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Co słychać w Antwerpii
Testy wykrywania chorób do nabycia w aptekach
Lada dzień w aptekach pojawią się
zestawy testów do samodzielnego
wykrywania niektórych schorzeń.
Kropla krwi albo niewielka ilość
moczu – i będziemy wiedzieć, czy
mamy na przykład niedobór żelaza,
bakterię w żołądku, infekcję dróg
moczowych, podwyższony poziomu cholesterolu, czy nietolerancję
glutenu. Podręcznych domowych
zestawów będzie 25 rodzajów. Cena
ok. 20 euro.

Źródło: www.gva.be

W czasach, gdy szybkie dostanie
się do lekarza niekiedy graniczy z
cudem, nawet pobieżne zdiagnozowanie choroby jest bardzo istotne.
Pomocne mają być testy do samodzielnego przeprowadzenia w domu,
dzięki którym będzie można wstępnie sprawdzić, co nam dolega.
Lekarze do tego projektu podchodzą
sceptycznie. Farmaceuci natomiast
są zachwyceni, albowiem wprowadzenie testów do aptek oznacza
zwiększenie liczby klientów, co
przełoży się na wyższe obroty. W
zależności od wyniku testu farmaceuta może zaproponować klientowi
leki, a w razie potrzeby zwrócić się
o pomoc do lekarza. Stowarzyszenie
Domus Medica już szkoli aptekarzy,
aby potrafili odpowiednio odczytywać wyniki testów.
Rabat na e-rowery
Do 2019 Antwerpia będzie wielkim
placem budowy. Już teraz kierowcy zmagają się z utrudnieniami w
postaci robót drogowych, objazdów
i kilometrowych korków. A ma
być jeszcze gorzej. Dlatego władze
miasta oferują wsparcie finansowe
dla tych kierowców-pracowników,
którzy zostawią swoje samochody i
przesiądą się na rowery.

Od 1 lutego tego roku miasto
oferuje jednorazową zniżkę
w kwocie od 150 do 450 euro
na zakup e-roweru i dofinansowanie do utrzymania posiadanego roweru w wysokości
175 euro. W ten sposób władze Antwerpii chcą zachęcić
pracowników do korzystania
z roweru przez przynajmniej
dwa dni w tygodniu.
Wszystkie informacje na temat warunków ubiegania się
o dofinansowanie znajdują się
na stronie:
www.slimnaarantwerpen.be/
nl/fietskorting
Współpraca De Lijn i policji
Do niedawna kamery na stacjach
pre-metra były przeglądane tylko
przez pracowników De Lijn. Na
mocy porozumienia podpisanego
przez flamandzkiego przewoźnika
i władze miasta Antwerpii, bezpośredni wgląd do kamer na stacjach
pre-metra ma teraz także policja.
Jednocześnie De Lijn może oglądać obrazy z kamer policyjnych.
Współpraca De Lijn i policji ma
ukrócić akty wandalizmu, a przede
wszystkim kradzieże, które na stacjach pre-metra zdarzają się coraz
częściej.
„Kolorowe klasy”
Antwerpia boryka się z dotkliwym
brakiem nauczycieli. Coraz mniej
pedagogów chce pracować z uczniami w „kolorowych klasach”.
W styczniu tego roku w regionie
Antwerpii nieobsadzonych było 45
miejsc w szkołach podstawowych i
przedszkolach. W samej Antwerpii
sytuacja wygląda jeszcze gorzej. W
ciągu dwóch ostatnich lat ponad
dwadzieścia procent młodych nauczycieli po studiach zrezygnowało
z pracy w szkołach i przedszkolach.
Ci, którzy zdecydowali się pozostać
w zawodzie nauczyciela, wybrali
szkoły poza miastem, w których
liczba „kolorowych” dzieci” jest o
wiele mniejsza.

Źródło: www.nieuwsblad.be

regionów Flandrii nie chcą podejmować pracy w antwerpskich placówkach. Obawiają się problemów
związanych z nauczaniem dzieci
pochodzących z różnych zakątków
świata, wyznających różne religie,
reprezentujących tradycje i kulturę
tak odmienną od zachodnioeuropejskiej. Poza tym część pedagogów
obawia się o swoje bezpieczeństwo.
Udaremniono gigantyczny przemyt
Policja w porcie w Antwerpii przejęła 1131,7 kg heroiny. Jej wartość
na czarnym rynku to ponad 68 mln
euro.
Narkotyk ukryto w kontenerze w
dwóch dużych maszynach piekarniczych przywiezionych z Iranu.
Belgijscy oraz holenderscy śledczy
dotarli do dziupli grupy w miejscowości Heijen leżącej w południowej
części Holandii.
Zatrzymano trzy osoby, które demontowały owe maszyny piekarnicze z Iranu. Trzej kolejni zatrzymani
pracowali w firmach uczestniczących w transporcie kontenera.
Opracowała: Barbara Kamińska
Źródła:
gva.be, hln.be, nieuwsblad.be

Prognozy na nadchodzące lata dla
Antwerpii nie są dobre. Przewidują
one w roku 2020 deficyt 1.620 nauczycieli szkół podstawowych i
2.695 w szkołach średnich.
Nauczanie w tak wielokulturowym
mieście, jakim jest Antwerpia, to dla
nauczycieli nie lada wyzwanie, któremu nie każdy pedagog jest w stanie sprostać. Nauczyciele z innych

Źródło: www.tvp.info
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Antwerpia - miasto niezwykłe
Grote Markt

Antwerpia, jak na zabytkowe miasto przystało, posiada swój Wielki
Rynek (Grote Markt), reprezentacyjny i zarazem największy miejski plac. Przepiękny ratusz – renesansowa budowla, zaprojektowana
przez Corneliusa Florisa w połowie
XVI wieku, zajmuje całą podłużną
ścianę wnętrza placu. Ze szczytów
kamieniczek spoglądają na przechodniów postacie z mitologii,
albo rodem z opowieści przypływających tam przed wiekami marynarzy.
Grote Markt stał się rynkiem miejskim dopiero w XIV wieku, a dotychczasowy rynek został przemianowany na Vismarkt (Rynek Rybny).
Wielki Rynek ma kształt nieregularnego czworoboku, na który wychodzą ulice: Suikerrui, Braderijstraat,
Wisselstraat i Maalderijstraat. To
centrum starego miasta i serce
Antwerpii, świadek najważniejszych
wydarzeń z życia miasta, jego wzlotów i upadków. Tutaj w średniowieczu organizowano jarmarki i targi,
a kupcy prowadzili interesy. Piękno
i przepych okolicznych kamienic
świadczą o bogactwie Antwerpii,
która w XV wieku była najważniejszym miastem w Niderlandach.

Handschoenmarkt –
Rynek Rękawiczek
Mieści się na południowo-wschodnim rogu
Wielkiego Rynku. Ten
dawny targ, na którym
niegdyś handlowano
rękawiczkami, otaczają stare wysmukłe
kamienice. Pośrodku
placyku stoi niewielka kamienna studnia
osłaniana przez żelazny baldachim na
którym widnieje napis
o następującej treści:
„To miłość małżeńska
nauczyła kowala malować”.
Napis odnosi się do starej antwerpskiej opowieści. W XV wieku
mieszkał w Antwerpii
malarz Quentin
Matsys. Ten urodzony
w Leuven artysta, początkowo uczył się w
swoim rodzinnym mieście fachu kowala i zegarmistrza. Jak wieść
niesie, nauczył się malarskiego
rzemiosła tylko po to, aby poślubić
córkę znanego artysty. W tamtych
czasach małżeństwa pomiędzy
rodzinami wykonującymi różne
zawody uważano za mezalians.
Romantyczna studnia ma późnogotycką obudowę. Z czterech
kolumienek „wyrastają” gałęzie
i łodygi tworząc altankę nad
kamiennym obramowaniem
studni. Na jej szczycie umiejscowiona jest figura rycerza w zbroi
trzymającego w dłoni odciętą rękę. To Sylvius Brabo, obrońca
Antwerpii.

Źródło: www.figy.be

się wielu okrucieństw. Pobierał
cło od wszystkich przepływających
statków, ucinając ręce tym, którzy
odmówili zapłaty. Został pokonany
przez dzielnego Brabo, który w rewanżu również odciął mu dłoń. Od
tej pory obcięta ręka stała się symbolem miasta. Dwie odcięte dłonie
znajdują się w herbie Antwerpii.
Fontanna Brabo – stos nierówno
rzeźbionych, pozornie bezładnie ułożonych skał, jest dziełem rzeźbiarza
Jefa Lambeaux. Została odsłonięta
w 1887 roku.

Fontanna Brabo
Na szczycie fontanny
mieści się brązowy posąg Silviusa Brabo, legendarnego bohatera,
który odciął i wrzucił
do Scheldy dłoń olbrzyma Antigonusa
terroryzującego żeglarzy przeprawiających
się przez rzekę.

Źródło: www.allesoverantwerpen.nl

Legenda mówi, że
olbrzym rządził miastem dopuszczając

Źródło: www.panoramio.com
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Kamieniczki
Wokół Grote Markt wznoszą się
pieczołowicie odrestaurowane kamieniczki kupieckich domów cechowych, które wciąż lśnią blaskiem
swojej dawnej świetności. Ich szesnastowieczne fasady ozdobione są
płaskorzeźbami i zwieńczone pozłacanymi posągami.
W przeszłościami kamienice na
Grote Markt były siedzibami Gildii
– zrzeszenia kupców i rzemieślników, którzy mieli znaczne wpływy
polityczne, a ich decyzje niejednokrotnie wpływały na życie miasta.
Nie wszystkie Domy Gildii są oryginalne. Część z nich spłonęła w 1576
roku, część została zrekonstruowana i odbudowana przez flamandzkiego architekta Hansa Vredemana.
Niektóre z kamieniczek mają wyjątkową historię i są architektonicznymi perełkami. Po północnej stronie
Grote Markt w pierzei pomiędzy
Braderijstraat a Wisselstraat jest
kilka wyjątkowych kamieniczek.
Numer 3 to De Witte Engel (Pod
Białymi Aniołem). Dom pod numerem 5, stojący obok – De Gulden
Mouw (Pod Złotym Rękawem), był
siedzibą bednarzy, o czym świadczy
dekoracja z motywem beczułek. Pod
numerem 7 mieści się najwyższa
w tej pierzei kamienica Het Pand
Spanje (Pod Świętym Jerzym) z fi-

Źródło: www.strefatajemnic.onet.pl

Źródło: www.static.panoramio.com

gurkami świętego Jerzego walczącego ze smokiem. To dawny Dom
Kuszników, najwyższy i najbardziej
charakterystyczny budynek w tej
grupie kamieniczek.
Kamienica z numerem 9 – De Spiegel (Pod Świętym Sebastianem),
była siedzibą cechu łuczników, a w
tej z nr 11 – De Zwarte Arend (Pod
Czarnymi Skrzydłami)
– mieściło się wiele cechów. Narożna kamienica
nr 13, wzniesiona w 1514
roku, znana pod różnymi
nazwami: De Pauw (Pod
Pawiem), De Vos (Pod
Lisem), De Gulden Hamer
(Pod Złotym Młotkiem),
Den Bonten Mantel (Pod
Futrzanym Płaszczem),
jest jednym z ciekawszych
historycznie i architektonicznie domów na Grote
Markt.
Z drugiej strony ulicy,
w bloku kamienic u wylotu Kaasrui, znajdują
się dwie piękne kamienice warte obejrzenia:
Lakenbereiders, De Gulden Balans (Pod Złotą
Wagą) – nr 38 dawna
siedziba sukienników i
Huidevetters, Rodenborga
(Dom Grabarzy) nr 40.
Pod koniec XVI wieku
jednym z największych
renesansowych budynków otaczających rynek w
Antwerpii był Dom Hanzy,

zbudowany w latach 1564-1569 według projektu znanego i cenionego w tamtych czasach architekta
Cornelisa Florisa. Mieściły się w
nim pomieszczenia i magazyny
Kompanii Bałtyckiej do Handlu ze
Szwecją, Rosją i Polską. Budynek
spłonął pod koniec wieku XIX. Jego
wygląd pokazują między innymi ryciny Pietera van der Borchta.

Źródło: www.i.imgur.com
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Fasada ozdobiona jest wysmukłymi filistrami, zaś jońskie i doryckie
kolumny nadają jej wyjątkowego
charakteru.
W niszy widnieje postać Matki
Boskiej z dzieciątkiem wykonana
przez Filipa de Vos w 1587 roku. W
najwyższej części znajduje się trójkątny fronton, na którym przysiadł
orzeł na kuli. Wysoki hall główny
kiedyś był odkrytym dziedzińcem.
Zabudowano go dopiero w XIX wieku i od tego momentu to miejsce stało się monumentalną galerią ciągnącą się dookoła budynku, w której
obrazy zajęły miejsca okien.

Źródło: www.allesoverantwerpen.nl

Ratusz (Stadhuis )
Antwerpski ratusz to czołowe dzieło
renesansu tej części Europy, łączące tradycje architektury włoskiej i
flamandzkiej.
Pierwotny ratusz (Raedthuis) został wzniesiony około 1400 roku.
Na początku XVI wieku antwerpscy rajcowie postanowili zastąpić
dotychczasowy niewielki gotycki
ratusz imponującym budynkiem,
jak przystało na portowe i bogate
miasto. W 1540 roku przygotowano
wstępny projekt i zaczęto gromadzić
materiały budowlane. Jednak wojna
pokrzyżowała te plany, a materiały
do budowy ratusza wykorzystano do
obrony miasta.

wnętrzny. Na czwartej kondygnacji
umieszczone zostały wysokie cokoły
będące podstawami obelisków z herbami Brabancji, Królestwa Belgii i
miasta. Szczyt budynku wieńczy
rzeźba orła, który patrzy w kierunku Aachen.
Antwerpczycy mówią, że wnęki na
szczycie budynku są wyrazem samozadowolenia i dumy dawnych
mieszczan. Umieszczone są tam
bowiem alegorie Sprawiedliwości i
Mądrości, czyli cnót które mieli posiadać dawni obywatele. Dach ratusza przypomina pagodę, co nadaje
mu nieco orientalnego wyglądu.

Obecny ratusz wzniesiony został w
latach 1560-1565 według nowatorskiego jak na tamte czasy projektu
Cornelisa II Florisa de Vriendta.
Projekt Florisa zatwierdziła specjalna komisja budowniczych, architektów i malarzy powołana przez
ówczesnego burmistrza. W 1576
roku, podczas wojny hiszpańskiej,
nowy ratusz został podpalony przez
zbuntowanych hiszpańskich żołnierzy; ocalały tylko mury zewnętrzne.
Odbudowano go trzy lata później bez
większych zmian. Do jego ozdobienia
przywieziono materiały z kamieniołomów z okolic Dortmundu, Reims a
nawet z odległych Pirenejów.

Warto zobaczyć imponującą Salę
Leysa nazwaną tak od nazwiska barona Hendrika Leysa, który w 1860
roku namalował zdobiące ją freski, a
także Salę Ślubów gdzie znajduje się
pochodzący z pierwotnego ratusza
kominek ozdobiony dwiema alabastrowymi kariatydami wykonanymi
przez samego Florisa.
We wnętrzach ratusza, wśród
portretów burmistrzów, widnieją wizerunki znanych osobistości
zasłużonych dla rozwoju miasta i
jego kultury. Zaś wyeksponowane
obrazy przedstawiają burzliwe dzieje
Antwerpii. W gabinecie burmistrza
znajduje się wspaniały rzeźbiony
kominek pochodzący z około 1549
roku. Jego dolna część odlana jest
w złoconym brązie i wsparta na
kolumienkach umieszczonych na
wielkich cokołach. Powyżej
znajduje się herb Antwerpii
jak również relief przedstawiający „Ostatnią wieczerzę”.
Niezwykle rozbudowana jest
górna część kominka częściowo wykonana ze złoconego piaskowca i zawierająca
sceny ze Starego Testamentu.

W XIX wieku architekt miejski
Bourla dokonał rekonstrukcji elewacji i wnętrz, zmienił wówczas formy
dziedzińca wewnętrznego jak również pewne detale i ornamenty.

Parter budynku składa się z
45 małych wejść, w których
umieszczone są sklepiki. Na
zewnątrz, od strony głównej
fasady, ratusz ozdobiony
jest flagami. W dolnym rzędzie są to flagi: Antwerpii,
Flandrii, Belgii, Europy i
ONZ. Pozostałe flagi reprezentują kraje, które są członkami Unii Europejskiej oraz
państw mających swoje
przedstawicielstwa konsularne w Antwerpii. Ratusz znajduje się na liście dziedzictwa
narodowego UNESCO.

Ratusz składa się z czterech skrzydeł
nakrytych płaskimi dachami otaczającymi prostokątny dziedziniec we-

Anna Janicka
Na podst. „Antwerpia”
Juliusz A. Chrościcki

Źródło: www.belgiumview.com
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Antwerpia: Strefa Niskiej Emisji (LEZ)
– wszystko co trzeba wiedzieć
W związku z licznymi pytaniami
na temat Strefy Niskiej Emisji w
Antwerpii, kierowanymi do naszej
redakcji, przygotowaliśmy szczegółowe wyjaśnienie wszystkich
kwestii związanych z LEZ.
Od 1 lutego 2017 r. w centrum
Antwerpii i na lewym brzegu
Scheldy obowiązuje strefa niskiej
emisji spalin. Każde skrzyżowanie
przed rozpoczęciem LEZ jest specjalnie oznakowane. Strefa obowiązuje
bez przerwy, 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę i dotyczy wszystkich pojazdów (oprócz motocykli i
motorowerów), bez względu na to,
czy są zarejestrowane w Belgii, czy
też poza nią. Zakaz wjazdu do strefy
dotyczy wszystkich pojazdów, które
nie spełniają obowiązujących w LEZ
norm, a zatem także samochodów
należących do mieszkańców miasta.
Typy pojazdów:
Kategoria M: samochody osobowe,
busiki, busy i autokary
Kategoria N: samochody dostawcze
i ciężarowe
Kategoria T: ciągniki rolnicze lub
leśne
Na granicy strefy LEZ zamontowane są kamery, które rejestrują tablice rejestracyjne, powiększają je i
porównują z bazą danych. W momencie, kiedy system rejestrujący
stwierdzi brak rejestracji w systemie
lub brak stosownej opłaty, właściciel
pojazdu zostanie ukarany grzywną
pieniężną.
W 2020 i 2025 roku wymogi LEZ
zostaną zaostrzone.

Czy pojazd może wjechać do strefy
niskiej emisji zależy od jego euro
normy, wyrażanej przez cyfry od
1 do 6. Im wyższa cyfra, tym samochód mniej zanieczyszcza środowisko.
Poniższe normy obowiązywać będą
do 2020 roku.
Diesel
Euro 6

Wjazd

Euro 5*

Wjazd

Euro 4

Wjazd

Euro 3

Wjazd

Euro 3

Wjazd
po zapłaceniu

Euro 2

Zakaz wjazdu

Euro 1

Zakaz wjazdu

Przed normami Zakaz wjazdu
euro
Dla ciężarówek powyżej 3,5 tony, poziom Euro 5 bywa oznaczany także
symbolem EEV.
Benzyna, gaz, LPG
Euro 6

Wjazd

Euro 5

Wjazd

Euro 4

Wjazd

Euro 3

Wjazd

Euro 2

Wjazd

Euro 1

Wjazd

Przed normami Zakaz wjazdu
euro
Pojazdy, które do 2020 roku będą
mogły wjechać do LEZ bez rejestracji, jeżeli mają belgijskie tablice rejestracyjne!!!
• Pojazdy benzynowe, pojazdy na
LPG albo na gaz z euro normą 1, 2,
3, 4, 5 i 6.
• Diesle z euro normą 4, 5 i 6.
• Diesle z euro normą 3, które mają filtr zakupiony z pieniędzy rządu
flamandzkiego (te pojazdy są w belgijskiej bazie danych).
• Pojazdy używane na wsi z normą
emisji spalin IIIa, IIIb i IV.

• Pojazdy elektryczne.
• Pojazdy na wodór.
• Pojazdy Plug-in hybrid z maksymalną emisją dwutlenku węgla 49g/
km.
• Specyficzne pojazdy profesjonalne które można odnaleźć na stronie:
htwww.slimnaarantwerpen.be/nl/
lez/professionelevoertuigen
Wszystkie samochody z powyższej
listy mogą bez rejestracji wjeżdżać
do strefy niskiej emisji.

Pojazdy, które do 2020 będą mogły
wjechać do LEZ po rejestracji:
• Wszystkie dozwolone pojazdy na
poprzedniej liście, ale z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi (tablice niderlandzkie nie muszą być zarejestrowane).
• Diesle z normą euro 3 z filtrem
(zakupionym bez premii od rządu
flamandzkiego, bo nie są ujęte w
belgijskiej bazie danych).
• Pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych posiadające specjalną
kartę do parkowania.
• Pojazdy do przewozu osob niepełnosprawnych ze specjalną windą dla
wózków inwalidzkich (lista na podstawie dekretu 12 / 21 / 2012).
• Służby ratunkowe.
• Pojazdy wojskowe.
• Transporty ponadgabarytowe, które są zatwierdzone przez władze za
pomocą specjalnego zezwolenia.
Kto musi się zarejestrować?
Wszystkie samochody niemające
belgijskich tablic rejestracyjnych
muszą!!! zostać zarejestrowane w
systemie przed pierwszym wjazdem
do LEZ.
Można to zrobić on-line:
– w języku niderlandzkim (https://
lez.antwerpen.be/?Taal=NL),
– w języku angielskim (https://lez.
antwerpen.be/?Taal=EN)
W 2020 i 2025 roku, kiedy wprowadzone zostaną kolejne zaostrzenia
dotyczące wjazdu samochodów do
strefy niskiej emisji, będzie trzeba
rejestrować auto od nowa.
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Pojazdy, które po zapłaceniu będą
mogły wjechać do LEZ (stawki obowiązują do 31 grudnia 2019 roku)
• Diesle z normą euro 4 bez roetfilter
www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/
dieselvoertuig-met-euronorm-3-zonder-roetfilter
• Samochody starsze niż 40 lat
www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/
oldtimers
• Niektóre diesle związane z pracą,
z euro normą 2 lub 3 bez filtra
www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/
professionelevoertuigen

Kategoria M3
Autobusy (więcej niż 8 miejsc pasażerskich), cięższe niż 5 ton

UWAGA!!! Trzeba zapłacić i zarejestrować się przed wjazdem do
LEZ. Zapłata może być dokonana
za jeden dzień (do godziny 6 rano
dnia następnego), jeden tydzień, jeden miesiąc, trzy miesiące, sześć
miesięcy, albo cały rok. Taryfy są
różne dla samochodów osobowych
i ciężarówek.
www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/
tarieven

Kategoria N1
Samochody dostawcze, masa mniejsza niż 3,5 tony

Wszystkie poniższe kwoty podane
są w euro.

Dzień

25

Tydzień

40

30

50

Miesiąc

95

50

120

3 miesiące

250

130

320

6 miesięcy

490

250

620

Rok

970

490

1230

Kategoria M1
Samochody osobowe (8 miejsc pasażerskich + kierowca)
Czas

Normalna Obniżona
taryfa
taryfa

Czas

Normalna Obniżona
taryfa
taryfa

Dzień

30

Tydzień

50

40

Miesiąc

130

70

3 miesiące

350

180

6 miesięcy

700

360

Rok

1380

700

Czas

Kategoria T
Ciągniki rolnicze lub leśne
Czas

Dzień
Tydzień

40

Miesiąc

70

3 miesiące

180

6 miesięcy

360

Rok

700

Normalna Obniżona Podwyż-szona
taryfa
taryfa
taryfa

30

Dzień

20

Tydzień

30

20

Miesiąc

45

30

3 miesiące

100

60

6 miesięcy

180

100

Dzień

30

Rok

350

180

Tydzień

50

40

60

Miesiąc

130

70

160

3 miesiące

350

180

440

6 miesięcy

700

360

870

Rok

1380

700

1730

Kategoria M2
Busiki (więcej niż 8 miejsc pasażerskich + kierowca), lżejsze niż 5 ton
Czas

Normalna Obniżona
taryfa
taryfa

Dzień

25

Tydzień

40

30

Miesiąc

95

50

3 miesiące

250

130

6 miesięcy

490

250

Rok

970

490

Obniżona taryfa

Kategoria N2 i N3
Ciężarówki, masa większa niż 3,5
tony
Czas

Normalna Obniżona Podwyż-szona
taryfa
taryfa
taryfa

35

Taryfa normalna: diesle z euro normą 3 bez filtra sadzy, diesle z euro
normą 2, oraz pojazdy użyteczności publicznej.
Taryfa obniżona: diesle z euro normą 3 bez filtra cząstek stałych i pojazdy
starsze niż 40 lat. W przypadku tych pojazdów, z powodu zniżki, nie ma
możliwości wykupienia wjazdu tylko na jeden dzień.
Taryfa podwyższona: Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi z normą euro 2.
Prośbę o wjazd trzeba załatwić co najmniej jeden dzień przed wjechaniem
do LEZ. Można to zrobić on-line: https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL
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Płatny wjazd do LEZ dla aut nie
spełniających wymogów
Pojazdy, które nie spełniają wymogów dotyczących emisji, mogą wjeżdżać do LEZ do 8 razy w roku (dla
danej tablicy rejestracyjnej). W tym
celu należy wykupić jednodniowy
karnet, który upoważnia do wjazdu
do strefy na jeden cały dzień.
Jednodniowy karnet LEZ kosztuje
35 euro i uprawnia do wjazdu w konkretnym dniu, aż do godziny 6 rano
dnia następnego. W ramach dziennej opłaty można wjeżdżać do strefy
płatnej, opuszczać ją i ponownie do
niej wjeżdżać dowolną ilość razy w
ciągu jednego dnia.
Można kupić jednodniowy karnet za
pośrednictwem strony internetowej
(www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/
lez-dagpas) i parkometrów z dotykowymi ekranami. W 2017 roku karnety są dostępne w czerwonej strefie
parkowania we wszystkich dotykowych parkometrach w centrum miasta. Karnet on-line można zakupić
maksymalnie 4 miesiące wcześniej
(płatność wyłącznie on-line). Raz zakupiony karnet dzienny nie podlega
zwrotowi.
Uwaga!!! Karnet LEZ nie zastępuje
biletu parkingowego. Oprócz karnetu LEZ trzeba jeszcze wykupić
bilet parkingowy.
Ważne!!! Trzeba płacić i rejestrować się przed wjazdem do LEZ.
Kary finansowe
Od 1 marca kierowcy, którzy nie zastosują się do przepisów obowiązujących w LEZ, karani będą grzywną.
W 2017 roku kwota grzywny jest stała i wynosi 125 euro. Od 2018 roku:
150 euro za pierwsze wykroczenie,
aż do 350 euro (trzecie wykroczenie
w ciągu 12 miesięcy).
www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/
boete
Czy Twój samochód może wjechać
do strefy LEZ?
Każdy może to sprawdzić. Wystarczy
wejść na stronę www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez i wybrać opcje
„doe de test” (zrób test). Informacje
potrzebne do sprawdzenia samochodu znajdują się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz certyfikacie.
Należy poprawnie i starannie wypełnić wszystkie dane. Na koniec
testu ukaże się wynik i w ten sposób
kierowca będzie wiedział, czy jego
pojazd może wjechać do LEZ.
Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym
nie jest podana norma euro i samochód nie jest zarejestrowany w
belgijskiej bazie pojazdów w celu

Źródło: www.ademloos.be

określenia, czy dany pojazd może
wjechać do LEZ, stosuje się datę
pierwszej rejestracji znajdującej się
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Test: https://lez.antwerpen.
be/?Taal=NL
Ograniczenia ruchu dla ciężarówek w strefie LEZ w Antwerpii
(https://transplace.eu/pl/articles/
belgia-ograniczenia-ruchu-dla-ciezarowek-w-strefie-ekologicznej-w-antwerpii-589c56bdba04fa416f8b5687).

Źródło: www.gva.be

Od 1 lutego pojazdy ciężarowe klasy
Euro 0, 1, 2 i 3 mogą wjeżdżać do
objętego strefą ekologiczną centrum
tylko w określonych warunkach i po
wcześniejszej rejestracji na oficjalnej stronie internetowej. W lutym,
za niestosowanie się do nowych
przepisów, grozi jedynie upomnienie. Od marca jednak kierowcy w
przypadku niedopełnienia nowych
obowiązków będą musieli zapłacić

karę grzywny.
Szczegóły dotyczące ograniczeń
ruchu dla ciężarówek:
Poniższe ograniczenia obowiązują
każdego dnia tygodnia, przez całą
dobę.
• Ciężarówki klasy Euro 0, 1 i 2
mogą wjeżdżać do centrum miasta
tylko 8 razy w roku. Przed każdym
wjazdem kierowca musi uzyskać
dzienne pozwolenie (opłata za dzień
30 euro). Eko-winietę można kupić
on-line w tym samym dniu.
• Ciężarówek klasy Euro 3
bez filtra cząstek stałych nie
obejmują ograniczenia co do
częstotliwości tras do centrum,
jednak ich kierowcy muszą za
to płacić. Koszt jednodniowej
eko-winiety to 30 euro, a rocznej maksymalnie (dla pojazdów
o DMC powyżej 12 ton) – 1730
euro.
• Ciężarówki klasy Euro 3 z
filtrem cząstek stałych mogą do końca 2019 r. poruszać się
po centrum portowego miasta bez
ograniczeń.
• Ciężarówki klasy Euro 4, 5 i 6,
zarejestrowane za granicą, mogą
wjeżdżać do strefy LEZ po bezpłatnej rejestracji (najpóźniej 24 godziny przed wjazdem) na oficjalnej
stronie internetowej.
Opracowała: Anna Janicka
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Święta Państwowe w Belgii
Pracownicy zatrudnieni w sektorze
prywatnym w zasadzie nie powinni pracować podczas ustalonych
ustawowo dziesięciu dni świątecznych. Dotyczy to wszystkich pracowników z sektora prywatnego,
niezależnie od rodzaju pełnionej
funkcji, stażu pracy, czy wymiaru
czasu pracy.
Prawo przewiduje 10 dni świątecznych w roku. Niektóre z nich są
świętami ruchomymi i co roku przypadają w innym czasie.

na ten temat powinny być zawarte w
regulaminie pracy przedsiębiorstwa.
Wynagrodzenie za dni świąteczne
Wynagrodzenie za dni świąteczne musi odpowiadać kwocie, jaką
pracownik zarobiłby, gdyby rzeczywiście pracował w dniu, w którym
przypada święto. Jeśli pracownik
otrzymuje stałą pensję (np. mie-

Dni świąteczne wolne od pracy
1 stycznia – Nowy Rok
Poniedziałek Wielkanocny
1 maja – Święto Pracy
Wniebowstąpienie Pańskie
Zielone Świątki
21 lipca – Święto Narodowe
15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP
1 listopada – Wszystkich Świętych
11 listopada – Zawieszenie Broni
25 grudnia – Boże Narodzenie
W niektórych regionach Belgii, w
niektórych sektorach czy też przedsiębiorstwach, pracownicy mają
prawo do dodatkowych dni świątecznych. Informacje na ten temat
powinny być zawarte w regulaminie
pracy przedsiębiorstwa.
Dni świąteczne przypadające w dni
wolne od pracy
Dzień świąteczny, który przypada
w niedzielę lub w inny dzień wolny
od pracy w danym przedsiębiorstwie
(przeważnie jest to sobota), musi
być zastąpiony innym dniem. Jeśli
„zastępczy dzień świąteczny” nie
został z góry ustalony przez branżowy układ zbiorowy, radę zakładową
lub delegację związkową w przedsiębiorstwie, lub przez układ zbiorowy
pracy zawarty przez pracodawcę i
wszystkich pracowników danego
przedsiębiorstwa, to pracownik indywidualnie ustala z pracodawcą,
który dzień będzie mógł wykorzystać jako dzień świąteczny. Należy
pamiętać, że jeśli dzień lub dni zastępujące święta będą z góry ustalone,
pracodawca ma obowiązek ogłosić
to przed 15 grudnia.
W większości przedsiębiorstw, w
których dni zastępujące święta nie
są z góry ustalane, dniem zastępującym dzień świąteczny jest pierwszy
dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, który
przypadł w niedzielę lub inny dzień
zawsze wolny od pracy. Informacje

Źródło: www.praca.pl

sięczną płacę), pracodawca wypłaca
mu ją w dzień, w którym wypłaca ją
zawsze, np. 30. dnia miesiąca. Płaca
taka zawiera już wynagrodzenie za
dzień świąteczny. Jeżeli pracownik
otrzymuje wynagrodzenie według
stawki godzinowej, pracodawca
musi wypłacić mu osobną kwotę
za dzień świąteczny, za tyle godzin,
ile pracownik przepracowałby w
tym dniu. Płaca za dzień świąteczny musi wystąpić na pasku wypłaty
jako osobna pozycja.
Praca w dni świąteczne
Podczas dni świątecznych praca jest
dozwolona jedynie wtedy, gdy przedsiębiorstwo ma zezwolenie na pracę
w niedzielę. W zamian za pracę w
dzień świąteczny przysługuje inny,
płatny dzień wolny od pracy, który
powinien być przyznany pracownikowi w ciągu 6 tygodni następujących po tygodniu, w którym pracownik pracował w dzień świąteczny.
Jeśli pracownik pracował w dzień
świąteczny dłużej niż 4 godziny, ma
prawo do pełnego płatnego dnia wolnego od pracy. Jeśli pracownik pracował krócej niż 4 godziny, przysłu-

guje mu pół płatnego dnia wolnego,
przed lub po godzinie 13.00, a praca
w ten dzień nie może trwać dłużej
niż 5 godzin. Jeśli zaś pracownik
jest w trakcie okresu wypowiedzenia, dzień zastępujący święto musi
być przyznany przed końcem tego
okresu. Jeśli ze względu na zawieszenie umowy o pracę (np. choroba,
urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy) kompensacja przepracowanego
dnia świątecznego nie
może być przyznana w
ciągu 6 tygodni od momentu pracy w dzień
świąteczny, musi być
przyznana w ciągu
6 tygodni następujących bezpośrednio po
powrocie pracownika
do pracy.
W przedsiębior stwach, w których
pracuje się w dni świąteczne, informacja
dotycząca dni kompensacji w kolejnym
roku powinna być
wywieszona w widocznym dla wszystkich
pracowników miejscu
w przedsiąbiorstwie
przed 15 grudnia.
Dni świąteczne a praca w niepełnym wymiarze czasu
Pracownicy mający stały rozkład
czasu pracy
Jeżeli pracownik zatrudniony w
niepełnym wymiarze czasu pracy
pracuje przez 5 lub 6 dni w tygodniu, to ma on prawo do płatnego
dnia świątecznego, który przypada w
normalnym dniu pracy. Jeśli dzień
świąteczny przypada w niedzielę lub
w inny dzień, w którym przedsiębiorstwo nigdy nie pracuje, pracownik
ma prawo do zastąpienia tego dnia
świątecznego innym dniem, przypadającym w normalny dzień pracy.
Jeśli pracownik pracuje mniej niż
5 dni w tygodniu, ma on prawo do
płatnego dnia świątecznego, który
przypada w dzień, w którym pracownik normalnie pracuje. Jeśli
święto przypada w dniu, w którym
w przedsiębiorstwie nigdy się nie
pracuje (najczęściej jest to sobota
i niedziela), pracownik ma prawo
do innego płatnego dnia wolnego,
przypadającego w dniu, w którym
pracownik normalnie pracuje.
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Jeżeli w przedsiębiorstwie z góry
ustalono dzień zastępczy, pracownik
ma prawo skorzystać z tego dnia, jeśli przypada on w dzień, w którym
pracownik normalnie pracuje. Jeśli
w przedsiębiorstwie nie ustalono z
góry takiego dnia, zakłada się, że
dniem zastępczym jest pierwszy
dzień roboczy w przedsiębiorstwie,
bezpośrednio następujący po dniu
świątecznym. W takiej sytuacji pracownik ma prawo skorzystać z dnia
zastępującego święto tylko w przypadku, jeśli pierwszy dzień roboczy
następujący po dniu świątecznym
jest dniem, w którym pracownik zawsze pracuje.
Przykład: Pracownik zatrudniony
w niepełnym wymiarze czasu pracy pracuje od wtorku do czwartku.
Święto przypada w niedzielę. Jeśli
w przedsiębiorstwie ustalono, że
dniem zastępczym będzie czwartek, wówczas pracownik ma prawo
do skorzystania z dnia zastępczego,
gdyż normalnie zawsze w czwartki
pracuje. W sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie nie ustalono z góry, który
dzień będzie dniem zastępującym
dzień świąteczny, wówczas dzień zastępczy przypada na pierwszy dzień
roboczy w przedsiębiorstwie, czyli
w tym przypadku poniedziałek. W
związku z tym, że pracownik nigdy
nie pracuje w poniedziałki, nie ma
on prawa do skorzystania z dnia zastępującego święto.
W obydwu przypadkach pracownikowi należy się płaca za dzień świąteczny.
Pracownicy mający zmienny rozkład czasu pracy
Jeśli czas pracy pracownika nie był
z góry ustalony, pracownik ma prawo do:
• Płacy za dzień świąteczny (lub
za dzień zastępczy w przedsiębiorstwie), który przypada na dzień, w
którym pracownik normalnie by
pracował. – Płaca jest obliczana na
podstawie liczby godzin, jaką przepracowałby pracownik w ten dzień.
• Płacy za dni świąteczne przypadające poza dniami roboczymi. –
W tym przypadku należy się płaca,
ale nie ma mowy o dniu zastępczym.
Płaca za takie dni jest obliczana na
podstawie kwoty zarobionej przez
pracownika w ciągu 4 tygodni poprzedzających dzień świąteczny podzielonej przez liczbę dni, jaką personel przedsiębiorstwa efektywnie
przepracował w ciągu tych 4 tygodni
(≠ liczbie dni, którą pracownik przepracował w ciągu tych 4 tygodni).

Przykład: Pracownik zatrudniony w
niepełnym wymiarze czasu pracuje
według zmiennego rozkładu godzin.
Święto przypada w niedzielę. Przez 4
tygodnie poprzedzające dzień świąteczny pracownik zarobił 630 euro.
Personel pracował w przedsiębiorstwie 18 dni (w ciągu 4 tygodni przed
dniem świątecznym). Pracownik ma
prawo do płacy za ten dzień świąteczny w wysokości 630 euro/18 dni
= 35 euro (brutto).
Wynagrodzenie za dni świąteczne
dla pracowników zatrudnionych w
systemie interim
Pracownicy zatrudnieni przez agencję mają prawo do wynagrodzenia
za dni świąteczne, które przypadają w czasie ich umowy z agencją.
Wynagrodzenie wypłaca agencja
interim.
W niektórych sytuacjach pracownicy tymczasowi mają również prawo
do wynagrodzenia za dni świąteczne, które przypadają po zakończeniu
umowy z agencją.
Jeśli pracownik miał umowę (lub
kilka bezpośrednio następujących
po sobie umów) z agencją zatrudnienia na okres:
• krótszy niż 15 dni – pracownik
nie ma prawa do wynagrodzenia za
dni świąteczne przypadające po zakończeniu umowy z agencją;
• od 15 dni do 1 miesiąca – pracownik ma prawo do wynagrodzenia
za dni świąteczne przypadające w
okresie do 14 dni kalendarzowych
od momentu zakończenia umowy
z agencją;
• dłuższy niż miesiąc – pracownik
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ma prawo do wynagrodzenia za dni
świąteczne przypadające w okresie
30 dni kalendarzowych od chwili
zakończenia umowy z agencją.
Aby uzyskać prawo do wynagrodzenia za dni świąteczne po zakończeniu umowy z agencją, bierze się
pod uwagę nie tylko kontrakty na
minimum 15 dni, ale również bezpośrednio następujące po sobie krótsze umowy, które razem dają okres
zatrudnienia 15 lub więcej dni.
Święta przypadające w okresie zawieszenia umowy o pracę
Pracownik zachowuje prawo do normalnej płacy za dzień świąteczny,
który przypada w czasie:
• Płatnego urlopu pracownika
• W okresie 30 dni kalendarzowych
licząc od pierwszego dnia zawieszenia umowy o pracę z następujących
powodów: choroby, różnego rodzaju
wypadków, urlopu macierzyńskiego, wypadku przy pracy, choroby
zawodowej, „uznanego” strajku.
• W okresie 14 dni, licząc od pierwszego dnia zawieszenia umowy o
pracę z innych powodów niż wyżej
wymienione, np. urlopu okolicznościowego, urlopu na karmienie piersią, urlopu edukacyjnego lub innych
rodzajów nieobecności przewidzianych w kodeksie pracy.
Powyższy artykuł nie jest wykładnią
prawa, pełni tylko funkcję informacyjną.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
ACV Antwerpen
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„Polska wyjdzie z UE. – I dobrze”
Według Paula Magnette, szefa walońskiego rządu, po Brexicie z Unii
Europejskiej wystąpią kolejne państwa, głównie z Europy Środkowej
i Wschodniej. I wcale nie będzie to
coś złego dla Starego Kontynentu,
uważa belgijski polityk.

Przegląd
prasy
belgijskiej
Tabletki z jodem na wypadek katastrofy nuklearnej
Władze Belgii zaopatrzą wszystkich
mieszkańców w medykamenty zawierające jod na wypadek awarii
jądrowej. Środki finansowe na ten
cel zostały uwzględnione w tegorocznym budżecie ministerstwa zdrowia.
W lecie ubiegłego roku król Belgii
Filip I wydał dekret, który upoważnił władze tego kraju do zaopatrzenia w bezpłatne środki zawierające
jod wszystkich mieszkańców kraju
żyjących na obszarze w promieniu
100 km od reaktorów jądrowych.
Wcześniej taki obowiązek dotyczył
tylko tych, którzy mieszkali w promieniu 20 km od takich obiektów.
W przypadku awarii przyjęcie środków zawierających aktywny jod ma
zapobiec przede wszystkim nowotworom tarczycy.
Po ubiegłorocznych marcowych wydarzeniach ujawniono, że dżihadyści
planowali zamach na jeden z obiektów nuklearnych w Belgii. Mieli
zamiar porwać szefa belgijskiego
programu nuklearnego, aby wykorzystać go do dostania się na teren
elektrowni. Aresztowanie jednego z
przywódców dżihadystów zmieniło
ich plany – wówczas zdecydowali się
oni na przeprowadzenia ataków na
lotnisko i metro w Brukseli.
Po tych zdarzeniach władze Belgii
na stałe wprowadziły wzmożoną
ochronę policyjną obiektów jądrowych.
Na terenie tego kraju znajdują się
dwie elektrownie, a w nich – w sumie siedem reaktorów.
nieuwsblad.be
Będą kontrole elektrowni atomowych
Dwa reaktory atomowe w Belgii zostaną sprawdzone pod względem bezpieczeństwa przez Międzynarodową
Agencję Energii Atomowej (IAEA).
Obie centrale nuklearne mają drobne uszkodzenia, a ich praca była już
kilkakrotnie wstrzymywana.
W Belgii od wielu lat wyrażane są
obawy co do bezpieczeństwa tamtej-

szych elektrowni atomowych, tym
bardziej, że władze wielokrotnie
potwierdzały istnienie niewielkich
pęknięć na osłonach niektórych
reaktorów. Sąsiadujące z Belgią
Niemcy i Luksemburg zwróciły się
nawet z tego powodu o tymczasowe
wyłączenie po jednym reaktorze w
obu elektrowniach. Belgijska agencja ds. bezpieczeństwa nuklearnego
(AFCN) stanowczo jednak odrzucała
te prośby zapewniając, że obie elektrownie atomowe spełniają wyśrubowane standardy bezpieczeństwa.
rmf24.pl

Źródło: www.demorgen.be

Eco-czeki znikają, w zamian gotówka
Od stycznia 2018 roku Ecocheques
zostaną zastąpione gotówką, wysyłaną pracownikowi bezpośrednio
na konto.
Od 2009 roku pracodawcy mogą nagradzać swoich pracowników bonami eco. Korzysta z nich ok. 1,45 mln
Belgów. Dla pracodawców jest to
tani sposób, aby dać pracownikom
premię, ponieważ nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.
Okazuje się jednak, że ktoś na eko-czekach zarabia. Pracodawcy muszą płacić wysokie prowizje firmom,
które eko-czeki wystawiają, takim
jak Sodexo i Edenred. Poza tym wiele osób nie wie, jakie produkty mogą
za eko-czeki kupić, dlatego o wiele
lepszym rozwiązaniem dla pracowników zamiast eko-czeków będą pieniądze. Flamandzkie partie rządowe
chcą pójść o krok dalej i wymienić
na pieniądze także Maaltijdcheques.
demorgen.be

– Mogę sobie wyobrazić, że po
Brexicie dojdzie do Polxitu,
Węgroxitu, Rumuxitu, Bułgaroxitu.
Jeśli UE zawrze z Wielką Brytanią
trudną, ale zrównoważoną umowę
o współpracy, niektóre państwa
stwierdzą, że taki model również im
będzie odpowiadać. Polska, Węgry,
Rumunia, Bułgaria, a może nawet
Dania i Szwecja, opuszczą UE i podpiszą z Unią umowy o partnerstwie
i handlu – powiedział Magnette w
rozmowie z gazetą „L’Echo”.
Zapytany, czy taki scenariusz by mu
odpowiadał, odpowiedział, że tak.
– Dzięki temu moglibyśmy ograniczyć wewnętrzną konkurencję w
Unii Europejskiej – uważa 45-letni
polityk, od 2014 roku stojący na czele regionalnego
rządu Walonii.
Magnette jest członkiem
partii walońskich socjalistów (PS) i nie podoba mu
się to, że obecnie wielu imigrantów z biedniejszych,
położonych na wschodzie
UE krajów, przyjeżdża za
pracą na zachód Europy.
Według krytyków otwartego rynku pracy w UE
prowadzi to często do nieuczciwej konkurencji, niższych płac oraz tego, że imigranci,
na przykład z Polski czy Bułgarii,
„zabierają” miejsca pracy belgijskim
czy holenderskim robotnikom.
Według unijnych dyplomatów rozważania Magnette o Polsce czy
Rumuni wychodzących z UE są
jednak nierealistyczne. Kraje z tej
części Europy nie mają interesu w
opuszczaniu UE, gdyż otrzymują z
Brukseli fundusze strukturalne i dotacje dla rolników, a dzięki członkostwu obywatele tych państw mogą
bez większych przeszkód podejmować pracę na zachodzie kontynentu.
niedziela.be
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Najlepiej opłacane zawody to:
– m.in. menadżerowie, lekarze i inżynierowie – wynika z corocznego
raportu na temat płac zaprezentowanego przez belgijskie ministerstwo
finansów.
Na pierwszym miejscu listy najlepiej
opłacanych zawodów i stanowisk
pracy znaleźli się, co nie jest dużym
zaskoczeniem, „dyrektorzy dużych
przedsiębiorstw”, informuje „Het
Laatste Nieuws”. Średnio zarabiali
oni w Belgii w 2014 roku (z tego roku pochodzą dane) 9 253 euro brutto
miesięcznie.
Na drugim miejscu są menadżerowie IT (6 925 euro brutto miesięcznie), a na trzecim menadżerowie w
branży usług biznesowych i administracji (6 734 euro).

Źródło: www.dreamstime.com

W Belgii warto również być lekarzem. Zarabiają oni, według danych
podanych przez ministerstwo, miesięcznie średnio 6 722 euro. Pozycja
5-7 to znów menadżerowie zatrudnieni w firmach różnych branż, a
miejsce ósme to matematycy, aktuariusze i statystycy (5 154 euro).
Na kolejnych pozycjach znaleźli się
fizycy i chemicy (4 966 euro) oraz
inżynierowie zajmujący się elektrotechnologią (4 816 euro).
niedziela.be
Skandal w policji
Grupa belgijskich policjantów odpowiedzialnych za odsyłanie uchodźców, którzy nie przeszli weryfikacji,
wywołała skandal. Agenci naciągali
budżet policji i naruszali etyczne normy zachowywania się policjantów.
Chodzi między innymi o korzystanie
z usług seksualnych podczas misji,
oszukiwanie administracji, nadużywanie alkoholu i szantażowanie.
Według telewizji VTM deportacjami
zajmuje się grupa złożona ze 100
osób. Ich głównym obowiązkiem
jest zapewnienie, że imigranci tra-

fią bezpiecznie do swoich krajów.
Tymczasem wielu oficerów podczas eskortowania imigrantów latało pierwszą klasą i rezerwowało
najdroższe, 5-gwiazdkowe hotele.
Podczas powrotów z misji tak organizowali trasę, żeby po drodze odwiedzić jeszcze inne atrakcyjne lokacje.
Podczas tych wyjazdów korzystali
także m.in. z usług prostytutek.
Według szefa związku policjantów
Vincenta Gillesa, sprawa dotyczy
„siedmiu lub ośmiu” osób w jednostce. Wobec nich prowadzone
jest teraz śledztwo.
Statystyki pokazują, że około 11 tysięcy imigrantów zostało deportowanych z Belgii w zeszłym roku.
deredactie.be
W magistracie w Brukseli podrabiano paszporty dla… islamistów.
W Belgii kolejna afera. W urzędzie
miejskim Brukseli zatrzymano osoby, które fałszowały paszporty. W
ten sposób miały ułatwić powrót
z Syrii belgijskim dżihadystom.
Jeden z zatrzymanych posunął się
do tego, że użył tożsamości jednego
z żyjących więźniów, by podrobić
paszport. Inny z zatrzymanych zwrócił na siebie uwagę, gdy nie chciał
wziąć udziału w uczczeniu minutą
ciszy ofiar zamachów w metrze i na
lotnisku. Twierdził, że Zachód sam
jest sobie winny.
Za paszport trzeba było słono zapłacić – od 15 do 20 tys. euro.
Jednak dla wielu bojowników to była jedyna przepustka do domu, bo
w Belgii na powracających bojowników czeka więzienna cela i program
reedukacji.
Dzięki fałszywym paszportom mogło wrócić do Belgii nawet 7 bojowników islamskich. Proceder podrabiania paszportów trwał od czerwca
do listopada zeszłego roku.
rmf24.pl
Belgia zamyka konta internetowe
W ubiegłym roku specjalna jednostka belgijskiej policji federalnej
zamknęła blisko 500 tys. internetowych kont na portalach społecznościowych. To element
walki z mową nienawiści.
Poinformował o tym
belgijski minister
spraw wewnętrznych,
przyznając jednocześnie, że podjęta walka z
mową nienawiści jest
jednym z najtrudniejszych wyzwań. Część
osób, których konta
zostały zamknięte,
były już od dłuższe-
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go czasu pod obserwacją policji.
Podejrzewane były one najczęściej
albo o pedofilię, albo o działalność
terrorystyczną i w tych przypadkach,
jak zapewnił minister, policja zadziałała bardzo szybko.
Trudniejsze jest jednak postępowanie wobec osób szerzących mowę
nienawiści, co spowodowane jest
działalnością samych użytkowników
portali społecznościowych. Reagują
oni szybko na tego typu wpisy, zgłaszając je administratorom stron, a
ci – równie szybko – zamykają wskazane konta, co utrudnia pracę policji. Ugrupowanie chrześcijańskich
demokratów z Flandrii zapowiada
zgłoszenie projektu przepisów, które
zobowiążą administratorów portali
do natychmiastowego zgłaszania
policji kont, które blokują z powodu
mowy nienawiści.
rp.pl
Pierwszy taki obywatel Belgii
Dziecko-robot zostało zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego w
Haaselt i otrzymało akt urodzenia
podpisany oficjalnie przez panią
burmistrz Nadę Vananroye.
Nowy obywatel waży 28 kilogramów
i ma 120 cm wzrostu. Nazywa się
pani Fran Pepper i ma rodziców.
To dwoje naukowców, szefów wydziałów informatycznych z wyższej
szkoły w Limburgii PXL.
Robot jest bardzo ładny, biały z wyraźnie zarysowanym kształtnym
noskiem, inteligentnym spojrzeniem. Fran będzie „dorastała” na
kampusie w Hasselt, a zasiądzie w
recepcji i będzie witać gości. Od razu rozpozna, gdy ktoś pojawi się po
raz drugi.
Rodzice Fran zapewnili, że nie zastąpi ona recepcjonistów, ale będzie
z nimi współpracować. Podobno łatwo nawiązuje kontakty, jest przyjazna i będzie świetną ambasadorką
miasta.
rmf24.pl
Opracowała: Karolina Morawska

Źródło: www.rmf24.pl
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Poradnik polskiego przedsiębiorcy
Warunki podejmowania działalności
gospodarczej w Belgii – cz. III
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.

Źródło: www.dreamstime.com

VI. Rejestracja w ubezpieczeniu
zdrowotnym
Zgodnie z belgijskim prawem każda osoba zameldowana w tym kraju
musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Z tego więc wynika konieczność zarejestrowania się w którejś
z kas ubezpieczeń zdrowotnych
(fr. Mutualité, niderl. Mutualiteit).
Jeśli osoba zakładająca działalność
gospodarczą posiada już ubezpieczenie zdrowotne, to w momencie
otrzymania dokumentu potwierdzającego rejestrację w ubezpieczeniu społecznym jeden egzemplarz
(dedykowany) należy przesłać do
ubezpieczyciela od ubezpieczenia
zdrowotnego. Jest to konieczne, by
nie mieć problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym w przyszłości.
Jeśli jednak „młody” przedsiębiorca
nie jest zarejestrowany w żadnej belgijskiej kasie chorych, to powinien
zapisać się do którejś z nich. Pełną
listę ubezpieczycieli można znaleźć
na stronie belgijskiego Ministerstwa
Zdrowia: http://www.inami.fgov.be/
fr/professionnels/autres/mutualites/
Pages/contactez-mutualites.aspx.
Uwaga, przynależność do kasy chorych nie jest bezpłatna. Stawka za
osobę pełnoletnią wynosi ok. 10
euro miesięcznie. Osobom samozatrudnionym sugeruje się również
wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, pokrywającego praktycznie
w całości koszty ewentualnego leczenia szpitalnego (np. Hospitalia+).

Warto zwrócić uwagę:
1. Kwartalna lub dłuższa przerwa w
opłatach na ubezpieczenie społeczne zablokuje ubezpieczenie zdrowotne dwa lata później. Warto więc
zadbać o ciągłość.
2. Warto nosić w portfelu kilka „vinietek”. Nigdy nie wiadomo, kiedy
mogą się przydać, a nie zajmują one
dużo miejsca.
3. Istnieją dwa popularne produkty
ubezpieczeniowe pokrywające koszty leczenia w szpitalu: Hospitalia
oraz Hospitalia+. Różnica w opłatach jest niewielka, zaś w oferowanym pakiecie zwrotów kosztów
znacząca. Lepiej więc zainwestować
więcej we własne zdrowie.
4. Jedyni żywiciele rodziny, o ile
mieszkają razem ze swoją rodziną,
mogą dopisać jej członków do swojego ubezpieczenia. Do tego potrzebne
będzie potwierdzenie z urzędu meldunkowego o wspólnym zamieszkaniu. O takie zaświadczenie (fr.
composition de ménage, nider. gezinssamenstelling) należy poprosić
w gminie.
VII. Działalność gospodarcza a
koszty i podatki
Podstawowe koszty prowadzenia
działalności gospodarczej w Belgii
to składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób
fizycznych.
1. Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na ubezpieczenie społeczne,
inaczej niż w Polsce, są ściśle połączone z zarobkami. Dodatkowo składają się one z dwóch elementów:
– składki płaconej dla Państwa
(ubezpieczenie zdrowotne, fundusz
emerytalny, fundusz rentowy itp.) i
wynosi ona 22%,
– oraz z części stanowiącej pokrycie
kosztów obsługi w kasie ubezpieczeń społecznych (około 4,5%). Stąd,
dla uproszczenia warto przyjąć stawkę 23% (= 22% * 104,5% = 22,99%).
Na początku działalności, decydując
o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, istnieje możliwość
wyboru składek minimalnych lub
wyższych, dopasowanych do spodziewanego wyniku finansowego. Po
zakończeniu roku finansowego kasa
ubezpieczeń społecznych przeliczy,
jaka kwota powinna być zapłacona i

wówczas dokona tzw. regularyzacji.
Będzie miała ona miejsce co roku.
Przed rokiem 2015 regularyzacja pojawiała się tylko przez trzy pierwsze
lata działalności, zaś kwota składek
wynikała z wyniku finansowego uzyskanego 3 lata wcześniej. Od 2015
roku dostosowano to do bieżącego
roku składkowego – co jest o wiele
bardziej korzystne, gdyż składki odzwierciedlają rzeczywistą kondycję
finansową przedsiębiorstwa, a nie
tę sprzed trzech lat.
Składki na ubezpieczenie społeczne
nie mają bezpośredniego wpływu na
wynik finansowy firmy (przychody
– koszty), gdyż są one determinowane dopiero po odliczeniu wszelkich
innych kosztów typu: ubezpieczenie
działalności, koszty księgowości,
materiałów biurowych, zakupy innych surowców i narzędzi potrzebnych w pracy, kredyty, koszty personelu itp.
Warto jednak pamiętać, że z 1 euro,
jakie zostaje po odjęciu kosztów, do
opodatkowania idzie 77 centów. 23
centy trzeba będzie zapłacić na ubezpieczenie społeczne.
2. Zasady naliczania podatku dochodowego
Osoby samozatrudnione płacą w
Belgii podatek na takich samych zasadach jak osoby fizyczne. W belgijskim systemie fiskalnym występuje
aż osiem progów podatkowych tak
zwanego podatku progresywnego.
Najniższy wynosi 25%, zaś najwyższy 50%. Kwota wolna od podatku to
przy dochodach za 2015 rok: 7.090,00
euro. Poniższa tabela prezentuje, jak
kształtują się progi podatku dochodowego dla dochodów za 2015 rok:
Transze dochodów Stawka oporocznych
datkowania
€ 0 - € 8.710

25 %

€ 8.710 - € 12.400

30 %

€ 12.400 - € 20.660 40 %
€ 20.660 - € 37.870 45 %
więcej niż € 37.870 50 %
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2. Koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie powinien
przekroczyć 1000 euro rocznie w
przypadku małych firm budowlanych. Warto więc uwzględnić taką
kwotę planując budżet firmy.
3. Istnieje również ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej - prywatne (fr. RC prive, niderl. BA privé).
Kosztuje ono kilka euro miesięcznie, a może znacznie ułatwić życie
w przypadku wyrządzenia szkód poza pracą, np. stłuczenie drogocennej
porcelanowej wazy podczas obiadu
u przyjaciół.

Źródło: www.dreamstime.com

Oznacza to, że przy dochodach do
opodatkowania (wynik finansowy
- składki na ubezpieczenie zdrowotne) np. w wysokości 20.000 euro
trzeba będzie zapłacić:
1. z pierwszego progu - 25% * (8.710 kwota wolna od podatku, czyli 7.090)
= 25% * 405 euro
2. z drugiego progu podatkowego 30% * (12.400 - 8.710) = 30% * 3690 =
1.107 euro
3. z trzeciego progu podatkowego 40% * (20.000 - 12.400) = 40% * 7.600
= 3.040
4. razem daje to: 405 + 1.107 + 3.040
= 4.552 euro.
Warto więc zrobić symulację dochodów i w zależności od jej wyników
opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Przy ich braku, faktura wielkości 4.552 euro może być bolesnym
doświadczeniem dla domowego budżetu. A 4.552 / 12 miesięcy = 380
euro łatwiej jest zapłacić.
Warto zwrócić uwagę:
1. Coroczna regularyzacja ma miejsce po przetworzeniu deklaracji podatkowej przez FISKUS, nie wcześniej. Aby się na nią przygotować,
warto dopytać księgowość, czy trzeba będzie dopłacić do składek, czy
może jest nadpłata.
2. Osoby płacące składki na ubezpieczenie zdrowotne mają prawo do
zasiłku rodzinnego w Belgii. Jest on
niezależny od dochodu i na pierwsze dziecko wynosi ok. 90 euro, zaś
na drugie dwukrotność tej kwoty.
Jednak uwaga, rodzinne płacone
jest dla opiekuna dziecka. Jeśli więc
dziecko jest w Polsce z matką, to
wypłaty będą realizowane na konto
matki. Nawet jeśli rodzice dziecka

są po rozwodzie.
3. Przez pierwsze trzy lata działalności gospodarczej zaliczki na podatek
dochodowy nie są obowiązkowe. W
kolejnych latach FISKUS automatycznie będzie doliczał karę - odsetki
od brakującej kwoty zaliczek.
VIII. Ubezpieczenie działalności
gospodarczej
Wielu przedsiębiorców nie docenia
wagi ubezpieczenia działalności
gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej (fr. RC professionnel,
niderl. BA beroep) i nagłych wypadków. Niestety, wielu lekkomyślnych przedsiębiorców musiało już
zamknąć swoją działalność ogłaszając bankructwo z powodu niewypłacalności odszkodowań. Dodatkowo,
ubezpieczenie działalności jest w
Belgii obowiązkowe.
Ubezpieczyciel do wyceny składki
ubezpieczeniowej będzie potrzebował:
• danych rejestracyjnych firmy –
najlepiej przedłożyć otrzymany z
„Okienka przedsiębiorcy” wypis z
rejestru przedsiębiorców (fr. extrait
de BCE, niderl. uittreksel KBO),
• informacji o obrotach firmy i/lub o
wielkości realizowanych projektów,
jeśli jest to firma budowlana,
• informacji o zatrudnieniu, jeśli zatrudnia się dodatkowe osoby, również jako pomocnika.
Warto zwrócić uwagę:
1. W przypadku zgrupowania całego
dossier ubezpieczeniowego (mieszkanie, samochód, działalność, życie)
u jednego brokera, można liczyć na
zniżki z tego tytułu. Warto o nie zapytać.

IX. Księgowość
Dobre zarządzanie finansami to podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa. Większość przedsiębiorców
zleca prowadzenie księgowości zewnętrznej firmie. Warto zatem ustalić na początku:
• kto będzie wystawiał faktury,
• z jakimi sprawami można zwracać
się do księgowości,
• jakie są terminy składania dokumentacji do rozliczenia z państwem
belgijskim,
• czy biuro rachunkowe/księgowe
przedłoży do podpisu umowę,
• jaka jest odpowiedzialność księgowości?
Zgodnie z europejskim prawem za
księgowość przedsiębiorstwa odpowiedzialny jest przedsiębiorca.
Fakt zlecenia księgowości firmie
zewnętrznej nie zwalnia go z odpowiedzialności wobec Państwa za
ewentualne naruszenia, defraudacje
czy nieprawidłowości.
Warto zwrócić uwagę:
1. Polskojęzycznych księgowych łatwo znaleźć przeglądając ogłoszenia
w polskich mediach w Belgii. Warto
jednak odwiedzić kilka biur, nim
ostateczny wybór zostanie podjęty.
Koszt księgowości kwartalnej dla
początkującego przedsiębiorcy nie
powinien przekroczyć 200 euro.
2. Dobry przedsiębiorca to ten, który
zna stan swoich finansów każdego
dnia. Warto więc niezależnie od księgowego prowadzić sobie własne rozliczenie w arkuszu kalkulacyjnym.
Oddzielnie kwoty netto, oddzielnie
VAT. W ten sposób można uniknąć
wielu niespodzianek na koniec trymestru.
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
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Przegląd
prasy
polskiej
Stop uchodźcom – Rewolucja na
granicy
Wnioski o azyl składane przez cudzoziemców na granicy mają być rozpatrywane w trybie ekspresowym,
bez wpuszczania do Polski. Zmiany
mają położyć kres wyłudzaniu wjazdów na terytorium Polski przez cudzoziemców, głównie Czeczenów.
Starający się o status uchodźcy lub
ochronę międzynarodową, jeśli nie
dostanie takiego statusu, nie wjedzie
do Polski.
Obecnie cudzoziemcy składają na
polskiej granicy wniosek o status
uchodźcy i po wjechaniu do Polski,
nie czekając na jego rozpatrzenie
przez Urząd ds. Cudzoziemców,
często znikają. Ruszają do Europy
Zachodniej, głównie do Niemiec.
Zgodnie zaś z konwencją dublińską, odpowiedzialne za rozpatrzenie
wniosku o azyl obcokrajowca jest to
państwo UE, którego granicę jako
pierwszą przekroczył.
rmf24.pl
Luka w programie 500+. Korzystają
„zaradni” rodzice
500 zł na każde dziecko mogą
otrzymać wszyscy rodzice, którzy
prowadzą działalność i rozliczają
się ryczałtem lub kartą podatkową.
Rodzice, będący ryczałtowcami, wpisują w zeznaniu podatkowym tylko
przychód, bo wysokość dochodu po-

dają w oświadczeniu, którego prawdziwość trudno sprawdzić.
Trafiają się więc osoby, które wpisują niskie kwoty, wiedząc, że nikt ich
nie złapie za rękę.
Ta luka sprawia, że 500 zł może
otrzymać „przedsiębiorczy rodzic”
z przychodami rzędu kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.
Wojewódzki sąd administracyjny
w Krakowie zajmował się sprawą,
w której podatnik rozliczający się
ryczałtem miał ponad 200 tys. zł
przychodu rocznie. Z oświadczenia
wynikało jednak, że jego dochód
wynosi 13,8 tys. zł. Sąd stwierdził,
że gmina nie mogła odmówić 500+
na pierwsze dziecko.
Resort rodziny zdaje sobie sprawę z
tych niedociągnięć.
fakty.interia.pl

Do Berlina po aborcję
Projekty zaostrzające ustawę aborcyjną ciągle wpływają do Sejmu.
Tymczasem coraz więcej Polek
decyduje się na zabieg za granicą,
gdzie aborcja jest legalna, m. in. w
Niemczech.
Berlin leży niedaleko granicy, dojazd z Polski dobry. Nic dziwnego,
że po aborcję przyjeżdża tu wiele
Polek. Ośrodki planowania rodziny
i kliniki zaczęły tłumaczyć na polski
ulotki informacyjne i zatrudniać polskojęzycznych pracowników.

Rząd chce nauczyć więźniów pracować
Skazani nie tylko będą pracowali,
ale również podniosą swoje kwalifikacje zawodowe jeszcze w trakcie
odsiadywania wyroku. Dzięki temu
skazany po wyjściu na wolność będzie miał większą szansę na powrót
do normalnego życia, z dala od ścieżki przestępczej.

W Niemczech aborcja dozwolona
jest do 12. tygodnia po zapłodnieniu:
z przyczyn medycznych, w przypadku ciąży na skutek gwałtu ale też z
przyczyn społecznych. Wystarczy,
że kobieta odbędzie obowiązkową
rozmowę z psychologiem i pracownikiem społecznym i po niej nie
zmieni zdania. Ta sama zasada obowiązuje Polki.

W tym roku gotowych do zawodu
ma być 11 064 skazanych. Pieniądze
na projekt pochodzą z funduszu
unijnego, z którego na więzienny
„Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój” na lata 20142020 przeznaczono 111
mln zł.

Federacja na rzecz Kobiet i
Planowania Rodziny szacuje, że prawie 150 tys. Polek rocznie decyduje
się na aborcję w podziemiu albo za
granicą. Tymczasem do Sejmu ciągle trafiają projekty dalszego zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Ostatni
- w połowie stycznia. Do tej pory
były odrzucane, ale przyszłość jest
niewiadoma. Trudny dostęp do antykoncepcji, brak edukacji seksualnej,
ostre prawo powodują, że niechciane ciąże nadal będą.

„Projekt jest dopełnieniem rządowego
programu „Praca dla
więźniów”. W tej chwili blisko 3 tys. osób
uzyskało kwalifikacje
zawodowe, dzięki którym mogą podjąć pracę zarówno w trakcie
odbywania kary pozbawienia wolności, jak i
po opuszczeniu murów
więzienia.
Źródło: www.radom.wyborcza.pl

„GPC” – obejmą przygotowania do
zawodów z branży ogólnobudowlanej, gastronomicznej, zagospodarowania terenów zielonych, montażu
sieci elektrycznych i gazowych.
Skazani będą mieli również możliwość uczestniczenia w kursach na
opiekuna osoby niepełnosprawnej,
szwacza, florysty, fryzjera.
„Gazeta Polska Codziennie”

Szkolenia – jak pisze

– Statystyki pokazują, że kobiety na
całym świecie od zawsze robią aborcje. I będą dalej się jej poddawać,
żaden zakaz tego nie zmieni. Jeżeli
w Polsce nie jest ona dozwolona, to
będą decydować się albo na podziemie, albo na zabieg za granicą.
Lepiej, by robiły to w dobrych warunkach medycznych, bez zagrożenia
swojego życia.
wiadomości.wp.pl
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Mielec chce pobić Świebodzin
W Mielcu, z inicjatywy miejscowego radnego PiS, stanąć ma wieża
widokowa, zwieńczona ogromną
figurą Matki Boskiej. Sakralnorekreacyjny obiekt stanie na Górce
Cyranowskiej. Główny podest będzie miał wysokość 18 metrów, a
zwieńczy go czterometrowa figura
Matki Boskiej. Nie wybrano jeszcze
wykonawcy, ale niektóre pracownie
już zgłaszają swoje pomysły.
Nie wszystkim ten pomysł się podoba. Poza protestami motywowanymi
ideologicznie, pojawiają się także
konkretne argumenty. Zwraca się
przede wszystkim uwagę na grząski grunt w wybranym miejscu, co
znacznie podniesie koszt budowy.
Pomysłowi przeciwstawia się także
grupa Obywatelski Mielec, której
przedstawiciele uważają, że inwestycja przygotowana jest w sposób
co najmniej nieprofesjonalny i jednoznacznie motywowany religijnie.
natemat.pl

że jesteśmy coraz bardziej liberalni
obyczajowo. Z jego najnowszego
raportu wynika, że w związkach
małżeńskich żyje obecnie 70 proc.
Polaków, w nieformalnych, mieszkających razem – 11 proc. Dwadzieścia
lat temu takich nieformalnych
związków było w Polsce zaledwie
1 proc.

wość zwolnienia pedagoga, który
pracuje również w innym miejscu
niż szkoła, gdzie jest zatrudniony na
etacie. Skutki pracownicze, zarówno
dla pracowników pedagogicznych
jak i niepedagogicznych będą po
prostu bolesne. Jest to tylko kwestia
czasu. Albo będą to zwolnienia, albo
będą to znaczne ograniczenia.

Prof. Izdebski twierdzi, że podwójne
standardy moralne panują zwłaszcza u prawicowego elektoratu – w
łóżku są wyzwoleni, ale głosują na
polityków forsujących konserwatywne podejście do seksualności.
„Gazeta Wyborcza”

Związek Nauczycielstwa Polskiego
ostrzega, że zmiany w przepisach
dotkną także nauczycieli mianowanych, którzy są szczególnie chronieni przez Kartę Nauczyciela.
rmf24.pl

Nowy banknot o nominale 500 złotych
Nowy banknot o nominale 500
złotych jest już w obiegu. Ten najwyższy polski nominał zdobi wizerunek króla Jana III Sobieskiego.
Jego producentem, podobnie jak
wszystkich poprzednich banknotów z tej serii, jest Polska
Wytwórnia Papierów
Wartościowych.
Nominał 500 złotych jest
na bardzo wysokim poziomie technologicznym.
Jest też większy formatowo niż pozostałe nominały. Nowy banknot szatą
graficzną zbliżony jest
do tego o nominale 200
złotych.

Źródło: www.natemat.pl

Praca negatywnie wpływa na życie
seksualne Polaków
To w pracy najczęściej zdradzamy,
przez pracę jesteśmy tak zmęczeni,
że tracimy ochotę na seks i poświęcamy mu coraz mniej czasu - wynika
z najnowszego raportu o seksualności Polaków.
W 1997 r. aktywność seksualną deklarowało 86 proc. badanych. Dziś –
76 proc. - Kiedyś główną przeszkodą
w uprawianiu seksu był dla Polaków
strach przed ciążą i chorobami, np.
AIDS. Dzisiaj rezygnujemy z seksu
ze zmęczenia pracą – twierdzi autor badań prof. Zbigniew Izdebski.
Przyznaje się do tego co trzecia kobieta i co piąty mężczyzna. Do sypialni przenosimy frustracje i stres
z innych obszarów.
Prowadzone od 20 lat badania prof.
Zbigniewa Izdebskiego pokazują też,
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Banknoty 200 i 500 złotych mają najwyższej generacji zabezpieczenie
farbą optyczną. Różnią
się też od pozostałych z
serii nitką okienkową i
zabezpieczeniem dla niewidomych.
Nominał 500 złotych został zaprojektowany przez Andrzeja Heidricha,
który jest autorem pozostałych
polskich banknotów. Widnieją na
nich wizerunki władców z dynastii
Piastów i Jagiellonów, w kolejności
chronologicznej odpowiadającej
wzrostowi nominałów: Mieszka I,
Bolesława Chrobrego, Kazimierza
Wielkiego, Władysława Jagiełły i
Zygmunta I Starego.
onet.pl

Substancje rakotwórcze w niektórych suplementach diety
Substancje działających jak narkotyki i bakterie kałowe odkryła
Najwyższa Izba Kontroli w suplementach diety dostępnych na polskim rynku. Kontrole wykazały też,
że preparaty które miały w składzie
substancje rakotwórcze, alergenne
czy powodujące zakażenia dróg
oddechowych można było kupić w
internecie.
Problemem są również produkty z
grupy probiotyków. Na 11 badanych
prób, w 4 próbkach suplementów
diety z grupy probiotyków stwierdzono obecność niewykazanych w składzie szczepów drobnoustrojów, a w
czterech próbkach dobroczynnych
kultur bakterii było mniej, niż deklarował producent. Co więcej, w jednej próbce wykryto chorobotwórcze
bakterie kałowe, których obecność
to zagrożenie dla zdrowia, a nawet
życia konsumentów. Okazało się też,
że jeszcze w okresie ważności probiotyku tych dobrych bakterii było
za mało albo znikoma ilość.
Kontrola NIK wykazała, że mamy
złe prawo, które pozwala wprowadzić preparat na rynek już w chwili
zgłoszenia do inspekcji sanitarnej.
Zanim inspektorzy zbadają produkt,
może jednak minąć nawet 7 lat, a
producent przez cały ten czas może
sprzedawać suplement.

Po likwidacji gimnazjów nauczyciele będą mniej zarabiać
Jak mówią, nowe przepisy nie tylko nie gwarantują im utrzymania
miejsc pracy, ale mogą także doprowadzić do obniżenia pensji.

W 2015 r. Polacy wydali na suplementy diety 3,5 mld zł, kupując blisko 190 mln opakowań. Statystyczny
Polak nabył więc sześć opakowań
suplementów diety, wydając na nie
ok. 100 zł. Badanie TNS Polska wykazało, że myślimy, iż suplementy
to są „witaminy” czy „minerały”, a
połowa z nas jest przekonana, że
suplementy są tak samo kontrolowane, jak leki.
rmf24.pl

Przepisy wprowadzające reformę
edukacji dają dyrektorom możli-

Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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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

Zakończenie Roku Henryka Sienkiewicza w Belgii
04 lutego 2017 r. w Ambasadzie RP w Brukseli odbyła się przepiękna uroczystość – Zakończenie Roku Henryka
Sienkiewicza w Belgii. Podczas spotkania ogłoszono wyniki międzyszkolnego konkursu opracowanego przez
naszą szkołę dla upamiętnienia pierwszego zdobywcy literackiej Nagrody Nobla, a także wysłuchano wykładu
pani Katarzyny Ślaskiej – zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej, która przypomniała nam co nieco o jego
twórczości.
Do finału wspomnianego konkursu, ze wszystkich szkół polskich w Belgii, zgłoszono 174 prace uczniów w
trzech kategoriach wiekowych:
• szkoła podstawowa, klasy 1-3;
• szkoła podstawowa, klasy 4-6;
• gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.
Dzieła dzieci – albumy, gry planszowe, okładki książek czy prezentacje multimedialne – były pięknie wykonane,
pomysłowo przygotowane i oryginalnie opracowane. Jury konkursu miało niezwykle trudne zadanie, by wyłonić
spośród nich te najlepsze.
Szkoła Polska im. gen. St. Maczka w Antwerpii okazała się liderem w ilości docenionych prac konkursowych – aż
osiemnastu naszych uczniów zostało nagrodzonych lub wyróżnionych. Dzielimy się informacją o tym sukcesie
z ogromną satysfakcją i radością.
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczane im przez Pana Ambasadora RP w Brukseli
Artura Orzechowskiego.
Niewątpliwą atrakcją ceremonii rozdania nagród i najbardziej wzruszającym jej momentem było przedstawienie,
przygotowane przez uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły. Przeniosło ono zebranych w świat sienkiewiczowskich
powieści i pozwoliło spotkać się z postaciami z nich znanymi, przypominając dzięki słowu i muzyce, dlaczego
pokolenia Polaków wielbiły i chętnie czytały pisarza tworzącego „ku pokrzepieniu serc”.
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Karnawał szkolny
W sobotę 18.02.2017 r. w naszej szkole było bardzo
wesoło i kolorowo. Zorganizowano bowiem w niej
karnawał. Tego dnia nasi podopieczni przyszli na
zajęcia w najróżniejszych różnobarwnych przebraniach. Korytarze szkolne wypełniły się księżniczkami, policjantami, rycerzami, zwierzętami, klaunami, superbohaterami, żołnierzami, itp. Wszyscy
czuliśmy się jak w zaczarowanej krainie, nie jak
w szkole!
Aby ta magia karnawału mogła trwać dłużej, w naszej placówce pojawił się iluzjonista. „Czarował”
on publiczność ciekawymi sztuczkami i trikami.
Wszyscy mieli dużo zabawy, próbując odgadnąć:
„Jak on to zrobił?”.
Niewątpliwą atrakcją szkolnego karnawału było
również przedstawienie przygotowane przez Teatr
„Bajka” z Warszawy oraz warsztaty przeprowadzone przez występujących. Pozwoliły one naszym
uczniom poczuć się jak prawdziwi aktorzy.
Było to bez wątpienia ciekawe i ekscytujące przeżycie. Przecież nie co dzień zostaje się częścią spektaklu teatralnego.
Cała uroczystość zakończyła się miłą niespodzianką – pysznym, słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez
Radę Rodziców działającą w naszej szkole.
Serdecznie za to dziękujemy Radzie Rodziców!!!
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Trudne życie nastolatka
Ludzie dorośli byli młodzi kiedyś.
Ludzie młodzi, są młodzi teraz.
Bez względu na czasy, w jakich
przychodzi człowiekowi żyć, młodzi – tak jak wcześniej ich rodzice – szukają autorytetów i zasad
moralnych, do których mogliby
się odnieść. Dorośli twierdzą, że
ich dzieci mają o wiele łatwiej, niż
oni kilkanaście lat temu. Jednak
młodzi ludzie widzą to mniej jednoznacznie. Choć sami przyznają, że z
jednej strony rzeczywistość daje im
niespotykane do tej pory możliwości rozwoju, z drugiej jednak, czyha
na nich wiele niebezpieczeństw, z
którymi muszą się zmierzyć, a z
którymi ich rodzice nie mieli kiedyś do czynienia.
Rodzina to podstawa
Jak świat światem, młodzi
ludzie zawsze mieli swoje
problemy, w coś wierzyli, z czymś się zgadzali,
z czymś innym – nie. Na
ogół dążyli do innych celów niż ich rodzice, co jest
zupełnie naturalne biorąc
pod uwagę różnicę pokoleniową.

zdobywaniu kolejnych życiowych
doświadczeń.
To rodzina jest tym elementem w życiu młodego człowieka, bez którego
nie potrafi on normalnie funkcjonować. Rodzice przekazują mu swoje
życiowe doświadczenia i zdobytą
wiedzę, tym samym podsuwając wiele punktów widzenia danej sytuacji.
To rodzice najpierw pomagają dziecku odróżnić to, co jest „be” od tego,
co „be” nie jest, potem pomagają mu
rozróżnić to, co jest dobre, od tego,
co złe. A jeszcze potem sprawa się
komplikuje, bo nastolatek się buntuje, a kryteria dobra i zła nie zawsze
dadzą się zapakować do ciasnego
pudełka.
Będący w okresie dojrzewania, na-

Z kolei rodzice jakby zapomnieli o tym, że w wieku
nastu lat sami czasem łamali obowiązujące normy
i popełniali błędy. Teraz
– jeśli w ogóle mają na to
czas, a także jeśli uda im
się oderwać latorośl od Źródło: www.sfora.pl
komputera – próbują nie
pozwalać młodym ludziom dorastać stolatek do każdej sprawy, do każdepo swojemu, tylko chcą narzucać go problemu, podchodzi inaczej niż
własne wzorce do naśladowania, a dorośli. Na ogół bardziej emocjonalpoprzeczkę stawiają zbyt wysoko.
nie niż dana sytuacja tego wymaga.
Jest to okres buntu i przekory, sprzeNa ukształtowanie młodego człowie- czek z rodzicami z powodu innych
ka wpływa wiele czynników. Bardzo poglądów na dany temat. Ale nawet
ważne jest to, z jakiego środowiska w tym czasie rodzice są – a przynajpochodzi, jakie wzorce daje mu mniej powinni być – dla młodego
dom rodzinny i jakie ma autorytety. człowieka oparciem.
Rodziny patologiczne, czy też zapracowani rodzice, którzy w pogoni za Pokolenie niepokorne
pieniędzmi nie mają dla dziecka cza- Wbrew obiegowej opinii, dzisiejsu, nie dają mu tego, co najważniej- sza młodzież nie pozwala sobie na
sze: miłości, zrozumienia, szacunku, wszystko, nie jest rozwydrzona i ma
oparcia i zaufania.
moralne hamulce. Oczywiście, nie
można generalizować, ale obiektywKażdy nastolatek musi mieć poczu- nie trzeba stwierdzić, że w tych ciężcie więzi z rodzicami i oparcie w kich czasach, w jakich przyszło żyć
rodzinie. Tylko w takim przypadku młodemu pokoleniu, nie jest ono
zwierzy się ze swoich problemów, takie „do niczego” jak mogłoby się
kłopotów, podzieli się radościami na pierwszy rzut oka wydawać.
i niepowodzeniami. Obowiązkiem
rodziców jest wspieranie swoich Na młodych ludzi czeka wiele niedzieci, ale nie wyręczanie ich w bezpieczeństw. Narkotyki, alkohol,

papierosy, nie potrzeba dużo, żeby
popaść w któryś z tych groźnych dla
zdrowia i życia nałogów. Żaden młody człowiek nie chce być inny niż
reszta jego środowiska i nie chce odstawać od kolegów. Dlatego często
nie potrafią odmówić. To tylko jeden
papieros, jedno piwo – mówią sobie.
Częstym powodem sięgania po
używki jest szpan. Nastolatkowi wydaje się, że postępując w ten wyzywający i odbiegający od standardów
sposób, wyróżni się wśród kolegów,
będzie przez nich lepiej postrzegany.
Młodzi ludzie, biorąc narkotyki czy
pijąc alkohol, uciekają w ten sposób
przed problemami codziennego życia i trudami dnia codziennego.
Są jeszcze problemy natury uczuciowej, bo jak wszyscy
wiemy, w tym wieku hormony buzują, a młodzieńcze związki często bywają
niestety rozczarowujące.
We współczesnym świecie młodzież przyzwyczajona jest do obecności
takich używek i czymś
trudnym jest powstrzymanie się od chociażby spróbowania którejś z tych
rzeczy. Usprawiedliwienie
przed samym sobą jest
proste: skoro kolega czy
koleżanka pije, pali, czy
ćpa, to ja też mogę. Poza
tym używki często są równoznaczne z akceptacją
znajomych, która to w jakimś stopniu wynagradza brak zainteresowania ze strony najbliższych.
Pod presją?
Trudno być nastolatkiem w tych czasach. Ciężko być tym innym: nie pić,
nie palić, nie mieć Facebooka, czytać książki, wyznawać odmienne niż
reszta rówieśników wartości, mieć
inne zainteresowania.
Czy współcześni nastolatkowie
rzeczywiście żyją pod presją?
Oczywiście, ale nie tłumaczy to ani
nie usprawiedliwia postawy „ja się
zbuntuję i wtedy wszystko będzie
mi wolno”. My, dorośli, kiedyś też
byliśmy pod jakąś presją: otoczenia,
rodziny, szkoły, ale nie oznaczało to,
że mogliśmy się po prostu zbuntować i pozwalać sobie na wszystko.
Każdy człowiek powinien kierować
się w życiu zasadami i szanować
autorytety. I tu zaczyna się prob-
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lem. Autorytety naszego pokolenia
były krańcowo różne od tych dzisiejszych. Media wykreowały człowieka
idealnego, żyjącego w dobrobycie,
zadbanego, zarabiającego duże pieniądze, mogącego pozwolić sobie na
wiele rzeczy. I właśnie do tego ideału dążą nastolatkowie, nie zawsze z
własnej woli, ale często pod presją
rodziców. Chęć bycia kimś lepszym

Źródło: mateuszgrzesiak.pl

niż kolega czy koleżanka czasami
przegrywa z własnymi wyobrażeniami o przyszłym życiu.
Dla młodej dziewczyny wzorcem
do naśladowania bywa znana tylko
z mediów celebrytka. Ma miliony
odsłon, ale niestety nic konstruktywnego sobą nie reprezentuje. Młode
dziewczyny chcą ją naśladować,
ubierać się tak jak ona, żyć tak jak
ona…zanurzają się w nieprawdziwym świecie, innym całkowicie od
tego obowiązującego w realnym życiu. Stają się beneficjentkami „cudownych diet”, chcą być piękne za
wszelką cenę, wyjątkowe, a także
trendy.

stując się wolnością „bez granic”, z
ktorej korzystają bez umiaru i w sposób nieodpowiedni, bowiem nikt nie
nauczył ich innego postępowania.
Rodzice kontra dzieci
Nieodpowiednie zachowanie, szkolne wagary, nadużywania alkoholu,
sięganie po papierosy czy narkotyki,
te działania nie zawsze są efektem
presji wywieranej na nastolatki przez rówieśników. Niestety, często to
efekt wychowania, a właściwie jego braku.
To właśnie rodzice są
odpowiedzialni za swoje dzieci. To oni dają im
nieograniczoną wolność
w realnym życiu i w sieci,
to oni nie mają dla dzieci
czasu. To rodzice, kiedy
ich pociechy kończą gimnazjum, wynajmują knajpę na całonocną zabawę,
pozostawiając często
młodzież bez nadzoru.
Co się wówczas dzieje,
możemy sobie wyobrazić.
Rodzice nastolatków rekompensują
im brak wychowania kosztownymi
prezentami, ucząc młodych ludzi, że
najważniejsze jest posiadanie dóbr
materialnych, że to pieniądz rządzi
światem.

33

Dają mu pieniądze zamiast miłości,
szacunku, zrozumienia i akceptacji.
Na to czasu im brakuje.
Rodzice odpuścili, a nastolatki zostały same. Życia uczy je internet i stąd
czerpią wzorce. Z wolności korzystają tak jak potrafią, po swojemu, bo
nikt ich tego nie nauczył.
Świat się zmienił, coraz bardziej
zanikają granice pomiędzy tym co
właściwe i niewłaściwe, tym co wypada, a nie wypada. Rodzice przestają być autorytetami dla dzieci, szkoła
też, a przewodnikiem młodych ludzi
po świecie stały się tabloidy i internet.
Jak się żyje nastolatkom w tym
współczesnym świecie? Z pewnością trudniej niż ich poprzednikom,
ale… dzisiaj wszystkim ludziom żyje
się trudniej. Jeżeli rodzice w odpowiedni sposób ukształtują dziecko,
nie zakazami i nakazami, ale zrozumieniem, wzajemnym szacunkiem,
akceptacją, a przede wszystkim przykładem, może się udać, że rodzinne
więzi będą trwałe i silne.
Życie współczesnego nastolatka
nie jest takie proste. Ma zbyt dużo
możliwości wyboru i niekiedy trudno jest mu wybrać właściwą drogę.
Ma dużo swobody i chce wcześniej
wkroczyć w dorosłe życie. Jednak

Presja otoczenia powoduje, że nastolatki chcą się wyróżniać, być
kimś oryginalnym, popularnym, a
nie dziwakiem wytykanym palcami.
Młodym ludziom bardzo zależy na
dobrej opinii wśród swoich rówieśników, zwłaszcza tym, którzy mają
kompleksy często potęgowane przez
rodziców.
Presja materialna sprawia, że chcą
się przypodobać, zaimponować
w szkole, znajomym z podwórka.
Młodzi żyją w przekonaniu, że przyjaźń jest możliwa nie ze względu na
cechu charakteru, ale ze względu na
pieniądze. Tu presja jest ogromna.
Markowe ciuchy, najnowsze telefony, tablety itp.
Nastolatki często zostają same ze
swoimi problemami, a ich rozwiązania szukają w internecie, zachły-

Źródło: www.tvp.info

Dzisiejsi rodzice nie zawsze określają granice. Zbyt często dają przyzwolenie na rzeczy nie do przyjęcia. Z
drugiej strony za wszelką cenę chcą
zapewnić nastolatkowi wszystko,
żeby mu niczego nie brakowało.
Zawożą, odwożą, płacą za najbardziej
wydumane zajęcia, za korepetycje.
Kontrolują dzieci już w przedszkolu,
potem w szkole. Nie mają czasu na
rozmowę z dorastającym dzieckiem.

ta droga ku dorosłości nie zawsze
jest tak łatwa i prosta jak mogłoby
się wydawać. Każdy nowy dzień jest
dla nastolatków wyzwaniem i przygotowaniem do przyszłego życia. A
jakie ono będzie zależy nie tylko od
nastolatka, ale i od jego rodziców.
Bo może to właśnie oni sprawiają,
że nastolatki żyją pod presją.
Malwina Komysz
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Wyszperane z sieci

Czasem szczerość jednej mamy może zmienić życie
milionów innych
„W moim domu krzyk był formą
komunikacji”
„Dorastałam w domu, w którym
krzyk był formą komunikacji. Nie
sądziłam, że będzie to miało wpływ
na moje dzieci” – historia mamy.
Powielamy błędy naszych rodziców
Nie ma domów idealnych i nie
mieszkają w nich idealne rodziny.
Czasem pojawia się krzyk, przemoc,
brak czasu, zbytni pośpiech… Nie
można się tego wstydzić, tylko wstydem może być to, że nic z tym nie
robimy. Powielanie błędów naszych
rodziców jest łatwe do czasu, kiedy
odkrywamy, że ich myślenie i postępowanie było złe i krzywdzące dla
innych. Tak właśnie jest z krzykiem.

mi się to nigdy dziwne, dopóki nie
urodziły się moje dzieci. Pamiętam
ten dzień, bo zdałam sobie sprawę, że ochrypłam, krzycząc na nie.
Dlaczego krzyczałam? Bo byłam
sfrustrowana, wymagająca i chciałam, by wszystko było po mojej
myśli. Chciałam zapanować nad
chaosem wokół mnie, chciałam, by
moje dzieci zaczęły mnie słuchać,
ale im głośniej krzyczałam, tym one
bardziej zamykały się na moje prośby. Wtedy podnosiłam głos jeszcze
bardziej i wpadałam w błędne koło.
Pewnego dnia postanowiłam się zamknąć. Tak, postanowiłam nie krzyczeć już na swoje dzieci. Okazało
się to jednak bardzo trudne tak jak
rzucanie palenia dla palacza, czy
używek dla narkomana.
Najważniejsze w takiej zmianie jest
zdanie sobie sprawy z powodu, dla
którego się krzyczy. Odkryłam, że
tak naprawdę krzyczę na dzieci, bo
nie wiem jak sobie z nimi radzić, jak
je okiełznać. Rodzicom trudno się
do tego przyznać. Nikt i nic nie przygotowało mnie na dzień, kiedy moje własne dziecko zrobi dokładnie
to, czego miało nie robić. Nikt nie
przygotował mnie na moment, kiedy
będę musiała wyznaczyć granice, co
jest normalne, gdy dzieci dorastają i
sprawdzają ile im wolno.

Źródło: www.mamadu.pl

Gdy dorastamy w domu, w którym
krzyk towarzyszy każdej sytuacji i
stosowany jest przez domowników
jako naturalny sposób komunikacji,
nie dostrzegamy problemu. Gdy sami zakładamy rodzinę z osobą, która
wychowywała się w innych warunkach i zwraca nam uwagę na naszą
wybuchowość i nieadekwatność
emocji do sytuacji, albo zamykamy
się na jej słowa, albo zaczynamy
dostrzegać problem i nad nim pracować.
Tak jak ta mama. Posłuchajcie jej
historii.
Pewnego dnia postanowiłam się
zamknąć
Dorastałam w domu, w którym
wszyscy krzyczeli. Nie wydawało

Żyłam w przekonaniu, że moje dzieci
będą uważały, że zawsze mam rację,
że będę dla nich autorytetem i będą
szanować moje zdanie. I choć mam
prawo tego oczekiwać i żądać szacunku, to nie mogę zapominać, że
to ulica dwukierunkowa. Gdy krzyczę na moje dzieci, one mylą strach
z szacunkiem i same dochodzą do
przeświadczenia, że mój podniesiony cały czas głos, to brak szacunku
dla nich. I tak właśnie jest…
Gdy moje dzieci są niegrzeczne, to
zazwyczaj związane jest to z tym, że
są głodne, zmęczone, nie radzą sobie
z emocjami, albo nie potrafią ich wyrazić w żadnej innej formie. Niby to
rozumiem, że mogą wtedy reagować
płaczem, nieznośnym marudzeniem
czy tupaniem, ale nie potrafię okiełznać własnych emocji i wybucham.
Zamiast wziąć głęboki oddech i pomóc moim dzieciom poradzić sobie
z frustrującą sytuacją, pokazać im,

jak radzić sobie w takiej chwili, ja
zaczynam tracić kontrolę nad sobą
i krzyczę.
Mam czasem poczucie, że jestem
zbyt wyczerpana, by podjąć odrobinę
wysiłku i zmienić swoje zachowanie.
A przecież moje krzyki świadczą o
moich problemach emocjonalnych,
a nie o tym, jak zachowują się moje
dzieci. Kiedy chcę eksplodować, bo
po kilku godzinach sprzątania domu moje dzieci zrobiły w kilka minut straszny bałagan, wysypując z
pudełka tysiące maleńkich klocków
Lego, to wiem, że problem nie tkwi w
postępowaniu moich dzieci, ale we
mnie. Wiem nawet, co powinnam
wtedy zrobić – zachować spokój,
ocenić racjonalnie sytuację, zdecydować jak zareagować i jaki komunikat przekazać dzieciom. Bez
wrzasku. Nie jest to łatwe, bo krzyk
jest dla mnie naturalnym impulsem
i nadal uczę się go kontrolować.
Teraz już wiem, że mam problem z
samokontrolą. Teraz już rozumiem,
że dom, w którym dorastałam, spaczył moje postrzeganie świata. Uczę
się, że czasem targają mną emocje
trudne do opanowania, strach, lęk,
zmęczenie. To, by je rozpoznać i
nauczyć się nad nimi panować, jest
bardzo trudne, ale to jedyny sposób,
by odnieść sukces.
„Wrzask nie czyni mnie złym rodzicem, jeżeli sprawi, że zanurkuję w
głąb siebie i znajdę sposób, by mieć
relacje z dziećmi oparte na szacunku, zaufaniu i współczuciu. Nie jestem perfekcyjną mamą, ale ciężko
nad tym pracuję, by być kimś, kogo
potrzebują właśnie teraz moje dzieci.
A one potrzebują kogoś, kto mniej
krzyczy, a więcej słucha”.
O tym, jak wielką krzywdę robimy
dzieciom, krzycząc na nie, każdy
rodzic powinien wiedzieć. To nie są
tylko 2 minuty zasmuconej buźki i
chwila płaczu, to nie jest tylko zaskoczenie na twarzy dziecka. Niech nam
towarzyszy myśl, że możemy wyrządzić im krzywdę, która będzie miała
wpływ na całe ich dorosłe życie.
Ewa Podleśna – Ślusarczyk
mamadu.pl
źródło: scarymommy.pl
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O współuzależnieniu
i wychodzeniu z uwikłania
Motywowanie do terapii
Kiedy myślę o moich pacjentkach żonach alkoholików, to pojawia mi
się w głowie kilka obrazów. Obrazy
te tworzy się w zależności od wieku
kobiety, stażu bycia z alkoholikiem,
doświadczeń płynących z relacji ze
światem spoza granic jej związku,
jak również od tego, jak bardzo dała
się okłamać, albo raczej jak bardzo
uwierzyła w kłamstwa, którymi karmił ją jej alkoholik.
Pierwszy obraz tworzą kobiety młode dziewczyny, mężatki, matki
2,3,4-letnich dzieci, drugi - to kobiety dojrzałe, ze stażem małżeńskim
20,30 lat, mamy już dorastających
dzieci, no i kobiety po 50-tce, które
przeżyły ze swoimi mężami po 30,
40 lat - matki i babcie.
Kiedy przymykam oczy i przypominam sobie kobiety z którymi pracowałam, to widzę blondynki, brunetki, albo siwe. Szczupłe, bardzo
szczupłe, wręcz chude, albo zaokrąglone w biodrach i grube. Różne.
Myślę sobie: „nie uchroniły Was
piękne błękitne, albo orzechowe
oczy, ani skóra gładka i powabna,
ani dyplomy wyższych uczelni, ani
nawet dobre serca...”. Przesuwają
mi się przed oczami obrazy złożone
z prostych, wiejskich kobiet, które
przyjechały do miasta PO MOC, ściskając w niedzielnej kapocie wstyd
i lęk, jak również miejskie, bardzo
zadbane urzędniczki, sekretarki, pielęgniarki, „sklepowe” oraz dostojne
żony wysoko ustawionych w hierarchii społecznej mężów. Wszystkie.
Etap 1. On i tylko On - skargi
Przyszły po pomoc dla swoich mężów. Schemat jest prosty: żona pyta, co zrobić, żeby On przestał pić.

Prosi o pomoc dla Niego, bo to, co
On robi ostatnio ze swoim życiem
i z życiem całej rodziny, jest nie do
wytrzymania. Czasami to wykrzykuje, a czasami ledwo szepcze. Później
opowiada o wszystkim najgorszym,
co w ostatnim czasie zrobił jej, dzieciom i sobie samemu.
Każda z nich bardzo dużo mówi o
Nim, mało o sobie. Każda doskonale wie, co On powinien, a czego
nie. Doskonale potrafi nazwać to, co
dzieje się w jego psychice, a mało
wie o tym co dzieje się w jej głowie,
sercu i duszy...
Każda z nich mówi też, że od lat próbuje Go zmienić, że bardzo się stara,
ale nic już nie działa. Teraz ma już
dość obelg i zniewag! Ma dość gróźb
i tego chronicznego napięcia i lęku,
który jej towarzyszy bez przerwy. Ma
dość nazywania jej psychicznie chorą, choć nie raz myśli, że może faktycznie coś z nią jest nie tak? Sama
widzi, że zachowuje się ostatnio jak
nienormalna - krzyczy, a za chwilę
płacze, rzuca się na Niego i okłada
pięściami, a On się z niej śmieje i

mówi, że zaraz zadzwoni po karetkę,
bo ma w domu wariatkę. Dwa dni
temu, gdyby nie córka to chyba by
Go zabiła w jakimś szale... On musi
przestać pić, bo stanie się coś złego!
Mogło być też tak, że przyszła, bo On
właśnie chciał odebrać sobie życie,
w ostatniej chwili go odcięła, teraz
leży w szpitalu na oddziale psychiatrycznym, a ona przerażona przyszła
zapytać, co może zrobić, żeby On
przestał pić, bo kiedyś naprawdę się
zabije!? Albo przebrała się miarka,
gdy uderzył ich synka, który nagle
znalazł się pośrodku kolejnej, pijanej awantury. Musi wiedzieć co zrobić, żeby On w końcu przestał pić, bo
kiedyś zabije ją, albo dziecko!
Nie mogłam za szybko rozmawiać
z nią o niej samej, bo ona nie brała
pod uwagę swoich potrzeb, irytowała się szybko i zniechęcała do dalszej
rozmowy. Musiała najpierw powiedzieć swoje, wygarnąć z siebie całą
swoją krzywdę. Bardzo Go kochała
i prosiła, żeby tylko przestał pić, a
wtedy wszystko będzie jak dawniej,
albo już nic do Niego nie czuła, ale i
tak chciała, żeby przestał pić, bo tyle
lat z nim przeżyła, dobrych, bardzo
dobrych (bo nie były przecież tylko
same złe dni), że teraz nie widziała
sensu się rozwodzić, albo eksmitować Go z domu. Poza tym uważała,
że trzeba na Niego spojrzeć po ludzku: nawet psa nie wypędza się z domu, a co dopiero człowieka.
Zawsze po pierwszym etapie rozmowy, następował drugi etap.
Na ciąg dalszy zapraszam do następnego numeru.
Ewa Jasik-Wardalińska
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Klaps
Pozornie nieszkodliwy, od dawna funkcjonujący żelazny punkt
rodzicielskiego programu wychowawczego, ekspresowa forma kary
niewymagająca większego nakładu czasu i umysłowego wysiłku.
– To przecież tylko rodzicielskie
skarcenie dziecka „żeby zapamiętało”. – Tak najczęściej tłumaczą to
rodzice.
Niestety, natychmiast po użyciu
klaps zapominany jest przez rodzica, ale zapamiętywany przez
dziecko. Na długo.
To nie bicie?
Klaps jest to uderzenie otwartą dłonią w pupę lub kończynę dziecka.
Słowo „uderzenie” nie pozostawia
wątpliwości. Gdyby była mowa o
głaskaniu otwartą dłonią, nie byłoby tematu, a temat jest, a nawet w
związku z tym przez 50 lat badaniami objęto grupę 160 tysięcy osób.
Wyniki są jednoznaczne. Pozornie
niewinny klaps przynosi:
Negatywne konsekwencje
A także skutek odwrotny od zamierzonego. Niczego dziecka nie uczy,
za to wzmaga nieposłuszeństwo.
Nawet „zwykłe” klapsy podnoszą u
dziecka poziom agresji, która potem
może znaleźć ujście w dorosłym życiu wobec ich własnych dzieci lub
bliskich. Dzieci nastawiają się krytycznie i negatywnie wobec rodziców rozdających klapsy, co może się
długo kumulować i spowodować, że
dziecko będzie potem „niewdzięczne”.
Klaps to przemoc?
Nie istnieje domowy przyrząd mierzący siłę klapsa. Jeżeli dziecko zostało uderzone, już mamy do czynienia z przemocą, nawet jeśli nie jest
to brutalne bicie czy znęcanie się

nad dzieckiem skutkujące siniakami i poważniejszymi urazami ciała.
– Tak mówią wyniki wspomnianych
badań.
Badania przeprowadzone dla
Rzecznika Praw Dziecka pokazują,
że 58 proc. Polaków aprobuje dawanie klapsów dzieciom. Jednocześnie
tylko 32 proc. zdaje sobie sprawę, że
w Polsce (również w Belgii) prawo
zakazuje bicia dzieci.
Jest wyjście
Można wyrazić dezaprobatę dla
zachowania dziecka nie używając
klapsa. Dziecko jest doskonałym
obserwatorem i z twarzy rodzica
bezbłędnie wyczyta jego nastrój czy
stosunek do danego zachowania.
Nawet zwykłe pokręcenie głową
przyniesie lepszy skutek niż klaps.
Najlepsze jednak jest tłumaczenie
i rozmawianie, co wymaga czasu i
wysiłku.

Źródło: www.mataja.pl

Dlaczego dzieci są niegrzeczne?
Słowo „niegrzeczne” jest bardzo pojemne. To temat rzeka, a także oczywista oczywistość, jednak rodzic
powinien pamiętać o jednej ważnej
rzeczy. Dziecko, aby miało poczucie
bezpieczeństwa, musi mieć jasno
wytyczone granice, w których może się poruszać. Tyczy to zarówno
terytorium (pokój, mieszkanie, piaskownica), jak i zachowań (jeśli mama zawsze sprząta zabawki…).
Dziecko zawsze będzie próbować
„powiększać swoje terytorium” na
wszystkich możliwych płaszczyznach, a rodzic zawsze będzie musiał wytyczać granice adekwatne do
wieku i zmieniających się realiów.
Tak było, jest i… basta.
Michał Nowacki
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Z bloga wesołej emigrantki

40 rzeczy, które zdziwiły mnie w Belgii
lewać miodem, a do gulaszu z cielęciny dodaje się piernik i czekoladę.
6) Kanapkę z salami przegryza się
czekoladą.
7) Są paluszki z czekoladą i słodki
popcorn (z cukrem i karmelem).
8) W kraju czekolady nie ma czekolad nadziewanych dżemem ani
inną owocową masą jak polskie z
Wedla czy choćby Terravity (jednym
słowem nie ma dobrej czekolady).
Gdy przyjeżdżamy do nowego kraju, doznajemy czasem lekkiego
szoku kulturowego, smakowego
i w ogóle szoku. Trzeba się przyzwyczaić do wielu rzeczy, a i tak
ciągle coś zadziwia i powoduje
opad szczęki. O wielu rzeczach,
które nas zdziwiły, piszę od czasu
do czasu.
Ostatnio jednak urządziłam sobie
zabawę w sporządzaniu list 40 rzeczy, które coś tam – coś tam. Jedną
z nich jest 40 rzeczy, które mnie (a
raczej NAS) zdziwiły w Belgii. Lista
jest chaotyczna, bo odkrywanie nowego świata też takie jest.
W Belgii zdziwiło mnie, że:
1) Na jednej ulicy spotyka się ludzi
z całego świata i słyszy wiele języków jednocześnie i to nawet w małej miejscowości; Belgia jest 10 razy
mniejsza niż Polska, ale ma 3 języki
urzędowe i 6 rządów.
2) Większość przypadkowo spotykanych ludzi (na ulicy, w sklepie,
pociągu) mówi przynajmniej 3 językami, a wielu włada nawet pięcioma
czy sześcioma.
3) Marki, które w Polsce były już
„ŁAŁ”, tutaj należą do najtańszych
(przykład: ubrania kupujemy w C&A
lub H&M bo najtaniej, tak samo np.
rowery te najtańsze tutaj, to w Polsce
już wyższa półka).
4) Kromki smażone w jajku (po
tutejszemu wentelteefjes) je się z
nutellą lub dżemem, do szkoły nosi
się kanapki ze słodkich maślanych
bułeczek z szynką, zaś zwykły chleb
można przekładać markizami lub
goframi.
5) Kiełbaski frankfurterki można po-

14) Dokument z badań technicznych nie jest tożsamy z dowodem
rejestracyjnym auta – to dwa różne
dokumenty.
15) Dowody rejestracyjne są dwa,
przy czym jeden wozi się w samochodzie, a drugi jest w domu, zaś
przy sprzedaży musimy mieć oba
te dokumenty.
16) Rowerzysta to na ulicy święta
krowa (aż do przesady czasem).
17) Gdy tylko dochodzi się do pasów,
już wszyscy się zatrzymują (naprawdę miła niespodzianka).
18) Jazda na suwak jest czymś normalnym (od zeszłego roku też obowiązującym prawem).
19) Prawie wszystkie babcie i dziadziowie jeżdżą samochodami i mimo że często prowadzą samochód
„jak ślepi i głusi”, nikt na nich nie
trąbi.

9) Dzieci nie zmieniają w szkole butów, a długa przerwa trwa godzinę i
dzieci muszą obowiązkowo spędzać
ją na podwórku, nawet kiedy leje jak
z cebra.

20) Supermarkety są czynne
„TYLKO” do 20-21 godziny wieczorem i nieczynne w niedzielę (są wyjątki).

10) Wszyscy uczniowie w całej Belgii
od 2,5 do 18 lat zaczynają i kończą
lekcje o tych samych godzinach (pn,
wt, czw, pt mniej więcej od 8.30 do
16.00 środa 8.30 do12.00).
11) W całej Belgii jest długa przerwa
obiadowa (godzinę lub pół), podczas
której część ludzi (zarówno dzieci
jak i dorosłych) idzie jeść do domu,
gdzie w wielu przypadkach jedzą
tam kanapki, bo gorący obiad jedzą
wieczorem po pracy. Wtedy oczywiście prawie wszystko (poczta i inne
urzędy, fryzjerzy, mechanicy, sklepy
etc.) jest zamknięte.
12) W większości urzędów i firm
usługowych (banki, urząd gminy,
lekarz, mechanik etc.) trzeba się
umawiać na wizytę telefonicznie, nie
ma co liczyć, że się załatwi od ręki.
13) Porysowana szyba lub zmatowiała lampa (i wiele innych dupereli)
w samochodzie może być powodem
niedopuszczenia pojazdu do ruchu
(niepodbity przegląd).

21) Belgowie mają hopla na punkcie
świeczek; świeczki zapalają nie tylko
z okazji świąt, urodzin, czy romantycznej kolacji. Świeczki są dobre
na każdy dzień; świeczki zwane w
Polsce zniczami (takie duże płaskie
miski) tutaj zapalane są z okazji imprez. „Znicze” oświetlają drogę na
przyjęcie weselne czy inną imprezę,
palą się przed sklepem, szkołą czy
firmą, w której jest np. dzień otwarty,
często też wieczorem przed restauracjami.
22) Jest tyle różnych gatunków gofrów (z grubym cukrem, z nadzieniem w środku – ostatnio jadłam
rabarbarowe mmmmm, z czekoladą,
ale widziałam też z jajkiem sadzonym i szynką).
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37) Na ulicach jest czysto, a ogródki
jak spod igły (tylko Flandria!) i jest
mnóstwo domów, które określiłabym słowem „niecodzienne”.

23) Jest specjalne piwo na
święta (nie, że etykietka, tylko skład i smak).
24) Zarejestrowanie samochodu (zarówno kupionego
tutaj jak i za granicą) zajmuje maksymalnie 20 minut, po
czym otrzymuje się wszystkie
dokumenty potrzebne do jazdy po tym kraju i że jedna tablica rejestracyjna przychodzi
pocztą w ciągu 3 dni, a drugą
dorabia się w kilka minut samemu (np. u gościa co dorabia klucze, lub w sklepie).
25) Na wizytę u sąsiada czy koleżanki trzeba się umawiać (no może nie
TRZEBA, ale lepiej to zrobić, żeby
nie zostać przyjętym w drzwiach
albo odejść pocałowawszy klamkę).
26) Nie da się sprzedać samochodu
bez zrobienia przeglądu dzień przed
sprzedażą (chyba że do Polski lub
do Afryki).
27) W miastach zawsze parkuje się
zgodnie z kierunkiem jazdy (co jest
konsekwentnie egzekwowane mandatami).
28) Można mieć blisko i w góry, i nad morze, i do Paryża, i do
Amsterdamu; i objechać cały kraj
przez jeden dzień.
29) W pracy nie kradną (nie ma
ochrony, monitoringu a narzędzia
zawsze leżą tam gdzie się je zostawi,
a materiały do pracy leżą na półkach
jak książki w księgarni i nic nie ginie).
30) Są mini place zabaw i telewizory
dla dzieci w sklepach, księgarniach,
a na dzieci ani matki nikt w sklepie
nie patrzy krzywo – wręcz przeciwnie – dzieci dostają cukierki, baloniki itp.
31) Ludzie zachowują się w sklepie
jak na ludzi przystało – nie pchają
się, nie pukają cię wózkiem w plecy, przepuszczają jeden drugiego,
uśmiechają się do siebie, zagadują
do dzieci.
32) Belgowie kupują dużo książek,
mimo że do tanich nie należą (20-50€
za powieść, 10€ za byle bajeczkę) – w
księgarni zawsze jest ruch, książki
są popularnym i mile widzianym
prezentem.
Wszędzie widać czytających ludzi –
w pociągu, w poczekalni u lekarza,
w autobusie, bardzo popularny jest
widok człowieka z grubą książką lub
czytnikiem. Czytają na siedząco i na
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38) Belgowie lubią używane i stare
rzeczy. Jest tu masa sklepów z rzeczami z drugiej ręki i zabytkami, popularne są pchle targi, targi antyków
i wyprzedaże garażowe. Domy często
umeblowane są starociami.

stojąco. Większość jednak normalnie gapi się w smartfon lub laptop
– mówiąc „dużo” mam na myśli, że
więcej niż widziałam w Polsce i ogólnie, że widać wszędzie, a zwracam
na to uwagę.
33) Na przyjęciu urodzinowym zostanie się
poczęstowanym naleśnikami z cukrem pudrem
lub frytkami (tylko i wyłącznie).

39) Ludzie chodzą w piżamach po
podwórku (codzienny widok to sąsiadki stojące w szlafrokach i papuciach przy drodze nawet zimą, bo
akurat jednocześnie wyszły rano
po gazetę).
40) W mojej gminie najwięcej jest
przybyszy z Holandii, POLSKI i
Rumunii. W sąsiednich gminach
jest podobnie, a wszędzie słyszę, że
to Afryka rządzi.

34) Po imprezie, na którą
zostało się zaproszonym
przez znajomych (np.
sylwestrowej) można się
spodziewać rachunku.
35) Gdy zapraszasz dzieci na urodziny swojego
dziecka w godzinach od 14 do 17
to wszyscy przywiozą ci je za pięć
druga i odbiorą równo o piątej; na
urodziny dzieci przychodzą tylko
zaproszeni rówieśnicy bez mam i
tatusiów (nawet jeśli to dobrzy znajomi rodziców solenizanta).
36) Żeby zapisać dziecko do dobrej
szkoły średniej trzeba w najlepszym
wypadku czekać pod szkołą całą
noc, a nierzadko nawet i kilka dni.

Miało być 40 – będzie 40, choć listę
dałoby się znacznie wydłużyć, gdyby
chwilę podumać na spokojnie.
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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Modowe trendy na wiosnę i lato 2017
Nadchodzący sezon należy do koloru. Koniec z pastelami, rządzić
będą zieleń, fuksja, cytryna i oranż
oraz lata osiemdziesiąte XX wieku.
Ale najważniejszym kolorem będzie zieleń, a to za sprawą decyzji
pewnego instytutu, który ogłosił,
że to właśnie ta barwa będzie królować w tym roku w modzie.
Przede wszystkim greenery
Instytut Pantone, bo o nim mowa,
to założona w 1962 roku amerykańska korporacja poligraficzna mająca siedzibę w New Jersey, która jest
znana z doradztwa kolorystycznego.
Firma zasłynęła opracowaną skalą
kolorów, nazywaną Skalą Pantone
– Pantone Color Matching System.
Pod koniec każdego roku Instytut
ogłasza, jaka barwa będzie motywem przewodnim w kolejnych
dwunastu miesiącach. Kolor roku
ogłaszany jest od 1999 roku i jest
bardzo ważny dla kreatorów, entuzjastów, producentów, detalistów i
dziennikarzy mody.

Modne kolory wg Pantone. Źródło: www.pantone.com

Pressman, wiceprezes Pantone. –
Kolor dziś kojarzy się z charakterem i innowacją. Ma zupełnie inne
i większe znaczenie niż kiedyś”.

Greenary - kolor roku 2017 wg Pantone.
Źródło: www.zetchilli.pl

Nie ma się więc co dziwić, że na
sklepowych wystawach będzie zielono. Ten kolor nazwany greenery
ma działać odświeżająco i odżywczo. Soczysta, żywa zieleń, to bardzo
energetyczny, dynamiczny kolor
motywujący do działania. Po różowych i błękitnych barwach, modnych w ubiegłym sezonie, jest to z
pewnością miła odmiana. I chociaż,
jak mówią specjaliści, nie jest to „łatwy” stylistycznie kolor, chcąc być
w zgodzie z najnowszymi trendami
mody, trzeba go nosić.

Kolorem roku 2017 Pantone okrzyknął zielony – greenery. Za takim wyborem stały nie tylko walory estetyczne, ale i polityczne. „To kolor mający
sygnalizować społeczne pragnienie
zmian. Cały świat jest podzielony –
zarówno Stany Zjednoczone, jak i
Europa. Musimy odświeżyć nasze
spojrzenie i połączyć się znów w
jedno społeczeństwo – napisała w
komunikacie do mediów Laurie

Greenery najlepiej prezentuje się
solo albo w towarzystwie odcieni
czerni i granatu. Można się spodziewać prawdziwego wysypu motywów
kwiatowych, wszak zieleń jest dla
nich idealnym tłem. Dlatego warto
zaopatrzyć się w sukienki – łąki z
purpurowymi, czy pomarańczowymi kwiatami. Wybrany na ten rok
odcień zieleni ma nawiązywać do
wiosny, kiedy wszystko budzi się do

Źródło: www.harpersbazaar.pl

życia, a świat ożywa po zimie.
Inne kolory, które będą modne w
tym sezonie:
Wg Pantone: Wiosną i latem będziemy się ubierać w kolory ziemi, jak i
w żywe, energetyczne barwy. Mają
one przywoływać radość z ciepłych
słonecznych dni, czyste, górskie powietrze, nadmorskie klimaty. Oprócz
greenery wśród nich znalazły się
następujące kolory: Niagara, Lapis
Blue, Island Paradise, Primrose
Yellow, Flame, Pale Dogwood, Pink
Yarrow, Kale, Hazelnut.
Inne polecane kolory to:
Cytrynowy: Niedoceniany, bo trudny do noszenia, ale rzuca się w oczy.
Nieodzowny w sezonie wiosna-lato
2017.
Biel: Barwa subtelna i romantyczna.
Nosimy ją samą, albo na zasadzie
kontrastu, jako dopełnienie mocnych kolorów.
Oranż: Kolor papai – odważny,
wręcz neonowy pomarańczowy zastąpi nam w sezonie wiosna-lato
2017 kolor czerwony.
Fuksja: Odważna i soczysta rodem
z klubów disco.
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Trendy wiosna-lato 2017
Indywidualizm. Asymetria, paski,
napompowane ramiona, ale przede wszystkim disco z lat 80. Mocne
i wyraziste odcienie cytryny, oranżu
i fuksji, metaliczne tkaniny i gorsety.
Kitten heels, czyli po prostu kaczuszki. Mini torebki, asymetryczne dekolty, kolczyki nie do pary, spodnie
pożyczone od partnera i t-shirty z
naszymi poglądami.
1. Asymetria: Zarówno pod kątem
ubrań, jak i dodatków. Kolczyki z
różnych kompletów, bluzki z pojedynczym rękawem, spódnice o nierównej długości. Ramiączka topów
i sukienek różnej grubości.
2. Ramiona: W centrum uwagi.
Powiększone do rozmiaru XXL z
dodatkiem dekoltów w stylu carmen. Do tego talia mocno ściśnięta
paskiem. Męskie marynarki z ramionami poszerzonymi za pomocą
poduszek, czy bluzki z rękawami o
zaokrąglonym kroju albo bufkami.
Rodem z lat 80.
3.Rękawy: Jak balony. Rozkloszowane w zwiewnych sukienkach,
porozcinane w koszulach i marynarkach tworzą coś na kształt peleryny.
4. Koszule w męskim stylu: najczęściej noszone jako sukienki. Długie
i obszerne. Najlepiej w pasy i z jednym rękawem.
5. Nowy dress code: Duże męskie marynarki połączone z oversize’owymi
spodniami i jeszcze większymi koszulami. Garnitury w prążki – najlepiej granatowo-białe i ogrodniczki
przypominające robocze fartuchy.
6. Gorsety: Zakładane zarówno na
gołe ciało, jak i na bluzkę, czy marynarkę. Modne będą także sukienki
z gorsetową górą.
7. Geometryczna abstrakcja:
Kwadraty, prostokąty, koła i trapezy na sukniach, kombinezonach,
topach i spódnicach.
8. Pasy: Zarówno kolorowe, jak i
czarno-białe.
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nej wielkości.
19. Logotypy: Duże i widoczne.
20. Plisy: Zwiewne i romantyczne, muszą wpadać w oko.
21. Black&White: Najbardziej kontrastowe,
ale i najbardziej eleganckie połączenie kolorów.
Klasyka, która nigdy nie
wychodzi z mody.
22. Sport: Spodnie z lampasami, bluzy, ubrania
wiązane białym sznurŹródło: www.harpersbazaar.pl kiem. Bluzy z kapturami
i legginsy. W świecących
9. Prążki: Nie tylko na koszulach, ale kolorach lub z metalicznym połytakże na spodniach, marynarkach i skiem. Do tego plastikowa biżuteria.
sukienkach.
23. Szerokie nogawki: Spodnie ty10. Grochy: Duże, najczęściej białe pu palazzo, kuloty, marchewy i te ze
na czarnym tle.
ściągaczami.
11. Kwiaty: W intensywnych kolo- 24. Odkryte ramiona: Bluzki i surach, oraz owady: chrabąszcze, bąki, kienki inspirowane klimatami roczy muchy.
12. Tiulowe sukienki: Lekkie i
zwiewne, w stylu punk albo słodkie,
zdobione falbankami.
13. Halki: Płaszcze wyglądające jak
szlafroki, piżamowe kombinezony
i białe długie koszule (jak nocne).
14. W stylu safari: Wszystkie odcienie safari na ubraniach o militarnym
charakterze, ale także na zwiewnych
tunikach i balowych sukniach.
15. Bawełniane t-shirty: Z nadrukowanymi hasłami o treści feministycznej, a także te wyrażające osobiste poglądy noszącego. Maria Grazia
Chiuri, nowa dyrektor kreatywna
Diora zaproponowała na bawełnianych T-shirtach hasło „We should
Źródło: www.harpersbazaar.pl
all be feminists”, czyli „Wszyscy
powinniśmy być feministami”. Ma dem z Kuby oraz romantyczne koto być prawdziwy hit tego sezonu.
szulki.
16. Falbany: Nie tylko na rękawach, 25. Dodatki: Spokojne, w odcieniu
ale także na sukienkach.
czerni lub karminu.
17. Metaliczny błysk: Cekiny, dżety, 26. Dzieci kwiaty: Kolorowe, farbopołyskujące materiały i przeróżne wane, kalejdoskopowe, kwiatowe
plastikowe ozdoby.
– niemal przerysowane stroje w in18. Kieszenie: Różnego rodzaju i róż- tensywnych barwach.

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

• Śliczne, ręcznie robione dekoracje
na Wielkanoc. Tel.0484 419 137
•Przyjmę prasowanie co tydzień lub co dwa
tygodnie, 4-5 godzin, na dienstenchaque.
Tel.: 0484 585 035
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Buty
Modne buty na ten sezon są „ciekawe”. Projektanci do łask przywrócili
kitten heels, czyli tak zwane kaczuszki, szczególnie z noskiem w wersji w
szpic, w formie sandałów, czółenek
lub botków. Niskie obcasy, do tej
pory uważane za symbol obciachu,
teraz mają swoje pięć minut.
Wiosną i latem nosić będziemy także sandały i pantofle trzymające się
stopy dzięki paskom, paseczkom,
rzemykom i tasiemkom z wiązaniem
wokół kostki. Buty za kostkę wyglądać mają jak skarpetki. Baleriny zamieniamy na buty przypominające
kierpce. Zamiast czarnych szpilek
zakładamy te w kolorze soczystej
fuksji. Wszystkie wymienione wyżej
modele nosimy z dodatkiem kolorowych rajstop. Drugie życie dostają
mule, czyli wkładane buty z odkrytą
piętą. Chociaż optycznie skracają nogi, to w tym sezonie należy je nosić.
Modne będą letnie botki o długości
do kolana. Nie kowbojki i nie te za
kostkę. Mają być ekstrawaganckie i
eleganckie, noszone do letnich rzeczy. Poza tym platformy, a raczej
flatformy – płaskie buty na grubej
podeszwie. Ciężkie, toporne, nie-

Źródło: www.elle.pl
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zgrabne, niewygodne, ale co zrobić,
skoro modne.
Torebki
Jedną z modnych wersji są torebki
dopasowane do stroju kolorem i
wzorem. Wręcz nie wypada teraz nie
dobrać jej do płaszcza, sukienki czy
marynarki. Hitem będą torebki na
ozdobnych paskach – łańcuchach.
Od cienkich, przez przerysowane,
kolorowe i z plastiku. Poza tym królować będzie minimalizm, czyli mini
torebki noszone w duecie z większymi modelami. Dopasowanymi
kolorem lub fakturą albo wręcz
przeciwne – dobranymi na zasadzie
kontrastu. W tym sezonie ozdabiamy stare torebki frędzlami i breloczkami, dzięki czemu nabiorą całkowicie nowego wyrazu.
Kolejnym hitem będą modele, które
zamiast klasycznego paska osadzone są na kole. Polecane przez kreatorów zamiast kopertówek na wieczorowe wyjścia. Na topie będą też
worki oraz plecaki od eleganckich
poprzez sportowe, aż po modele z
pluszu czy aksamitu.
Poza tym polecane są torebki inspirowane latami 80. W różnych kolorach, wzorach i wielkościach, jak

Źródło: www.harpersbazaar.pl

również torebki w kształcie misia
czy pieska. Usztywniane kuferki na
krótkiej rączce, oraz torebki w bardzo ekscentryczne wzory, zabawne,
wręcz krzykliwe. Panie nadążające
za modą powinny się zaopatrzyć w
pudełkowe torebki – walizeczki, inspirowane modą lat 40. Projektanci
przygotowali też torebki – podkówki,
które wiosną i latem tego roku nosić
się będzie dosłownie do wszystkiego.
Tegoroczna moda na wiosnę i lato
proponuje dużo wyrazistego koloru i odważne fasony. Płaszcze będą wyglądały jak szlafroki, kombinezony jak piżamy, a bluzki jak
koszule nocne. Dla podtrzymania
tego zwiewnego i romantycznego
stylu pojawią się odkryte ramiona
i gorsety, buty kaczuszki i torebki
podkówki. I wszechobecna zieleń,
budząca nie tylko naturę, ale i nas
do życia.
Marta Wawrocka
Źródła:
zetchilli.pl, glamour.pl, elle.pl,
harpersbazaar.pl, fashionbiznes.pl,
newsweek.pl, blog.denley.pl
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Fałszowane jedzenie
Fałszowanie żywności to praktyka
z długą historią. Nieuczciwi producenci podsuwają nam spreparowane przez siebie produkty żywnościowe, a my dajemy się nabijać w
przysłowiową butelkę. Na rynku
można znaleźć wiele produktów
wytwarzanych niezgodnie z tym,
co jest napisane na etykiecie. I
chociaż przynajmniej część z nas
wczytuje się w skład produktu,
do końca nie możemy być pewni,
czy wiemy, co trafia do naszego
żołądka. Fałszowanie jedzenia to
wyjątkowo intratny biznes, w którym zdrowie, a nawet życie konsumentów nic nie znaczą.
Żywnościowi fałszerze
Zacznijmy od tego, czym jest zafałszowany produkt. Fałszywy artykuł
spożywczy, to taki, który ukrytą zamianą jakiegoś składnika na mniej
wartościowy lub całkowicie bezwartościowy wprowadza konsumenta w
błąd. Przypomina produkt właściwy,
ale nim nie jest, jego skład i właściwości są inne.
Fałszowaniem żywności zajmują
się zarówno małe firmy, jak i wielkie koncerny. Zyski z tego tytułu są
ogromne, a kara (jeśli ma miejsce) –
łagodna. Według raportu Światowej
Organizacji Zdrowia przeciętny
Europejczyk rocznie zjada aż 5 kg
niepożądanych (czytaj: niezdrowych) dodatków do jedzenia.
Mistrzostwo świata w dziedzinie
fałszowania żywności osiągnęli
Chińczycy, choć braku pomysłowości i kreatywności nie można też
zarzucić Włochom czy Polakom.
Jednak to właśnie Chińczycy dzierżą palmę pierwszeństwa w tym segmencie rynku.
Chiny słyną także i z tego, że podszywają się pod znane marki i zgarniają z tego tytułu kolosalne pieniądze.
Mają swoją Pizzę Huh, Mc-Dnolda,
czy Starbocks Coffee. Jak można się
domyślać, zarówno wystrój wnętrz,
jak i sprzedawane w tych lokalach
produkty, do złudzenia przypominają ich oryginały, ale standardy
żywieniowe, obowiązujące w prawdziwym Pizza Hat czy Mc Donalds,
w chińskich odpowiednikach nie są
przestrzegane.
Lista chińskich „przebojów”
W ciągu ostatnich lat Chińczycy
wypuścili na rynek spożywczy kilkanaście żywnościowych „hitów”,

Włoskie „hity”
Na naszym kontynencie najczęściej
fałszowanym produktem jest oliwa
z oliwek, a palmę pierwszeństwa w
tej dziedzinie dzierżą o dziwo Włosi.
Oszustwo można rozpoznać dopiero
po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych.

Źródło: www.magazyn-kuchnia.pl

między innymi makaron wyrabiany
z parafiny i zagęszczaczy smarów
samochodowych, rakotwórczy olej
robiony ze zużytego oleju, czarny
pieprz wytwarzany z błota, kamienne orzechy, czyli łupinki orzechów
włoskich z kamykami, czy jagnięcinę produkowaną z mięsa kaczki
marynowanego w kozim moczu.
Kilka lat temu pewien przedsiębiorca z Taiyuan sprzedawał ryż
wyprodukowany z ziemniaków z
domieszką plastiku. Pseudoryż po
ugotowaniu rzeczywiście wyglądał
jak ryż, ale niestety nie nadawał
się do jedzenia i był szkodliwy dla
zdrowia. Według stowarzyszenia
chińskich restauratorów, zjedzenie
trzech miseczek tego przysmaku było tożsame ze skonsumowaniem jednej plastikowej reklamówki. A jak
toksyczny jest plastik dla ludzkiego
organizmu, przypominać nie trzeba.
Kolejnym spożywczym „przebojem”
Chińczyków było wyprodukowanie
mleka w proszku zawierającego melaminę, którą to na co dzień dodaje
się do wyrobu farb, lakierów i nawozów sztucznych. Melaminy nasz
organizm nie przyswaja, na dodatek
jej spożycie może prowadzić do poważnych chorob układu pokarmowego, niewydolności nerek, a nawet
śmierci.
Konsekwencje wypuszczenia na
rynek tej spożywczej podróbki, były tragiczne w skutkach. Około 300
tysiecy dzieci karmionych tym mlekiem zachorowało, szóstka z nich
zmarła.
Znany w świecie jest też chiński
miód, dostępny zresztą także w
Polsce, który zdaniem ekspertów nie
ma żadnych wartości odżywczych i
może nam poważnie zaszkodzić.
Po pierwsze, pszczoły karmione
są roztopionym cukrem, po drugie
zaś chiński miód jest mieszaniną
różnych miodów wzbogaconych syropem z rozgrzanego cukru.

Oliwkowym „hitem” jest oliwa extra virgin produkowana z oliwek
tłoczonych na zimno – produkt
wartościowy niepoddawany procesom chemicznym. Larry Olmsted
autor książki „Real food, fake food”
(Prawdziwe jedzenie, oszukane jedzenie) twierdzi, że większość butelek z oliwą „extra virgin” zalegających sklepowe półki, to podróbki.
Taki produkt zawiera oliwę rozcieńczoną tanim tłuszczem, pozyskiwanym np. z orzeszków ziemnych i soi.
Prawdziwa oliwa, w zależności od
tego z jakich oliwek jest tłoczona,
ma kolor od oliwkowego do ciemnozielonego. Nie barwy żółtej, nie jest
w pełni klarowna, a po wstawieniu
do lodówki powinna zmętnieć lub
zakrzepnąć całkowicie.
Prawie 50% włoskiej żywności jest
produkowana poza tym krajem.
Chodzi przede wszystkim o tradycyjnie włoskie wyroby, które z założenia powinny być produkowane
w poszczególnych regionach tego
kraju, za co zresztą klienci słono
płacą. Tymczasem okazuje się, że
słynne piemonckie wino powstaje
w Rumunii, tak samo zresztą jak
sery mozzarella, klasyczny włoski
sos pesto z bazylii w Pensylwanii,
ser ricotta w Brazylii, suszona wołowina bresaola w Urugwaju, a trufle
okazują się grzybami sprowadzanymi z Afryki Północnej, które, jak się
można domyślać, z prawdziwymi
truflami nie mają nic wspólnego.

Źródło: www.bonavita.pl
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Dużo przekrętów jest również w
segmencie typowo włoskich serów.
Od lat na rynku, na ogromną skalę pojawiają się podróbki. W 2016
roku Agencja Żywności i Leków
(FDA) ze Stanów Zjednoczonych
zbadała sery sprzedawane w amerykańskich sklepach jako „100 proc.
parmezanu”. Okazało się, że część
tych produktów nie była prawdziwym parmezanem, za to zawierała
tanie sery, niektóre nawet celulozę
i miazgę drzewną.
Według danych przedstawionych
przez włoski rolniczy związek
Coldiretti, globalna produkcja podróbek sera Grana Padano wyniosła
300 mln kilogramów.
Co jeszcze można znaleźć na europejskich sklepowych półkach?
Na przykład przyprawy korzenne
wymieszane z ziemią, czy paprykę
z roztartą cegłą. Włoski dziennikarz
Emiliano Fittipaldi, autor książki
„Tak nas zabijają” przytacza przykłady żywnościowych oszustw. Opisuje
na przykład mięso nafaszerowane
toksynami, konie karmione viagrą,
których mięso trafiało później na
sklepowe półki, czy curry barwione
rakotwórczą substancją.
Produktami często fałszowanymi są
herbata, herbatki na odchudzanie
i kawa rozpuszczalna. Swego czasu „The Guardian” opisywał sytuację w brytyjskim hrabstwie West
Yorkshire, gdzie zdarzały się przypadki, w których zamiast „herbatki
na odchudzanie” w opakowaniu
znajdowała się głównie glukoza, nasycona wycofanym z obrotu lekiem
na otyłość. W kawie rozpuszczalnej
można znaleźć takie dodatki jak:
sproszkowaną paloną kukurydzę,
jęczmień, cykorię, skrobię, słód, figi.
Jeżeli chodzi o herbatę, to cytując
Larrego Olmsteda, który w swojej
książce powołuje się na badania
amerykańskiej firmy Congressional
Research Service (CRS), można powiedzieć, że w niektórych opakowaniach oprócz herbaty znalazły
się również liście innych roślin
oraz trociny. Dotyczyło to głównie
– uznawanych za ekskluzywne – herbat darjeeling.
Z innej beczki. Kupując przyprawy,
nie zdajemy sobie sprawy z tego, że
nie wszystkie przyprawy zasługują
na tę nazwę. Część producentów
przypraw dodaje do swoich produktów tanie wypełniacze, na przykład
w szafranie oprócz szafranu można
znaleźć suszone kwiaty krokosza
barwierskiego, czy kurkumę. Do

czarnego pieprzu dodaje się papaję,
nasiona gryki, a paprykę miesza się
z białym pieprzem i kurkumą.
Równie często podrabianym produktem jest szampan, który w rzeczywistości okazuje się tanim winem musującym, czy miód. Jeśli na
opakowaniu słoika umieszczona jest
etykietka z napisem: mieszanka miodów z krajów UE i spoza UE, prawdopodobnie spożyjemy mieszankę
miodu chińskiego lub indyjskiego z
niewielką ilością miodu polskiego.
Problem z miodem polega na tym,
że nawet kupując ten produkt prosto
od pszczelarza, nie mamy pewności,
czy prawdziwy miód nie jest czasem
zmieszany ze sztucznym.

Źródło: www.bonavita.pl

Jak fałszowanie żywności wygląda
w Polsce?
Rynek obrotu spożywczymi fałszywkami w naszym kraju szacuje się na
około 50 miliardów złotych rocznie.
Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych konsekwentnie nakłada kary pieniężne
na nieuczciwych producentów żywności, ale są one niewielkie, wynoszą do 10 proc. rocznych obrotów
firmy.
Najczęściej fałszuje się w Polsce
wędliny i mięso. Zjadamy szynki
z dodatkami soli i azotanów a także parówki cielęce bez cielęciny.
Kiełbasa z dziczyzny produkowana
jest z drobiu, a dodatkowo sztucznie
barwiona. Producenci zamiast wędzić swoje wyroby dymem z drewna,
moczą je w specjalnym preparacie
dymu wędzarniczego lub spryskują nim wędliny w specjalnych komorach. Co czwarta partia drobiu i
jego przetworów nie nadaje się do
jedzenia, zawierają bowiem pióra,
skrzepłą krew i sztuczne barwniki.
W mięsie mielonym często mięsa
jest niewielka ilość, za to zjadamy
mielone ścięgna i tłuszcz, zaś mielone cielęce zawiera dużą ilość mięsa
wieprzowego.
Karkówka czy boczek zawierają
również konserwanty, soję, skrobię
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zmodyfikowaną, wzmacniacze smaku i wodę.
Równie prężnie działa oszukańczy
segment rybny. Część ryb to praktycznie sama woda. Producenci, zamrażając je w zbyt dużej ilości wody, twierdzą, że warstwa lodu wokół
ryby ma przedłużyć jej trwałość. W
praktyce w ten sposób zwiększa się
wagę ryby, a konsument płaci za
wodę, nie za rybę.
Kolej na masło, które wygląda jak
masło, ale nim nie jest. Zamiast
masła z tłuszczu mlecznego, czyli
śmietanki, zjadamy produkt nafaszerowany tłuszczem roślinnym w
opakowaniu bardzo podobnym do
prawdziwego masła. Prawdziwe masło powinno zawierać minimum 82
proc. tłuszczu mlecznego. Jeśli w
jego składzie znajdują się tłuszcze
roślinne, to już nie jest to prawdziwe
masło.
Jeżeli chodzi o miód, to fałszerstwo
najczęściej oznacza dodatek cukru
trzcinowego, buraczanego czy kukurydzianego, syropu z sacharozy czy
syropu glukozowo-fruktozowego ze
sztucznie inwertowanej sacharozy.
Producenci miodu często stosują też
praktykę mieszania różnych odmian
miodów lub podają nieprawdzie dane o jego pochodzeniu.
Na koniec słodka chemiczna czekolada, zawierająca tłuszcz i chemiczne aromaty, ale niemająca w swoim
składzie głównego składnika czekolady, czyli kakao.
Powyższe przykłady to tylko kilka z
wielu produktów, których autentyczność budzi wątpliwości. Niestety, sami nie jesteśmy w stanie sprawdzić
zawartości kupowanej żywności, a w
wielu przypadkach jest to możliwe
tylko dzięki analizie laboratoryjnej.
Nazwa, reklama lub informacja od
producenta o danym produkcie nie
zawsze jest zgodna z prawdą. Wielu
producentów żywności z premedytacją oszukuje klientów, fałszując
swoje wyroby. Wielu zostaje przyłapanych na gorącym uczynku, lecz
kary na nich nałożone są tak śmiesznie małe, że handel fałszywymi produktami żywnościowymi kwitnie i
ma się dobrze. Na pocieszenie pozostaje fakt, że fałszowanie żywności
w Polsce nie przybiera tak groźnej
formy, jak w Chinach.
Hanna Korcz
Źródła:
wyborcza.pl, vismaya-maitreya.
pl,magazyn-kuchnia.pl, bonavita.pl
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Ciekawostki
Praca jedyna w swoim rodzaju
Ponad 70 osób ubiega się o pracę
pucybuta na ulicach Palermo na
Sycylii. Wśród kandydatów, którzy
odpowiedzieli na ogłoszenie związku rzemiosła, są także absolwenci
wyższych uczelni. Przyjętych zostanie 15 pucybutów, a ich zarobki
wyniosą do 1200 euro miesięcznie.

Źródło: www.tvn24bis.pl

Palermo postanowiło przywrócić
tradycję tzw. sciuscià; słowo to pochodzi od angielskiego słowa „shoeshine” (dosł. nabłyszczanie butów).
Do miejscowego związku rzemiosła
zgłosiło się ponad 70 osób w wieku
od 21 do 61 lat, w tym także kobiety.
Kiedy rozpisywano konkurs, nie było wiadomo, czy kogokolwiek zainteresuje ta oferta. Okazało się jednak,
że pucybutami gotowi są nawet zostać absolwenci nauk politycznych
i malarstwa, a także bezrobotny
geometra. O pracę tę ubiega się też
student ostatniego roku ekonomii i
finansów oraz absolwentki liceum
klasycznego i lingwistycznego.

fotografię. Tym razem
jednak wodę podaje
zdrowemu, ubranemu
3-latkowi. Trudno uwierzyć, że to ten sam chłopiec. Dziecku dano na
imię Hope (Nadzieja),
ponieważ jego przykład
jest dowodem na to, że
nadziei nigdy nie
wolno tracić. Jak
przyznaje Anja,
sama wątpiła,
żeby chłopiec w
tak złym stanie
mógł przeżyć.
Dzięki pomocy Dunki, która
od sześciu lat pomaga mieszkańcom Nigerii, udało się go
jednak umieścić w szpitalu,
gdzie dokonano transfuzji
krwi. Później Hope’em zaopiekował się sierociniec,
który prowadzi właśnie Anja.
Wolontariuszka wciąż działa
zgodnie z maksymą „Help
One Person Everyday”
(Codziennie pomóż jednej
osobie, w skrócie – HOPE).
Stary dywan wart fortunę
Pewna rodzina prowadząca na wyspie Jersey sklep z biżuterią zdecydowała się wyrzucić stary dywan,
który przez 15 lat leżał pod siedmioma stanowiskami do obróbki biżuterii. Przez ten czas na tkaninę opadały drobiny złota, platyny i srebra.
Przed wyrzuceniem dywanu ojciec
rodziny wysłał go punktu handlującego kruszcami, aby wycenili go
specjaliści. Mężczyzna nie mógł
uwierzyć, gdy powiedziano mu, jaka
jest wartość drobinek metali wdeptanych w dywan. Szczególnie, że był
on regularnie odkurzany, a pracow-

Wybrane w drodze konkursu osoby
będą pracować w kilkunastu najważniejszych punktach miasta, od lotniska po stację kolejową. Stanowisko
dla czyściciela butów przewidziano
też przed sądem. Wszyscy przejdą
bezpłatny kurs czyszczenia, pastowania i polerowania butów.
Drugie życie Hope
W styczniu ubiegłego roku świat
poruszyło zdjęcie pokazujące wolontariuszkę Anję Ringgren Lovén,
która dzieli się wodą z nigeryjskim
2-latkiem. Wygłodzony chłopiec,
oskarżony o posługiwanie się czarną magią, był bliski śmierci. Dunka
postanowiła odtworzyć niezwykłą

Źródło: www.tvn24bis.pl

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

nię na bieżąco sprzątano. Okazało
się, że drobinki są warte 13,4 tys.
funtów. Pieniądze ze sprzedaży starego dywanu trafiły do hospicjum
w Jersey.
Niemieckie chipsy lepsze niż polskie
Użytkownik strony wykop.pl porównał popularne na całym świecie
chipsy paprykowe Crunchips i okazało się, że produkt rozprowadzany
w Polsce ma mniejszą objętość oraz
o wiele gorszy skład.
Niemieckie chipsy smażone są na
oleju słonecznikowym, a polskie na
o wiele tańszym oleju palmowym.
Ten drugi podnosi poziom „złego
cholesterolu” we krwi i nie jest zalecany przez dietetyków.
Ponadto do polskich paczek zamiast
soli trafia chlorek potasu. Co prawda
spożywany w małych ilościach nie
jest szkodliwy, jednak jego nadmiar
w organizmie może doprowadzić do
zatrzymania akcji serca. Dodatkowo
dla smaku dodawany jest ciężkostrawny glutaminian sodu, który
magazynuje się w naszym
organizmie nawet przez
kilka lat.
Kto zabroni bogatemu?
W styczniu, hitem w serwisie Reddit stało się
zdjęcie zrobione przez jednego z pasażerów samolotu z Arabii Saudyjskiej.
Członek rodziny panującej
musiał w trybie natychmiastowym przetransportować
z miejsca na miejsce swoje sokoły. Kupił im więc
bilety na lot, a dokładniej
– wykupił 80 miejsc. Pupile
księcia doleciały na miejsce całe i zdrowe.
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(woj. świętokrzyskie), Opatówek
(woj. wielkopolskie), Rejowiec
(woj. lubelskie) oraz Mielno (woj.
Zachodniopomorskie). Statusu
miasta nie ma już cała gmina, a jedynie miejscowość Jastarnia (woj.
pomorskie).

Wspólna nauka
Od kilku miesięcy w
bazie antyrakietowej w
Redzikowie stacjonują
żołnierze z Naval Support
Facility US Army. Teraz,
wspólnie z tamtejszymi
uczniami, uczęszczają
na lekcje języka polskiego. Plan zajęć rozpisano
już do końca tego roku
szkolnego. Żołnierze US
Navy będą też uczyć polskie dzieci angielskiego,
prowadzić kursy samoobrony i naukę pływania.
Korzyści z tej współpracy mają obie strony.
Amerykańscy goście lepiej poznają naszą kulturę, zwyczaje oraz podszkolą się ze
znajomości języka polskiego. Dzieci,
oprócz praktycznej nauki najpopularniejszego języka świata, poznają
tajniki samoobrony i amerykańskie
obyczaje.
Dyrektor szkoły ma w planach
utworzenie klasy wojskowej, której
absolwenci będą mogli w przyszłości wspierać amerykańskie bazy
wojskowe w Polsce.
Zamiast pieniędzmi płacą kliknięciami
Żebranie stało się sposobem na
życie nie tylko dla bezdomnych.
Polacy zasypują Internet swoimi
prośbami, licząc na to, że w zamian
dostaną nowy telefon, weekend w
luksusowym hotelu, darmowy tatuaż, a nawet możliwość wzięcia
udziału w treningu ulubionej drużyny piłkarskiej.
Zbieracze lajków liczą na darmowe
podarunki, ale mechanizm nawiązy-
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Z powodu bardzo małego zaludnienia zdecydowano o zlikwidowaniu
kilkudziesięciu wsi. Od tego roku na
mapie Polski nie znajdziemy m.in.
Syberii, Łazienek, Biernej Małej,
Wygwizdowa, Winowna, ani znanego z internetowych żartów Piekła.

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

wania tego typu transakcji na
dużych grupach facebookowych daje całkowicie odwrotny efekt od zamierzonego.

Po likwidacji ostało się jednak Niebo
i inni niekwestionowani liderzy rankingów najzabawniejszych nazw
miejscowości, tacy jak Białykał, Złe

Po pierwsze, rzadko udaje się
uzbierać wyznaczoną liczbę
klików, a po drugie jest to słaby zysk dla marki, ponieważ
kojarzenie się z żebrolajkami
raczej odpycha niż zachęca
do zakupów.
Niektórzy administratorzy
internetowych sklepów już
to zauważyli i zdecydowanie
sprzeciwiają się temu zjawisku. To nie jest darmowa
reklama, tylko darmowe zaniżanie prestiżu firmy.
Zmiany na mapie Polski
MSWiA poinformowało o zmianach
administracyjnych, obowiązujących
od 1 stycznia. W Polsce pojawiły się
cztery nowe miasta i zniknął szereg
małych wsi.
Prawa miejskie uzyskały: Morawica

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

Mięso, Rusek Mały, Leśne Odpadki,
czy Krzywe Kolano.
1941 ochotników pływało, trzymając się za ręce
Na argentyńskim jeziorze Epecuen
pobito rekord Guinnessa w liczbie
osób jednocześnie unoszących się
na wodzie. 1941 śmiałków
utworzyło najdłuższy w historii pływający ludzki łańcuch.
Dotychczasowy rekord, ustanowiony na tajwańskim
akwenie Sun Moon, wynosił 634 ochotników i został
ustanowiony w 2014 roku.
Wtedy większość uczestników wspomagała się styropianowymi rurkami. Tym
razem próba bicia rekordu
odbyła się na słonowodnym
jeziorze.
Opracowała: Karolina
Tomczak
Źródła:
onet.pl, tvn24.bis, wiadomosci.wp.pl, radiogdansk.pl,

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

Zapraszamy do naszego
punktu dystrybucji
okolica
Basilix Shopping Center:
Sol Group Belgium sprl

Rue Nestor Martin 40B
1083 Ganshoren
Belgique
TVA BE0651955806

Tel.:+32(0)2 881 03 59
Fax:+32(0)2 881 13 59
info@sol-group.eu
www.sol-group.eu
Pon - Piątek 6.00 - 17.00
Sobota 7.00 - 13.00
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Słowo o byle czym
Miłość na zimno
Zakładamy, że wszyscy pozostający
w trwałym związku są niezmiennie
w sobie nawzajem zakochani – czego wszystkim życzę – dlatego naukowy punkt widzenia na miłość
może ich nie interesować.
Ci natomiast, którzy ciągle czekają na miłość swego życia – nie
mylić z dojrzałą więzią opartą na
wzajemnym szacunku i empatycznym porozumieniu tudzież
przyzwyczajeniu (na co trzeba
solidnie i wspólnie zapracować)
– mogą być nieświadomi tego, co
ich ewentualnie czeka. Kiedy bowiem miłość kogoś dopadnie, w
jego organizmie zachodzą biochemiczne zmiany.
Tak oto dotarliśmy do miłości
na zimno. Dlaczego na zimno?
– Ponieważ naukowiec opiera
się na powtarzalnych wynikach
badań, a nie na emocjach.
Z punktu widzenia WHO (Światowa
Organizacja Zdrowia) miłość to…
Choroba psychiczna
Miłość jest na liście chorób związanych z zaburzeniami psychicznymi.
Figuruje pod numerem F 63. 9. Jak
na razie nie ma opracowanej terapii
tej przypadłości, więc psychiatra w
związku z tym nas nie przyjmie. Jeśli
jednak ktoś się uprze, może powiedzieć, że „słyszy głosy”. Najlepiej to
powiedzieć w jakimś kontekście,
np. „słyszę głos rozsądku”, wtedy
jest nadzieja, że skończy się tylko
na lekach uspokajających.
Choroba bywa zaburzeniem równowagi w organizmie z powodu
nadmiaru lub niedoboru określonych substancji. Niemiecki uczony
Gerhard Crombach stwierdził istnienie substancji chemicznej odpowiedzialnej za stan zakochania i nazwał
ją C8 H11 N. Za tym chemicznym
wzorem kryją się powody nienormalności, czyli stanu, w którym ktoś
odstaje od szarej przeciętności.
Niektóre objawy
– natręctwo myśli ukierunkowane
na jedną osobę (zwaną dalej obiektem),
– drżenie i pocenie się rąk, nieskoordynowane ruchy,
– rozglądactwo – dlaczego jej/jego
jeszcze nie ma?
– zaburzenia wzroku, słuchu, mowy,

– zaburzenia logicznego myślenia,
– wzrost ciśnienia,
– napadowe kołatanie serca lub kołatanie do drzwi obiektu,
– mogą pojawiać się rany serca i/lub
miejscowe obrzmienia,

tensywne wydzielanie się w mózgu
dwóch substancji: PEA (phenylethylaminy) oraz dopaminy. Ta pierwsza, określana też często mianem
naturalnej amfetaminy, działa pobudzająco i uzależniająco. Ta druga zaś
wywołuje euforię i rozkosz taką samą, jaką człowiek odczuwa podczas wszystkich podniecających i sprawiających
mu przyjemność czynności”.

„(…) okazuje się, że również
neurochemiczne podłoże
zakochania i zaburzeń neurotycznych jest podobne.
Potwierdziły to badania, w
których stwierdzono u obu
grup około 40-procentowy
ubytek zawartości we krwi
serotoniny – jednego z hormonów wydzielanych przez
Źródło: www.tapeciarnia.pl mózg”.
– maniakalna chęć posiadania – jesteś tylko mój/moja,
– chorobliwe napady (np. nieuzasadnionego uwielbienia lub zazdrości),
– częściowa lub całkowita utrata
zdolności krytycznego spojrzenia
na obiekt,
– obsesyjna chęć dzielenia z obiektem życia lub tic-taca,
– występowanie zachowań niehigienicznych, np. picie przez jedną
słomkę,
– wzrost ryzyka infekcji drogą kropelkową,
– zaburzenia postrzegania czasu i
przestrzeni.
W majestacie nauki
W mózgu osoby zakochanej zachodzą podobne zmiany jak u neurotyków. „Włoska psycholog Donatella Marazziti
z Uniwersytetu w Pizie,
zwróciła uwagę, że zachowanie osób świeżo
zakochanych oraz cierpiących na tak zwane
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (np.
nałogowi hazardziści,
notoryczni złodzieje i
nieuleczalni mitomani,
czyli osoby z utratą równowagi psychicznej)
jest do siebie uderzająco podobne”.
„Wczesnej fazie zakochania towarzyszy in-

„Trudno się więc dziwić, że zawód
miłosny rodzi odczucia podobne
do typowego głodu narkotycznego:
cierpienie, depresję, utratę energii,
a czasem nawet myśli samobójcze.
Burza biochemiczna szalejąca w
organizmie osoby zakochanej sprawia, że jest ona zupełnie zaślepiona i
fizjologicznie uzależniona od obiektu swojego zainteresowania”.
„(…) niektórzy uczeni – jak chociażby doktor Angelique Pas-Vraiment
ze szwajcarskiego Institute de
Therapie Emotionnelle – twierdzą,
że zakochanie wykryte na wczesnym etapie, czyli wówczas, gdy naszego organizmu nie ogarnia jeszcze
biochemiczne zauroczenie, jest w
pełni wyleczalne (…)”.

Źródło: www.zmieniu.wrzuta.pl
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Koniec żartów
Stosunkowo niedawno, choć DNA
pod mikroskopem obserwowano już
wcześniej, mało kto przypuszczał, że
człowiek będzie kiedyś przy nim majstrować. Nauka obecnie czyni postępy tam, gdzie niedawno kończyła
się wyobraźnia pisarzy SF. Czy są
gdzieś granice wyobraźni i postępu
nauki? Sądzić wypada, że dotarcie
do takich granic oznaczałoby koniec
ludzkości, przynajmniej w obecnym
rozumieniu naszego bytowania pod
słońcem. Brak nowych horyzontów
spowodowałby zgnuśnienie i pławienie się w dotychczasowych osiągnięciach, co – jak historia uczy – może
prowadzić do degeneracji.
Czy ktoś zechce samemu wytyczyć
granice swojego prawa do bycia zakochanym? Do nęcącej niewiadomej, która się za tym stanem kryje?
Do rozkosznego zagubienia o 3.00
nad ranem w poszukiwaniu smoczka lub pieluchy?
Czy ktoś sam poszedłby do apteki, aby bez recepty kupić „coś na
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Źródło: www.tapeciarnia.pl

wstrzymanie?”. Czy ktoś lekką ręką przekreśliłby wszystkie wiersze
i poematy o miłości – o piosenkach,
książkach i filmach nie wspominając?
Cóż, pozostaje tylko zadumać się
nad upływającym czasem i wszystkimi tego konsekwencjami – z postępem ludzkości na wszystkich

płaszczyznach (z In Vitro włącznie).
– Aha! Właśnie wydumałem, że jestem za tym, żeby jednak przy zakochaniu biochemicznie nie majstrować.
Michał Nowacki
Źródła:
www.wysokieobcasy.pl/
www.fakt.pl

Książka na dziś

Źródło: www.tapeciarnia.pl

Robiąc porządki w domowej biblioteczce natrafiłam na kilka książek
Harlana Cobena, amerykańskiego
autora powieści kryminalnych.
Coben, urodzony 4 stycznia 1962 w
Newark w stanie New Jersey, jako
jedyny współczesny pisarz otrzymał trzy najbardziej prestiżowe
nagrody literackie przyznawane
w kategorii powieści kryminalnych, w tym najwyższą – Edgar
Poe Award.
Książki Cobena czytałam kilka lat
temu, a teraz postanowiłam do nich
wrócić. Jako pierwszą przeczytałam
świetnie skonstruowany thriller
„Nie mów nikomu…”.
Podczas rocznicowej wycieczki nad
jezioro Elizabeth i David zostają na-

padnięci. Mężczyzna
budzi się w szpitalu
i dowiaduje się, że
jego żona została porwana a następnie
brutalnie zamordowana przez seryjnego mordercę. Osiem
lat później zaczynają
wychodzić na jaw nowe fakty zwiazane z
tym wydarzeniem. W
pobliżu miejsca tragedii przypadkowo
zostają odkryte dwa
ciała, a doktor David
Beck dostaje dziwną wiadomość:
(…) „Kliknij na to hiper łącze, czas
całusa, w rocznicę” (…). Następnego
dnia o godz. 18.15 – czas całusa –
otwiera się łącze i na monitorze
ukazuje się czarno-biały obraz ulicy. Przechodnie podążają zapewne
z pracy do domu, ogólnie, nic niezwykłego się nie dzieje do chwili,
gdy ktoś wchodzi w pole widzenia
kamery. Jest to kobieta. Podchodzi
zatrzymując się na samym środku
ekranu, potem powoli odwraca się
unosząc głowę i patrzy prosto w
obiektyw kamery. Elizabeth – tak,
to na pewno ona.
Czy okaże się, że Elizabeth żyje? A
może to tylko głupi okrutny żart?
Czy wspólne życie Davida i Elizabeth

było kłamstwem okrytym mroczną
tajemnicą z przeszłości? Kim były
osoby odnalezione nad jeziorem i
czy były powiązane z żoną doktora
Davida? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w książce.
Zachęcam do przeczytania.
Agnieszka B.

Wydział Konsularny
Ambasady RP w Brukseli

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli
oraz Stowarzyszenie SOS Bruksela Asbl

"Czym jest porwanie rodzicielskie?
Czy mogę opuścić z dziećmi terytorium Belgii bez zgody drugiego rodzica"?
Zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym dotyczącym bezprawnego uprowadzenie lub
zatrzymanie dziecka za granicą przez jednego z rodziców, w świetle obowiązującego prawa, a w szczególnościstosowania przez organy kraju pobytu przepisów wynikających z prawa europejskiego i międzynarodowego.
(Rozporządzenia Rady (WE) NR 2201/2003 (Bruksela II a) z dnia 27 listopada 2003 r.
- dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach
dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz Konwencji Haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę).
Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej,
Pani Joanna Serdyńska, Prawnik w Wydziale Prawa Cywilnego Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości
i Konsumentów Komisji Europejskiej,
Pani Mecenas Iwona Wiewiórka, Kancelaria Prawna ADEPO z Antwerpii,
Przedstawiciel Stowarzyszenia SOS Bruksela,
Pani Monika Pruska, Dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Antwerpii,
udzielą wspólnie odpowiedzi na pytania związane z uprowadzeniem rodzicielskim, wyjaśnią między innymi kiedy
następuje bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka za granicą i do jakich organów należy się zwrócić o
pomoc, wskażą na jakie konsekwencje prawne narażony jest rodzic który uprowadza dziecko, przedstawią w jaki
sposób prawo międzynarodowe chroni dzieci przed negatywnymi skutkami wynikającymi z bezprawnego
uprowadzenia za granicę, przedstawią ogólne zasady wyznaczania sądu właściwego do orzekania w sprawach
małżeńskich i sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w sporach, w których zaangażowany jest więcej
niż jeden kraj oraz wyjaśnią prawne możliwości polubownego załatwienia sporów rodzinnych . Przedstawiciel
Komisji Europejskiej podczas swojego wystąpienia przewidział projekcję dwóch krótkich filmów prezentujących
przepisy europejskie. Przedstawiciel belgijskiej kancelarii prawnej podzieli się swoją wiedzą
i doświadczeniem w zakresie unijnych uregulowań dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ, 25 MARCA 2017 R. W GODZINACH 10.30 – 13.00
W SALI WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP W BRUKSELI
PRZY RUE DES FRANCS 28, 1040 BRUKSELA.
Spotkanie ma charakter otwarty, ze względu na bezpieczeństwo prośba do zainteresowanych udziałem w spotkaniu
o przybycie z ważnym polskim dokumentem tożsamości. Zabezpieczenie

PADŁAŚ ?
POWSTAǸ !
Podnieś koronę i …
Zmień biuro.
03/345 00 00
Actoplus Home Services Dienstencheques, Mechelsesteenweg 151, 2018 Antwerpen

