kawy czy herbaty.
Miód wrzosowy
Ma ostry smak, brunatną barwę i
mnóstwo zdrowotnych właściwości. Jest produktem unikalnym, jego
cena jest znacznie wyższa od ceny
miodu lipowego czy rzepakowego.
Miód wrzosowy ma bardzo mocny
zapach i jest wyjątkowo aromatyczny. Nie tylko doskonale smakuje,
ale jest też wyjątkowo odżywczy
dla naszego organizmu. Zawiera aż
47 biopierwiastków niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania
poszczególnych układów fizjologicznych. Oprócz mikro i makroelementów znajdziemy w nim także

dużą dawkę witaminy B oraz inhubinę – substancję zapobiegającą rozprzestrzenianiu się w naszym organizmie bakterii i wirusów, działającą
jak naturalny antybiotyk.
Lecznicze właściwości miodu wrzosowego warto wykorzystać szczególnie jesienią w przeziębieniach,
stanach zapalnych i przy ogólnym
osłabieniu organizmu. Miód wrzosowy jest również polecany w chorobach serca i układu krążenia oraz
w chorobach układu pokarmowego.
Miód wielokwiatowy
Jego smak i kolor może być bardzo zróżnicowany. Miód z kwiatów
wiosennych jest jasny i słodki, natomiast miód z kwiatów jesiennych
ma ostrzejszy i bardziej wyrazisty
smak oraz ciemniejszą barwę.
Zawartość miodu wielokwiatowego
zależy od tego, jakie rośliny dominują w jego składzie. Miód wiosenny
jest odżywczy i bogaty w witaminy.
Warto spożywać go w stanach przemęczenia i braku energii, sprawdza
się też w profilaktyce chorób serca,
problemach z wątrobą i funkcjonowaniem układu pokarmowego.
Natomiast miód zbierany pod koniec
lata lub jesienią ma sporo właściwości antybakteryjnych. Warto spożywać go jako środek wspomagający
w leczeniu przeziębień, infekcji dróg
oddechowych czy w chorobach wynikających z obniżonej odporności.
Miód wielokwiatowy zawiera sporą
dawkę krzemu, który jest budulcem
mocnych naczyń krwionośnych, a
także wpływa na piękny wygląd skóry, włosów i paznokci.
Regularne spożywanie miodu wielokwiatowego wzmacnia odporność
organizmu, uzupełnia niedobory
składników mineralnych i pozytywnie wpływa na działanie większości
układów.
Miód spadziowy
Ten gorzki, bardzo ciemny
produkt jest jednym z najdroższych miodów w Polsce,
produkowanym tylko raz na
kilka lat. Wyróżniamy dwa rodzaje miodu spadziowego: ten
pozyskany z drzew iglastych
oraz z liściastych.
Miód spadziowy ze spadzi
iglastej: Pozyskiwany jest ze
świerków, jodeł i sosen. Ma
bardzo ciemną barwę. Działa
przede wszystkim moczopędne i żółciopędne, dlatego też
stosuje się go w leczeniu układu moczowego, ale także dróg
żółciowych i wątroby.
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Pomaga również przy chorobach
reumatycznych i schorzeniach
skóry, przyspiesza gojenie ran,
łagodzi oparzenia i odmrożenia.
Uspokajająco wpływa na nasze samopoczucie, łagodząc napięcia nerwowe. Doskonały na choroby serca
i naczyń oraz na nerwice.
Miód spadziowy ze spadzi liściastej: Pochodzi z drzew lipy, klonu,
brzozy czy wierzby. Ma lekko żywiczny smak oraz złocistożółtą barwę.
Zalecany przy chorobach przewodu pokarmowego i schorzeniach
stawów. Ma działanie wykrztuśne
oraz odtruwające. Doskonały na nerki i drogi moczowe oraz na wątrobę
i drogi żółciowe.
Miód spadziowy posiada szereg
zdrowotnych właściwości. Polecany
jest przede wszystkim osobom, u
których występują problemy z drogami oddechowymi. Działa nie tylko
przeciwzapalnie, ale także wykrztuśnie, dlatego warto go stosować przy
przeziębieniach, ale także przy cięższych chorobach, np. przy zapaleniu
płuc.
Korzystnie wpływa na pracę serca,
zapobiegając miażdżycy i regulując
pracę układu krwionośnego.
Miód nie jest antybiotykiem i nigdy
nie dorówna jego mocy, może jednak zapobiec powstawaniu choroby. Szczególnie powinny go polubić
osoby odchudzające się, jest bowiem
o wiele zdrowszy od cukru, zawiera
mniej kalorii, a nieporównywalnie
więcej wartości odżywczych.
Spróbujmy zatem już dziś zastąpić
zwykły cukier miodem, którego wystarczy łyżeczka dziennie, by móc
cieszyć się zdrowiem.
Hanna Korcz
Źródła: spizarniamiodowa.pl,
wcinaj-miod.pl,
blog-zdrowe-jedzenie.pl,

Źródło: www.blog-zdrowe-jedzenie.pl
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Ciekawostki
Użytkownicy Facebooka żyją dłużej
Naukowcy z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w San Diego porównali informacje dotyczące
użytkowników Facebooka i osób
niekorzystających z mediów społecznościowych, urodzonych w latach 1945-1989. Odkryli, że umiarkowana aktywność na Facebooku
może zwiastować dłuższe życie pod
warunkiem korzystania z portalu po
to, aby podtrzymać lub pogłębić realne więzy społeczne, a nie zastąpić
rzeczywiste kontakty wirtualnymi
przyjaźniami.

Badacze oceniali aktywność użytkowników Facebooka na podstawie liczby posiadanych i przyjętych
znajomych, liczby zamieszczanych
fotografii i zmian statusu, oraz liczby opublikowanych postów i wysłanych wiadomości na przestrzeni
ponad sześciu miesięcy. Pod uwagę
brali także wiek, płeć, status związku, jak również ilość czasu spędzanego na portalu.
Na podstawie analiz specjaliści wyliczyli, że u użytkowników Facebooka
ryzyko śmierci jest przeciętnie o 12
proc. mniejsze niż u osób unikających mediów społecznościowych.
Najdłużej żyli Facebookowicze, którzy posiadali największe grono znajomych oraz ci, którzy najczęściej
utrzymywali relacje poza siecią.
Jeśli chodzi o aktywność online –
dłużej żyły osoby, które wysyłały

Źródło: www.wiedzoholik.pl

ziębieniem, a sam przebieg choroby
był znacznie lżejszy.
Niewystarczająca ilość cynku w organizmie człowieka może zakłócić
jego prawidłowe działanie. Dzienne
zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na cynk wynosi 15-25 mg. Ważne
jest również to, żeby nie przyjmować
go za dużo, ponieważ jego nadmiar
może przynieść podobne skutki, jak
jego brak.

Źródło: www.wiedzoholik.pl

umiarkowane ilości wiadomości i
publikowały umiarkowane ilości
postów oraz ci, którzy otrzymywali
i przyjmowali dużo zaproszeń do
grona znajomych.
Wygląda na to, że relacje społeczne pozwalają przewidywać długość
życia w równym stopniu co palenie
papierosów, a w większym, niż otyłość i siedzący tryb życia.
Przereklamowana witamina C?
Coraz częściej z różnych stron padają głosy, że witamina C nie jest tak
skuteczna w walce z przeziębieniem,
jakby mogło się wydawać.
Wiele osób próbuje walczyć z pierwszymi objawami przy pomocy witaminy C. Ostatnimi czasy szczególnie
popularne stało się zażywanie tzw.
witaminy C 1000 mg, co stanowi aż
1250% naszego dziennego zapotrzebowania. Czy jest to dobra strategia?
Eksperci twierdzą, że nie do końca.
Ich zdaniem dużo bardziej skuteczny jest cynk zakłócający replikację
rinowirusów, które są przyczyną
przeziębień. W 2011 roku, po serii
przeprowadzonych badań okazało się, że osoby przyjmujące cynk
znacznie krócej borykały się z prze-

Stajemy się coraz mniej inteligentni?
Nowe badania przeprowadzone
przez amerykańskich naukowców
sugerują, że ludzie stopniowo tracą
swoją inteligencję.
Obecnie inteligencja ludzka nie
rośnie już wraz z rozwojem cywilizacji. Wyniki badań opublikowane
w naukowym piśmie „Trends in
Genetics” pokazują, że przeciętny
poziom inteligencji u ludzi stopniowo się obniża.
Według Gerald Crabtree z Uniwersytetu Stanford „ludzie zaczęli
tracić swoją inteligencję, odkąd
zaczęli żyć w zwartych społecznościach rolniczych kilka tysięcy lat
temu. Rozwój naszych zdolności
intelektualnych został zahamowany. Przed tysiącami lat, kiedy ludzie
przemierzali w małych grupach
dzikie tereny, jednym z czynników,
które pomagały im przetrwać, była
inteligencja. Odkąd człowiek zajął
się uprawą roli i zaczął żyć w znacznie większych społecznościach, jego
inteligencja stawała się coraz mniej
istotna”.
Naukowiec dodał, że inteligencja
człowieka zależy od 2-5 tysięcy genów, które są szczególnie podatne
na działanie szkodliwych zmian i
mutacji.
Najdłuższe ruchome schody na
świecie
W malowniczym regionie
Qixingzhai, w Chinach, oddano do
użytku najdłuższe ruchome schody
na świecie. Znajdują się wewnątrz
kanału, wykonanego z betonu i
drewna. Długość konstrukcji wynosi
688 metrów.
Projekt powstał z myślą o przewożeniu turystów na platformę widokową Enshi Grand Canyon w prowincji Hubei, w środkowych Chinach.
Ruchome schody będą mogły przetransportować około 7300 turystów
na godzinę. Autorzy projektu szacują, że rocznie schodami tymi przejedzie nawet ok. 600 tysięcy osób.
Koszt jednego przejazdu schodami
wynosi 3 dolary.
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Pouczający eksperyment
Na ogół nie zastanawiamy
się nad tym, jak dobrze
strzeżone są informacje,
które udostępniamy o sobie w sieci. Dzielimy się
informacjami na swój temat na portalach społecznościowych zapominając
o tym, że w obecnych czasach technologia poszła
już tak bardzo na przód,
że nie ma najmniejszego
problemu, aby znaleźć nas
tylko i wyłącznie dzięki
przypadkowemu zdjęciu
cykniętemu w autobusie.
Doskonale sprawę naświetlił pewien Rosjanin, który
zdecydował się przeprowadzić mały eksperyment.
W projekcie zatytułowanym „Your face is big data” Egor
Tsvetkov – student Rodchenko Art
School – zdecydował się przekonać
o czymś, co nurtowało go od dawna. Na początku zebrał więc kolekcję zdjęć 100 różnych osób, które
sfotografował z ukrycia w metrze.
Następnie użył aplikacji do rozpoznawania twarzy – FindFace – aby
wytropić ich wszystkich na rosyjskim portalu społecznościowym.
Rezultat? 60-70% trafionych wyników. Większość namierzonych osób
była w wieku od 18 do 35 lat.
Twórca projektu twierdzi, że znacznie ciężej było namierzyć osoby
starsze.
Oczywiście, na tym się nie skończyło. Tsvetkov chciał także przekonać

Źródło: www.wiedzoholik.pl

się, jak wiele informacji na temat danej osoby będzie w stanie zgromadzić. Okazało się, że całkiem sporo,
biorąc szczególnie pod uwagę fakt,
że każdą z tych osób widział na żywo
zaledwie przez kilka minut i z nikim
nie zamienił ani słowa.
Celem całego projektu było pokazanie, jak dzisiejsza technologia – albo raczej korzystanie z niej – uniemożliwia zachowanie prywatności.
Zdaniem Egora w takich barwach
maluje się nasza przyszłość.
Koniec świata w 2017 roku?
Rok 2017, według przepowiedni
jasnowidzów i znanych wizjonerów,
może okazać się wyjątkowo tragiczny dla całej ludzkości. Po objawie-

niach fatimskich siostra Łucja mówiła o straszliwej wojnie. Podobnego
zdania był ksiądz Klimuszko, czy
Baba Wanga. W 2017 roku mija
również 300 lat od założenia loży
masońskiej. Jej twórcy rzekomo zapowiadali ostateczne rozprawienie
się z Kościołem.
Potęga w jedzeniu zupek chińskich
Polska jest jakimś dziwnym fenomenem, w którym konsumenci
zachwycili się chińskimi zupkami.
World Instant Noodles Association
zaliczyło nasz kraj do globalnych
kultur zupkowych. Tylko w 2015
roku Polacy zjedli 310 mln opakowań tzw. zupek z makaronem, co
według statystyk stowarzyszenia
daje nam czołowe miejsce w Unii
Europejskiej.
Kraje wyprzedzające nas w statystykach to albo rynki azjatyckie (Chiny,
Japonia, Indie, Wietnam) albo kraje
z milionami imigrantów z Azji (USA,
Wielka Brytania).
W Unii Europejskiej tylko Brytyjczycy spożywają więcej chińskich
zupek – 370 mln opakowań. Na całym globalnym rynku Polska zajmuje 22. miejsce.
Najpopularniejsze smaki zupy z
noodlami to danie z kurczakiem,
wołowiną oraz pomidorowa z przyprawami. Japońskie stowarzyszenie
odnotowuje też nie bez zdziwienia,
że danie zjada się łyżką, a nie pałeczkami.

Źródło: www.se.pl

Opracowała: Karolina Tomczak
Źródła:
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Savoir-vivre
Kłamanie nie jest brylantem wśród
zachowań kogoś, kto przestrzega
zasad współżycia społecznego. A
wszystko, nawet noszenie drogocennej biżuterii, ma swój czas i
miejsce.
Najogólniej, kłamanie jest „be”. A
na co dzień, mówienie tylko prawdy,
jest po prostu nieżyciowe: „jak wyglądam w tej sukience? – Świetnie
– odpowiemy. Przecież kobiecie,
która już ją ma na sobie podczas
przyjęcia, lepiej oszczędzić (naszej
subiektywnej) prawdy: „wyglądasz,
jak choinka obwieszona torebkami
po makaronie”. Czymś innym jest
życzliwe i taktowne doradzanie w
sklepowej przymierzalni. Niewinne
kłamstewka ułatwiają życie, ale
perfidne kłamstwa mogą bardzo
skrzywdzić.
Czy kłamanie jest łatwe?
W Instytucie Biologii Doświadczalnej
mózgi osób kłamiących poddano badaniu rezonansem magnetycznym.
Niestety, wyniki były rozczarowujące. Dr Justyna Sarzyńska stwierdziła, że podczas lekkiego kłamania dla
pozyskania sympatii innych osób,
w aktywności mózgu nie wystąpiły jakieś szczególne zmiany, które
można by zobaczyć na monitorach.
„Co więcej, osoby które kłamią dużo i robią to dobrze, kłamią też w
sposób, który w ogóle nie wymaga
od nich jakichś nakładów, czy to na
poziomie aktywności mózgu, czy też
takiej aktywności poznawczej, która
odzwierciedla się w czasach reakcji.
Czyli jak ktoś kłamie często, nie ma
dla niego różnicy, czy mówi prawdę,
czy też kłamie”.
Ponadto dr Sarzyńska twierdzi, że
w wielu przypadkach kłamanie nie
jest bardziej czasochłonne, ani nie
wymaga większego wysiłku. Dla wielu osób „kłamanie może być równie
proste, co mówienie prawdy”.
Innego zdania są znawcy tzw. mowy
ciała.
Widzę, że kłamiesz
Wielu z nas daje się nabierać na najbardziej ewidentne kłamstwa. Są też
tacy, którzy mają zdolność wyczuwania, że ktoś kłamie. Inni po prostu
dokładnie obserwują swojego rozmówcę. – I cóż widzą?
Oznaką kłamania może być podniesienie głosu, zastanawianie się
nad odpowiedzią, zaczerwienienie
się lub gwałtowna reakcja: co? Ty
mnie szpiegujesz? Nie wierzysz mi?
Bardziej wnikliwy obserwator za-

uważy, że np. ktoś chowa ręce do
kieszeni lub zakłada je do tyłu.
Kiedy pytanie jest kłopotliwe, może odsunąć się na krześle do tyłu.
Może też mówić wolniej, żeby dać
sobie czas na wymyślanie kłamstwa.

Źródło: www.naTemat.pl

Są ludzie, którzy przez wiele lat obserwują innych i na tej podstawie formułują ogólne prawidłowości towarzyszące wyrażaniu różnych emocji
(nie tylko kłamania) niewerbalnie,
tylko na podstawie mimiki, gestów,
czy pozycji i ruchów ciała. Pierwsze
opracowania w zakresie mowy ciała
pojawiły się w latach 50. ubiegłego
wieku. Wiele sygnałów pojawia się
natychmiast i trwa tylko ¼ sekundy. Wynika to z różnej aktywności
poszczególnych półkul mózgowych.
Osobnym zagadnieniem są odruchy
bezwarunkowe: ziewanie, kichanie,
czkawka itp. Sami znawcy ostrzegają, że dany odruch może być spowodowany przez przypadkowe i niezwiązane z kontekstem przyczyny.
Wyciąganie pochopnych wniosków
może prowadzić do nieporozumień.
Zresztą mowa ciała to bardzo złożona i obszerna dziedzina.
10 najczęstszych motywów kłamania
1. Chęć uniknięcia kary. Jest to
najczęściej wymieniany motyw tak
przez dzieci, jak i przez dorosłych.
Kara może być za występek lub za
przypadkowo popełniony błąd.
2. Chęć zdobycia nagrody trudnej
do osiągnięcia w inny sposób. Jest
to drugi w kolejności najczęściej podawany motyw zarówno przez dzieci
jak i przez dorosłych.
3. Chęć ochrony innej osoby przed
karą.
4. Chęć ochrony kogoś przed niebezpieczeństwem poniesienia fizycznej
szkody. Zagrożenie w tym wypadku
nie następuje na skutek popełnienia
występku, ale np. dziecko będące
samo w domu oświadcza nieznajomemu, który prosi o otwarcie drzwi,
żeby przyszedł później, ponieważ

ojciec przyszedł bardzo zmęczony z
pracy, śpi i prosił, żeby go nie budzić.
5. Chęć zdobycia podziwu ze strony
innych.
6. Chęć uniknięcia niezręcznej sytuacji, np. wymówki dotyczące zajęcia
się opieką nad dzieckiem, wydostania się z nudnego przyjęcia towarzyskiego albo zakończenia niewygodnej rozmowy telefonicznej, ponieważ
rzekomo coś się dzieje lub będzie się
działo.
7. Chęć uniknięcia zakłopotania, np.
przez dziecko, które mówi, że zmoczyło bieliznę ponieważ krzesło było
mokre.
8. Chęć zachowania prywatności,
jeśli nie było uprzedzenia o intencji utrzymania pewnej informacji w
tajemnicy.
9. Chęć okazania władzy nad zachowaniem się innych.
10. Chęć uniknięcia zazdrości ze
strony innych oraz ewentualnych
reakcji z ich strony.
Rada Schopenhauera: „Kiedy podejrzewacie kogoś o kłamstwo, należy
udać wiarę; wówczas bezwstydnie
będzie kłamał jeszcze bardziej, stanie się mniej uważny aż popełni błąd
i zostanie zdemaskowany”.
Jeśli powiedziałbym, że ten artykuł
jest tylko na temat savoir-vivre, minąłbym się z prawdą, bo nie jest.
Lecz zwracam uwagę na to, że po
tylu poprzednich artykułach na tyle otrzaskaliśmy się z salonowymi
manierami, że widok kobiety z torbami pełnymi zakupów, która łokciem
otwiera sobie drzwi, podczas kiedy
mężczyzna jej życia przypala sobie
papierosa, nie zrobi już na nas żadnego wrażenia…
O tym, że kłamanie czasem lepiej
służy prawdzie niż sama prawda,
nie wspomnę, gdyż jest to slogan
wyświechtany jak (…) – miejsce na
twórczość własną. (Ja napisałem …
jak spodnie na zjeżdżalni).
Michał Nowacki
Źródła:
home.agh.edu.pl, www.fakt.pl
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Książka na dziś
Czytanie książek jest moją
pasją, częścią życia, bez ktorej nie mogłabym egzystować. Magiczny i nie zawsze
piękny świat, przedstawiony
w książkach, fascynuje mnie
od czasu, kiedy nauczyłam się
czytać. Każdego dnia, z każdą
kolejną przeczytaną stroną,
zaciekawia mnie od nowa: co
dalej przytrafi się bohaterom?
Jaki czeka ich los?
Czytanie zabiera mnie nie tylko
do istniejących, egzotycznych
i niezwykłych miejsc, które
chciałabym kiedyś zobaczyć,
ale także i do tych, których nie
ma na mapie, bo powstały w
wyobraźni autorów.
Z ostatnio przeczytanych przeze mnie książek jako pierwszą
polecam tutaj „Kwiaty na poddaszu” V.C.Andrews – pierwszą
część sagi.
Ale najpierw kilka słów o autorce tej znanej na całym świecie
serii. Virginia Cleo Andrews
– znana jako V.C. Andrews
(ur.1923 – zm.1986), to amerykańska pisarka bestsellerowych
sag rodzinnych opowiadających
o skrzętnie skrywanych rodzinnych sekretach. Napisała ponad Źródło: www.selkar.pl
20 serii, których nakład wyniósł
ponad 100 milionów egzemplarzy i które zostały przetłumaczone własnej córki z powodu jej małżeńna 22 języki. Po jej śmierci spadko- stwa z bliskim krewnym, a urodzobiercy zatrudnili pisarza, Andrew ne z tego związku dzieci uważają za
Neidermana, by ukończył niezam- przeklęte. Po przekroczeniu progu
knięte przez autorkę powieści.
starego, wiktoriańskiego domu rozpoczyna się ich koszmar. Matka ze
Największą popularność wśród czy- strachu przed ojcem, zamyka dzieci
telników zdobyła saga opowiadająca na poddaszu, tłumacząc, że to tylko
o losach rodziny Dollangangerów. na kilka dni. Niestety, dni zmieniaW skład tej serii wchodzą: „Kwiaty ją się w tygodnie, a tygodnie w miena poddaszu”, „Płatki na wietrze”,
„A jeśli ciernie…”, „Kto wiatr sieje…”
i „Ogród cieni”.

siące. Czwórka rodzeństwa
nie może opuszczać strychu
do czasu, kiedy ich matka
nie uzyska od swojego ojca
przebaczenia za popełnione
grzechy. Dzieci mają kontakt
tylko z matką i z babcią, która
okazuje się osobą okrutną i
fanatycznie religijną.
„Kwiaty na poddaszu” wciągnęły mnie od pierwszej strony. Z wypiekami na twarzy
śledziłam losy małych bohaterów żyjących w zamkniętym strychu. Nie mogłam
pogodzić się z rozmiarem
traumy, w jaką wpędziła
matka swoje własne dzieci.
Współczułam im, a traciłam
sympatię do matki i babki.
Z każdą przeczytaną stroną
widziałam jak miłość rodzicielska ponosi klęskę, a kult
pieniądza zwycięża.
Zachęcam do przeczytania tej sagi, do poznania
Christophera, Cathy oraz
bliźniąt Carry i Codigo, ich
planów i marzeń. Do odkrycia stworzonego przez dzieci
świata na strychu, kolorowych papierowych kwiatów,
roślin i zwierząt zmieniających się wraz z porami roku. Do sali baletowej, gdzie
Cathy, tańcząc, zapominała o koszmarze przenosząc się w cudowny
świat swojej fantazji. Do małego
pokoju bez okien gdzie rodzeństwo
próbuje zachować pozory normalnego życia.
Polecam.
Agnieszka B.

Pierwsza część, czyli „Kwiaty na
poddaszu” to wciągająca opowieść o
rodzinnych tajemnicach i zakazanej
miłości. Mówi o losach rodzeństwa,
którego spokojne i szczęśliwe życie
kończy się wraz ze śmiercią ukochanego ojca. Życiowa niezaradność
matki, która nie potrafi znaleźć sobie pracy, by utrzymać rodzinę, zmusza ją, wraz z dziećmi, do powrotu do
rodzinnego domu.
Dzieci nie wiedzą jednak o tym, że
ich niezwykle bogaci dziadkowie kilkanaście lat wcześniej wyrzekli się

Źródło: www.herbatkazksiazka.pl
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Słowo o byle czym
Baba skończyła zamiatanie swojego
obejścia. Oparła się o trzonek miotły
i spojrzała na pole kończące się na
linii horyzontu.
Z ciszy – której głębię co jakiś czas
podkreślały: gdakanie, trzepot, brzęczenie – zaczął się wyłaniać terkot.
– To pewnikiem skuterek naszego
profesorza, mruknęła baba.
Nauczyciel zatrzymał się przy płocie i wyłączył silnik. – Dzień dobry. Widzę, że pani praca nigdy się
nie kończy. – Aa, zaśby tam nigdy.
Skończy się, jak Piasecki kopczyk
przyklepie. Nauczyciel pokiwał głową. – No, tak. Wszystkich to czeka.
– Ale na razie to jo się nigdzie nie
wybierom. Pon Bożek siły daje, a i
do gara co włożyć je. I dla mnie, i
dla stworów.
– Chciałbym panią o coś zapytać…
– Aa, to mi pochlibio, że pon profesorz ode mnie, zwykłej baby, cosik
wiedzieć chce. Zacisnęła chustę pod
brodą, miotła się przewróciła, a baba
podeszła do płotu. – To może pon zajdzie na chwile w moje progi? – Nie,
dziękuję, spieszę się na korepetycje.
Ale mam do pani sprawę.

Baba oparła teraz ręce o płot, który
się niebezpiecznie przechylił.
– Przydałby się pani ktoś, kto by to
naprawił, ożywił się gość. – Ano, może i by się przydoł, ino kto? – Tak
się składa, że mój ojciec jest na emeryturze i pisze książki, a w jednej z
nich akcja czasem dzieje się zaraz
po wojnie na wsi. Dlatego chciałby
zamieszkać przez kilka dni na wsi,
żeby wiernie oddać jej realia. A że
pani żyje bardzo… tradycyjnie, pomyślałem, że może znalazłaby pani
dla niego jakiś pokoik na kilka dni.
Baba podrapała się po brodzie. –
Pokoiku to jo ni mom, ale jest szopa,
co to w niej kiedysiś wóz trzymalim.
– To wspaniale, tata będzie zachwycony.
– A te realia, odparła baba, to oddawać nie trza. Pare dni, to niech
darmo mieszko. A nawet cały tydzień, abo i dłuży. Jak wytrzymo,
dodała pod nosem. – Przepraszam,
nie dosłyszałem. – Aa, zimy ni mo.
– To świetnie. Czy mógłbym tam zajrzeć? – Zaśby nie. Wrota to zawarte
na amen są, ale drzwi z boku otwiroć
można.
Gość baby po chwili nacisnął dużą
klamkę. – Trza skobelek wyjąć.
Nauczyciel wyjął
skobelek i pociągnął za klamkę.
Natychmiast musiał uskoczyć w
bok, bo drzwi z
trzaskiem opadły
na ziemię. Wszedł
do szopy, rozejrzał
się po jej wnętrzu
poprzecinanym
smugami światła
padającego ze stropu na kurz unoszący się w powietrzu.
Będziesz, ojczulku,
musiał przyjechać
tutaj rano i to z dużym bagażem, pomyślał.
– Czy mój tata może przyjechać w poniedziałek rano?
– A nawet i jutro.
Niech ino co nieco
do jedzynio kupi,
bo w mojej spiżarce to miejsce je. –
Dziękuję, wobec tego do poniedziałku.

Ptactwo dziobało rozsypane na ziemi ziarna pszenicy, a baba siedziała
na przyzbie i czekała na swojego gościa. Ciekawe, co on za jeden.
Wreszcie na drodze pojawił się duży
ford, a za nim skuter. Baba zacisnęła chustę pod brodą i podeszła do
furtki. – Dzień dobry, miło mi panią
poznać. – Gość w dom, Bóg w dom
– przywitała uśmiechniętego starszego mężczyznę.
Po obustronnym dopełnieniu wymogów etykiety, baba zapytała. – Może
chleba ze smalcem dać? – Nie, na
razie dziękujemy. Jesteśmy już po
śniadaniu, więc od razu zabieramy
się do pracy. Wieczorem zapraszamy panią na małe co nieco. Ale najpierw obowiązki. Chyba się pani nie
pogniewa? – A zaśby tam. Jo tam lubie, jak chłop od początku zaczyno.
Wieczorem, po kolacji, przygotowanej przez obu panów z części przywiezionych zapasów, nauczyciel
uściskał ojca. – Jeśli coś, to dzwoń
o każdej porze. Starszy pan uśmiechnął się. – Telefon już wyłączyłem.
Wtedy nie było komórek. Zresztą
mam samochód. Ale nie przyjeżdżaj
tutaj przez tydzień. Chcę solidnie popracować nad książką… i oczywiście
pomóc szanownej pani, jeśli będzie
można – dodał, kłaniając się szarmancko. Baba kciukiem rozluźniła
chustę pod brodą.
W kolejny poniedziałek przy płocie
zatrzymał się skuter. Terkot silnika
ustał,
w drzwiach chaty ukazała się baba. –
Cześć pracy! – zawołał nauczyciel w
stronę swojego taty, który akurat rąbał siekierą drewno na opał. – Cześć
synu. Przyjedź za tydzień. O nic nie
pytaj i zmykaj stąd.
Nauczyciel spojrzał na babę. Ta
uśmiechnęła się, wzruszyła ramionami i zniknęła za drzwiami. – Tato,
ale przecież… Starszy pan uniósł siekierę. – Powiedziałem, za tydzień,
około południa. Siekiera opadła, a
obok pieńka stuknęły dwie równo
rozłupane szczapy.
– Tak… przy pieńku należy stanąć
nie za blisko, żeby trzonek nie uderzył cię w głowę, i nie za daleko, żebyś nie zranił sobie nogi. I właśnie
tak muszę tę scenę napisać. Nie za
blisko, ale też nie za daleko.
Pisarz odłożył siekierę i usiadł na
pieńku. Schylił się po gruby notatnik, otworzył go i zapatrzył się w
przestrzeń. – No to, do zobaczenia
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za tydzień – odezwał się nauczyciel,
ale odpowiedziała mu cisza.
Minął drugi tydzień.
Samochód był już załadowany i gotowy do drogi. Baba i jej gość w milczeniu siedzieli na przyzbie, popijając
zbożową kawę z cynowych kubków.
Pierwszy ciszę przerwał pisarz.
– Wiele pani zawdzięczam. Nie
znajduję słów, żeby to wyrazić.
Chciałbym umieścić panią w podziękowaniu wśród tych, którzy
przyczynili się do powstania mojej
książki. Ale nawet nie wiem, jak się
pani nazywa. – Ech, jo nie chce być
w żadny książce. No i nie chce tu
żadnych miastowych. Ale pon, to
może przyjechać, kiedy chce. Nawet
i pytać nie trza. Bo pon to je jakisiś
inny. Pokręcony troszka, ale dobrze
pokręcony. Tak…
Z ciszy zaczął wyłaniać się znajomy
terkot.
– Już czas na mnie. – Ano, nie inaczy, bo czas, to ino do przodu idzie.
– I to coraz szybciej, dodał starszy
mężczyzna i wstał. Ujął dłoń baby i
się schylił, ale kobieta szybko cofnęła rękę. – Nie trza. Najważniejsze to
poszanowanie je. Som takie chłopy,
co to w mankiet całują, a poszanowania dla kobity nie mają. Tak… może
pon przyjechać, kiedy ino chce.
Kobieta wstała, podeszła szybko do
drzwi i odwróciła się. – No, to bywaj.
Z Bogiem – powiedziała cicho i zniknęła za drzwiami.
Starszy pan opadł na ławkę.
Rozumiem. Czasami człowiek musi
się odgrodzić ciszą, pomyślał.
Nauczyciel wyłączył silnik i podszedł
do ojca. – Wszystko w porządku?
– Tak, synu, odpowiedział pisarz i
spojrzał na skromne gospodarstwo.
Po dłuższej chwili dodał:
– Wiesz co, musiałem przyjechać aż
tutaj, żeby wreszcie zrozumieć pozornie oczywistą prawdę.
Pisanie nie opiera się tylko na pomysłach. Potrzebne jest natchnienie,
które ma tyle twarzy, ile jest osób,
które go potrzebują. Ale ono samo
do ciebie nie przyjdzie. To ty musisz
przebyć długą drogę, żeby je odnaleźć, rozpoznać, a potem jeszcze obłaskawić.
Michał Nowacki

Źródło: www.gify.net

OGŁOSZENIA DROBNE
Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne wysyłając e-mail na
adres: antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości prosimy wpisać „ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią ogłoszenia
na nr 0488.416.481
• Psycholog polski, konsultacje, tel.: 0493 620 529
• Przyjmę prasowanie co tydzień lub co dwa tygodnie, 4-5
godzin, na dienstenchaque. Tel.: 0484 585 039

PADŁAŚ ?
POWSTAǸ !
Podnieś koronę i …
Zmień biuro.
03/345 00 00
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