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Co słychać w Antwerpii
jechać dokąd się chce,
oczywiście na terenie
miasta. Można też zrobić
sobie krótką przerwę w
podróży.
Aby zakończyć podróż,
trzeba znaleźć jeden z
punktów Scooty (czerwone punkty w APP),
włożyć kask do pojemnika, umieścić skuter
na stojaku i kliknąć
„End Ride”. Karta kredytowa użytkownika
automatycznie zostanie
obciążona kosztem użycia Scooty.

Jest Velo, czas na Scooty
Na antwerpskich ulicach pojawiły się Scooty – miejskie,
elektryczne skutery do wynajęcia. Taki skuter użytkownik
może odebrać w jednym z
punktów Scooty, a po użyciu umieścić go na stojaku
w dowolnym innym punkcie.
Tradycyjny kluczyk do stacyjki nie jest potrzebny, wszystkie operacje odbywają się za
pośrednictwem Smartfona.
Korzystać ze skutera mogą
osoby, które:
- mają ukończone co najmniej 21 lat,
- posiadają ważne prawo jazdy co najmniej kategorii B i
kartę kredytową.
Przed rozpoczęciem używania tego
nowego miejskiego środka lokomocji wskazane jest odbycie szkolenia,
na którym każda zainteresowana
osoba zostanie dokładnie poinstruowana, jak jeździć skuterem. Kurs
jest bezpłatny i nie trwa dłużej niż
20 minut.
Jeśli ktoś uważa, że ma wystarczająco duże doświadczenie w prowadzeniu skutera w ruchu ulicznym,
może zrezygnować z kursu, ale na
własną odpowiedzialność. W tym celu należy wypełnić specjalny krótki
formularz zamieszczony na stronie
https://scootysharing.be/training-course/. Niemniej jednak kurs jest
„wysoce rekomendowany”.
Zanim wypożyczy się Scooty, najpierw trzeba zarejestrować się online. Po zalogowaniu się na Scooty
APP, łatwo można znaleźć punkt
Scooty w pobliżu swojego miejsca przebywania (dotyczy rejonu
Antwerpii, obsługiwanego przez
Scooty). Należy też upewnić się,
że nasz sygnał GPS jest włączony i
sprawdzić, czy na pewno mamy przy
sobie prawo jazdy.
Następnym krokiem jest zarezerwowanie skutera. W tym celu należy
wybrać Scooty i kliknąć na „zarezerwuj teraz”. Skuter będzie zarezerwowany na 15 minut, aby w tym czasie
móc do niego dotrzeć i zdjąć go ze
stojaka. Potem należy skuter odblokować klikając w APP ikonkę „unlock” czyli ‘odblokuj’. Odblokowanie
jednocześnie oznacza sfinalizowanie
rezerwacji. Od tego momentu należy
podążać za instrukcjami na ekranie,

aby zacząć swoją trasę.
Ważne jest, aby sprawdzić, czy skuter jest czysty i nie posiada ewentualnych uszkodzeń (rysy, wgniecenia,
rozbite lampy itd.). W takim przypadku należy to zgłosić.
Teraz można ruszać w drogę.
Kierowca otrzyma przypomnienie o
ostrożnej jeździe, szczególnie podczas opadów atmosferycznych, oraz
o sprawdzeniu, czy ma na głowie
odpowiednio dopasowany kask. W
tym celu wcześniej należy otworzyć
specjalny pojemnik i wybrać kask o
odpowiednim dla siebie rozmiarze.
Następnie kliknąć „OK, start ride”,
żeby móc ruszyć w drogę. Można po-

Dodatkowe informacje
Usługa jest dostępna 24
godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu.
Można wypożyczyć dwa kaski (jeden
dodatkowy dla pasażera).
Użytkownik jest ubezpieczony.
Scooty jest w 100% przyjazny środowisku: ma napęd elektryczny, dlatego jest również cichy.
Kluczyk nie jest potrzebny.
Minimalny koszt czasu trwania podróży wynosi 10 minut.
Cena: 0,25 euro za minutę. Płaci się
za co najmniej 10 minut jazdy, co
oznacza, że jeżeli użytkownik skutera jedzie nim krócej niż 10 minut i
tak musi zapłacić minimalną stawkę
(za 10 minut).
Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie: https://scootysharing.be
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Od 1 lipca na drugi brzeg Scheldy
– tunelem albo promem
Obecnie w ciągu 5 minut tunel św.
Anny jest używany średnio przez 40
osób. Prace przy tunelu mogłyby
spowodować spowolnienie ruchu,
dlatego władze miasta zadecydowały
o uruchomieniu promu, który ma
kursować do początku 2019 roku,
kiedy to obie windy w tunelu będą
już po renowacji.
Prom będzie odpływać z przystani Linkeroever przy Frederik Van
Eedenplein do przystani przy Steen.
Korzystać z promu mogą piesi, rowerzyści (ale nie motorowery) i osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich (pod opieką).
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Steenplein w Antwerpii zatrzymują
się w Kruibeke.
Od 1 sierpnia autobus wodny będzie
służył jako pełnoprawna alternatywa dla ruchu pasażerskiego z rejsami co godzinę, a od października co
pół godziny. W dłuższej perspektywie autobus wodny rozszerzy działalność na inne przystanki i drogi
wodne, w tym port.
W uruchomienie usługi autobusów
wodnych Antwerpski port zainwestował 30 milionów euro.
Więcej informacji i rezerwacja biletów na: www.portofantwerp.com/nl/
watermobiliteit

Joga i tai chi na świeżym powietrzu
Wszystkie zajęcia są bezpłatne, rejestracja nie jest wymagana.
Joga:
Brilschanspark (Berchem) – do 31
sierpnia , czwartki od 20.00 do 21.00
Bremweide (Deurne) – do 27 sierpnia, niedziele od 11.00 do 12.00
Krugerplein (Borgerhout) – do 9
września, soboty od 10.00 do 11.00
Vrijetijdscentrum De Schelde
(Zandvliet) – do 28 sierpnia, poniedziałki od 19.00 do 20.00

Przepłynięcie promem z jednego
brzegu Scheldy na drugi jest bezpłatne. Koszty finansowe wzięły na siebie władze miasta (ok. 900.000 euro)
i antwerpski port (ok. 330.000 euro).
Prom będzie kursował 7 dni w tygodniu:
• Dni robocze: od 7.15 do 18.45.
Ostatni prom wypływa z Linkeroever
o 18.25, a z prawego brzegu Scheldy
o 18.35, (z 30-to minutową przerwą
pomiędzy godz.13.00 a 13.30).
• Weekend i święta: od 10.15 do
21.45. Ostatni prom wypływa z
Linkeroever o 21.25, a z prawego
brzegu Scheldy o 21.35, (z 30-to minutową przerwą pomiędzy godz.
13.00 a 13.30).
Plan jazdy może się zmieniać w zależności od ilości pasażerów i sytuacji.
Waterbus
Od lipca miasto Antwerpia uruchamia nowy środek komunikacji miejskiej – Waterbus. Miesiąc
lipiec posłuży jako okres testowy,
dla użytku rekreacyjnego przez turystów, rowerzystów i wszystkich tych,
którzy chcą zapoznać się z usługą
Waterbus.

Źródło: www.bootmagazine.be

10 najlepszych letnich barów w
Antwerpii według „Gazet van
Antwerpen”.
1. Smokey Jo’s Cantina
(www.smokeyjoscantina.be.)
2. Bocadero (www.bocadero.be)
3. Bar Left (www.barleft.be)
4. Bar Noord (www.barnoord.be)
5. Zomerbar – Zomerfabriek
(www.zomerfabriek.be)
6. Skybar Linder hotel
(skybarantwerpen.be)
7. Bar paniek
8. Lazy Jack (aperobag.be)
9. Strantwerpen (strantwerpen.be)
10. Plein Publiek (pleinpubliek.be)

Park Sorghvliedt (Hoboken) – od 6
sierpnia do 27 sierpnia, niedziele od
10.00 do 11.00
Bouckenborghpark (Merksem) – od
17 lipca do 21 sierpnia, poniedziałki
od 19.00 do 20.00
Tai chi
Steytelinckpark (Wilrijk) – od 5 lipca do 30 sierpnia, środy od 19.30
do 20.30
Brilschanspark (Berchem) – do 29
sierpnia, wtorki od 20.00 do 21.00

W sobotę 1 lipca i niedzielę 2 lipca władze portowe organizują
weekendową imprezę w okolicach
Steenplein, aby oficjalnie uruchomić system Waterbus. W tej imprezie wszyscy zainteresowani mogą
uczestniczyć bezpłatnie. Rezerwacja
jest konieczna.

Opracowanie:
Barbara
Kamińska, Michał
Nowacki

Steenplein,
sobota, 01 lipca od godz. 9 do 22
niedziela, 02 lipca od godz. 9 do 18
W lipcowe weekendy autobusy
wodne pomiędzy Hemiksem i

Park Sorghvliedt
voor het kasteel
(Hoboken) – od 5
do 26 sierpnia, soboty od 10.00 do
11.00

Źródło: www.feeling.be

Źródła:
scootysharing.be,
quora.com,
gva.be,
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Antwerpia - miasto niezwykłe
Meir - cz.III

Meir łączy zabytkowąantwerpen.be
część miasta
z dworcem kolejowym i jest najbardziej znanym i najchętniej odwiedzanym deptakiem w Antwerpii.
Miejskim architektom udało się
stworzyć wspaniałą przestrzeń zaczynającą się od dworca, poprzez
Keizerlei, Leysstraat i Meir aż do
Groenplaats. Cały ten obszar ma
wiele do zaoferowania zarówno
mieszkańcom miasta, jak i turystom. Meir, to nie tylko zakupy.
Znajduje się tu kilka naprawdę
osobliwych architektonicznych perełek, o których koniecznie trzeba
opowiedzieć.
De Hand
Jedna z antwerpskich legend opowiada o złym olbrzymie Antigonie,
który pobierał wysokie opłaty od
przepływających przez Scheldę statków. Gdy ktoś nie płacił, Antigon
ucinał mu dłoń i wrzucał ją do rzeki.
Okrutnika pokonał rzymski żołnierz
Brabo, który w rewanżu też obciął
mu dłoń i wrzucił ją do Scheldy. W
ten oto sposób obcięta ręka stała się
symbolem miasta.

1929-1931 w oparciu o najnowocześniejsze wówczas technologie, z elewacją w stylu Art Deco, wyglądał jak
wieżowiec wyjęty wprost z Nowego
Jorku czy Chicago. Do jego budowy
użyto 3.400 ton stali. Do końca lat 50.
XX wieku, KBC miał status najwyższego budynku w Europie.
Pierwotnie miał wysokość 87,5
metra i był wielofunkcyjnym budynkiem składającym się z biur
i apartamentów. W latach 70., w
trakcie renowacji, gmach rozbudowano. Dobudowano nowe skrzydło
i nową panoramę widokową, dzięki
której drapacz chmur liczy obecnie

Koninklijk Paleis
Na rogu Meir i Wapper mieści
się osiemnastowieczny Pałac
Królewski, zwany też „Hotelem
Miasta”, gdzie przenikają się zapachy historii i czekolady.
Koninklijk Paleis, zaprojektowany
i zbudowany według projektu Jana
Pietera van Baurscheit, powstał na
zlecenie bogatego, antwerpskiego kupca Johana Alexandra van
Susteren, który dorobił się fortuny na inwestycjach morskich w
Ostendzie. Wspaniała rokokowa
rezydencja, z monumentalną fasadą z kamienia, ostatecznie ukończona została w 1748 roku. Figury

Na Meir znajduje się nietypowa
ławeczka z piaskowca w kształcie obciętej dłoni. Jej autorem jest
francuski artysta Henri de Miller.
Druga część rzeźby usytuowana jest
w Paryżu na placu przed kościołem
świętego Eustachego. To monumentalne dzieło nosi nazwę „L’Ecoute”
(„Słuchanie”) i przedstawia olbrzymią, opartą na dłoni pochyloną
głowę, nasłuchującą odgłosów z
podziemi Paryża.
W 1991 roku władze Antwerpii zakupiły rzeźbę w kształcie obciętej
ręki i od tego czasu ławeczka-ręka
jest nieodłącznym elementem Meir.
Wieża KBC – „Boerentoren”
W czasie przygotowań do Wystawy
Światowej w Antwerpii zbudowano
w centrum miasta „Boerentoren” –
pierwszy europejski drapacz chmur.
Jednak zanim jego twórca, architekt
Jan van Hoenacker, zabrał się do
pracy, miejska rada postawiła mu
jeden warunek: budynek nie mógł
zasłaniać katedry. Ten wymóg obowiązuje do dnia dzisiejszego. Nic co
powstaje w okolicach starego miasta nie może przysłonić Onze-LieveVrouwekathedraal.
„Boerentoren”, zbudowany w latach

Źródło: www.skyscrapercity.com

ok. 96 metrów wysokości. Od 1981
roku KBC ma status zabytku chronionego.
Wieża nazywana jest „Boerentoren”
– „Wieża Rolnika”, gdyż kiedyś najważniejszymi jej akcjonariuszami
byli właśnie rolnicy. Obecnie w
wieżowcu mieści się siedziba banku
KBC i taka jest jego oficjalna nazwa.
Z budynkiem związanych jest kilka
ciekawostek. Jedna z nich mówi, że
podobno przy ładnej pogodzie ze
szczytu wieżowca można dostrzec
brukselskie Atomium. Inna głosi,
że wieżowiec znajduje się dokładnie
123 metry od wieży katedry, której
wysokość wynosi…123 metry.

na elewacji frontowej przedstawiają Triumf Handlu i Triumf Wojny.
Wnętrze pałacu zostało zaprojektowane przez jego twórcę – Jana
Pietera van Baurscheit.
W 1811 roku, kiedy Belgia była częścią Francji, królewską rezydencją
przy Meir zainteresował się cesarz
Napoleon Bonaparte. Francuski
władca zakupił pałac i zlecił jego
przebudowę, budynek musiał bowiem odpowiadać cesarskim standardom. Dokonał tego główny architekt cesarza, Pierre François Louis
Fontaine. Po upadku napoleońskiej
kampanii, kiedy cesarz musiał opuścić tereny Belgii pałac królewski na
krótko trafił w ręce Holendrów.
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Po odzyskaniu przez Belgię niepodległości rezydencja przy Meir
stała się własnością monarchii
belgijskiej. Król Leopold II nakazał przebudowanie pałacu. W 1905
roku dwa salony zostały połączone w wielką lustrzaną salę, która
do chwili obecnej jest jednym z
najwspanialszych pomieszczeń w
budynku. W dawnym niebieskim
pokoju Napoleona na piętrze wiszą
zarówno portrety wielkiego cesarza,
jak i króla Leopolda II.
Przez lata belgijska rodzina królewska używała Koninklijk Paleis jako
rezydencji dla gości. Nadszedł jednak czas, w którym budynek stał się
dla monarchii zbędnym balastem.
W 1960 roku pałac zmienił właściciela, stał się własnością belgijskiego ministerstwa kultury i stracił status rezydencji królewskiej. W latach
2004-2010 został całkowicie odremontowany przez rząd flamandzki.
W roku 2010 do pałacu powróciła
kolekcja 150 zabytkowych mebli.

Źródło: www.visit2belgium.blogspot.be

Pod względem architektonicznym
i historycznym pałac przy Meir jest
jedną z piękniejszych rezydencji w
Antwerpii. Warto do niego zajrzeć
jeszcze z jednego powodu. Na parterze budynku mieści się słynny,
polecany w przewodniku Michelina
„The Chocolade Line”. Czekoladowy
biznes zajmuje pomieszczenia, które za czasów Napoleona były salonem i sypialnią dla ważnych gości.
Teraz przeplatają się w nim historia i czekoladowe zapachy. Można
podziwiać mistrzowsko wykonane
czekoladowe figurki i podpatrzyć
pracę chocolatierów w dawnej kuchni Napoleona.
Założycielem „The Chocolade Line”
jest Dominique Perssone, który całe
swoje życie poświęcił na odkrywanie
nowych smaków. W antwerpskiej
świątyni czekolady można nabyć
zarówno klasyczne praliny, jak i na
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przykład czekoladki z
colą, z boczkiem, czekoladę z wasabi i połączoną z papryczką chili.
Handelsbeurs – Giełda
W początkach XVI
wieku Antwerpia była
europejską potęgą gospodarczą i finansową.
Miasto nad Scheldą
wiodło prym w handlu
towarami kolonialnymi. Statki wypływające
z antwerpskiego portu
docierały z towarem
do najdalszych zakątków świata. Dzięki dużej swobodzie działania, jaką otrzymali od
władz miasta antwerpscy kupcy, w
1531 roku powstała tutaj pierwsza
na świecie giełda.
Na potrzeby giełdy antwerpscy
kupcy otrzymali od władz miasta
budynek, w którym nad wejściem
widniał napis: „Dla ludzi
handlu wszystkich narodów i języków”. Owo
przesłanie szybko stało
się faktem, gdyż według
opisu jednego z ówczesnych kupców „[…] giełda
w Antwerpii wyglądała
jak mały świat, w którym
wszystkie części świata
były złączone […]”.
Można śmiało powiedzieć, że to w Antwerpii
narodziła się idea rynku kapitałowego, bowiem przeprowadzano
tutaj operacje kupna i
sprzedaży w formie bezgotówkowej. Handlowano tak zwanymi „listami podskarbińskimi”,
czyli zobowiązaniami wystawionymi
przez podskarbich (odpowiedników
dzisiejszych ministrów finansów)
na rachunek swoich rządów. Ceny
nie ustalano jednostkowo, była wypadkową podaży i popytu w danym
dniu. Na antwerpskiej giełdzie prowadzono międzynarodowe operacje
handlowe i kredytowe na wielką
skalę.
W 1583 roku, w wyniku pożaru, giełda spłonęła. Bardzo szybko budynek
został odbudowany w tym samym
późnogotyckim stylu.
Kolejny pożar miał miejsce w 1858
roku. Ówczesne władze dwukrotnie
ogłosiły konkurs na najlepszy projekt odbudowy giełdy. Warunkiem
było uwzględnienie starej koncepcji
architektonicznej. W końcu w 1872
roku powstał budynek, który znamy

Źródło: www.hln.be

obecnie. Jego twórcą był architekt
Joseph Schadde. Obiekt jest unikalną kombinacją historycznego neogotyku z rewolucyjnymi jak na tamte czasy technikami. Doskonałym
przykładem są metalowe konstrukcje, czy sufit w kształcie kopuły.
Antwerpska giełda funkcjonowała w tym budynku do 1997 roku,
kiedy ze względu na niespełnianie
rygorystycznych warunków przeciwpożarowych została zamknięta.
Obiekt niszczał przez lata. Dziury w
dachu, opady deszczu i gołębie, które upodobały sobie to miejsce – to
wszystko spowodowało, że budynek
giełdy popadł w ruinę. Reszty dopełnił upływający czas.
Było kilka pomysłów związanych z
odbudową Handelsbeurs, kilku inwestorów już prawie zainwestowało
pieniądze, ale zawsze coś stawało na
przeszkodzie i przez szereg lat nic
się nie zmieniało.
W 2016 roku, po dwudziestu latach
niszczenia obiektu, na antwerpskiej
giełdzie ruszyły prace remontowe.
Projekt odbudowy obejmuje między
innymi luksusowy hotel, restaurację, podziemny parking. Zachowane
zostaną oryginalne mozaiki na podłogach i kopuły. Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 45 milionów
euro. Obiekt zostanie oddany do
użytku w 2019 roku.
Pałace i czekolada były kiedyś
przywilejami bogaczy. Teraz Meir
jest symbolem gospodarczej potęgi
ówczesnej Antwerpii i jej architektonicznego rozmachu, a wejść do
pałacu, aby delektować się historią
i wyśmienitą czekoladą, może każdy.
Anna Janicka
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Lato w Antwerpii
lipca. Punktem kulminacyjnym będą imprezy w dniu
11 lipca na Groenplaats i
Grote Markt. Antwerpia będzie się bawić.
http://vlaanderenfeest.eu

Tegoroczna edycja Zomer van
Antwerpen potrwa do 3 września.
W tym czasie we wszystkich zakątkach miasta odbędzie się mnóstwo
fantastycznych imprez. Teatr uliczny, cyrk, występy artystyczne, festiwale muzyczne i kulinarne, dużo
atrakcji dla dzieci, letnie bary i filmy na świeżym powietrzu.

Rubensmarkt
15.08
Od wieków dzień 15 sierpnia jest w Antwerpii świętem na cześć patronki
miasta Maryi. Kontynuując
tradycję, w zabytkowym centrum Antwerpii, w wyjątkowej i niepowtarzalnej atmosferze, jak co roku odbędzie

Część z tych imprez jest bezpłatna,
na niektóre trzeba kupić bilet wstępu. Od tego roku obowiązuje nowy
system biletowy. Bilety można zamawiać wyłącznie w trybie online lub
przez telefon.
Szczegóły na stronie: www.zva.be
Bilety: www.zva.be/content/tickets
Oto nasze propozycje na spędzenie
lata w Antwerpii i okolicach
Openluchttheater Rivierenhof
Do 30 września 2017
Podczas letnich miesięcy amfiteatr
Rivierenhof otwiera swoje podwoje
dla różnych rodzajów muzyki. Rock,
jazz, folk i pop – każdy znajdzie coś
dla siebie. Przez całe lato, w każdy
piątek, w amfiteatrze w Rivierenhof
odbywają się darmowe koncerty.
Poza tym dużo atrakcji dla dzieci i
propozycji dla całej rodziny.
Szczegółowy program na stronie:
www.oltrivierenhof.be/agenda

Zomerfabriek
Do 31 sierpnia
Stara fabryka gazowa w Zurenborg
w lipcu i w sierpniu po raz kolejny
oferuje dużo atrakcji. Didżeje, filmy
na świeżym powietrzu, muzyka.
Można poleniuchować na słonecznym tarasie, gdzie czekają świeże
napoje, domowe koktajle i smakowite potrawy za przystępną cenę.
www.zva.be/content/zomerfabriek-2

Summerfestival
01.07– 02.07
Antwerpski festiwal muzyki i
tańca dedykowany młodzieży
z okazji zakończenia egzaminów i początku wakacji.
www.summerfestival.be
Antwerps Oldtimer Festival
09.07
Impreza na lewym brzegu
Scheldy. Można zobaczyć
dziesiątki zabytkowych, starych samochodów. Poza tym
dobrze zjeść, pobawić się przy
muzyce i podziwiać panoramę Antwerpii.
http://oldtimer-festival.be/

Vlaanderen Feest
4.07 – 11.07
11 lipca to w historii Flandrii szczególna data. Tego dnia w 1302 roku
miała miejsce bitwa pod Courtrai
znana jako Bitwa Złotych Ostróg,
kiedy to Flamandowie pokonali
znienawidzonych wtedy Francuzów.
Obchody Święta Wspólnoty
Flamandzkiej rozpoczną się już 4

się Rubensmarkt.
Przeniesie on przybyłych gości do
czasów wielkiego artysty Petera
Paula Rubensa. Na Grote Markt,
Suikerrui, Ernest Van Dijckkaai,
Handschoenmarkt, Lijnwaadmarkt
i Kaasrui wystawcy, ubrani w XVIIto wieczne stroje, sprzedawać będą
swoje wyroby.
www.alleavondmarkten.be/avondmarkt/rubensmarkt-antwerpen/
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Fiesta Europa
19.07– 23.07
Fiesta Europa to festiwal pełen specjałów z całej Europy, różnorodność
potraw i napojów. Wyroby kuchni
lokalnych i regionalnych, jak również wszelkiego rodzaju rękodzieło,
wyroby skórzane, kamienie szlachetne, kosmetyki, rzeźby, tkaniny.
Miszmasz języków i kultur. Dużo
muzyki i niepowtarzalna atmosfera.
www.fiestaeuropa.eu

Tomorrowland
21.07 – 23.07
Festiwal muzyki elektronicznej w
Boom niedaleko Antwerpii, wielokrotnie uznawany w swojej kategorii za najlepszy festiwal na świecie.
Kilkudziesięciu didżejów zagra największe hity współczesnej muzyki
elektronicznej.
www.tomorrowland.com/global
Sfinks Festival
27.07 – 30.07
Coroczny czterodniowy festiwal letni, z bogatym wielokulturowym programem. Dla młodszych i starszych,
dla rodzin z dziećmi, dla wszystkich
miłośników muzyki.
www.sfinks.be/sfinks-mixed

Jazz Middelheim
03.08 – 06.08
Jazz Middelheim istnieje od 1969 roku i jest uważany za jeden z najlepszych festiwali jazzowych w Europie.
Każdego roku, w sierpniu, występują tutaj największe osobowości świata jazzu. Park Den Brandt jest jedną
z najpiękniejszych scenerii, jakie
można sobie wyobrazić na festiwal
jazzowy.
Festiwal Jazz Middelheim jest stałym elementem w krajowym i międzynarodowym świecie jazzu.
https://jazzmiddelheim.be/nl
Linkerwoofer
04.08 – 05.08
Kolejna edycja największego festiwalu w Antwerpii.
Fantastyczna impreza dla całej rodziny.
Organizatorzy zapewniają niepowtarzalną
atmosferę i fantastyczną muzykę. Ten
popowo-rockowy festiwal na lewym brzegu
Scheldy każdego roku
przyciąga do Antwerpii imponującą
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listę wykonawców i tłumy miłośników muzyki.
www.linkerwoofer.be
Museumnacht
05.08
To czas, aby odwiedzić muzea w
Antwerpii. Podczas Museumnacht
muzea będą otwarte do wczesnych
godzin porannych. Specjalnie zaplanowane trasy, dodatkowe połączenia autobusowe, korzystne ceny
biletów. To wszystko zachęca do
zwiedzania wybranych placówek.
Aby uniknąć stania w kolejkach,
warto wcześniej wykupić specjalne
opaski na rękę, dzięki którym bez
problemów dostaniemy się do każdego muzeum w mieście.
Pełna lista muzeów na: www.visitantwerpen.be/nl/zien-doen/events-expos
www.museumnacht.be
Cirque@taque
12.08
W przepięknej scenerii Ekeren odbędą się teatralne spektakle, koncerty, cyrkowe pokazy i występy
klaunów.
Do tego imprezy dla dzieci, dużo
muzyki i dobrego jedzenia.
www.cirqueat.be
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Bollekesfeest
18.08 – 20.08
To, co zaczęło się kilkanaście lat
temu jako niewielka lokalna impreza, obecnie stało się dużym i
znanym festiwalem, w którym tradycja miesza się ze współczesnością.
Jest to nie tylko święto kulinarne,
ale także święto muzyki i tańca.
Mnóstwo atrakcji na Grote Markt,
Groenplaats i Steenplein dla wszystkich, bez względu na wiek.
www.visitantwerpen.be/nl/zien-doen/events-expos/ bollekesfeest2017-bf17
Laus Polyphoniae
18.08 – 27.08
Coroczny festiwal starej polifonicznej muzyki, jeden z najważniejszych
dotyczących tego rodzaju muzyki.
www.amuz.be/nl/reeks/laus-polyphoniae-nl

Cultuurmarkt van Vlaanderen
27.08
Rozpoczęcie nowego sezonu kulturalnego we Flandrii. Instytucje i
organizacje kulturalne zaprezentują
mieszkańcom tego regionu Belgii
ofertę kulturalną na kolejne miesiące. Występy cyrkowców, koncerty i
przedstawienia. Na Grote Markt prezentować się będą muzycy, na Meir
teatr, przy Steenplein cyrk. www.cultuurmarkt.be/2017

Zomerbar i cyrk
Do 3 września
W cieniu namiotów cyrkowych znajdziesz Zomerbar. To miejsce, gdzie
mogą się spotkać artyści i publiczność, gdzie młodsi i
starsi czują się jak w
domu. Dzieci mogą się
beztrosko bawić, kiedy
dorośli odpoczywają
na leżaku albo grają
w petanque. Zomerbar
oferuje słoneczne koktajle i inne napoje, w
dwóch jadalniach dania
sezonowe za przystępną
cenę. Podczas deszczu
dostępne są plażowe
szałasy.
Zomerbar to także cyrk
– miejsce najpiękniejszych i najbardziej ekscytujących wrażeń.
www.zva.be/content/zomerbar-en-circus
Muziek in de Wijk
Przez całe lato do każdej dzielnicy
przychodzi muzyka. Można jej nie
tylko posłuchać, ale także potańczyć. Często można skosztować pysznych dań na stoiskach spożywczych.
Czasami muzyce w dzielnicach towarzyszy pchli targ.

Elegast - Europark, Linkeroever
Krugerplein, Borgerhout
Bouckenborghpark, Merksem
Solftplaats, Berendrecht
Botermarkt, Zandvliet
Dageraadplaats, Zurenborg
De Coninckplein, Antwerpen
Hof De Bist, Ekeren
Zillebekelaan, Berchem
Bist, Wilrijk
Stuivenbergplein, Antwerpen-Noord
www.zva.be/content/muziek-de-wijk
Letni teatr
Zomer van Antwerpen oferuje specjalne występy w najbardziej nieoczekiwanych miejscach w mieście.
Teatr w szopach, na nieużytkach
lub w zapomnianych budynkach.
Występy na wodzie, w wodzie, lub
gdziekolwiek na łonie natury.
Będzie to teatr we wszystkich możliwych formach: tekstu, muzyki i teatru tańca, poezji, performance itd.
Letnie długie pokazy dla każdego.
www.zva.be/content/theater-en-meer
Opracowała:
Anna Janicka
fot.:
www.visitantwerpen.be,
www.zva.be
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BE-Alert
Belgijski rząd powołał usługę internetową o nazwie BE-Alert. Jej
celem jest jak najszybsze informowanie społeczeństwa (a ściślej
tych, którzy z tej usługi zechcą
skorzystać) o stanach zagrożenia
a zarazem o sugerowanym postępowaniu lub też zarządzeniach w
razie sytuacji kryzysowej.
W 2014 roku Centrum Kryzysowe
uruchomiło BE-Alert jako projekt
pilotażowy, który pozostawiono na
okres dwóch lat w 33 gminach, w celu testowania, oceny i przyjmowania
propozycji ulepszenia oraz rozwijania potężnego narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
BE-Alert jest stale zmieniającym się
narzędziem, które wykorzystuje różne technologie, aby poinformować
obywateli o zagrożeniu bez względu
na miejsce ich pobytu.

wiście osoby zainteresowane mogą
(ale nie muszą) same wyrazić chęć
dbałości o własne bezpieczeństwo,
rejestrując się w systemie Be-Alert.
Wydajność systemu
System BE-Alert funkcjonuje „na
okrągło” przez 24 godziny i 7 dni w
tygodniu.
Posiadanie Internetu
czy smartfona nie
jest konieczne.
Wiadomości SMS,
e-mail lub wiadomości głosowe można
odbierać w telefonie
stacjonarnym.
System pozwala
wprowadzić dwa
adresy. Na przykład
domu i pracy, czy domu i adres rodziny,
gdzie często przebywamy.

Odbierz SMS w sytuacjach awaryjnych
Osoba zarejestrowana w systemie
BE-Alert otrzyma niezbędne informacje drogą telefoniczną jako SMS.

BE-Alert ma zdolność wystarczającą
do jednoczesnego
alarmowania dużej
liczby obywateli, poprzez różne kanały:
• 100 SMS-ów na sekundę,
• 600 równoczesnych połączeń,
• 10000 wiadomości na sekundę.

Jeśli wydarzy się: poważny pożar w
Twojej dzielnicy, powódź w gminie,
awaria chemiczna w prowincji, awaria zasilania czy jakiekolwiek inne
zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców danego rejonu Belgii, władze chcą mieć możliwość szybkiego
ostrzeżenia i reagowania w sytuacji
kryzysowej, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i innych
osób przebywających na danym terenie.
Władze oferują taką usługę, ale oczy-

Więcej o systemie
Udział w systemie zapewnia niezwłoczne otrzymanie informacji
o zagrożeniu, co daje każdemu z
osobna możliwość indywidualnego zorganizowania się, jak również
stosowania się do zaleceń w sposób
sugerowany, albo nawet wymagany
przez władze od wszystkich zagrożonych osób.
Oczywiście, każdy może samemu
powiadomić władze o ewentualnym
zagrożeniu.

W przypadku otrzymania wiadomości od BE-Alert, należy postępować
według zamieszczonych wskazówek. Na przykład w przypadku
dużego pożaru w Twoim obszarze
zalecane jest natychmiastowe zamykanie okien i drzwi oraz opuszczenie
budynku.
W przypadku poważnej katastrofy
rząd będzie także mógł wysłać wiadomość tylko według lokalizacji.
Każdy, kto jest obecny w danym
dotkniętym kryzysem obszarze,
otrzyma wiadomość SMS. Tak więc
zostaniesz powiadomiony, nawet jeśli jesteś na morzu lub w Ardenach.
Pod tym względem system w Belgii
jest wyjątkowy.
Kampania informacyjna
Aby wszystkim umożliwić zarejestrowanie się w systemie ostrzegania, władze federalne rozpoczęły
szeroką kampanię skierowaną
do ogółu społeczeństwa. W ciągu
najbliższych miesięcy zostaną przeprowadzone różne działania mające
na celu popularyzowanie systemu:
spoty radiowe, wystawy publiczne,
akcje społecznościowe lub bezprecedensowe doświadczenia „wirtualnej
rzeczywistości”, które będą zaprezentowane podczas kilku letnich
imprez.
Zarejestruj się teraz na www.be-alert.
be.
Subskrybowanie i odbieranie wiadomości jest całkowicie bezpłatne.
Więcej na stronie:
https://crisiscentrum.be/nl/inhoud/
be-alert
Opracował: Michał Nowacki
Źródła:
belgium.be,
gva.be

14

Antwerpia po polsku

lipiec-sierpień 2017

Pożyczasz pieniądze rodzinie?
Sprawdź, co musisz wiedzieć
Pożyczanie od rodziny lub znajomych to wciąż bardzo popularny
sposób uzupełniania braków finansowych. W skali całego społeczeństwa odsetek osób korzystających
z pożyczki w rodzinie wynosi 11,3
proc.
Badania wykazują, że skłonność do
pożyczania od bliskich maleje wraz
z wiekiem. Grupą najmniej zapożyczoną wśród rodziny lub znajomych
(zaledwie 6,6 proc.) są osoby powyżej 60 lat. Na przeciwnym biegunie
znajdują się ludzie młodzi – aż co
piąty (19,6 proc.) Polak przed trzydziestką ma u swoich bliskich finansowy dług – wynika z badań Kantar
Millward Brown wykonanych dla
GetBack SA.
Najnowsze badania potwierdzają,
że pożyczanie pieniędzy od rodziny
i znajomych pozostaje drugą, po zakupie na raty, najczęściej stosowaną
przez Polaków metodą uzupełnienia
dziur w osobistym budżecie. Z hojności bliskich korzystamy prawie tak
często, jak z pożyczek gotówkowych
czy kart kredytowych.
Pożyczanie pieniędzy w rodzinnym
gronie to przede wszystkim przejaw chęci pomocy i współpracy w
ramach najważniejszej komórki
społecznej. Należy jednak brać pod
uwagę możliwość, że osoba prosząca o materialne wsparcie bliskich
mogła wcześniej spotkać się z odmowną decyzją banku lub innej
profesjonalnej instytucji finansowej.
Najprawdopodobniej istniały więc
ku temu słuszne powody. Prawie
7 proc. badanych, którzy deklarowali pożyczkę w rodzinie lub od
znajomych, przyznało, że miało duże problemy ze spłatą tego długu.
Dlatego zanim pożyczymy pieniądze
rodzinie, warto skorzystać z naszego
katalogu zasad odpowiedzialnego
pożyczania w rodzinie.
Pożyczki rodzinne - dekalog dobrych praktyk
1. Upewnij się, że pożyczający wie,
iż oczekujesz zwrotu pieniędzy. Być
może prośba o pożyczkę to w rzeczywistości prośba o darowiznę.
2. Gdy pożyczasz więcej niż 1000 zł,
zachowaj dokumentową formę umowy. Jeśli tego nie zrobisz, w przypadku sporu w sądzie nie będziesz
mógł powoływać świadków ani

składać zeznań, które dowodziłyby,
że faktycznie doszło do pożyczenia
pieniędzy. Ponadto łatwiej będzie
ustalić jasne zasady i termin spłaty
pożyczki, a druga strona poważniej
podejdzie do tematu. Uwaga – forma dokumentowa to nie to samo co
forma pisemna. Zgodnie z aktualnymi przepisami, wystarczające jest
zawarcie umowy np. przez e-mail
lub SMS. Ważne, by został po niej
jakikolwiek ślad.

3. Upewnij się, że twoja sytuacja
finansowa jest wystarczająca na
udzielenie komukolwiek pożyczki.
Zawsze kieruj się zasadą: nie pożyczaj więcej, niż cię na to stać. Nie bój
się odmówić bliskim, kiedy wiesz, że
prośba przekracza twoje możliwości.
Ewentualne problemy finansowe
mogłyby wówczas odbić się źle na
kondycji całej twojej rodziny.
4. Oceń zdolność kredytową osoby,
która prosi cię o pożyczkę. Dopytaj o
jej dochody i wydatki. Postaw się w
sytuacji osoby pożyczającej i oszacuj,
czy spłata jest realna. Określ też ryzyko niezwrócenia pieniędzy. Jeżeli
szczerze porozmawiasz z członkiem
rodziny o jego sytuacji finansowej,
będziesz mógł też skuteczniej mu
pomóc, wskazać często popełniane
błędy, zaproponować inne rozwiązania i zapobiec dalszemu zadłużaniu
się.
5. Jasno określ termin zwrotu pieniędzy. Weź pod uwagę różne czynniki,
np. czy termin nie wypadnie przed
świętami lub wyjazdem na wakacje.
Jeśli tak – porusz ten temat i ewentualnie wybierz dogodniejszą datę.
Nie bój się też odezwać do pożyczkobiorcy, jeśli termin nie zostanie
dotrzymany. Inaczej dłużnik może
pomyśleć, że zrezygnowałeś z dochodzenia pożyczki.
6. Zapewnij sobie świadka lub dowód potwierdzający udzielenie pożyczki. Przekaż pieniądze w czyjejś
obecności lub za pomocą przelewu
bankowego, którego tytuł będzie jednoznacznie wskazywał na fakt pożyczki. Najgorszą rzeczą, jaką można

zrobić, jest pożyczenie pieniędzy w
biegu, pod presją, bez poświęcenia
czasu na przemyślenia i rozmowę,
bez wyznaczenia reguł spłaty oraz
bez potwierdzenia przekazania kwoty pożyczki.
7. Pożyczaj odpowiedzialnie i ucz
odpowiedzialności. Jak wynika z
badań Millward Brown dla GetBack
SA, co piąty młody człowiek w wieku 18-29 lat w okresie ostatnich
24 miesięcy zdecydował się na
pożyczenie pieniędzy od rodziny.
Najprawdopodobniej dla większości
z nich była to pierwsza pożyczka w
dorosłym życiu. Nie należy traktować tej sprawy pobłażliwie. Jeżeli
twoje dziecko pożycza od ciebie pieniądze, postaraj się wykorzystać to
jako szansę na życiową lekcję, która
pomoże mu sumiennie i odpowiedzialnie podchodzić do podejmowanych zobowiązań. W przyszłości
młodzi ludzie mogą potrzebować
pożyczek na znacznie wyższe kwoty, np. przy zakupie mieszkania czy
samochodu. Dlatego pożyczka rodzinna może i powinna być szkołą
odpowiedzialnego pożyczania i gospodarowania pieniędzmi; szkołą,
która pozwoli uniknąć wielu finansowych problemów w przyszłości.
8. Zwróć uwagę, że pożyczki i kredyty oferowane na rynku wiążą się
z dodatkowym kosztem i marżą (zarobkiem) po stronie pożyczkodawcy.
Pożyczenie pieniędzy na 0 proc. to
znacząca pomoc finansowa – pamiętaj jednak, że nie zyskasz odsetek,
a w przypadku inflacji pieniądze
stracą na wartości. Miej to zawsze
z tyłu głowy.
9. Prawnicze przysłowie mówi,
że umowy pisze się na złe czasy.
Wyobraź sobie najgorszy możliwy
scenariusz i przeanalizuj, czy jeśli
wydarzenia przyjmą pesymistyczny
obrót, będziesz w stanie odzyskać
swoje pieniądze bez odwoływania
się do sądu i komornika. Pamiętaj,
że z tych względów ważne jest spełnienie wymogów prawnych odnośnie formy pisemnej i podatków.
10. Ucz się na błędach. Jeżeli nie
znałeś powyższych zasad, kiedy
udzielałeś komuś pożyczki i straciłeś swoje pieniądze, wykorzystaj to
doświadczenie, by nie doprowadzić
ponownie do takiej sytuacji. Nie bój
się odmówić komuś, kto już wcześniej nie wywiązał się ze swoich zobowiązań.
biznes.interia.pl
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ją się do jednego z tych regionów –
mówią lekarze z Instytutu Medycyny
Tropikalnej. Problem dotyczy przede
wszystkim osób urodzonych po 1970
r. Kto nie jest pewien, czy jest odpowiednio zabezpieczony, powinien
skontaktować się z lekarzem.

Przegląd
prasy
belgijskiej
Zaniechania służb
Przed zamachami z 22 marca 2016
r. belgijskie służby bezpieczeństwa
dysponowały „wieloma konkretnymi informacjami, które nie zostały
wykorzystane w optymalny sposób”
– wynika z upublicznionego raportu
komisji śledczej belgijskiego parlamentu. W raporcie oceniono, że „nie
do przyjęcia” jest to, iż belgijska prokuratura federalna, zajmująca się
terroryzmem, „nie zbadała niektórych ważnych akt” ani natychmiast
ich nie zaklasyfikowała „z powodu
braku odpowiednich zdolności”.
W raporcie wspomniano o śledzeniu braci Abdeslam, którzy brali
udział w atakach z 13 listopada
2015 roku w Paryżu. Śmierć poniosło wówczas 130 osób. Po pojawieniu się nazwisk braci Abdeslam w
kontekście ataków z Paryża śledczy
chcieli jeszcze raz zbadać tę sprawę,
ale akta zniknęły. Zostały odnalezione dopiero w listopadzie 2016 roku
pod stertą papierów na brukselskim
komisariacie, na którym Abdeslam
był przesłuchiwany.
Opisano też przypadek telefonu komórkowego Brahima Abdeslama,
który przejęto w lutym 2015 roku w
ramach śledztwa dotyczącego handlu narkotykami. Nie ujawniono
analizy jego zawartości, sprawa nie
została uznana za priorytetową i nie
została posunięta naprzód.
Autorzy raportu zalecają usprawnienie koordynacji między różnymi
siłami policji, służbami bezpieczeństwa i wywiadu w Belgii, zwiększenie środków, jakimi dysponują, i ich
racjonalizację. Według komisji obecnie różne służby bezpieczeństwa i
różne władze nie współpracują ze
sobą wystarczająco. „Nie musimy
wszystkiego znowu zaczynać od
zera, ale mechanizm jest nadszarpnięty”. „Belgia nie jest państwem
upadłym”, piszą autorzy raportu.
rmf24.pl
iPhony, komputery, a nawet samochód Formuły 1...
FOD Financiën otworzył w Bornem
Fin Shop – sklep ze skonfiskowany-

mi towarami. W 2010 roku otwarto
pierwszy Fin Shop dla regionu
Brukseli. Ogromny sukces sklepu
sprawił, że otwarta została kolejna
placówka. Sklep w Bornem oferuje do sprzedaży towary z prowincji
Antwerpia, Limburgia, Flandria
Wschodnia i Zachodnia. Można
kupić między innymi meble, sprzęt
komputerowy, telefony komórkowe,
odzież, obuwie, sprzęt gospodarstwa
domowego, samochody, a nawet łodzie.
Fin Shop Bornem
Industrieweg 18
2880 Bornem
Tel.: +32(0)257 913 30
finshop.bornem@minfin.fed.be

Planujesz wakacje? Uważaj na
odrę!
Lekarze z Instytutu Medycyny
Tropikalnej (ITG) apelują do belgijskich turystów, żeby sprawdzili, czy są zaszczepieni przeciwko
odrze. W Europie istnieje obecnie
kilka dużych ognisk tej choroby: we
Włoszech, Niemczech i Rumunii,
mniejsze we Francji (Lotaryngia),
Austrii, Portugalii, Hiszpanii,
Szwajcarii, Bułgarii, Czechach i
niektórych regionach Ukrainy.
Ryzyko nie ogranicza się do Europy.
Także w Tajlandii, Nigerii, Gwinei,
Somalii, Etiopii i Demokratycznej
Republice Konga są poważne epidemie odry. W Belgii odnotowano
przypadki z ciężkimi powikłaniami
– porażeniem mózgu i zapaleniem
mózgu. W tym roku było prawie 300
przypadków zachorowań na odrę.
„Odra jest chorobą wysoce zakaźną
i może mieć śmiertelne konsekwencje. Wirus odry rozprzestrzenia się
w powietrzu. Szczepienie przeciwko
odrze jest ważne dla tych, którzy uda-

Wirus przybył do Europy wraz z
falą uchodźców z państw Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej. W
Europie, gdzie od pewnego czasu panuje negatywne nastawienie wobec
szczepionek przeciwko odrze i polio
(choroba Heinego-Medina), ludność
okazała się nieprzygotowana na to
spotkanie.
gva.be, sputnik.pl
Flandria: zaledwie 5% nauczycieli
ma imigranckie korzenie
Po raz pierwszy udostępniono dane
na temat pochodzenia nauczycieli
we Flandrii. Badania przeprowadził
uniwersytet w Brukseli. Okazuje się,
że tylko 5 procent nauczycieli we
Flandrii ma korzenie imigranckie.
Liczba pedagogów wywodzących
się na przykład z Maroka, Turcji
i Europy Wschodniej jest bardzo
ograniczona. Taki sam trend panuje
w szkolnictwie w Holandii, Francji
i Niemczech.
Flamandzka minister edukacji
Hilde Crevits przyznaje, że rosnąca
różnorodność w społeczeństwie nie
jest odzwierciedlona we flamandzkiej kadrze dydaktycznej, a zawód
nauczyciela jest jeszcze zbyt biały.
„Religia czy migracja nie powinny
być przeszkodą do pracy w edukacji”. Minister planuje kampanię
medialną, aby włączyć do zawodu
nauczyciela więcej pedagogów mających imigranckie pochodzenie.
Politycy z partii zielonych uważają,
że w szkołach powinno pracować
znacznie więcej nauczycieli obcego
pochodzenia, a te placówki, które takich pedagogów przyjmą, powinny
być nagradzane finansowo.
gva.be
Belgia dyskutuje nad zmianą strategii zwalczania terroryzmu
Minister spraw wewnętrznych
Belgii przyznał, że wyzwaniem jest
wykrycie zradykalizowanych postaw
na wczesnym etapie.
Belgia już raz zmieniała podejście
do walki z terroryzmem – po atakach w Brukseli w marcu ubiegłego
roku, kiedy okazało się, że państwo
zawiodło. Zaczęto między innymi
zaostrzać prawo antyterrorystyczne pozwalające przez całą dobę na
przeszukania mieszkań osób podejrzanych. Wcześniej między 23.00 a
6.00 były one niemożliwe.
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Teraz szef belgijskiego MSW Jan
Jambon powiedział, że rząd musi
rozwiązać problem radykalizacji,
wykorzystywany przez grupy terrorystyczne. – Musimy odpowiedzieć
na to zjawisko wszystkimi siłami,
którymi dysponujemy. Prawdziwym
wyzwaniem jest wykrycie oznak radykalizacji na wczesnych etapach –
powiedział minister.
Dlatego powstaje plan walki z radykalizmem w więzieniach, gdzie
często werbowani są dżihadyści.
Rząd mobilizuje też władze gmin, by
uczulały mieszkańców na kwestię
bezpieczeństwa i apelowały o zgłaszanie podejrzanych zachowań w
sąsiedztwie. Chodzi też o tworzenie
na poziomie lokalnym specjalnych
grup odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
IAR

niecały jeden procent PKB, to daje
jej trzecie miejsce od końca wśród
sojuszników. Mniej na ten cel wydają tylko Hiszpania i Luksemburg.
NATO-wski wymóg to 2 procent
PKB.
Premier Belgii Charles Michel zadeklarował, że będzie stopniowo
zwiększał wydatki, ale nie przedstawił konkretnych planów. Z 28
krajów tylko cztery, oprócz Stanów
Zjednoczonych, spełniają wymogi
Sojuszu. To Polska, Wielka Brytania,
Grecja i Estonia.
IAR
Belgijskie dzieci wśród najszczęśliwszych na świecie
Belgia znalazła się w czołowej dziesiątce rankingu państw, w których
dzieci mają najszczęśliwsze dzieciństwo.
W rankingu „Stolen
Childhoods” międzynarodowej organizacji Save the Children
uwzględniono 172
państw, a Belgia zajęła dziesiąte miejsce,
wspólnie z Cyprem,
Niemcami i Koreą
Południową.
Polska zajęła 26. pozycję.

Źródło: www.polskieradio.pl

Belgijska armia bankrutem.
Pożycza amunicję do myśliwców
F-16
Grupujące wojskowych związki zawodowe krytykują premiera Belgii
za problemy w armii i niskie nakłady na obronność. Zarzucają mu, że
oszukuje ludzi składając obietnice,
których nie zamierza spełnić. –
Belgijska armia jest bankrutem, od
10 lat niedoinwestowana – powiedział w rozmowie z telewizją RTBF
Roger Housen, strategiczny doradca
jednego ze związków zawodowych.
– To nie jest normalne, kiedy armia
musi pożyczać amunicję dla samolotów F16, które latają nad Syrią i
Irakiem. To nie jest normalne, kiedy
jeden samochód w armii na pięć jest
zepsuty – wymieniał Roger Housen.
Powiedział też, że żołnierze muszą
sobie sami kupować kuloodporne
kamizelki. – Jesteśmy najgorszym
uczniem w NATO. Na liście 28 krajów, jeśli chodzi o wydatki na obronność, zajmujemy jedno z ostatnich
miejsc – dodał.
Belgia przeznacza na obronność

W tegorocznej edycji rankingu najwyżej sklasyfikowano Norwegię,
Słowenię, Finlandię, Holandię i
Szwecję. Najgorsze dzieciństwo
czeka dzieci urodzone w Republice
Nigru, Angoli, Mali, Republice
Środkowoafrykańskiej i Somalii.
Ustalając kolejność na liście brano
pod uwagę osiem czynników, takich jak: śmiertelność do piątego
roku życia, niedożywienie, dostęp
do edukacji, zmuszanie dzieci do
pracy, przymusowe małżeństwa,
zachodzenie w ciążę przez nastolatki,
przemoc oraz brak
domu ze względu
na ucieczkę przed
wojną.
– Belgia wypadła
szczególnie dobrze, jeśli chodzi
o dostęp do edukacji. Tylko kilka
państw oceniono w
tej kategorii lepiej.
Małżeństwa dzieci
i ciąże nastolatek
występują w Belgii
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dosyć rzadko – powiedziała gazecie
„De Standaard” Karen Mets, rzeczniczka prasowa Save the Children.
– Jednocześnie co czwarte belgijskie
dziecko jest zagrożone biedą. Wiele
więc można jeszcze poprawić – dodała.
niedziela.be
Trudniejszy egzamin na prawo
jazdy
Od 1 czerwca 2017 roku w Belgii
obowiązują nowe zasady naliczania
punktów w egzaminie teoretycznym
na prawo jazdy.
Egzamin nadal będzie się składać z
50 pytań i nadal trzeba będzie uzyskać co najmniej 41 punktów, by go
zdać. Inaczej niż dotychczas, w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi na niektóre kluczowe pytania,
tracić się będzie jednak nie 1 ale 5
punktów.
Według organizacji kierowców VAB
nowe zasady przełożą się na to, że
odsetek osób uzyskujących wymaganą do zdania liczbę punktów, będzie
mniejszy. W 2015 roku egzamin zaliczało jeszcze ok. 58% uczestników,
teraz odsetek ten spadnie do około
40%, przewiduje VAB.
– Dzięki nowemu systemowi naliczania punktów wybieranie odpowiedzi
na chybił-trafił będzie bezsensowne
i to, naszym zdaniem, jest plus – powiedział przedstawiciel VAB.
– Młodzi ludzie, którzy nie uczą się
zasad ruchu drogowego lub uczą
się ich jedynie pod kątem zdania
egzaminu, nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat zasad ruchu
drogowego. Kto chce bezpiecznie
uczestniczyć w ruchu drogowym,
powinien je znać, a nie poznawać
je dopiero w trakcie jazdy – uważa
VAB.
niedziela.be
Opracowała: Karolina Morawska

perfectie@home
DIENSTENCHEQUES

zatrudnia juz ponad 1000 pracownikow na terenie Belgii
OFERUJEMY:
elastyczne godziny pracy i wynagrodzenie ZAWSZE na czas
Zaufani i przeszkoleni pracownicy mowiacy w roznych jezykach pomoga Ci ustalic
grafik dostosowany do twoich potrzeb
Ponadto otrzymasz u nas:
- electroniczne bony zywnosciowe za 6€
- wynagrodzenie za telefon
- ubrania do pracy: koszulki polo,fartuszki oraz buty
- wynagrodzenie za pranie ubran
- zwrot kosztow transportu do klienta
- roczny abonament na de lijn
- pieniadze wakacyjne oraz roczna premia
- HOSPITALISATIEVERZEKERING dla Ciebie i Twojej rodziny
- Karta znizkowa z ktora zaoszczedzisz nawet do 10% przy zakupach w Carrefour,
Zalando ,Torfs, Zoo, i roznych parkach rozrwki oraz pzy zakupie bieletu do kina…..
Kantoren:
Lange Leemstraat 33, Antwerpen

antwerpen@perfectieathome.be

Frans Van Heymbeecklaan 1, Deurne

deurne@perrfectieathome.be

Kapelstraat 25, Hove

hove@perfectieathome.be

Provinciale Steenweg 50, Scheller

schelle@perfectieathome.be

Kapellei 71, Zoersel

zoersel@perfectieathome.be
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Przegląd
prasy
polskiej
Solarium tylko dla pełnoletnich?
Całkowitego zakazu korzystania z solariów dla dzieci i młodzieży domagają się lekarze z
Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej. Onkolodzy przekonują, że przez solaria coraz więcej osób choruje na nowotwory.
Onkolodzy alarmują, że prawie połowa Polaków, u których wykryto
czerniaka, czyli nowotwór złośliwy
skóry, regularnie chodziła do solariów.
Lekarze podkreślają, że ograniczenia wizyt w solariach osób niepełnoletnich obowiązują między innymi w Finlandii, Szwecji i Wielkiej
Brytanii. Polska stanowi wyspę europejską, czyli jeden z niewielu krajów,
w których takich zakazów nie ma.
Biuro Rzecznika Praw Dziecka podaje, że w 18 krajach Unii Europejskiej
rokrocznie notowanych jest ok. 3,5
tysiąca nowych przypadków zachorowań na czerniaka oraz prawie 800
zgonów związanych z korzystaniem
z łóżek opalających.
fakty.interia.pl
Coraz więcej młodych Polaków
walczy z próchnicą
Przeciętny polski 12-latek
ma średnio zepsute aż cztery zęby – wynika z danych
Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Dla porównania, w Skandynawii średnia to
niespełna jeden ząb z próchnicą.
„Ten wynik lokuje nas w ogonie
Europy, w okolicy krajów jak
Bułgaria czy Rumunia”.
Sytuacja nie wygląda dobrze także
wśród dorosłych Polaków. Polak
między 65. a 75. rokiem życia ma
średnio tylko 9 zębów. Jeszcze kilka lat temu było to tylko 6 zębów,
więc sytuacja się poprawia. Ale skala problemu jest wciąż jak z lat sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych
ubiegłego wieku. To duże wyzwanie
dla protetyków: podczas gdy na świecie protetyka zębowa zajmuje się już
głównie kwestiami estetycznymi, u
nas protetycy muszą wstawiać kolejne, nowe zęby.
rmf24.pl

kupiły wakacje za granicą. Zależało
im na pokoju z widokiem na morze,
dlatego skorzystały z opcji, jaką dawało biuro podróży, i dopłaciły za
niego 210 zł. Widok, który oglądały
podczas pobytu, nie usatysfakcjonował ich. Morską toń przesłaniały
bowiem parasole i palmy.

Rekordowo niskie bezrobocie
7,5 proc. – tyle według szacunków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej wyniosła stopa
bezrobocia w maju tego roku. To
o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc
wcześniej i o 1,6 pkt. proc. mniej niż
rok temu. Tak niskiego bezrobocia
w maju nie było od 26 lat.
Liczba bezrobotnych w końcu maja
2017 roku wyniosła 1,2 mln osób i w
porównaniu do kwietnia br. spadła
o 3,9 proc. Spadek miał miejsce we
wszystkich województwach, najsilniej w: warmińsko-mazurskim (o
5,3 proc. lubuskim o 4,6 proc. i lubelskim o 4,5 proc.
Liczba wolnych miejsc pracy i
miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do
urzędów pracy w maju 2017 roku
wyniosła 151,7 tys. i w porównaniu
do kwietnia 2017 roku wzrosła o 11,9
proc. Liczba ofert zgłoszonych w maju br. była o 20,1 proc. wyższa niż w
maju 2016 r.
wprost.pl

Kobiety zażądały zwrotu dopłaty.
Biuro odmówiło, tłumacząc, że dopełniło warunków umowy, gdyż okna pokoju wychodziły na morze. A
że sam widok był zasłonięty? Na to
organizator nie ma już wpływu, bo
przecież nie zetnie palm i nie przesunie parasoli słonecznych.
Każdy konsument ma prawo spodziewać się, że widok na morze oznacza jeśli nie pełny, nieprzesłonięty
niczym widok morza, to przynajmniej sytuację, w której będzie on
dominującym elementem krajobrazu z okna pokoju hotelowego. Z całą
pewnością warunku tego nie można
uznać za spełniony, gdy widok na
morze zastąpiony jest widokiem na
hotelowy basen i oddzielające hotel
od linii brzegowej palmy” – wyjaśnił
sąd drugiej instancji, uwzględniając
pozew i nakazując zapłatę 210 zł
wraz z należnymi odsetkami.
gazetaprawna.pl
Metoda „na wnuczka” przez internet
Oszustwo może się zacząć od włamania na konto użytkownika na
Facebooku, podszycia się pod niego
i w jego imieniu nawiązania
kontaktu ze znajomymi z portalu. Następnie wystawienia
fałszywego ogłoszenia na
portalach ogłoszeniowych
lub aukcyjnych.

Oszuści proszą o pomoc i
przelanie określonej kwoty,
odpowiednio to tłumacząc
(np. brak pieniędzy na koncie czy możliwości zrobienia
przelewu) lub proszą o zapłacenie za kupiony przedmiot,
Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl korzystając z przesłanego
Widoku na morze nie mogą prze- linku.
słaniać palmy i parasole
W obu scenariuszach ostatecznie
W ofertach wielu biur podróży poja- przestępcy przekazują instrukcje,
wia się możliwość zarezerwowania jak wykonać dla nich przelew. W
za dodatkową opłatą pokoju z wi- obu przypadkach pieniądze trafiają
dokiem na morze. Turysta oczeku- do oszustów.
je widoku fal obmywających plaże. Banki apelują:
Tymczasem dla biura podróży to Jeżeli ktoś poprosi Cię o przelew
pokój z oknami wychodzącymi w na portalu społecznościowym lub
komunikatorze, upewnij się, że wiastronę morza.
domość rzeczywiście wysłał Twój
Różnica w rozumieniu tego sformu- znajomy. W przypadku ogłoszeń na
łowania stała się powodem sądowe- portalach ogłoszeniowych i aukcyjgo sporu, który doczekał się finału nych sprawdź osobę wystawiającą
w drugiej instancji. Dwie kobiety wy- ogłoszenie.
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Nigdy nie loguj się do banku z linków wysyłanych w wiadomościach
e-mail na komunikatorach. Logując
się do swojego banku, upewnij się,
że jesteś na prawdziwej stronie banku.
Co zrobić, jeżeli podałeś dane logowania lub hasło SMS?
Jak najszybciej zmień hasło do logowania do bankowości internetowej.
Jeżeli podałeś hasło SMS, dodatkowo sprawdź, czy z Twojego rachunku nie został zlecony przelew lub
zarejestrowany zaufany odbiorca.
Wszelkie problemy warto natychmiast weryfikować w banku.
gazetaprawna.pl

Źródło: www.se.pl

75 mln zł za krzywdy dla rodzin
smoleńskich
Po odkryciu zaniedbań przy pochówkach ofiar katastrofy smoleńskiej rodziny zmarłych zwrócą się
do MON o kolejne miliony. Sąd
Najwyższy zadecydował, że rodziny
ofiar smoleńskich, także pomijane
dotąd rodzeństwo czy dalsza rodzina, będą mogły domagać się od
MON zadośćuczynienia za pomylenie ciał przy pochówku ich bliskich.
Z ustaleń gazety „Super Express”
wynika, że dotąd z budżetu ministerstwa wypłacono rodzinom ponad 75
mln 675 tys. zł.
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podręcznikach dla uczniów.
Chodzi o podręczniki do 11. i 12.
klasy, z których korzystają uczniowie kilku landów, m.in. Bawarii.
Uczniowie mogą w nich przeczytać
o „deportacjach Żydów do polskich
obozów w 1938 r.”.
Na skandaliczne sformułowania
nie zwracano uwagi przez wiele lat.
Sprawa wyszła na jaw niedawno,
dzięki interwencji rodziców jednego z uczniów.
Wydawnictwo natychmiast wystosowało przeprosiny. Oświadczyło
także, że „w nowych podręcznikach
termin ‚polskie obozy’ zniknie, a fałszywa data zostanie skorygowana”.
Z inicjatywy polskich władz ma zostać sprawdzonych około 70 najpopularniejszych w Niemczech podręczników do historii.
fakty.interia.pl
Dzień wolności podatkowej
9 czerwca wypadł w tym roku dzień
wolności podatkowej, znany w
Polsce od 1994 roku. Do obliczania
tego dnia służy stosunek udziału
wszystkich wydatków publicznych
(budżet państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto. W skrócie
chodzi o to, ile wydaje państwo a ile
zarabiają w sumie jego obywatele.
W kwietniu organizacja pozarządowa – Forum Obywatelskiego
Rozwoju – opublikowała swój
„rachunek od państwa”. Według
wstępnych szacunków w 2016 roku
wydatki państwa wyniosły 749 mld
zł. Państwo kosztowało każdego z
nas ponad 20 tys. zł.
Najwięcej, bo prawie 3 tys. zł poszło
na emerytury z ZUS. Na ochronę
zdrowia trafia z kieszeni każdego
Polaka ponad 2200 zł. Z kolei 1800
zł to koszt przedszkoli i szkół.

Niedawno Sąd Najwyższy orzekł, że
siostra i siostrzeniec jednej z ofiar
katastrofy mają otrzymać po 200 tys.
zł za śmierć bliskiego oraz 50 tys. zł
za zamianę ciała.
fakty.interia.pl

Do budżetów ministerialnych czy
KPRM każdy
Polak dokłada
co roku 342 zł.
To o 22 zł mniej
niż kosztuje nas
w sumie policja,
straż pożarna i
pozostałe służby.

„Polskie obozy” w niemieckich
podręcznikach historii
W szkolnych podręcznikach do historii firmy Ernst Klett Verlag od
2009 r. funkcjonują terminy „polskie
obozy” i „polskie getta”. Do tej pory,
podobne sformułowania pojawiały
się w zagranicznych mediach, a nie

Znacznie droższe są natomiast
samorządy, które oznaczają co
roku 547 zł z
portfela każdego
Polaka.
money.pl

Źródło: www.fakty.interia.pl

ZUS ściąga składki z dawnych zleceń
Małe firmy, na które ZUS nałożył
obowiązek zapłaty składek sprzed
2016 r., chcą się jednoczyć, by walczyć z niekorzystną interpretacją
przepisów. ZUS nakłada na nie gigantyczne kary za to, że parę lat temu próbowały optymalizować koszty podpisując kilka umów-zleceń ze
swoimi pracownikami.
Przykładowo, jedna ze spółek ochroniarskich najpierw uzyskała informację od ZUS, że wszystko jest w
porządku. Po dwóch miesiącach
kontroler powrócił i wyliczył 400 tys.
zł składek do dopłacenia za cztery
lata – pomiędzy 2012 a 2015.
Inny przykład dotyczy sytuacji, gdy
ZUS zakwestionował stosowany powszechnie w latach 2012-2014 mechanizm zatrudniania ochroniarzy
na podstawie dwóch umów-zleceń
w dwóch firmach. Na taką operację
pozwalały obowiązujące przed laty
przepisy. Poza tym dopuszczał to
też ZUS w licznych interpretacjach
przepisów wydawanych w tamtych
latach. Teraz jednak firmy, które stosowały te rozwiązania mają kłopoty.
ZUS hurtowo kwestionuje podobne
umowy.
„Rzeczpospolita”
Opracowała Katarzyna Frankowska
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Gdzie nie wyjeżdżać na wakacje?
Ostrzeżenia MSZ
Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego 2017 miliony Polaków planują zagraniczne urlopy. Wśród
ulubionych kierunków wciąż przewijają się kraje, przed którymi kategorycznie ostrzega Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Rajskie plaże, lazurowe morze, piękna pogoda
i… śmiertelne niebezpieczeństwo.
Które kierunki są bezpieczne, a jakie należy omijać? Gdzie obcokrajowcom grożą ataki terrorystyczne
i porwania?
Na stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych można sprawdzić
sytuację polityczną w każdym kraju
na świecie. Wystarcz wybrać wybrany kierunek z listy, aby dowiedzieć
się jakie wydano zalecenia dla podróżujących. Zapoznać się z przepisami wjazdowymi, warunkami
sanitarnymi, sytuacją polityczną, gospodarczą, społeczną. Oprócz tego
MSZ wydaje specjalne komunikaty
dotyczące krajów wyjątkowo niebezpiecznych.
BELGIA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
przypomina, że w Belgii nadal obowiązuje podwyższony poziom zagrożenia terrorystycznego. Władze
belgijskie wprowadziły specjalne
środki bezpieczeństwa w związku z
zamachami terrorystycznymi na lotnisku Zaventem oraz na stacji metra
Maelbeek w Brukseli w dniu 22 marca 2016 r. Obecnie nadal obowiązują wzmożone kontrole przy wejściu
na dworce kolejowe, do metra i na
dworce lotnicze. Zachowana jest
obecność policji i wojska w miejscach publicznych. Na granicach
Belgii, w szczególności na granicy
belgijsko-francuskiej, należy liczyć
się z wyrywkowymi kontrolami.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
zaleca obywatelom polskim przebywającym w Belgii zachowanie
szczególnej ostrożności, zwłaszcza
w miejscach zgromadzeń publicznych, i bezwzględne stosowanie
się do poleceń miejscowych służb
bezpieczeństwa. Apeluje również
o zgłaszanie podróży w systemie
Odyseusz.
WIELKA BRYTANIA
MSZ ostrzega również przed podróżami do Wielkiej Brytanii. Brytyjskie
służby apelują o czujność i ostrożność w miejscach publicznych.

Polskie ministerstwo zaleca, by podróże na Wyspy zgłaszać w systemie
Odyseusz.
23 maja br., po ataku terrorystycznym w hali widowiskowo-sportowej
Manchester Arena, brytyjska premier Theresa May poinformowała
o podniesieniu poziomu zagrożenia
terrorystycznego w Wielkiej Brytanii
do najwyższego, „krytycznego”.
Zmiana oznaczała, że nowy atak był
nie tylko bardzo prawdopodobny,
ale mogło do niego dojść w każdej
chwili.
Kilka dni później, 27 maja br., poziom zagrożenia terrorystycznego
w Wielkiej Brytanii obniżono z
„krytycznego” do „poważnego”. W
praktyce oznacza to, że „kolejny atak
jest wysoce prawdopodobny”.

FRANCJA
Na terenie Francji wciąż obowiązuje stan wyjątkowy ogłoszony po
atakach w Paryżu z listopada 2015 r.
i Nicei z lipca 2016 r. W kraju utrzymywany jest najwyższy stopień alarmu antyterrorystycznego.
Polskie MSZ objęło Francję alertem
drugiego stopnia – „ostrzeżeniem
przed podróżą”. Turyści muszą liczyć się ze wzmożonymi środkami
bezpieczeństwa, m.in. kontrolami na
drogach prowadzących do Francji,
środków transportu, centrów handlowych, muzeów i innych miejsc
publicznych.
MSZ apeluje do Polaków, którzy
przebywają we Francji, by ograniczali uczestnictwo w masowych
zgromadzeniach i zgłaszali podróże
w systemie Odyseusz.
EGIPT I TUNEZJA
Egipt i Tunezja zostały objęte przez
polskie MSZ ostrzeżeniem trzeciego stopnia („nie podróżuj”) w czterostopniowej skali.
Ministerstwo odradza podróże do
Egiptu w związku z wprowadzonym
na terytorium całego kraju stanem
wyjątkowym. Utrzymuje się tam również stan zagrożenia zamachami terrorystycznymi, które mogą być kierowane m.in. przeciwko turystom.
Do ataków może dojść w miejscach

kultu religijnego, na bazarach, w
centrach handlowych, hotelach, restauracjach, barach i na lotniskach.
Popularne miejscowości turystyczne: Hurghada, El-Gouna, Safaga,
Marsa Alam, Sharm el-Sheikh zostały objęte przez MSZ alertem drugiego stopnia – „ostrzeżeniem przed
podróżą”.
W związku z wysokim zagrożeniem
terrorystycznym MSZ odradza też
podróże do Tunezji. Choć w 2016 r.
nie doszło w tym kraju do żadnego
ataku na dużą skalę, który byłby
skierowany w turystów, polskie ministerstwo utrzymuje alert trzeciego
stopnia. Ostrzeżenie dotyczy także
stolicy kraju – Tunisu – i popularnych miejscowości wypoczynkowych.
Alert trzeciego stopnia
– „Nie podróżuj”
Oprócz Egiptu i Tunezji, ostrzeżenie trzeciego stopnia – „nie podróżuj” – dotyczy także Burkina Faso,
Pakistanu, Algierii i Demokratycznej
Republiki Konga.
TURCJA
Pomimo wielokrotnych ostrzeżeń
MSZ, Turcja wciąż znajduje się w
czołówce ulubionych wakacyjnych
destynacji Polaków (zajmuje czwarte miejsce na 10 najpopularniejszych kierunków).
MSZ kategorycznie odradza podróże do wschodniej i południowo-wschodniej Turcji oraz ostrzega
przed wyjazdami do pozostałych
regionów kraju. Jest to związane z
działaniami zbrojnymi, które prowadzone są m.in. na granicy z Syrią i
Irakiem.
Od 21 lipca 2016 r. w kraju nad
Bosforem obowiązuje stan wyjątkowy, który został wprowadzony po
próbie zamachu stanu. Na obszarze
całej Turcji utrzymuje się też wysokie zagrożenie atakami terrorystycznymi.
Oprócz tego, w kwietniu br. w Turcji
zorganizowano ogólnokrajowe referendum w sprawie zmiany konstytucji. Nowelizacja ma wzmocnić
urząd prezydenta. W związku z tym
polskie MSZ wydało alert drugiego
stopnia, ostrzegając przed masowymi wiecami, zebraniami i demonstracjami, które mogą wystąpić na
terenie całego kraju.
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FILIPINY
MSZ ostrzega m.in. przed wyjazdami w południowe rejony Filipin.
Komunikat dotyczy w szczególności
wyspy Mindanao, archipelagu Sulu,
wyspy Cebu oraz Bohol.
Alert drugiego stopnia – „ostrzeżenie przed podróżą” – został wydany
przez polskie ministerstwo w związku z utrzymującym się na Filipinach
zagrożeniem terrorystycznym, trwającymi walkami pomiędzy siłami
rządowymi a islamskimi rebeliantami oraz z powodu podwyższonego ryzyka porwań cudzoziemców
w nadmorskich kurortach i na wyspach.
MSZ alarmuje, że działania ugrupowań terrorystycznych na Filipinach
mogą objąć nawet tereny, które dotąd były uważane przez turystów i
biura podróży za bezpieczne.
WENEZUELA
W związku z napiętą sytuacją polityczną w Wenezueli, polskie MSZ
oflagowało ten kraj drugim stopniem zagrożenia. W Caracas i in-

nych miastach, w pobliżu siedzib
instytucji państwowych, uniwersytetów i na głównych placach, może dochodzić do masowych demonstracji.
Uliczne protesty trwają w Wenezueli
już od ponad dwóch miesięcy. W wyniku gwałtownych, antyrządowych
manifestacji zginęło 66 osób, a około
tysiąc zostało rannych.
Alert czwartego stopnia
– „Opuść natychmiast”
Komunikat „opuść natychmiast”
polskie MSZ wystosowało dla osób
przebywających w Syrii. Alert został
ogłoszony już w grudniu ubiegłego
roku, ale wciąż obowiązuje.
Działania wojenne i ataki ugrupowań terrorystycznych powodują, że
sytuacja w tym kraju jest całkowicie
nieprzewidywalna. Z powodu wojny
domowej w Syrii turecko-syryjskie
przejście graniczne jest zamknięte.
MSZ ostrzega, że jakiekolwiek próby
nielegalnego wjazdu na terytorium
Syrii grożą poważnymi konsekwencjami.
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Alert drugiego stopnia
– „Ostrzegamy przed podróżą”
Ostrzeżenie drugiego stopnia przed
podróżą – oprócz Belgii, Wielkiej
Brytanii, Francji i Turcji – dotyczy także kierunków takich jak:
Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea
Bissau, Armenia, Azerbejdżan,
Gambia, Kenia, Kamerun, czy
Ukraina. W tych krajach dochodzić
może m.in. do ataków na miejsca
odwiedzane przez turystów, miejsca
kultu religijnego, bazary, centra handlowe, hotele, restauracje i bary.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP dokłada wszelkich starań, aby
ostrzeżenia dla podróżujących były
rzetelne, wyczerpujące i aktualne.
Mają one jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń.
msz.gov.pl ,
fakty.interia.pl,
dziennikzachodni.pl

„Odyseusz”
Pod adresem www.odyseusz.msz.gov.pl Polacy
podróżujący za granicę
mogą zgłaszać swój wyjazd służbom dyplomacji konsularnej.
Polscy konsulowie powinni mieć jak najwięcej danych i informacji,
umożliwiających skuteczną i szybką reakcję
w przypadku zagrożenia
dla naszych obywateli zagranicą. Posiadanie informacji o osobach i liczbie
osób, które przebywają w
danym regionie jest dla
polskich konsulatów niezbędne, by
okazać szybką i skuteczną pomoc.
„Odyseusz” zapewni bezpieczeństwo podróżujących Polaków w
czasie nieprzewidywalnych zdarzeń
i wypadków losowych. W sytuacjach
kryzysowych jak kataklizmy, zamachy terrorystyczne, niepokoje społeczne otrzymamy szybko mailowo
lub SMS-em informacje od konsula
o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia.
W szczególnych sytuacjach konsul
– za pomocą platformy – ma możliwość indywidualnego kontaktu z podróżnymi potrzebującymi pomocy.

Informacja o osobach przebywających w zagrożonych regionach pozwoli również na właściwe zaplanowanie ewakuacji, jeżeli zajdzie taka
konieczność. Informacja SMS-owa
będzie uruchamiana przez urzędy
konsularne tylko w sytuacjach kryzysowych.
Korzystanie z portalu jest całkowicie
bezpłatne. Rejestracja w systemie
służy wyłącznie do udzielenia ewentualnej opieki i pomocy, jeśli zajdzie
taka potrzeba. Dane osobowe są z
portalu automatycznie usuwane po
14 dniach od zakończenia podróży.
Portal jest również dostępny w wersji mobilnej.

MSZ zachęca do korzystania z „Odyseusza”
wszystkich, którzy
przebywają lub planują
pobyt poza granicami
Polski.
W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ
będzie mógł podjąć z
polskim obywatelem
kontakt, udzielić niezbędnych informacji
oraz pomocy poprzez
właściwą placówkę
dyplomatyczno-konsularną.
System „Odyseusz”
umożliwi również otrzymywanie
powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji
konsularnych.
Jak się zarejestrować?
Zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, jednak MSZ apeluje o
korzystanie z tej możliwości.
Można tego dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub
założenie profilu w systemie.
Rejestracja:
www.odyseusz.msz.gov.pl
Źródło: msz.gov.pl
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Wybierz idealny strój kąpielowy na
lato
Idealnie dobrany strój kąpielowy bez wątpienia wprawi
nas w lepsze samopoczucie,
doda pewności siebie oraz
sprawi, że nasza sylwetka
będzie wyglądać rewelacyjnie. My z kolei nie będziemy
się więcej zamartwiać o to,
jak wyglądamy, za to w pełni
pozwolimy sobie cieszyć się z
wakacyjnych, plażowych dni.
Dlatego w oparciu o pięć głównych sylwetek ciała przygotowałam kilka propozycji strojów
kąpielowych oraz niezbędne
wskazówki, które przydadzą
się każdej kobiecie w trakcie poszukiwania odpowiedniego modelu.
Jednakże oprócz tych szczegółowych porad musimy pamiętać
przede wszystkim o odpowiednim
rozmiarze stroju oraz właściwym dopasowaniu w biuście oraz biodrach.
Nie ściskajmy się niepotrzebnie oraz
nie wciskajmy się na siłę w strój o
numer mniejszy, ponieważ końcowy rezultat będzie przeciwny do
zamierzonego. Dodamy sobie tylko
kilogramów i będziemy wyglądać
jak „ściśnięta kiełbaska”. Z drugiej
strony, nie kupujmy za dużego stroju, który będzie odstawał, przesuwał
się, czy lekko zwisał. Czasami musimy zadbać o to, aby rozmiar górnej
części stroju był inny od części dolnej. Natomiast w przypadku strojów
jednoczęściowych warto pokusić się
o niewielką, krawiecką przeróbkę –
np. zwężenie – aby cieszyć się idealnie dopasowanym modelem przez
kilka sezonów. Ważne jest również,
aby w przypadku większych brzuszków (mam tu na myśli naprawdę
większe brzuszki) wyszczuplić się
modelem jednoczęściowym.
Najistotniejsze jest, abyśmy czuły się

Sylwetka Gruszka

Sylwetka Klepsydra

naprawdę wygodnie a strój utrzymywał wszystko we właściwym miejscu
oraz w dostatecznym uścisku.

Źródło: www.zastrzykinspiracji.pl

Sylwetka Klepsydra
Klepsydra to sylwetka najbardziej
proporcjonalna ze wszystkich, która
nie jest szczególnie ograniczona w
dowolnym wyborze stroju kąpielowego. Jej pasuje po prostu wszystko!
Jednakże, aby jeszcze bardziej uwy-

datnić swoje piękne, kobiece kształty, może pomyśleć o stroju z górną
częścią w postaci bardotki oraz a
la gorsetu, jak również
o okrągłych dekoltach
w strojach jednoczęściowych. Klepsydra będzie
wyglądać także korzystnie
w różnego rodzaju asymetriach, np. w stroju kąpielowym na jedno ramię.
Sylwetka Gruszka
Ten typ figury charakteryzuje się szerszym
obwodem bioder niż ramion. Nie mylmy tego z
większą, odstającą pupą.
Biodra i pupa znajdują się
na innych poziomach wysokości. Dlatego też każdy
typ figury może mieć dodatkowo dużą pupę czy
biust, to są sprawy drugorzędne, które faktycznie wpływają
na kształt sylwetki, lecz nie na jej
typ. Gruszka powinna przede wszystkim zwracać uwagę na stroje, które
odkryją jej ramiona lub zawiązują
się na szyi. W strojach dwuczęściowych biustonosz powinien być
z kolei bogato zdobiony
lub całkowicie pstrokaty w przeciwieństwie do
dolnej części. I tu uwaga!
Dół powinien być gładki,
delikatny i jak najbardziej
wycięty, tak samo w przypadku dużej odstającej pupy. Nie wkładamy dużych
zabudowanych majtek a la
bokserek, bo wówczas optycznie nasze biodra czy
pupa stają się dwa razy
większe. Wybierzmy najlepiej model wiązany po
bokach na sznurki.
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Sylwetka Kielich
Tutaj sytuacja jest odwrotna niż w
przypadku sylwetki typu Gruszka.
Ramiona są szersze od bioder, więc
staramy się nasze ramiona zwęzić
poprzez model z dekoltem w kształcie litery „V”, natomiast biodra poszerzyć poprzez zabudowane majtki,
które optycznie dodadzą nam odpowiedniej szerokości, aby uzyskać
balans pomiędzy górną oraz dolną
częścią ciała.
Sylwetka Kolumna
Kolumna boryka się jedynie z całkowitym brakiem talii, natomiast
ramiona są proporcjonalnie szerokie do wielkości bioder. W związku
z tym Kolumna poprzez strój kąpielowy stara się optycznie stworzyć
iluzję talii. Nie jest to jednak bardzo trudne zadanie, ponieważ tego
rodzaju fason stroju kąpielowego
jest niezwykle popularny przez kilka ostatnich sezonów. Jest to model
pomiędzy dwu- a jednoczęściowym
strojem kąpielowym.

Sylwetka Kielich

Sylwetka Kolumna

Źródło: www.tapeciarnia.pl

Sylwetka Jabłko
Z kolei Jabłko to sylwetka w rozmiarze XL i więcej, która za pomocą
odpowiedniego stroju kąpielowego
może zamaskować kilka niedoskonałości i odjąć sobie przynajmniej
kilka kilogramów. Bez wątpienia
najlepsze fasony dla Jabłka to stroje jednoczęściowe, w ładne niezbyt

Sylwetka Jabłko

drobne wzory ale np. w większe lub
średniej wielkości kwiaty, pionowe paski, etniczny wzór, mieniące
się kolory oraz przede wszystkim
grubsze ramiączka na szyję, dzięki
którym biust będzie ładnie się eksponował. Najważniejsze jest jednak
to, aby spróbować również poprzez
odpowiedni dekolt i kształt miseczki w biustonoszu, okryć duże piersi
oraz je ładnie podkreślić. Jeśli jednak Jabłko zdecyduje się na dwuczęściowy strój, to majtki muszą być
wycięte, żeby pokazać Twoje piękne
nogi, jednak z wysokim stanem, tuż
przy pępku, natomiast biustonosz
również dodatkowo usztywniamy
pod biustem. Unikaj zdecydowanie
metalicznych, połyskujących materiałów, natomiast nie wstydź się pokazywać swoich zgrabnych, długich
nóg poprzez wysoko wycięte majtki!

Paulina Gramacka - Blanka
Personal Shopper, Fashion
Stylistka, Blogerka, Socjolożka
www.blankastylecoach.com/pl
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Szata czyni człowieka, czyli dlaczego
Twój wizerunek jest taki ważny.
Mark Twain powiedział: „Szata czyni człowieka. Nadzy ludzie mają
mały albo żaden wpływ na społeczeństwo”.
Wizerunek? Większości ludzi ten
temat nie interesuje. Częściowo
dlatego, że powstało wokół niego
wiele mitów, a jednym z nich jest:
„Nie szata zdobi człowieka”.
Dobre pierwsze wrażenie
„Nie szata zdobi człowieka.” Tak, w
idealnym świecie byłoby to świetne
stwierdzenie, ale nie żyjemy w idealnym świecie. Twój wygląd jest
podstawowym narzędziem w tworzeniu dobrego pierwszego wrażenia. Oznacza to, że ubranie ma bezpośredni wpływ na ludzi, których na
co dzień spotykasz. Im lepiej jesteś
ubrana/y, tym większy szacunek i
uwagę zyskasz. Jeżeli nie dbasz o to,
co masz na sobie, inni mogą założyć,
że to, co robisz, robisz od niechcenia,
nie jesteś dokładna/y, nie kończysz
zaczętych zadań i spraw. Staranny
i dostosowany do sytuacji wygląd
pokazuje Twój szacunek do siebie
i innych ludzi.
Mówisz swoim wyglądem
Zanim otworzysz usta i coś powiesz,
wysyłasz głównie sygnały fizyczne
i „mówisz” swoim wyglądem. Ma
to ogromny wpływ na Twoje życie i
stosunki z innymi ludźmi.
Nasz mózg automatycznie ocenia ludzi po wyglądzie. Wystarczy pierwsze 7 sekund, żeby wyrobić sobie
wstępną opinię o nowo poznanej
osobie.
To, jak wyglądasz, ma znaczenie.
Z mojego osobistego doświadczenia, pracy z klientami, obserwacji
ludzi i otoczenia widzę, jak zmiana
wyglądu, a właściwie nawet samego
dopasowania ubrań do sylwetki ma
pozytywny wpływ na ich kontakty
biznesowe czy życie prywatne.
Czasy się zmieniają — to, jak się
prezentujesz na zewnątrz, będzie
miało niebagatelne znaczenie w
kontaktach międzyludzkich i te
osoby, które wcześniej skorzystają
z tej wiedzy, będą o kilka kroków do
przodu od innych.
Praca w domu ≠ dzień w dresie
Pracujesz w domu? Najgorsze, co
możesz zrobić, to spędzić cały dzień
w piżamie lub w dresach. Twoja motywacja do pracy wtedy automatycznie spada.

Wyobraź sobie taką sytuację: wyglądasz nieatrakcyjnie, wychodzisz
z domu. Nigdy nie wiesz, kogo spotkasz na ulicy w ten „gorszy” dzień,
kiedy masz na sobie „kryzysowe”
ubranie. Może to Twój przyszły pracodawca, mąż/chłopak lub partner
biznesowy. Jak się wtedy czujesz?
Najprawdopodobniej schowałabyś/
łbyś się pod ziemię.
Chcesz lepiej wyglądać, zostać
zauważona/y, zyskać większy
szacunek w pracy i w życiu prywatnym? Zrób coś inaczej niż dotychczas. Popracuj nad swoim wizerunkiem, znajdź swój styl, zacznij
wprowadzać drobne zmiany krok
po kroku. Zobaczysz, zanim się obejrzysz, zauważysz już pierwsze efekty
tych zmian.
Niech Twoja szafa przemówi za
Ciebie
Zastanów się teraz: Czy Twoja
szafa odzwierciedla to, co chcesz
powiedzieć innym o sobie? Mówi:
„Jestem profesjonalna/y i godna/y
zaufania? Czy mówi całkiem coś
innego?
Jeżeli chcesz być profesjonalna/y w
tym, co robisz, to nie możesz pominąć swojego wizerunku. Bez odpowiedniego wyglądu nie zbudujesz
solidnej marki osobistej. Twój wizerunek musi podążać za ewolucją w
sferze biznesowej i ty sam musisz
ewoluować.
Twoja dobrze przemyślana garderoba może pomóc Ci przyśpieszyć ten
proces i przyciągnąć więcej klientów
oraz partnerów biznesowych.
Zbuduj profesjonalny wizerunek
już dziś!
Oto 5 wskazówek, które pomogą Ci
zacząć budować Twój profesjonalny
wizerunek:

1. Poznaj swoją sylwetkę
– jej atuty i mankamenty.
Pierwszym krokiem do
zbudowania spójnego wizerunku jest poznanie proporcji swojej sylwetki.
2. Poznaj swoje kolory.
Dlaczego kolory są ważne? – Sprawią, że będziesz
wyglądał/a na wypoczętą/
ego.
3.Dress code i dostosowanie ubioru do okazji.
W zależności od tego, jaką pracę
wykonujesz, Twój ubiór powinien
być dostosowany do jej charakteru.
Dowiedz się, jaki jest dress code w
Twojej pracy
4. Znajdź swój wyróżnik stylu.
Pozwoli Ci to wyróżnić się na tle innych osób. Znajdź coś, co sprawia,
że poczujesz się w tym dobrze np.
kolor, dodatek, fason itp.
5. Detale. Bardzo ważna jest dbałość
o szczegóły. Czasem nawet najmniejszy błąd może zepsuć najlepszy wizerunek. Nigdy nie zapominaj o
detalach, bo to one tworzą spójny
wygląd. Buty, zegarek itp. powinny
być w doskonałym stanie.
Spraw, żeby to, jak się prezentujesz, stało się Twoją najlepszą wizytówką.

Anna Czechowicz
(Personal & Fashion Stylist,
Style Expert)
Pomagam ludziom wyglądać
i czuć się wspaniale doskonaląc
ich wizerunek.
www.annaczechowicz.com
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Wycieczki szkolne z okazji Dnia Dziecka
W słoneczną sobotę 10 czerwca 2017 r. uczniowie naszej szkoły świętowali Dzień Dziecka. Z tej okazji wybrali
się na wycieczki.
Pierwsza grupa wraz z wychowawcami i rodzicami odwiedziła holenderski park rozrywki Efteling. Unikatowe
miejsce, otoczone przez naturę, spodobało się wszystkim miłośnikom przygody i wrażeń. Uczniowie chętnie
korzystali z parkowych atrakcji, które dostarczyły im nie tylko nowych przeżyć, ale i przyniosły wiele radości.
W tym samym czasie druga grupa uczniów ruszyła do parku Mortsel w Antwerpii na spotkanie z historią. Pośród
drzew kryje się tu tajemniczy Fort IV o funkcji militarnej. Jest to miejsce, gdzie dzieje łączą się ze współczesnością. Uczniowie chętnie zwiedzali bunkry i tunele, poszukując śladów wojennej przeszłości.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
„Lato pachnie wakacjami,
a wakacje akacjami,
świeżą trawą i kwiatami
z kolorowych łąk.”
Słowami piosenki Jadwigi Koczanowskiej ,,Smak
wakacji” rozpoczęło się zakończenie roku szkolnego
2016/2017 w szkole polskiej w Antwerpii.
W czasie uroczystości, która zgromadziła rodziców, nauczycieli i uczniów, Kierownik placówki Monika Pruska
wraz z Panią Konsul Dorotą Bochenek oficjalnie pożegnały dwie absolwentki III klasy Liceum Ogólnokształcącego,
opuszczające progi naszej szkoły: Patrycję Herdę i Kamilę Ziółkowską. Wręczyły też dyplomy pamiątkowe i
nagrody wyróżniającym się uczniom - wykazującym się nie tylko doskonałymi wynikami w nauce, biorącym
udział w wielu prestiżowych konkursach, ale również świecącym
przykładem swoją postawą oraz zaangażowaniem w życie szkoły.
Nagradzaniu uczniów towarzyszyła projekcja pięknych zdjęć, które
przybliżały wszystkim zgromadzonym najważniejsze wydarzenia i
projekty w mijającym roku szkolnym.
Uroczystości zostały uświetnione dodatkowo występem młodej piosenkarki Alexandry Gadziny, która pięknym głosem i wtórującym
mu dźwiękiem gitary wprawiła całą publiczność w doskonały nastrój oraz grupy wokalno-tanecznej „Let’s Dance”.
Po oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się do swoich klas,
gdzie otrzymali świadectwa oraz pożegnali się z wychowawcami i
kolegami.

Wszystkim uczniom dziękujemy za pełen twórczej pracy rok szkolny i życzymy im doskonałego wypoczynku w czasie wakacji oraz
bezpiecznego powrotu do szkoły we wrześniu.
Rada Pedagogiczna
SPK w Antwerpii
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Z bloga wesołej emigrantki
Wszystko ma swoje granice
Kiedyś ktoś mi powiedział, że jak
mi się wydaje, iż nie mam czasu,
to powinnam sobie znaleźć dodatkowe zajęcie, a bardzo szybko się
przekonam, że jednak mam więcej
czasu, niż mi się wydaje. Ta metoda faktycznie działa i staram się z
niej korzystać, ile się da. Jednak
wszystko ma swoje granice i w
końcu przychodzi taki moment,
że już się nie da więcej wcisnąć w
czasoprzestrzeń a jak się uda coś
wcisnąć, to coś innego wypadnie.
Pracuję około 30 godzin w tygodniu
(no wiem, mówiłam już pewnie ze
100 razy). 30 godzin to dużo godzin,
jak się przy tym dojeżdża rowerem
po 10 km, ma własny dom, męża, troje dziecków w tym dwie nastolatki
z dwoma tysiącami problemów oraz
na dokładkę królika i trochę własnych zajęć dodatkowych. Jest co robić i nad czym myśleć. To kosztuje
dużo energii, czasu i nerwów…
Niedawno postanowiłam zmienić
biuro i właśnie jestem w trakcie.
Nagle stwierdziłam, że mam dość
biura X, bo: po pierwsze, zamknęli
kantor w najbliższej okolicy (do którego miałam i tak 12 km z domu i
ponad 20 km od klienta piątkowego)
i który był czynny tylko w piątki, po
drugie, za często zdarzało im się zapominać o przysłaniu formularzy do
wypełnienia (ileż razy można się dopominać), po trzecie, płacą raz tak,
raz siak, nigdy nie wiem, kiedy dostanę jakieś pieniądze, po czwarte,
w innych biurach są różne dodatki,
a w X tylko łysa wypłata (no, dodatek za przejazdy to nie dodatek). W
nowym biurze dostanę dodatkowo
do wypłaty ubezpieczenie szpitalne
i dentystyczne oraz ELEKTRYCZNY
ROWER. To ostatnie baaaardzo mi
się podoba, zwłaszcza że tego roweru mogę używać bez ograniczeń
(zgodnie z regulaminem) także w
prywatnych wycieczkach, w weekendy itp., a naprawy w razie czego
opłaca firma.
Jak się zmienia biuro? Sprawa niby prosta ale i dość skomplikowana
zarazem.
Ja zaczęłam od znalezienia nowego
biura (chyba robi tak większość ludzi). Tych biur jest wszędzie od groma i ciężko tak na pierwszy rzut oka
zgadnąć, które jest dobre, a w któ-

rym będzie jeszcze gorzej. Doszłam
do wniosku, że najlepszą wiedzę w
tej kwestii będą mieć tubylcy, bo tylko oni tak na prawdę znają wszystkie opinie i plotki z okolicy.
Tak się składa, że Młody ma w klasie koleżankę, której mama pracuje
w branży, więc zapytałam ją, gdzie
i dlaczego warto właśnie to biuro
wybrać. Nawet mnie umówiła ze
swoją szefową i zawiozła na miejsce.
W większości biur przyprowadzanie
nowych koleżanek zwykle jest opłacalne (premia), ale ta znajoma – jak
większość rodziców kolegów moich
dzieci – jest bardzo sympatyczna, pomocna i przyjacielska… Jak czytam
opinie rodaków na temat Belgów
(jacy to oni niedobrzy), to sobie myślę, że w jakimś dziwnym miejscu
mieszkamy, bo „nasi” Belgowie są
w większości po prostu serdeczni,
mili, pomocni i weseli (ponuraki i
niemili też się zdarzają oczywiście i
wiem, że czasem jedna łyżka dziegciu może zepsuć cały ten miód, kiedy się samemu nie jest optymistą z
dystansem do siebie i świata). No ale
to szczegół.
Gdy babka zobaczyła moją umowę
(tygodniową na czas nieokreślony),
stwierdziła, że musi się zapytać
prawnika, jak takie dziwo należy rozwiązać. Ostatecznie jednak okazało
się, że mnie obowiązuje 6-tygodniowy okres wypowiedzenia. Jedna z
moich klientek zadzwoniła do mojego przyszłego biura i kazała im (tak,
to właściwe określenie) przysłać mi
gotowe wypowiedzenie do podpisania i wysłania do X, bo tak przecież
będzie mi łatwiej niż samemu pisać
po obcemu. Co też migiem uczynili.
Bo klientów to ja też mam udanych
– troszczą się o swoją sprzątaczkę.
Największy kłopot w zmianie biura
polega – moim zdaniem – na tym,
że każdy klient musi też wypowiedzieć umowę z poprzednim biurem
i to musi być zsynchronizowane w
czasie z moim 6-tygodniowym wypowiedzeniem (czas wypowiedzenia zależny jest od różnych czynników). Klienta obowiązuje zawsze
4-tygodniowy okres wypowiedzenia.
Oczywiście, nie każdy klient musi
chcieć zmieniać biuro, niektórzy
zapewne wolą zmienić pomoc domową, ale zostać z ulubionym biurem. Moi klienci zdeklarowali, że idą

ze mną. No, zobaczymy. Każdego z
osobna należało poinformować,
że zmieniam biuro, i że jak życzy
sobie, bym u niego nadal pracowała, to on też musi zmienić biuro.
Trochę młyn i zamieszanie, bo nie
jestem pewna, czy wszyscy o tym
pamiętają, a nie będę się jak głupia
co tydzień pytać każdego. Niektóre
babcie z kolei nie bardzo ogarniają,
o co w ogóle chodzi, zwłaszcza te,
które mówią dialektem i których w
związku z powyższym rozumiem (z
wzajemnością) tak średnio na jeża,
bo dopiero jestem w trakcie przyswajania dialektu, a niestety nie ma
szkoły uczącej „godać po tutejszym”.
Komplikowanie sobie i innym życia
to moja specjalność… Przekonam
się niedługo, co z tego mojego pomysłu wyniknęło i jak się jeździ tym
elektrycznym rowerem.
Wszyscy mówią mi, że powinnam
mieć prawo jazdy, bo dziś bez tego nie można żyć i w sumie prawie udało się im mnie przekonać.
Przypomnę jednak, że w tym tygodniu skończyłam 40 (słownie: czterdzieści) lat i ciągle żyję, a nawet dość
dobrze się mam, z czego wnioskuję,
że jednak bez umiejętności kierowania samochodem żyć się daje. Co
więcej, ma to sporo zalet. Dzięki jeżdżeniu wszędzie na rowerze, mimo
jakże zacnego wieku, ciągle mam
zgrabną pupę, świetną kondycję,
końskie zdrowie i jestem opalona
(w ogóle fajna jestem, piękna, mądra, skromna i tak dalej, ale to już z
rowerowaniem nie ma nic wspólnego – taka się po prostu urodziłam).
No, ale w sumie co mi szkodzi
sprawdzić, jak wygląda w Belgii
uzyskiwanie uprawnień do poruszania się po drogach samochodami?
Dowiedziałam się na przykład, że w
tym dziwnym kraju nie trzeba chodzić na kurs teorii. MOŻNA, ale nie
jest to obowiązkowe. Jak ktoś uznaje, że zna przepisy drogowe itd., to
idzie do punktu egzaminacyjnego
i mówi, że chce zdawać egzamin teoretyczny na prawo jazdy, płaci te
kilkanaście euro i zdaje. Uda się, to
można zapisywać się na kurs praktyczny, który też jest ciekawy, ale o
tym innym razem. Jak się nie uda
zdać dwa razy pod rząd, wtedy dopiero obowiązkowo trzeba zaliczyć
kurs teorii i próbować dalej. Dziwne,
ale to Belgia właśnie.
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Ja zapisałam się jednak na kurs
teorii, za który zapłaciłam 125€, bo
nawet jeśli znałabym tutejsze prawo
drogowe (wcale nie jest takie samo
jak w Polsce, dużo jest inniejszych
rzeczy, takich tam drobiazgów na
których się można wyłożyć na egzaminie jak złoto a i na drodze też – w
PL chodziłam kiedyś na kurs prawa
jazdy i egzamin nawet za pierwszym
razem zdałam, a takiej sklerozy jeszcze nie mam, by zapomnieć przez
10 lat) to jest przecież od cholery
nowego słownictwa, którego się muszę nauczyć, żeby mieć jakiekolwiek
szanse na zdanie egzaminu teoretycznego po niderlandzku.

przyszły pokój

Wybrałam sobie nawet świetny
moment – 1 czerwca właśnie zmieniły się zasady. No dobra, tego kursu było 3 dni (dwie soboty i jeden
wtorkowy wieczór po kilka godzin).
Nauczyłam się trochę nowych wyrazów, dowiedziałam się kilka ciekawostek drogowych, ale to cały
pikuś w sumie. Teraz próbuję w domu przyswoić słownictwo i materiał,
który tu jest na egzaminie, a pytania
w testach z książki, czy internetu są
dosyć dziwne. W każdym razie nie
ograniczają się one zdecydowanie
do krzyżówek i znaków, czy innych
tam podstawowych rzeczy drogowych, niektóre to rzekłabym dosyć
odjechane są. Ostatnio trafiłam
na takie: „Masz zamiar zwiedzać z
grupą 15 znajomych Antwerpię i
Mechelen. Jaki środek transportu
najlepiej wybrać? A. Auto B. Pociąg
C. Rower”.
Nie pytajcie mnie, czy na egzaminie są serio tego typu pytania, ale
skoro jest 50 pytań, to różne głupoty
można tam wcisnąć. Na każdą odpowiedź jest 15 sekund, czyli szału
nie ma, zwłaszcza jak mnie czasem
przeczytanie i ZROZUMIENIE py-
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tania (w sensie językowym) więcej
czasu zajmuje, o załapaniu sensu
(są pytania podchwytliwe tak samo
jak w PL) już nie mówię. Na dzień
dzisiejszy udaje mi się udzielić jakieś 30 prawidłowych odpowiedzi
na 50 (z czego niektóre po czasie),
gdy do zaliczenia egzaminu potrzeba minimum 41/50. Z czego wynika,
że jeszcze trochę trzeba poćwiczyć,
żeby mieć choćby małą szansę.
Kiedyś pewnie spróbuję zdać – egzamin wszak niedrogi jest. Póki co
cieszę się, ze zdobytej wiedzy, bo jednak są detale, których w PL nie znałam. Taki przykład fietsstraat, czyli
droga rowerowa.
Nie chodzi tu bynajmniej o ścieżkę
rowerową. Droga
rowerowa to zwykła droga, po której auta i motory
mogą jeździć, ale
z prędkością max
30km/h, przy
czym rowerzyści
są na tej drodze
królami – mogą
jeździć w obie strony, kierowcom aut
nie wolno ich wyprzedzać i zawsze
mają przed autami pierwszeństwo.
Taka droga jest
np. w Mechelen,
jest przy niej nasz ulubiony polski
sklep. Jak tam bywaliśmy, nie wiedziałam, o co chodzi z tą drogą, że
tyle tam rowerów wszelakiej maści
a rowerzyści jeżdżą, jak im się podoba i nikt na nich nie trąbi. Teraz
już wiem.
Tak właśnie wesoło i ciekawie mijają mi dni ostatnio,
a mój mąż tymczasem haruje jak dziki
osioł w robocie, a po
powrocie do domu
od razu wdrapuje
się na strych i zabiera się za piłowanie różnych desek,
wiercenie, wkręcanie, silikonowanie,
malowanie. Jako
się rzekło, postanowiliśmy poszerzyć
powierzchnię mieszkalną domu i przeprowadzić jedno
dziecko (sorry, jedną młodą kobietę)
na strych. Z rozważań teoretycznych
wyszło, że to się da

zrobić tanio i szybko, bo tylko tu parę desek przybić, tam rzucić farbę,
a tam coś poprawić. Zrobi się raz
dwa... miesiące? Mąż wnosi tam te
deski, listewki, dokupuje silikony,
wkręty, farby, a ja się zastanawiam,
ile tam się jeszcze zmieści? Nie, no
okej, już prawie skończone. Jak dobrze pójdzie, to jutro będzie wielka
przeprowadzka i podział majątku
wspólnego dziewcząt. Małżonek odwalił kawał dobrej roboty. Mówił, że
kompletnie nie zna się na stolarce,
a okazuje się, że własnymi rękami
bez żadnej pomocy (pardon, Młody
cały czas mu towarzyszył i pomagał) stworzył pokój jak marzenie.
Teraz się zastanawia, czy samemu
się tam nie przenieść… gdyby tylko
nie te wszystkie schody – komu by
się chciało tak wysoko codziennie
wspinać?
Czekamy tylko na lampę…
Zamówiłam przez Internet łóżko dla
Najstarszej oraz 2 lampy, a także
przy okazji gofrownico-opiekaczo-grill i teraz se czekam, i czekam i
czekam… Już nawet śmietanę w
sprayu do gofrów kupiłam (wyrzuciłam starą gofrownicę, bo oblazła
z farby i teraz żyjemy na bezgofrzu
– tragedia, jak to: w Belgii nie jeść
gofra raz w tygodniu – kupne, to nie
to).
Łóżko przyjechało z kurierem za 2
dni (tak jak było napisane na stronie) a druga paczka – umarł w butach – ostatniego maja minęło 10
dni. Napisałam maila, otrzymałam
przeprosiny i obietnicę „ponownego” wysłania w ciągu 4 dni roboczych, we wtorek będzie ten czwarty
dzień, bo jutro jest święto. W środę
będę dzwonić i pisać pozdrowienia
na FB i stronie sklepu z opiniami.

tata z synem przy pracy
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Opinie w necie chyba są skuteczniejsze niż jakiekolwiek maile czy telefony, ale może akurat mnie zaskoczą i
pojutrze przyjedzie kurier… Dobrze,
że łóżko przysłali.
Młode też mają swój udział w organizowaniu mi czasu. Pomysły – jak
wiecie – dzieciom nigdy się nie kończą, dzieci mają też zwyczaj pakować
się w różne kłopoty. Poczynania moich dzieci mogą przyprawić o zawał
serca. A to zgubią się w nocy na obcej wsi, a to wrócą z policją do domu,
a to do psychiatry je wysyłają, bo nie
robią tego co wszyscy (o tym będzie
osobny wpis), a to łamią palce na długiej
przerwie, a to wywalają się na rowerach
i ktoś obcy dzwoni, że
udzielił im pierwszej
pomocy, a to znowu
uciekają z domu (o
tym też będzie osobny
wpis – już jest prawie
gotowy, prawie).
Poza extremalnymi
przygodami jednak na
co dzień mają zwykłe
codzienne problemy,
które jednak wymagają zawsze trochę
uwagi z naszej strony
i poświęcenia choćby
kilku minut – a to trzeba przekonywać, że
szkoła jest fajna, a to
trzeba szkołę przekonywać, że z dzieckiem jest wszystko
w porządku i/lub że każdy ma chwile
słabości i lenistwa, a to trzeba dziecko przekonywać, że jak się czasem
coś w głowie nie mieści to lepiej jest
mieć to gdzieś, a to trzeba tłumaczyć,
dlaczego mycie, sprzątanie i temu
podobne niedorzeczne zachowania
są jednak mimo wszystko człowiekowi potrzebne do szczęścia, a to
trzeba liczyć do stu, zanim się zaproponuje zjedzenie kanapki zamiast
tego pysznego obiadu, nad którego
przyrządzeniem spędziło się trzy godziny, a nad którym ktoś inny kręci
nosem, a to znowu wspólne czytanie
– ja czytam Młodemu wieczorami,
a Młoda czyta dla mnie na głos po
niderlandzku (taki przypadkowy fajny pomysł nam się ostatnio urodził
i został). To ostatnie to w sumie nie
problemy żadne, a przyjemności,
które jednakowoż też gdzieś w harmonogramie dnia upchać koniecznie trzeba.
Nie samą robotą i kłopotami człowiek żyje. W życiu ważne jest też
wspólne spędzanie czasu z najbliższymi – czytanie, przytulanie, cału-

sy, wycieczki, zwykłe pogaduchy i
poważne rozmowy. Czasem zdarza
się tak utonąć w obowiązkach i problemach, że zapomina się o tym, co
jest równie ważne albo i ważniejsze,
o bliskości, o cieple domowego ogniska o które trzeba dbać odpowiednio
i pielęgnować, by nie zgasło ani nie
sfajczyło niczego. Bo wystarczy chwila nieuwagi…
Czasem życie mnie przerasta, czasem mam dość wszystkiego, a
czasem mam wrażenie, że próbuję
podskoczyć wyżej niż mogę, a czasem czuję się zwyczajnie cholernie
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nie korzystać z fejsbuka, nie czytać
żadnych książek, bo marnuję cenny
czas na te głupoty zamiast zajmować
się tym, czym powinnam, czyli być
porządną matką i żoną. Jednak czasem muszę się odstresować, zresetować, wyłączyć i zapomnieć o całym
świecie choć na chwilę, by nie zwariować od myślenia, kombinowania, martwienia się o wszystkich i
wszystko, o dziś, o jutro…
Na szczęście gorsze dni zdarzają się
tylko od czasu do czasu, poza tym
nadal jakimś cudem udaje mi się
zachować optymizm i poczucie humoru, bo problemów nie
brakuje nigdy. Co z jednym się człowiek upora,
to pojawi się pięć innych i
tak bez końca. Też tak macie? Ja czasem naprawdę
wymiękam.

Wszyscy tak mamy – ja,
mój mąż, dzieci (te duże)
– czasem chcielibyśmy
uciec przed światem,
schować się tak, by nas
nikt nigdy nie znalazł, by
nikt od nas nic więcej nie
chciał, nie prosił o nic i nic
nie wymagał, bo już więcej nie udźwigniemy na
swoich barkach. Czasem
wydaje się nam, że nikt
nas nie rozumie, nikt nas
nie kocha, nikomu tak na
ostatnie pociągnięcia pędzla prawdę na nas nie zależy,
każdy tylko od nas czegoś
zmęczona tymi wszystkimi nawar- chce i oczekuje, a tu żeby człowiek
stwiającymi się problemami i nic mi stanął na rzęsach to tym oczekiwasię nie chce, nawet oddychać i spać. niom nie sprosta.
W takich chwilach w domu panuje
ciężka atmosfera, bo złość, smutek, Z drugiej strony człowiek chce być
przygnębienie, niepokój, strach, ner- dla najbliższych oparciem, wsparwowość bardzo szybko się udzielają ciem, pomocą, szczęściem, słońinnym. Te emocje rozchodzą się po cem, przewodnikiem, opiekunem,
domu szybciej niż smród bąka-ci- ciepłem, przyjacielem, chce czuć się
chacza i tak samo zanieczyszczają potrzebny i doceniany, a tu często
atmosferę.
brakuje nam na to sił i zamiast wysłuchać, przytulić, pomóc, to drzemy
Mama jest w domu tą osobą, do któ- ryj, zajmujemy się sobą samym albo
rej wszyscy walą z najróżniejszymi przechodzimy obok nie zauważywproblemami i wszelakimi pytaniami. szy, że coś jest nie tak, że ktoś nas
Mama powinna wszystko wiedzieć, potrzebuje, albo że ktoś coś dla nas
gdzie co leży, gdzie kto się znajduje, zrobił...
po co tam poszedł i kiedy wróci, kto
ma co zadane i na kiedy, mama po- Trudno jest być mamą, trudno jest
winna być zawsze czujna, cierpliwa, być żoną, trudno jest być przyjacietroskliwa, wesoła, pomocna, odpo- lem, trudno być dobrym człowiewiedzialna, mama powinna pamię- kiem.
tać o wszystkich i o wszystkim.
Inne moje przemyślenia i obserwaCzasem sobie myślę, że żeby być cje poczynione na belgijskiej ziemi
dobrą mamą (i żoną) powinnam znajdziecie na blogu:
przede wszystkim na tym się skupić, belgianasznowydom.blogspot.be
nie chodzić na żadne kursy, nie za- i w dalszych numerach „Antwerpii
pisywać się do żadnych organizacji, po polsku”.
nie pisać żadnego debilnego bloga,
Magdalena B-P
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Wyszperane z sieci
10 najgorszych błędów wychowawczych
Dekalog
Każde dziecko jest inne – różni
je wrażliwość, aktywność i cechy
charakteru. W związku z tym może się okazać, że różne techniki
wychowawcze będą skuteczne. Z
drugiej jednak strony pewne błędy
wychowawcze powielamy i można
dostrzec podobne postawy rodzica
w odniesieniu do kolejnych dzieci,
co pozwala na wyciągnięcie wspólnych wniosków. Najczęściej popełniane przez rodziców błędy można
ująć w swoisty dekalog. Oto on.

niona i w żadnym razie krzywdząca.
Powinna zawierać informacje o tym,
co rzeczywiście jest jej przedmiotem
i co należy uczynić, aby naprawić
lub zmienić zachowanie budzące
zastrzeżenia. Krytyka musi być informacją i wskazówką.
Zbyt rzadkie wyrażanie emocji i
uczuć w stosunku do dziecka
Nie udawajmy, że nie odczuwamy
emocji, bo maluch łatwo się tego nauczy. Wiemy, że nie jest korzystne,
gdy wzbraniamy się przed wyraża-

Brak pochwał
Dużo łatwiej przychodzi nam
krytyka i zwracanie uwagi
na to, co dziecko zrobiło źle.
Starajmy się chwalić i podkreślać, że coś zrobiło świetnie. W każdej sytuacji można
dostrzec tę dobrą stronę i
uczynić z niej motywację do
poprawy zachowania, które u
dziecka nie do końca akceptujemy.
Brak wyraźnych granic
Chcemy, by życie było dla
naszych pociech łatwe i przyjemne. Uznajemy, że skoro
kochamy, to nie powinniśmy
zabraniać. Jesteśmy w stanie wiele znieść, tymczasem
młody człowiek traci szansę,
by nauczyć się szacunku dla
innych. Jeśli nie postawimy
granic, dziecko będzie miało
kłopoty w wielu innych społecznych sytuacjach.
Brak konsekwencji w działaniu
Gdy zabraniamy dziecku pewnych
zachowań, wyznaczamy granicę,
jednak gdy po chwili z tego rezygnujemy, dajemy sobą manipulować.
Ustalając zasady działania konsekwentnie je egzekwuj. Jeśli wiesz,
że masz trudność z ich utrzymaniem, nie przedstawiaj dziecku reguł. Warto dać dzieciom szansę, by
nauczyły się, że wspólnie ustalone
zasady są stałe, obowiązujące i nie
można ich dowolnie zmieniać. Jeśli
raz zrezygnujesz – dziecko wykorzysta tę sytuację w przyszłości.
Niewłaściwa krytyka
Krytyka jest potrzebna każdemu
człowiekowi, lecz musi być natychmiastowa i konkretna, nie zaś uogól-

Podważanie autorytetu drugiego
rodzica
Konieczne jest, aby opiekunowie
dziecka ustalili wspólny punkt widzenia w jego wychowaniu. Jeśli
rodzice rywalizują ze sobą, istnieje
niebezpieczeństwo, że zapracują
sobie na brak szacunku ze strony
dziecka. Gdy skłonni jesteśmy podważać autorytet innych dorosłych
(nauczycieli, sąsiada, dziadków),
młody człowiek uznając nasze postawy za wzorzec zacznie niewłaściwie
traktować innych.
Nadopiekuńczość lub brak
zainteresowania
To dwie skrajności, które
niosą niekorzystne konsekwencje dla wychowanków.
Doprowadzamy do braku samodzielności, bądź tracimy
kontakt z własnym dzieckiem,
które znajduje oparcie w grupach rówieśniczych. Dzieci
często poszukują zainteresowania i uwagi – problem pojawia się, jeśli znajdują je jedynie
w nieakceptowanych przez dorosłych miejscach i grupach.

Ograniczenie wspólnego spędzania czasu
Wspólne przeżywanie buduje
więzi między dzieckiem a rodzicem. Jeśli nie miałeś czasu w ciągu dnia na wspólne
zajęcia z własnym dzieckiem,
obejrzyj z nim jakiś program,
bajkę, poczytaj książkę, opowiedz historyjkę – wszystko
Źródło: www.mamazone.pl ma swoje znaczenie.
niem uczuć. Warto uczciwie ujawniać dziecku, co czujemy: trzeba
mówić, że jest kochane, że jest dla
nas najważniejsze na świecie. Ono
tego nie wie a priori. Tym samym
fundujesz maluchom lekcję, że można wyrażać własne uczucia i dzielić
się nimi z innymi.
Nie słuchamy
Dzieje się to z różnych przyczyn:
bo jesteśmy zajęci, bo „dziecko jest
tylko dzieckiem”, bo mamy problemy… Tymczasem jest to niezwykle
ważne, by pokazywać młodemu człowiekowi, że interesuje nas to, co ma
do powiedzenia. Jeśli nie słuchasz
swojego dziecka, pozwalasz, by kiełkowało w nim przekonanie, że nie
jest dla ciebie zbyt ważne.

Brak wsparcia i wstawiania się za
dzieckiem
Dziecko musi wiedzieć, że może na
ciebie liczyć, gdy spotyka się z niesprawiedliwością lub dzieje mu się
krzywda (nawet, jeśli wydaje ci się,
że problem, przed jakim stanęło, jest
mało znaczący). Musisz je chronić
i pokazać innym, że nie pozwolisz
na to, by ktokolwiek źle traktował
twoją latorośl.
Powszechnych błędów wychowawczych jest znacznie więcej, jednak
ważne, aby próbować je wychwycić
we własnym postępowaniu oraz starać się ich unikać.
KKZ/ ASO
dzieci.pl

Wystawa „Przebaczenie i pojed-

EXHIBITION

nanie: Kardynał Kominek – nieznany ojciec Europy”, jaka zostanie zainagurowana w Palais des
Beaux Arts (BOZAR) w Brukseli,

FORGIVENESS AND
RECONCILIATION

jest pierwszą od ponad 16 lat
wystawą poświęconą tematyce
polskiej w BOZAR i przedstawia
postać Bolesława Kominka, arcybiskupa Wrocławia, autora

Cardinal
Bolesław Kominek

Orędzia wysłanego w 1965 r.
przez polskich biskupów do ich
niemieckich

AN UNRECOGNIZED FATHER OF EUROPE

odpowiedników,

zawierającego słynne zdanie

www.expokominek.com

„przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

Ta

multimedialna

wystawa zawierająca również

09.06 > 30.07.2017

elementy edukacyjne przeznaczone dla dzieci została zbudo-

At

wana wokół trzech aktów: W cie-

Space

niu Hitlera: 1939–1945; W cieniu

Ravenstein Gallery

Stalina:
do

1945–1956;

pojednania:

Droga

1956–1974.

Wystawa będzie dostępna dla
RVB : 9 47 71
#092f47
CMYK : 97 76 46 45

publiczności w językach : pol-

RVB : 219 29 61
#db1d3d
CMYK : 7 100 78 1

skim, francuskim, angielskim,
niemieckim oraz niderlandzkim. W Brukseli wystawa czynna będzie od 9 czerwca do 30 lipca 2017 r. w Galerie
Ravenstien mieszczącej się w Mezzanine znajdującej się naprzeciwko głównego wejścia BOZAR, niedaleko
Dworca Centralnego w Brukseli.
Godziny otwarcia:
Wtorek-Niedziela 10.00–18.00
Czwartek 10.00-21.00
w Poniedziałek – nieczynne

Dojazd:
Dworzec kolejowy: Gare Centrale
Metro 1, przystanek: Gare Centrale
Bus: 65, 66, 63

WSTĘP DARMOWY
Wiecej informacji: Justyna Podrażka - Tel. 02 549 60 78 - Mail: marketing@tempora.be
http://tempora-expo.be/cardinal-kominek - http://www.expokominek.com/
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FC Nieuw Polonia Antwerpen
– wiadomości sportowe
Kolejny udany sezon piłkarski za
nami. Nasze drużyny brały czynny
udział w różnych turniejach, zdobywając kolejne puchary. Jeszcze
raz serdecznie wszystkim gratulujemy!
Nowy 2017/2018 sezon zaczniemy z
6 drużynami młodzieżowymi oraz
drużyną Senioren. W skrócie przedstawiamy roczniki poszczególnych
drużyn, które będą obowiązywały w
nowym sezonie:
• PUPILLEN 2, roczniki 2012, 2011
• PUPILLEN 1, roczniki 2010, 2009
• MINI MINIEMEN, roczniki 2008,
2007
• MINIEMEN, roczniki 2006, 2005
• CADETTEN, roczniki 2004, 2003
• SCHOLIEREN, roczniki 2002,
2001
• SENIOREN, roczniki od 1997 do
1984
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych, którzy lubią
grać w piłkę nożną i chcieliby dumnie reprezentować nasz klub.
Zapisy prowadzą:
• Koordynator Krzysztof Jankowski,
tel. 0484.67.92.39 – drużyny dziecięce i młodzieżowe
• Trener Jarosław Żochowski, tel.
0485.42.75.05 – drużyna Senioren
Treningi przed nowym sezonem rozpoczniemy około 21 sierpnia.
Przed nami są jeszcze rozgrywki
pucharowe rozpoczynające nowy
sezon.

Drużyny, które wezmą udział w walce o Puchar, to:
• Mini miniemen, w sobotę 2 września o godzinie 12:15 z drużyną Ik
Dien
• Miniemen, w sobotę 2 września o
godzinie 12:00 z drużyną Seja
• Cadetten, w sobotę 2 września o
godzinie 13:30 z drużyną Koningshof
• Senioren, w niedzielę 27 sierpnia
o godzinie 15:00 z drużyną Bart
O szczegółach związanych z tymi
rozgrywkami będziemy na bieżąco
informować poszczególne drużyny

na naszej stronce na Facebooku.
Wszystkim naszym graczom oraz
trenerom serdecznie dziękujemy
za zaangażowanie i życzymy wspaniałych wakacji.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na naszą stronkę na
Facebook-u:
https://www.facebook.com/
pages/FC-Nieuw-PoloniaAntwerpen/189349831250917
Opr. IwO.
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Gorsze samopoczucie?
Jest na to sposób!
Masz zły humor, brakuje Ci
motywacji, czujesz się źle?
Każdy z nas ma takie chwile
od czasu do czasu. Może być
bardzo wiele powodów złego
samopoczucia, jednak nie o
tym będę tutaj pisać. Nie interesują nas powody, lecz rozwiązania. Co możemy zrobić,
aby nienajlepszy humor przeminął, aby poczuć się lepiej?
Oto kilka według mnie najskuteczniejszych sposobów:
1. Zrób listę. Czasami mamy w
głowie natłok myśli, który nas
przerasta. Mogą to być jakieś
problemy, które pozostając bez
rozwiązania nakładają się na
siebie. Najlepszym sposobem aby
sobie z nimi poradzić jest zrobienie
listy. Weź kartkę i długopis, a następnie wypisz w punktach wszystko co Ci chodzi po głowie. Wypisz
wszystkie możliwe powody Twojego
gorszego samopoczucia. Da Ci to
wielką ulgę i poczucie kontroli nad
sytuacją. Tworzenie listy samo w sobie jest dobrym sposobem na lepsze
samopoczucie, a także najlepszym
punktem startowym do pracy nad
rzeczami, które tam wypisałeś.
2. Działaj. Skoro masz już listę, zastanów się, co możesz zrobić z tymi
rzeczami, które powodują, że nie
czujesz się najlepiej. Jeśli jest to jakaś nieprzyjemna sytuacja, poszukaj
w niej jakichś pozytywnych aspektów. Jeśli ktoś Ci sprawił przykrość,
zastanów się, jakie pozytywne intencje mogła mieć ta osoba. Jeśli jest
to jakieś zadanie, które Cię przera-

Źródło: www.5krokowdozdrowia.pl

6. Zrób coś dla kogoś.
Pomóż bliskiej osobie rozwiązać jakiś problem, porozmawiaj z kimś. Spraw
komuś niespodziankę
lub powiedz komplement.
Fakt sprawienia przyjemności drugiej osobie poprawi samopoczucie zarówno jej, jak i Tobie!
7. Uśmiechnij się.
Zazwyczaj uśmiechamy
się gdy czujemy się świetnie. Co ciekawe, działa to
również w drugą stronę!
Mózg nie reaguje obojętŹródło: nowawwielkimmiescie.blogspot.be nie na grymas powstały
przez napięcie odpowiedsta - podziel je na mniejsze części, i nich mięśni twarzy, nazywany przez
zajmij się nimi. Mniejsze kawałki są nas uśmiechem. Gdy się uśmieznacznie łatwiejsze do ugryzienia, a chamy, mózg wytwarza endorfiny.
sam fakt rozpoczęcia pracy podnie- Przyjemne emocje są bardzo silnie
sie Cię na duchu.
połączone z uśmiechaniem się.
Więc nawet jeśli wydaje Ci się to
3. Wyjdź z domu. Czasem samo nieadekwatne do sytuacji, uśmiechsiedzenie w domu jest powodem nij się kilka razy. A potem jeszcze
złego samopoczucia. Czasem, gdy parę razy!
masz jakiś problem na głowie, pozostawanie w swoich czterech kątach
uniemożliwia Ci jego rozwiązanie.
Wyjdź na spacer na świeże powietrze a zobaczysz, jak wiele może się
zmienić. Zyskasz nowe spojrzenie
na niektóre sprawy, odprężysz się.
Udaj się w miejsce, gdzie jeszcze
nigdy nie byłeś i z zaciekawieniem
oglądaj otoczenie.
4. Włącz optymistyczną muzykę.
Mając średni humor zawsze chce
się słuchać smutnej muzyki. Na początku przyjemniej jej się słucha ze
względu na dopasowanie
do naszego nastroju, jednak ona nam go nie poprawi. Zamiast tego włącz
muzykę, której słuchasz,
jak jesteś wesoły. Po kilku
piosenkach zobaczysz, że
czujesz się znaczenie lepiej.
5. Poćwicz. Ruch fizyczny
to jeden z najlepszych sposobów na lepsze samopoczucie. Dlaczego? Ćwicząc,
Twój mózg wydziela endorfiny, czyli hormony
szczęścia. Wystarczy 20
minut ćwiczeń i Twoje samopoczucie będzie dużo
dużo lepsze!

Michał Pasterski jest założycielem
Life Architect, Planets i Fundacji
Świadomej Edukacji. Na co dzień
pracuje jako coach i trener rozwoju osobistego.
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz
edukacji. Uwielbia słowo pisane. Jest autorem 700-stronicowej
książki “Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z
najpopularniejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego
i edukacji Michalpasterski.pl. W
ciągu ostatnich 8 lat napisał ponad
400 artykułów, które czyta więcej
niż milion osób rocznie.
Jego celem jest zmiana systemu
edukacji na świecie poprzez tworzenie alternatywnych metod i narzędzi edukacyjnych.

40

Antwerpia po polsku

lipiec-sierpień 2017

Sposoby na udane wakacje
Nadszedł lipiec, a wraz z nim gigantyczne zmęczenie. Ukończyliśmy
szkoły językowe, kursy zawodowe,
szkolenia, dokształcania, pomogliśmy dzieciom dobrnąć do końca
roku szkolnego. I ciągniemy tak
wszyscy na ostatnim dechu powtarzając jak mantrę magiczne
słowa „byle do wakacji”. No i mamy upragnione wakacje:)
Teraz już pozostaje nam jedynie zastanowić się jak by tu wypocząć aby
poczuć się wypoczętym, zrelaksowanym i przygotowanym na następną
porcję wrześniowych wyzwań. Bo
sprawa odpoczynku w teorii banalnie prosta w praktyce już wcale taka
prosta nie jest. A w każdym razie nie
dla każdego. Znacie Państwo tych
nieszczęśliwców, którzy nie potrafią odpoczywać i którzy po urlopie
przychodzą dokładnie tak samo
zmęczeni jak przed nim? Ja też takich znam. Bo jak się okazuje nawet
odpoczywać należy z głową. A z głową to znaczy w taki sposób, który w
jak największym stopniu zaspokoi
nasze potrzeby i sprawi, że do pracy oraz codziennych obowiązków
powrócimy z pełną energią i zaangażowaniem.

Źródło: www.czarodziejskieliny.pl

Przedstawiam poniżej kilka wskazówek, które pomogą nam wypocząć i zregenerować siły:
1. Zabrzmi to dla niektórych nieco
humorystycznie, ale postarajmy się
przed samymi wakacjami mieć choć
chwilę wolnego, aby nie wyjeżdżać
na urlop na ostatnich rzęsach, bo porządki w domu, domykanie spraw
służbowych, rozliczenie podatku,
remont kuchni, wizyta z psem u
weterynarza i ostatnie zakupy wakacyjnej garderoby. Gdy wyruszymy

Źródło: www.fozik.pl

na wakacje tak potwornie zmęczeni
i znerwicowani to może się okazać,
że z tego właśnie przemęczenia nie
będziemy spali na urlopie przez
pierwszych pięć nocy, a oferta ciekawej wycieczki zaproponowanej
przez hotel będzie nas napawała
głębokim strachem i wstrętem, bo
zwyczajnie nie będziemy
mieli na nią ani ochoty
ani siły.
2. Nie wszyscy z nas
mogą sobie pozwolić na
powiedzmy miesięczne
błogie lenistwo, ale jeśli
tylko jest to możliwe postarajmy się za jednym
razem wziąć jak najwięcej wolnego (najlepiej
trzy tygodnie). Przez
pierwsze dwa, trzy dni
nasz organizm zwalnia
tempo i tak
naprawdę
dopiero po
tym czasie
zaczynamy
odpoczywać i czerpać
przyjemność z urlopu.

przez zbyt konkretne oczekiwania
i mocno wyidealizowane marzenia
odnośnie naszego wypoczynku.
Czasami rzeczy najprostsze jak
spędzenie czasu nad jeziorem, czy
w lesie, dają nam najwięcej radości
i wytchnienia. Warto o tym pamiętać zastanawiając się nad bardzo
drogimi i eleganckimi wakacjami
w bardzo drogim i eleganckim hotelu, który będziemy spłacać przez
kolejny rok.
5. Jeśli tylko mamy taką możliwość
jedźmy wakacje z osobami, które spędzają wolny czas w sposób
podobny do naszego. Omówmy z
nimi wcześniej jaką mamy wizję
wspólnych wakacji. Ciężko będzie
się bowiem dogadać miłośnikom
hucznych imprez i dyskotek z miłośnikami obcowania z literaturą
piękną nad brzegiem oceanu.

3. Planując wyjazd zastanówmy się najpierw nad
tym co chcemy w czasie
tego wyjazdu robić, w jaki sposób chcielibyśmy
wypocząć, a dopiero potem pomyślmy nad kierunkiem podróży.
4. Starajmy się nie popsuć sobie urlopu po-

Źródło: www.timtraining.pl
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aby było to możliwe to musimy naszemu umysłowi także dać urlop i
nie wystawiać go na ciężką intelektualno - emocjonalną pracę.

Źródło: www.timtraining.pl

6. Przestawmy się z trybu zadaniowego i bardzo konkretnego na tryb
spontaniczny i nastawiony na „tu i
teraz”. Taki tryb pozwoli nam nieco
zwolnić i oderwać się od rzeczywistości. Starajmy się robić spontanicznie
to, co sprawia nam przyjemność i
radość.
7. Ograniczmy korzystanie z telefonu i komputera do absolutnego
minimum. Nasza głowa nie odpocznie jeśli będzie bombardowana
przez wiecznie dzwoniące telefony,
przeglądanie Internetu, Facebooka
i wstawianie na Instagramie niekończącej się fotorelacji z naszego
życia. Jeśli tylko się da spróbujmy
na okres urlopu całkowicie odciąć
się od wirtualnego świata. Ten świat
jest tyleż kolorowy, atrakcyjny i pasjonujący, co męczący nasz umysł
do granic możliwości.
8. Urlop to nie jest też najlepszy czas
na głębokie przemyślenia dotyczące naszego życia, rozwiązywanie
życiowych dylematów i rodzinnych
dramatów. To wszystko z pewnością
uda nam się zrobić po urlopie. Ale

9. Jeśli w spędzaniu wolnego czasu
cenimy sobie swobodę, spontaniczność i luz nie wybierajmy zorganizowanego wyjazdu i odwrotnie.
Wakacje wbrew naszej naturze z
pewnością nie spełnią naszych oczekiwań i mogą sprawić, że wrócimy
nie wypoczęci, ale za to jeszcze bardziej poirytowani.
10. Zwiedzanie miast tętniących życiem, pełnych turystów i miejskich
atrakcji w okresie letnim stanowi
świetny pomysł na weekendowe
wypady. W przypadku jednak dłuższych wakacji starajmy się wybierać
miejsca, które ułatwią nam kontakt
z przyrodą i naturą.
11. Pamiętajmy, że po przyjeździe z
wakacji także potrzebujemy chwili na pourlopowe
zaaklimatyzowanie się. Jeśli tylko
możemy sobie na
to pozwolić to nie
gnajmy do pracy
prosto z lotniska
czy autokaru.
Przestawienie się
na codzienny tryb
funkcjonowania
również wymaga
odrobiny czasu.
Stopniowy powrót
do obowiązków
sprawi też, że waka-
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cyjne wspomnienia zostaną z nami
dłużej.
12. Aby jak najpełniej wykorzystać
radość wolnego czasu i pięknej pogody bądźmy „tu i teraz”. Posmakujmy
wolności, słońca i energii którą niesie wakacyjny czas.
Pamiętajmy, że to od nas i od naszego podejścia zależy to czy nasz urlop
będzie udany. I wcale nie musimy
na niego wydać fortuny. Udane wakacje mamy wtedy, gdy jesteśmy na
tyle elastyczni by nasze plany i marzenia dostosować do panujących
warunków, kiedy jesteśmy mentalnie i psychicznie wyluzowani i kiedy
potrafimy żyć i delektować się obecną chwilą. Cieszmy się zatem piękną
pogodą, słońcem, wodą, widokiem
z tarasu, dobrą książką i kolacją z
przyjaciółmi. Idealne wakacje są bowiem w naszej głowie.
Aleksandra Szewczyk, psycholog
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„Magia sprzątania” po japońsku
Żyjesz w przestrzeni
pełnej chaosu? Nie
radzisz sobie z otaczającym cię bałaganem,
którego nie potrafisz
opanować? Japonka
Marie Kondo znalazła na to sposób.
Opracowała metodę
pozwalającą na uporządkowanie najbliższego otoczenia, zmianę podejścia do życia i
sposobu myślenia oraz
skuteczną zmianę nawyków.
Źródło: www.podrozejaponia.blogspot.be
W książce zatytułoMarie Kondo i jej metoda
wanej „Magia sprzątania”, znanej Jak sama opowiada, sprzątanie topod japońskim tytułem „Jinsei warzyszy jej od najmłodszych lat.
ga tokimeku katazuke no maho”, Nie tylko sprzątanie ale i segregoMarie Kondo przekonuje, że nasze wanie, porządkowanie, zwijanie,
szczęście zależy przede wszystkim rolowanie, układanie i wyrzucanie.
od tego, jak mieszkamy, jakie przed- Będąc wieloletnim ekspertem w tej
mioty nas otaczają, czy jesteśmy z dziedzinie Marie Kondo opracowała
nimi związani, czy obcowanie z nimi proces sprzątania, który ma pomóc
sprawia nam przyjemność, czy też skutecznie rozstać się z naszymi
nasze życie upływa w zagraconej rzeczami bez żalu i sentymentów.
przestrzeni i chaosie. Na odgruzo- Chodzi o to, że „radykalna reorgawanie tej przestrzeni i tym samym nizacja domu przekłada się na rewonaszego życia Japonka poleca swoja lucyjną zmianę stylu życia i perspekautorską metodę zwaną KonMari. tywy na przyszłość. Pozwala zmienić
Uczy w niej porządku i radzi, jak życie”.
zrobić go raz, a dobrze, tak, by nigdy więcej bałagan nie wrócił do Według Marie Kondo problem z
naszego domu. W przedmowie do utrzymywaniem porządku polega
swojej książki napisała: „Zacznij od na tym, że chociaż rodzice już od
wyrzucania rzeczy. Następnie sta- najmłodszych lat życia swoich dzieci
rannie zaaranżuj swoją przestrzeń. wymagają od nich utrzymywania poWszystko to powinno odbyć się za rządku, nigdy świadomie nie nauczyjednym razem. Jeżeli przyjmiesz ta- li ich sprzątania, a co za tym idzie,
ką strategię, nigdy już nie wrócisz do utrzymywania porządku. Dorośli
bałaganu” (...) „Bo bałaganiarstwo nie są świadomi tego, że to, jak się
nie jest związane z brakiem czasu, mieszka i jakimi przedmiotami się
nie jest też dziedziczne. To błędne otacza, jest tak samo ważne jak odprzekonanie o porządku. W otocze- żywianie i ubieranie się. Dlatego
niu i w życiu”.
też nie mając tej wiedzy, nie mogli
przekazać jej swoim
dzieciom. Żeby to
uporządkować potrzebne są konkretne
działania, wcześniej
odpowiednio zaplanowane, które dokładnie określają co
i w jakiej kolejności
należy zrobić, żeby
wokół nas i w nas
zapanował porządek.

Źródło: dom.wp.pl

Marie Kondo pokazuje, jak pozbyć się
tego co zbędne i żyć
z tym, co jest dla nas
niezbędne. Uczy, jak
przechowywać rze-

czy i przedmioty, jak
pożegnać się z tymi
niepotrzebnymi i jak
uczynić to bez żalu i
poczucia winy. I nie
chodzi o tutaj o popularną metodę segregacji polegającą na tym,
że jeżeli danego ubrania nie założyliśmy w
ciągu ostatniego roku,
to jest to rzecz zbędna.
Japonka twierdzi, że
jedyną zasadą, jaką
powinniśmy się kierować przy reorganizacji naszego otoczenia, są nasze uczucia.
W związku z tym powinniśmy wyeliminować ze swojego otoczenia
wszystkie rzeczy, których posiadanie i używanie nie sprawia nam radości. Powinniśmy otaczać się tylko
i wyłącznie przedmiotami, które nas
cieszą. Tych, które nie spełniają powyższego kryterium trzeba natychmiast się pozbyć. Wyrzucić je bez
litości.
Po kolei
Według zaleceń Marie porządkowanie to zajęcie się każdym pojedynczym przedmiotem i podjęcie decyzji co z nim zrobić. Bardzo ważne
jest sprzątanie według konkretnych
kategorii, ponieważ różne grupy
przedmiotów mają odpowiedni stopień trudności. O wiele łatwiej jest
nam pozbywać się ubrań, niż prezentów i pamiątek z przeszłości do
których mamy sentyment.
Porządki zaczynamy od wyłożenia
wszystkich rzeczy z każdej kategorii na środek pokoju. Dopiero wtedy
będziemy w stanie ocenić, z czym
przyjdzie się nam zmierzyć, jak dużą
ilość rzeczy mamy w domu. Każdy
„obiekt”, nieważne czy to będzie
ubranie, talerz, książka czy otrzymany od kogoś prezent, powinniśmy
wziąć do ręki i zdecydować czy jest
nam potrzebny, czy obcowanie z
nim sprawia nam przyjemność, czy
też nie, czy trzeba go naprawić, czy
nie, czy jest zdatny do użytku czy nie.
I co najważniejsze – podchodzić do
tych działań bez emocji.
Kluczowa jest właściwa kolejność.
Na pierwszy rzut idzie to, co najłatwiejsze, czyli ubrania. W następnej
kolejności: książki, papiery i dokumenty, płyty, kosmetyki i kuchenne akcesoria. Potem zajmujemy się
„drobiazgami” zalegającymi półki i
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szafy, z którymi nie wiemy co zrobić. Na koniec zostawiamy rzeczy o
wartości sentymentalnej, bo wyrzucanie przedmiotów z którymi ciężko
się rozstać jest zadaniem trudnym i
wyjątkowo niewdzięcznym.
Jak się do tego zabrać?
Zaczynamy od ubrań. Gromadzimy
je wszystkie w jednym miejscu i
przyglądamy się każdej rzeczy z
osobna. Obiektywnie i bez emocji.
Marie Kondo radzi, żeby każdą z
oglądanych rzeczy przejrzeć pod
kątem nastawienia do niej. Ubrania,
których nie nosimy, trzeba wyrzucić
bez względu na to, jak jesteśmy z nimi związani, od kogo je dostaliśmy i
ile za nie zapłaciliśmy. I co ciekawe
– Japonka twierdzi, że należy się ich
pozbyć z odpowiednim szacunkiem
– podziękować każdej rzeczy za to,
że przez tyle lat była z nami i wyrazić
żal z powodu rozstania.

Źródło: www.podrozejaponia.blogspot.be

Po zakończeniu pierwszego etapu
porządkowania ze zdziwieniem zauważymy, że zgromadziliśmy dużą
ilość ubrań i znaczna ich część rzeczywiście jest nam niepotrzebna.
Zostały nam tylko te, które lubimy,
nosimy, i w których czujemy się dobrze. Na dodatek zyskaliśmy sporo
wolnego miejsca. Jak je zagospodarować? Przede wszystkim umiejętnie wypełnić te puste miejsca.
Postępując dalej według metody
KonMari należy odpowiednio zwijać
ubrania i ustawić je pionowo w szufladach, nie zaś kłaść na płasko. Nie
będą się wzajemnie zasłaniać, nie
będą pogniecione, za to będą łatwiej
dostępne i zajmą mniej miejsca.
Kolejnym etapem zmiany naszych
nawyków jest rozprawienie się z
dokumentami i papierami. Można
je znaleźć wszędzie. W szufladach,
na półkach, w pudełkach, czy w szafie. Po wyrzuceniu wszystkiego na
środek okaże się, że mamy w domu
stare czasopisma o których istnieniu

zdążyliśmy już zapomnieć, tony niepotrzebnych papierów, w tym nieaktualne rachunki.
Tak samo rozprawiamy się z płytami, pojemniczkami zalegającymi
kuchenne półki, starymi garnkami,
przypalonymi patelniami, zbyt dużą ilością kuchennych akcesoriów
i rzeczami z łazienkowych szafek.
Wszystko, co niepotrzebne, ląduje
w workach na śmieci. I dopiero wtedy zobaczymy, jak dużą ilość niepotrzebnych rzeczy chomikowaliśmy
w domu.
Ale najgorsze przed nami.
Czas na książki i przedmioty o wartości sentymentalnej. Z książkami
bywa trudno, bo każdy kto je posiada, jest do nich przywiązany w
szczególny sposób. Trzeba znaleźć
w sobie dużo siły i dobrej woli, żeby zrobić porządek w tej kategorii.
Z pewnością część z książek oceniamy jako niezbyt
interesujące, niektóre z
nich zakupiliśmy bo były
na topie, jeszcze innych po
prostu nie lubimy. I właśnie w taki sposób należy
je posegregować.
Z pamiątkami, które darzymy sentymentem, też
nie jest łatwo. Każda z nich
ma dla nas jakąś wartość,
każda przypomina nam
przeszłość i opowiada jakąś historię. Ale… nie musimy trzymać wszystkich
rysunków naszego dziecka, wystarczy kilka z nich. Muszelki
znad morza też niekoniecznie. Po
segregacji, co będzie niełatwe, najlepiej zostawione pamiątki włożyć
do tekturowego pudełka i schować.
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dom jednorazowo i skutecznie.
Sprzątamy kategoriami przedmiotów, a nie ich położeniem, bo zbierając je z różnych zakątków mieszkania, z różnych szuflad czy półek,
jesteśmy w stanie uświadomić sobie,
jak wiele ich posiadamy. Kiedy pozbędziemy się wszystkich rzeczy,
których posiadanie nie daje nam
radości, nasze życie ulegnie zmianie
i odnowie, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu życiowej energii i
pewności siebie.
„Porządkując swój dom i zmniejszając stan posiadania, zobaczysz,
jakie są Twoje rzeczywiste wartości
i co się dla ciebie liczy w życiu. Nie
skupiaj się na redukowaniu czy
skutecznych metodach magazynowania. Skoncentruj się na dokonaniu wyboru rzeczy, które przynoszą
ci radość i zbliżają do wymarzonego
stylu życia”.
Japonka, która dzięki sprzątaniu stała się milionerką, prowadzi programy telewizyjne oraz kursy grupowe
i indywidualne, założyła szkołę dla
zwykłych kursantów oraz trenerów,
którzy rozpowszechniają jej niezwykłą metodę na utrzymanie porządku. Na lekcje czeka się miesiącami,
a chętnych jednak nie brakuje. Ta
technika sprzątania została doceniona na całym świecie, jej poradniki o
sprzątaniu przetłumaczono na ponad 40 języków i sprzedano w ponad
6 milionach egzemplarzy. Chyba coś
w tym jest…
Aleksandra Dobiecka
Źródła:
www.podrozejaponia.blogspot.be
www.dom.wp.pl
www.designyourlife.pl

Kiedy skończymy
sprzątanie metodą
KonMari, okaże się,
że przez lata nagromadziliśmy w domu niewyobrażalną
ilość niepotrzebnych
rzeczy. Po takim totalnym uprzątnięciu
naszej życiowej przestrzeni nasze mieszkanie stanie się bardziej przejrzyste.
Metoda Marie Kondo
jest dosyć radykalnym sposobem na
porządek, bo nakazuje rozprawić się z
bałaganem raz a dobrze. Sprzątamy nasz

Źródło: www.podrozejaponia.blogspot.be
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Czy cele są nam potrzebne?
Planowanie to jedna z nieodłącznych czynności towarzyszących
nam w życiu. Planujemy co zrobimy na obiad, w co ubrać dziecko
do szkoły, czy gdzie pojedziemy na
wakacje. Im mniej czasu poświęcamy by coś zrobić, tym szybciej o
tym zapominamy.
Więc jak jest z głębszymi celami
w naszym życiu? Dlaczego cele są
ważne?
Czy kojarzysz obraz tresera lwów,
który w ręku ma taboret skierowany nogami do zwierzęcia? Jest to
dziwna „broń” biorąc pod uwagę,
że bestia potrzebowałaby jednego
machnięcia łapą, by go połamać.
Oczywiście ta „śmiertelna broń”
może nie spełnić swojej roli, dlatego w drugiej ręce znajduje się bicz,
a przy pasie jest pistolet. Czemu taka
kolejność? Według Johna Maxwella
autora książek łącznie sprzedanych
w ponad 10-ciu milionach egzemplarzy na całym świecie, odpowiedź
brzmi interesująco. Gdy lew widzi
cztery nogi stołu, próbuje skupić się
jednocześnie na wszystkich i traci
orientację, przez co staję się potulny. Czy jest to prawdą dowiemy się
dopiero, gdy zostaniemy treserem,
bo są to tajemnice przeznaczone dla
nich. Biorąc pod uwagę, że zwykłego kota domowego ciężko nauczyć
jakiejkolwiek sztuczki, to stworzenie
kilka razy większe najprawdopodobniej stwarza proporcjonalne problemy. Jak się to ma do celów? Gdy nie
mamy jasno sprecyzowanego celu,
łatwo jest zboczyć z drogi. Można porównać to do jazdy autem, wiedząc
dokąd jedziemy, nawet zbaczając z
trasy bierzemy mapę i jedziemy objazdem. Gdy nastąpi awaria, wzywamy pomoc drogową i możemy użyć
innego środka transportu. Koniec
końców docieramy do celu.

Źródło: www.lifefactory.pl

Tak jest z naszym życiem, często wydaje nam się, że plan w naszej głowie
wystarczy, ale czy można tak nazwać
coś, gdy zmienia się co chwilę?
Oto pięć zasad wg metody SMART,
który cel powinien zawierać.
• S - Sprecyzowany, czyli trzeba
jasno wiedzieć czego chcemy, nie
może tu być miejsca na dowolność
interpretacji. Stwierdzeniu, że chcę
schudnąć, albo chcę zarabiać więcej
brakuje precyzji. Schudnąć można
o 200g, a zarabiać więcej o całe 5
złotych.
• M - Mierzalny, czyli abyśmy mieli
jasność, że go osiągnęliśmy. Chcę
ważyć 60kg, albo chcę zarabiać 3000
euro. W takim przypadku, będziemy
mogli odmierzać ile pozostało nam
do zrealizowania.
• A - Atrakcyjny, nasz cel powinien
wzbudzać takie emocje by popychał
nas do działania. Powinien stanowić wyzwanie i gdy go osiągniemy
wymierne korzyści. Najważniejsze
pytanie w tej kwestii to, „Po co chcę
go realizować?”.
• R - Realistyczny, czyli czy
jest możliwy do zrealizowania, innymi słowy, czy mamy
wystarczająco siły i czasu
by podołać wyzwaniu. Żeby
schudnąć będziemy potrzebowali regularnych ćwiczeń
i odpowiedniej diety, a zarabianie trzech tysięcy euro
wymagać będzie podnoszenia
kwalifikacji, lub odpowiednich inwestycji.
• T - Terminowy, czyli z datą
do której chcemy zrealizować
cel, pozwala to nam na zmobilizowanie się do działania.
Gdy ważymy 100kg i ustala-

my, że za 2 miesiące będziemy ważyć 60kg jest to fizycznie nierealne.
Dlatego ważne jest aby zrównoważyć
datę, zbyt odległa wprowadzi nas w
stan „Mam jeszcze czas, zrobię to
później”, zbyt krótka może skutkować poddaniem się, bo nie ma wyników jakie ustaliliśmy w głowie.
Monotematyczne myślenie, jest
w tym przypadku kluczem. Chcąc
złapać kilka srok za ogon, może okazać się, że wszystkie nam uciekną.
Łapiąc je po kolei, z odpowiednią
determinacją złapiemy wszystkie.
Często zgadzamy się na chwilowy
DYSKOMFORT, dla późniejszego
KOMFORTU, ale lepsze to niż czuć
chwilowy KOMFORT, a później jedyne co nam będzie towarzyszyć to
DYSKOMFORT
Adam Gutowski
Instagram gutowski.adam
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„Czy alkoholizm musi być
przekleństwem”
Cz.1 Bestia

Szanowni Państwo, na łamach
„Antwerpii po polsku”, specjalnie
dla Was, rozpoczynam publikację mojej książki pt.: „Czy alkoholizm musi być przekleństwem”
Cz.1. BESTIA. Omijam spis treści,
wstęp, i rozpoczynam prezentację od
„Wprowadzenia”:
„Organizatorzy Polonijnych Dni
Skupienia, liderzy Środowiska
Trzeźwiejących Rodzin z Antwerpii
poprosili mnie o poprowadzenie
wykładów i warsztatów podczas
dni skupienia w carlsberskim
Marianum. Przeżywali równocześnie troskę i niepokój, gdyż – z jednej
strony – na mitingach AA pojawiło
się w ostatnich miesiącach wielu
nowych, młodych alkoholików, a
nie było dla nich w zasadzie żadnej
oferty terapeutycznej, podczas gdy
– z drugiej strony – „starzy”, wydawałoby się trzeźwiejący alkoholicy,
zapijali. Moje wystąpienie miało
zatem zawierać treści dotyczące alkoholizmu, wypowiedziane prosto,
klarownie, bez zbędnych i skomplikowanych psychologicznych wywodów.
Zaproponowano temat: „Czy alkoholizm musi być przekleństwem?”.
Przemyślałam go i wpadłam na pomysł, leżący u podstaw tamtych wykładów i niniejszej książki. Wyszłam
od tego, że nieleczony alkoholizm
jest zawsze dla człowieka przekleństwem. Wyobraziłam sobie alkoholizm jako straszną bestię, potwora,
który karmiąc się alkoholem, rośnie
w siłę i stopniowo zabija człowieka. Bestia jest więc odpowiednim
symbolem choroby alkoholowej.
Pomyślałam, że warto zastosować
symbolikę zarówno do choroby alkoholowej, jak i do procesu trzeźwienia.
Alkoholizm jest Przekleństwem,
ale w niektórych sytuacjach także
Błogosławieństwem. Jest koszmarem człowieka, gdy Bestia zostaje
obudzona i nie daje się jej okiełznać. Może być Aniołem, Upragnioną
Pięknością, gdy Bestia pozostaje
uśpiona. Wtedy alkoholik może
konstruktywnie czerpać z faktu istnienia Bestii i z doświadczania jej
ukrytej obecności. To jeden z wielu
związanych z chorobą alkoholową
paradoksów: fakt istnienia śmiertel-

nego wroga, jakim jest Bestia, ma
pozytywne konsekwencje, o ile da
się uśpić Bestię i czerpać z tego siłę.

„Wszyscy kiedyś przestaną pić, nielicznym udaje się to za życia”.
O tym jest ta książeczka. Zapraszam.

W takie ujęcie dobrze wpisują się
słowa dr. Woronowicza: „Alkoholik,
kiedy zdrowieje, jest zdrowszym
człowiekiem, niż był, zanim zachorował”. Okazuje się, że w działaniu
alkoholizmu można doszukać się
swoistej logiki. Jeżeli go nie leczysz
i pijesz dalej, to coraz bardziej cierpisz, chorujesz i dążysz do uczynienia ze swojego życia piekła. Jeśli

PRZEKLEŃSTWO
TEZA: Alkoholizm nieleczony zawsze jest przekleństwem

zaś przestajesz pić, to nabierasz
sił, zdrowiejesz i doświadczasz cudu dobrego życia – błogosławieństwa. Alkoholizm jest zatem jak
kij, co ma dwa końce, jak tkanina,
która ma swoją prawą i lewą stronę, czy wreszcie jak moneta, która
posiada swój awers i rewers – nie
ma drugiej strony bez pierwszej i
na odwrót. Ma Janusowe oblicze:
jest Bestią i Aniołem jednocześnie,
Złem i Dobrem, Przekleństwem i
Błogosławieństwem. Musimy jednak pamiętać, że w danej chwili
możemy oglądać tylko jedną twarz
dwulicowego boga Janusa.
***
Rzecz jasna, najlepiej, aby po okresie cierpienia, związanego z czynnym alkoholizmem, przyszedł czas
abstynencji i ozdrowienia. Lecz nie
zawsze tak się dzieje. Alkoholicy w
jednej ze swych Mądrości mówią:

1.1 Krótka refleksja nad terminem
„przekleństwo”.
Przygotowując się do wykładów
w Carlsbergu, pamiętałam przez
cały czas o temacie wiodącym
wiosennych Dni Skupienia: „Czy
alkoholizm musi być przekleństwem?”. Postanowiłam poszukać
w Internecie wyjaśnienia słowa
„przekleństwo”, jakichś jego synonimów, wyjaśnień, źródeł pochodzenia. Nietrudno się domyślić, co
znalazłam. Były to słowa takie jak
zło, śmierć, zniewolenie, niewola,
cierpienie, a odnośniki kierowały
mnie zawsze do Pisma Świętego, a
konkretnie do Księgi Powtórzonego
Prawa (Piąta Księga Mojżeszowa),
rozdziału 30, 15-20, zatytułowanego
„Dwie drogi”:
Pwt. 30, 15. „Patrz! Kładę dziś przed
tobą życie i dobro oraz śmierć i zło”
(Biblia, 1975, s. 230).
Pwt. 30, 19. „Biorę dziś przeciwko
wam na świadków niebo i ziemię,
kładę przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierajcie więc życie, abyście żyli
wy i wasze potomstwo” (Tamże, s.
230).
Rozumiem te słowa w taki sposób:
w życiu człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga
mają miejsce sprawy zarówno dobre, jak i złe. Znamy to i doświadczamy tego wszyscy, my, niedoskonali
ludzie. Czasami dobro, a czasami
zło, ale wybierać mamy zawsze w
kierunku dobra. Bóg chce dla nas
dobra, błogosławi nam i wskazuje
na życie, a nie na śmierć, jednak
wybór pozostawia nam. Jeżeli kojarzysz alkoholizm z przekleństwem
człowieka, czyli z czymś, co go niszczy, zabija i pozbawia jego życie
jakiegokolwiek sensu, to uwierz,
że człowiek ma prawo wyboru i decydowania o sobie (otrzymał je od
Boga), a dzięki temu ma możliwość
zakończenia cierpienia i przejścia
„na drugą stronę”, tam, gdzie jest
błogosławieństwo.
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A ono jest możliwe, bo Bóg objawił
w Księdze Powtórzonego Prawa: „[…]
kładę przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo”.
Akurat choroba alkoholowa, mimo
że nieuleczalna, daje człowiekowi
taką możliwość. Alkoholik może
przestać pić i sprawić, aby jego życie było cudownym błogosławieństwem. Trzeba pamiętać o jeszcze
jednej sprawie. Bóg kocha człowieka prawdziwie, chce tylko jego
szczęścia i zdrowia, dając alternatywę dla śmierci. Wprost nakazał:
„Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo”. Bóg nie
zmusza nas, nie wybiera za nas, On
pozostawia nam wolność decydowania.
***
Pomyślałam, że tak właśnie jest z
chorobą alkoholową: w ostatniej
fazie choroby – fazie chronicznej
– gdzie zbiegają się i są w pełni
rozwinięte, a przez to bardzo silne,
wszelkie objawy choroby, wszystkie
psychologiczne mechanizmy uzależnienia oraz gdy destrukcja alkoholowa we wszystkich sferach życia
człowieka osiąga swoje apogeum,
życie człowieka staje się jego przekleństwem. On sam czuje się przeklęty, zły, niegodny, odczuwany kac
moralny jest jak zjadanie i przeżuwanie mózgu przez jakąś bestię, która
nie chce przestać.
Poszłam na miting AA przed wyjazdem do Carlsberga, żeby poczuć na
świeżo klimat choroby (przekleństwa) i zdrowienia (błogosławieństwa), a może coś jeszcze inspirującego usłyszeć. I wtedy dotarło do
mnie zdanie płynące wprost z „praw-

dziwego życia” siedzącego obok
mnie trzeźwiejącego od 9 lat alkoholika: „[...] najgorszy jest wtedy kac
moralny i to, że poczucia winy nie
da się zapić. Ale ty ciągle myślisz,
że jeszcze trochę, jeszcze chwila i
zagłuszysz je, te wyrzuty sumienia.
Więc pijesz dalej i rzygasz tą gorzałą,
bo organizm już jej nie przyjmuje,
a one ciągle są i walą w ciebie tak,
że chciałbyś zdechnąć. I to nie jest
jeszcze najgorsze… Najgorsze jest to,
że nie ty o tym decydujesz”.
Paradoks. To jest chyba jakaś tajemnica, pomyślałam. Tajemnica
miłości Boga do człowieka – z jednej
strony Bóg daje mu możliwość decydowania o sobie, wybierania (więc
mógłby zawsze wybrać szczęście), a
z drugiej, kiedy w obłędzie picia człowiek pragnie zakończyć swój żywot
i po prostu się zapić na śmierć, nie
udaje mu się to.
Kolejny paradoks choroby alkoholowej polega na tym, że człowiek
odczytuje śmierć jako swoje szczęście, wybawienie z cierpienia. Wręcz
modli się nie raz o to, aby Bóg pozwolił mu umrzeć, żeby zakończył
jego cierpienia płynące z picia i ży-
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cia w stanie upojenia alkoholowego. Bóg zdaje się tego nie słyszeć.
Alkoholik wtedy stwierdza: „Nie ja o
tym decyduję, Bóg chce, żebym żył”.
Jeżeli wierzy w Boga, to mówi sobie
dalej: „Nie wiem, jaki plan ma Pan
dla mnie, ale widocznie mam jeszcze
żyć”. Czasami takie myślenie przybliża go do Boga, a czasami wręcz
przeciwnie – oddala.
Alkoholik często buntuje się:
„Dlaczego nie pozwolisz mi umrzeć!
Dlaczego trzymasz mnie na tej ziemi w tym moim życiu przeklętym!
Podobno jesteś Bogiem miłosiernym?! Więc proszę Cię, zakończ mój
żywot. Nie widzisz, jak cierpię? Albo
zabierz obsesję picia, okaż litość!”.
W świetle wcześniejszych rozważań
nad przekleństwem i błogosławieństwem jako „posagiem” danym człowiekowi przez Stwórcę, ostatecznie
to jednak człowiek decyduje o swoim losie, chociaż zdarzyło mi się nie
raz usłyszeć: „To, że nie piję, jest
cudem danym od Boga, ja sam nie
byłbym w stanie przestać”. No i jak
z tym w istocie jest?
C.d.n.
Ewa Jasik-Wardalińska

Autorka jest pedagogiem, doktorantką pedagogiki w
WSNS, Naukowo-Badawczej Akademii Pedagogium
w Warszawie, terapeutką uzależnień. Od 20 lat czynna zawodowo. Posiada szerokie doświadczenie pracy
zarówno w stacjonarnym oddziale odwykowym, ambulatorium, jak i we współpracy z Stowarzyszeniami.
Związana z Ruchem Trzeźwościowym w Polsce, Francji,
Niemczech, Belgii. Organizatorka tematycznych happeningów ulicznych, wolontariacko pracuje na ulicach
Belgii pomagając bezdomnym alkoholikom.
http://ewaao0.wix.com/creative-pro-lp
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Prawdziwy obraz talerza, czyli to co
widzimy, wpływa na to, ile zjemy.
może być ona doskonałym
sposobem zmniejszenia
wielkości spożywanych
porcji.
W jednym z eksperymentów, przeprowadzonym na
200 osobach w wieku od
18 do 39 lat, uczestnikom
badania rozdano naczynia
różnej wielkości. Ci, którzy
otrzymali duże talerze, nakładali na nie i zjadali o
wiele większe porcje niż
ci, którzy dysponowali
mniejszymi talerzami.

Dolboeufa na zwyczaje żywieniowe
doszli także do wniosku, że również
zmiana kontrastu kolorów między
naczyniami a tłem ma wpływ na
rozmiar porcji. Chodzi o to, żeby
talerz, z którego zjadamy posiłek,
pozostawał w wyraźnym kontraście
z produktami, które się na nim znajdują. Jeżeli ten kontrast jest bardzo
wyrazisty, to nakładamy na talerz
o 20 procent mniej jedzenia niż w
sytuacji, w której używalibyśmy na-

Wniosek? Ta sama porcja
jedzenia na małym talerzu
może wydać nam się wystarczająco duża lub – w
przypadku występowania
Źródło: www.psychologiasprzedazy.blogspot.be
zaburzeń odżywiania –
Chcesz schudnąć? Kup małe tale- wręcz przytłaczająco duża.
rze i zadbaj o kontrast pomiędzy
daniem a kolorem talerza, a także Jeśli nakładamy porcję jedzenia na
pomiędzy talerzem a stołem, na mały talerz, wydaje się nam, że jest
którym jesz.
go dużo, ponieważ wypełnia go w caWielkość talerza ma znaczenie
Zgrabna sylwetka jest marzeniem każdego z nas. Ale
żywieniowe wybory, jakich
dokonujemy, nie zawsze są
trafione, a nawet nie w pełni
świadome. Być może nasze
problemy ze schudnięciem
biorą się z tego, że używamy zbyt dużych talerzy. Im Źródło: www.diet-in.pl
większe naczynie wybieramy do posiłku, tym większe porcje łości. Identyczna porcja na dużym
jedzenia na niego nakładamy. I od- talerzu, sprawia wrażenie zbyt małej
wrotnie, gdy mamy do dyspozycji do zaspokojenia potrzeb organizmu.
mniejsze naczynie, wtedy nakładamy na nie mniej jedzenia i o dziwo, Kontrast i kolor też są ważne
czujemy się najedzeni.
Naukowcy zajmujący się badaniami mającymi określić wpływ Iluzji
Naukowiec Joseph Delboeuf w 1865
roku odkrył, że dajemy się złapać w
pułapkę wynikającą z iluzji wzrokowej. Jeśli mamy dwa okręgi o takich
samych wymiarach, to ten otoczony
drugim okręgiem o większej średnicy wydaje się nam mniejszy, niż
okrąg otoczony okręgiem o mniejszej średnicy. Jest to złudzenie optyczne polegające na ocenianiu wielkości obiektu przez porównanie go
z otoczeniem w jakim się znajduje.
I co ciekawe, ta iluzja dotyczy nie
tylko okręgów, ale i talerzy.
Iluzja Dolboeufa poddana została
wielu badaniom, które dowiodły, że

Źródło: www.janiszewska.com

czyń kolorystycznie zbliżonych do
barwy dania.
W myśl zasady „im większy kontrast,
tym mniej zjesz” – jemy przecież także oczami – dietetycy zachęcają, aby
jedzenie było urozmaicone nie tylko
pod względem jakości produktów,
ale także kolorów i formy, w jakiej
je spożywamy. Dlatego polecają jedzenie potraw bardzo różnorodnych
kolorystycznie, ponieważ takie barwne urozmaicenie powoduje, że
porcja wydaje się nam większa.
Udowodnili, że kolor również wpływa na ilość spożywanego przez nas
pokarmu.

Źródło: www.2.bp.blogspot.com
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Źródło: www.bonavita.pl

Równie istotny jest kontrast kolorów między naczyniem a jego otoczeniem np. blatem czy stołem.
Specjaliści od żywienia często wykorzystują odkrycie Delboeufa w pracy
z pacjentami z nadwagą, a także w
dietoterapii osób z zaburzeniami odżywiania takimi jak anoreksja czy
bulimia.
Wykorzystują je także producenci w
reklamach produktów spożywczych,
restauracjach i barach. Specjaliści
do spraw marketingu doskonale
zdają sobie sprawę z tego, jak wielkość i kolor wpływa na psychikę
człowieka.
Wnioski:
• Używajmy do posiłków mniejszych talerzy niż te, z których korzystaliśmy do tej pory.
• Korzystajmy z jasnych naczyń bez
wyraźnie zaznaczonych granic.

• Pamiętajmy o tym, że
zmniejszenie kontrastu między jedzeniem
powoduje wzrost jego
spożycia. Dlatego wybierajmy naczynia w
kolorach intensywnych
i kontrastowych do koloru spożywanej żywności. Dbajmy również
o odpowiedni kontrast
kolorów między naczyniem a jego otoczeniem
np. blatem czy stołem.
• Przykładajmy uwagę do kolorystyki posiłków: im bardziej kolorowe, tym
lepsze dla naszego zdrowia i figury.
• Dbajmy o to, aby nasze jedzenie
było nie tylko kolorowe, ale i bogate
w składniki odżywcze.
• Pamiętajmy o tym, że „jemy oczami” i jeśli w trakcie spożywania
posiłku będziemy czytać gazetę lub
oglądać telewizję, możemy być pewni, że zjemy więcej niż założyliśmy i
potrzebujemy.
Chcesz schudnąć? Zacznij od zmian
na talerzu. Pamiętaj, że kolory,
kształty i wielkości decydują o tym,
ile zjesz. Wybieraj mniejsze talerze
i nakładaj na nie produkty kontra-
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Źródło: www.wizaz.pl

stowe. Przez to porcja wydawać się
będzie większa. I nie zapominaj o
jednej ważnej zasadzie: to, co widzisz
na talerzu, wpływa na to, ile zjesz.
Czasem w codziennym odżywianiu
wystarczą naprawdę niewielkie
zmiany, aby cieszyć się dobrym zdrowiem i doskonałą sylwetką.
Malwina Komysz
Źródła:
sciencenews.pl,
diet-coaching.xaa.pl,
portal.abczdrowie.pl
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Słowo o byle czym
Baba spojrzała w stronę lasu.
Słońce zbliżało się do wierzchołków drzew, co oznaczało, że dzień
ma się ku końcowi. Szybko żem
się uwinęła z tym bałaganem, pomyślała. Stwory mają co trza, pora
na mnie. Ale że apetyta to jo tero
ni mom, to sobie nawarzę arbaty
i siądę na przyzbie, coby troszka
podumać.
Baba usiadła na ławce zrobionej
z nieheblowanej deski, a dymiący
kubek z herbatą postawiła na pieńku. Słońce dotknęło już linii drzew.
Kobieta schyliła się po cynowy kubek. Donośne siorbnięcie, potem
stuknięcie odstawianego kubka.
Delikatny wiatr przyniósł niepowtarzalny zapach pól i lasu. – Taak
– westchnęła baba.
Rozejrzała się badawczo aby upewnić się, że nikt jej nie słyszy, bo czasami lubiła głośno mówić sama do
siebie. – Co by człek robił, gdyby mu
zabrali robotę? – Pytanie zawisło w
powietrzu i pozostało bez odpowiedzi, ale baba była dociekliwa, więc
powtórzyła: – no, co by robił przez
caluśki boży dzień?
– Pewnikiem by siedzioł na czterech
literach i dumoł, jak jo tero – odpowiedziała sama sobie. – I co mi z
tego przyńdzie? Jak ręcami czego
nie zrobię, z samego dumania nic
się nie dzieje,. To po cholerę dumać
i czas trawić po próżnicy? – Baba
przymknęła oczy.
Z obejścia sąsiadki dobiegło żałosne
muczenie. – Pela jeszczy nie zadała
krowinie żarcia, to i muczy. Baba
uniosła brwi. – Zaro, zaro. A skąd jo
wim, że Pela krowie żarcia nie zadała? Przecie tego żech nie widzioła. A
to dopiro. Jo to wim jak jako wróżka,
abo co. Ale to przecie nie je dumanie, bo to samo do mnie przyszło, że
krowina głodna być musi. – Cuda
jakie, czy co? Baba zmarszczyła nos.
– Głupia baba ze mnie.
Na drodze zaczął narastać odgłos
roweru, który wydawał charakterystyczny, miarowy dźwięk. – To musi
być nasz gajowy, bo tylko on mo tak
wykrzywiony błotnik – mruknęła
baba. Po kilku minutach gajowy zatrzymał rower przy płocie. – Niech
będzie… – Ano, niech bedzie, odpowiedziała gospodyni. – Mogę napić
się wody z pani studni? – Zaśby nie.
Kubeczek przy wiadrze stoi.
Gajowy ugasił pragnienie, podzięko-

wał i chciał odjechać, ale baba zagadnęła. – Siadnijcie se na chwiłke,
bo jo pytanie do wos mom.
Gajowy spojrzał na zegarek. – Jeśli
chodzi o te dwa zajączki przy rowerze, to… – A co mnie to. Rozchodzi
mi się o dumanie. – Czyli o myślenie? – Niech bedzie, że o myślenie.
Gajowy wiedział, że baba zaskoczyła
już niejednego śmiałka, który chciałby ją zlekceważyć. – Jestem tylko
zwykłym gajowym…
– Może nie wicie tyla, co nasz
profesorz, ale swój rozum mocie.
Rozchodzi mi się o dumanie, abo
myślenie. Jak to jest, że w głowie
takie rzeczy się dziejom? Że jak
słysze piskanie błotnika, to wim, że
gajowy jedzie na swoim gruchocie?
Że jak słyszę muczenie u Peli to się
znaczy, że jej żarła nie zadała? Abo
że… – Czyli że krowa głodna? – Nie
inaczy. Skąd to się bierze?
Gajowy podrapał się po głowie. –
To wszystko dzieje się w głowie, w
mózgu.
– No pewnie, że nie pod plecami; ale
skąd to się bierze? Gajowy rozejrzał
się bezradnie. – Wie pani, bodźce dochodzą do mózgu, a w nim odbywają
się procesy chemiczne i elektryczne.
Tak są przetwarzane informacje. Jak
w komputerze. – Co też wy? W głowie prąd? To chyba u wos w głowie
mota jakie skry abo rozładowania,
że takie głupoty godota. – Tak mnie
uczyli na biologii, ale to już dawno
było – gajowy zaczął się wycofywać.
– Pewnikiem cosik wom się popaprało, zdecydowała baba. – Abo lepij
już jedźta doma, bo widzi mi sie, że
bez profesorza nie da rady. Gajowy
odetchnął z ulgą i wstał. – Dzięki za
wodę.
Następnego dnia, kiedy baba znowu
odpoczywała na przyzbie, z oddali
dobiegło narastające terkotanie silnika, a na jego tle pojękiwanie błotnika. Baba zacisnęła chustę pod
brodą. – To pewnikiem nauczyciel
na skuterze i gajowy na swoim klamocie. Ale żeby razem… Chyba nic
się nie stało.
– Dzień dobry szanownej pani –
rozległ się dźwięczny głos nauczyciela z miejscowej szkoły. Nasz
gajowy powiedział, że koniecznie
muszę do pani przyjechać, ale nie
chciał zdradzić, o co chodzi. Baba
spojrzała zdziwiona na gajowego,
który otworzył usta, ale nic nie powiedział. – Ano, witojcie. A o co się
rozchodzi? Gajowy wreszcie odzy-

skał głos: – Przecież wczoraj pani
powiedziała, że bez profesora nie
da rady, więc przyjechaliśmy. – Aa,
bo my o dumaniu godali, ale on o
elektryce w głowie cosik rzekał, no
to żem nie chcioła z nim dali godać.
– Szanowna pani wczoraj mnie spytała, skąd się bierze myślenie, a ja
powiedziałem, że to są reakcje chemiczne i impulsy elektryczne… – Już
wiem, o co chodzi. Czy chce pani o
tym porozmawiać? – spytał nauczyciel. – Jak już żeśta przyjechali, to
pewnie, że od pana profesorza posłucham, jak to je z tym du… no, z
myśleniem. Siadnijcie se, a jo arbaty
nawarzę. – Baba weszła do chaty.
– Mógł pan wczoraj powiedzieć, o
co chodzi. Miałbym czas, żeby się
trochę przygotować. A teraz, sam
nie wiem… – Jeśli pan nie wie, to
ja tym bardziej nie wiem, odparł
gajowy. Baba postawiła na pieńku
dzbanek z herbatą i trzy różne kubki.
– Jo to żem wczoraj dumała, jak to
je z tym dumaniem i żem wydumała, że stwory to też dumają… znaczy
się myślą. Przecie, tak jak człek, tyż
majom te swoje szare w głowie. Bo
u człeka to jo żech widziała mózg
na wojnie, a u stwora, to pod moją
siekierką (spojrzała przepraszająco
w niebo). Ino że to je troszka inaczyj
z tym myśleniem.
– A dlaczego inaczej? – spytał nauczyciel.
– Ano, bo stwór to ino myśli, a człek,
to wie, że myśli – baba na to.
Gajowy otworzył usta i spojrzał na
nauczyciela, który przez dłuższą
chwilę patrzył na babę, a potem w
niebo nad lasem. Obaj zaniemówili, ale ten drugi gorączkowo myślał:
jeśli zacznę mówić o świadomości,
to mogę tego tematu nie udźwignąć
wobec tej kobiety. Ona jest gotowa
znaleźć dziurę nawet w czarnej
dziurze, która sama z założenia jest
dziurą. Głośno zaś powiedział. – Ja
nie mam tutaj nic do dodania. Pani
sama to wymyśliła? „Zwierzę myśli,
a człowiek wie, że myśli”.
– A co tu wiele dumać? Wczora
żech nie wiedzioła, ale jak żem o
tym dumać przestała, to od razu
wiedziołam, jak to je. Bo myśleć za
dużo, to je niezdrowo. Żeby czegosiś
się dowiedzieć, to lepij posłuchać, a
nie godać. Nawet w swojej własnej
łepetynie.
Michał Nowacki
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Książka na dziś
Francja, Prowansja – kraina
wrzosem i ziołami pachnąca.
Romantyczna i leniwa, upaja kolorami i zapachami, jedzeniem i
dobrym winem. W tym oto krajobrazie pośród małych wiosek
i starych zamków, pól lawendy i
słoneczników, umieszczona jest
akcja książki „Perfumy Prowansji”
Fredericka D`Onaglia. Ten francuski pisarz urodzony w Lyonie w
1969 roku jest autorem kilku powieści obyczajowych. Zakochany w
przepięknej Prowansji często malowniczo przedstawia ją w swoich
książkach.
Główną bohaterką „Perfum
Prowansji” jest Aleksandra Arnoul,
trzydziestodwulatka od pięciu lat
mieszkająca i pracująca w Afryce.
Prowadzi filię firmy kosmetycznej
zajmującej się ekologiczną produkcją masła shea. Po tragicznej śmierci
ojca Aleksandra koncentruje się na
rozwoju firmy w Wagadugu, pozostawiając nadzór nad rodzinną firmą
La Provencale bratu Julienowi.

Po długiej nieobecności z ogromnymi obawami Aleksandra powraca do Francji. Strach przed wizytą
związany jest z wróżbą starej szamanki Safiatou, która przepowiada
śmierć kilku osób, gdy Aleksandra
powróci do rodzinnego kraju. Czy
przepowiednia szamanki się spełni?
Jakie intrygi i niespodzianki czekają na nią w domu? Dlaczego Julien
okłamywał siostrę wysyłając jej sfałszowane sprawozdania? Dlaczego
chce doprowadzić do ruiny fabrykę
perfum, którą stworzył ich ojciec?
Dlaczego zadaje się z Mariusem
Garbiani – odwiecznym wrogiem
rodziny? Czy śmierć dziennikarza
związana jest z podejrzaną działalnością Juliena? Czy Aleksandrze
uda się ocalić ukochaną fabrykę,
reputację rodzinny i odkryć, kto
dokonał zbrodni?
Odpowiedzi na te pytania znajdziemy na stronach książki, do której
przeczytania gorąco zachęcam.
Agnieszka B.
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Ciekawostki
odstresowania i pomagające w walce z ADHD. Jednak
eksperci twierdzą, że „spinnery” to kolejna chwilowa
moda, która zawładnęła
umysłami najmłodszych
konsumentów.
Polski Reksio uczy libańskie dzieci, by chronić bociany
Niemal tysiąc płyt z filmem
„Reksio i Bocian” przekazali
polscy przyrodnicy do libańskich szkół, by promować
wśród dzieci ideę ochrony
bociana.
Źródło: www.fajnastrona.com.pl

Nowa zabawka podbija świat
Moda na „spinnera” rozpoczęła się
w Stanach Zjednoczonych i dotarła
do Europy. Czym jest „spinner” i na
czym polega jego sukces?
Różnego rodzaju „spinnery” od
pewnego czasu zajmują pierwsze
miejsca wśród sprzedawanych zabawek. Stały się tegorocznym hitem
sprzedażowym, są modne, szczególnie wśród dzieci ze szkół podstawowych.
Typowy „spinner” posiada dwie lub
trzy obracające się łopatki, przymocowane do centralnego koła.
Trzymając zabawkę w jednej dłoni,
można wprawiać łopatki w ruch palcami drugiej dłoni. I to wszystko. W
sprzedaży są produkty w niemal każdym kolorze i różnych kształtach.
Producenci zachwalają „spinnery”
jako idealne zabawki służące do

Liban to jeden
z tych krajów
śródziemnomorskich, w
których ginie największa
liczba ptaków podczas corocznej migracji. Na ptaki – głównie drapieżne i
bociany – urządzane są
polowania. Zabija się je
głównie dla sportu albo
uśmierca po to, by je potem zjadać.
W końcu kwietnia siedlecka Grupa Ekologiczna
przeprowadziła w szkołach w Libanie serię spotkań, poświęconych ochronie bociana białego. Akcję
wsparła Ambasada RP w
Bejrucie i pozarządowa
organizacja ekologiczna
T.E.R.R.E Liban, a także polscy miłośnicy bocianów, którzy pomogli
sfinansować wykupienie praw do
publicznych wyświetleń „Reksia”
w Libanie i powielić płyty.

W tych krajach najlepiej wychowywać dzieci
Organizacja „Save The Children”
przygotowała opracowanie, w którym pisze, że ok. 700 mln dzieci na
całym świecie zbyt wcześnie dorasta. W wielu krajach prawa dziecka
są łamane. W tym kontekście fundacja wskazuje najlepsze i najgorsze
kraje do wychowywania dzieci.
W swoim raporcie organizacja
zwraca uwagę na prawa dziecka. I
analizuje, które kraje respektują je
w najwyższym stopniu. W rankingu
pod uwagę brane były takie wskaźniki, jak jakość życia, wysokość umieralności dzieci, żywienie, dostęp do

Źródło: www.demotywatory.pl

edukacji i leczenia. Za każdy z nich
przydzielano punkty. Oto wyniki.
10 krajów, w których prawa dzieci są
w największym stopniu szanowane:
Norwegia - 985
Słowenia - 985
Finlandia - 982
Holandia - 982
Szwecja - 982
Portugalia - 981
Irlandia - 980
Islandia - 979
Włochy - 979
Belgia - 978
Cypr - 978
Niemcy – 978

Źródło: www.gazeta.pl

Polska znalazła się na 26 miejscu w
rankingu z 967 punktami.
Kraje, w których prawa dzieci są
łamane, to Kongo, Gwinea, Sierra
Leone, Burkina Faso, Południowy
Sudan, Czad, Somalia, Republika
Centralnej Afryki, Mali, Angola i
Niger.
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Dyplom dla „kandydatki na terrorystkę”
Nauczyciele w Teksasie popisali
się kiepskim poczuciem humoru:
dali dyplom 13-latce jako tej, która
„najprawdopodobniej zostanie terrorystką”.
Lizeth Villanueva ma ciemniejszą
karnację i salwadorskie korzenie.
Uczennica jednej ze szkół nieopodal Teksasu, która nigdy nie miała
problemów z nauką i zachowaniem,
padła ofiarą nieudanego żartu nauczycieli na koniec roku szkolnego.
Dyplom „prawdopodobnej kandydatki na terrorystkę” dostała
od wychowawczyni, troje innych
nauczycieli bardzo to rozbawiło.
Dziewczynka nie kryła rozczarowania, tym bardziej, że żart miał
miejsce dzień po tragicznym zamachu po koncercie Ariany Grande w
Manchesterze.
Inne dzieci również otrzymały dyplomy o rzekomo dowcipnej treści,
np. za bycie najbardziej płaczliwym
dzieckiem. Jeden chłopiec dostał dyplom za to, że „najprawdopodobniej
zostanie bezdomnym”.
Dyrektor szkoły osobiście przeprosił
13-latkę, ale Lizeth nie chce już tam
wracać.
Parafia w Gdańsku „znalazła” sposób, żeby przyciągnąć wiernych
Na stronie internetowej parafii pod
wezwaniem św. Jadwigi w Gdańsku
można znaleźć wiele interesujących
informacji. Oprócz rozpiski dotyczącej mszy świętych czy spowiedzi, jest
jeszcze zakładka Films. Znajduje
się ona tuż pod Ogłoszeniami
Duszpasterskimi i Intencjami
Mszalnymi. I jest to prawdziwe zaskoczenie.

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

W takiej zakładce powinny znajdować się nagrania mszy świętej, ewentualnie inne materiały dokumentujące istnienie parafii. Nic bardziej
mylnego. Znajdują się tam linki do
najnowszych seriali, filmów i programów rozrywkowych. Wszystkie

w jakości HD. Są również opisy w
języku angielskim. Do obejrzenia
są najnowsze hity, a niektóre z nich
mogą wprawić bardziej „konserwatywnych” wiernych w konsternację.
Co można zobaczyć? „Słoneczny
patrol”, brytyjską wersję „Mam
Talent”, „MasterChef”, „Mumia”,
„Starożytni kosmici”, „Skazany na
śmierć”, czy „Fargo”. Jest też oczywiście „House of cards”. Zaskakuje
także „Gotham” i „Zombie” oraz…
„Opowieść podręcznej”, o zdecydowanie antykościelnym wydźwięku.
Nietypowe hobby króla
Holandii
50-letni monarcha Wilhelm-Aleksander ma
bardzo nietypową pasję.
Dwa razy w miesiącu lata incognito jako drugi
pilot pasażerskich linii
lotniczych należących do
KLM. Obsługują one połączenia z Amsterdamu
do różnych miast Europy
głównie z myślą o klientach biznesowych. Lata
na dwusilnikowym odrzutowcu fokker 70. Chce
zdobyć uprawnienia drugiego pilota boeinga 737.
Wilhelm-Aleksander
wstąpił na tron w 2013 roku po abdykacji swojej matki Beatrycze. Nawet
wtedy nie zrezygnował jednak z pracy drugiego pilota.
Już wcześniej wiadomo było publicznie, że w celu przedłużenia licencji
co jakiś czas siada za sterami samolotu. Nikt nie wiedział jednak,
że regularnie lata samolotem pasażerskim, nawet kiedy został królem.
W rozmowie z „De Telegraaf”
Wilhelm-Aleksander powiedział,
że kiedy zwraca się do pasażerów,
by powitać ich w imieniu kapitana
i załogi, nigdy nie podaje swojego
imienia.
Oddech Smoka – najostrzejsza chili świata
Walijczyk Mike Smith wyhodował
najostrzejszą papryczkę świata.
Ostrość Dragon Breath sięga 2,48
mln jednostek w skali Scoville’a.
Dla porównania, zjadana w ramach
wyzwań Scotch bonnet ma zaledwie
100-350 tys. SHU.
Eksperci sądzą, że zjedzenie zaledwie jednego Oddechu Smoka grozi
wstrząsem anafilaktycznym. Smith
wyhodował papryczkę we współpracy z naukowcami z Nottingham
Trent University. Walijczyk twierdzi, że nie próbował jej jeść, bo już
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samo umieszczenie na czubku języka dawało nieznośne wrażenia.
„Wytrzymałem tylko 10 sekund, a
później wszystko wyplułem”.
Pięćdziesięciotrzylatek i zespół z
Nottingham Trent University uważają, że ze względu na piekielną
ostrość papryczka znajdzie zastosowania medyczne. Olejek z Dragon
Breath znieczula skórę, dzięki czemu mógłby on zastąpić anestetyki
w krajach Trzeciego Świata albo u
osób z alergiami na tradycyjne leki.

Źródło: www.komputerswiat.pl

Pierwszy policjant-robot w Dubaju
Policyjnego robota będą mogli
spotkać ci, którzy popełnili wykroczenie w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich.
RoboCop ma 170 centymetrów wzrostu, waży 100 kilogramów a jego
zewnętrzna powłoka kolorystycznie przypomina beżowe mundury
policjantów z Dubaju. W maszynę
wbudowano detektor emocji, który
pozwala również na rozpoznawanie
gestów z odległości półtora metra.
RoboCop może się uśmiechać, być
smutnym albo szczęśliwym.
Robot nie będzie tylko maskotką
policyjną. Zamontowane w nim najnowsze oprogramowanie umożliwia
rozpoznawanie twarzy zatrzymywanych. Maszyna może także na bieżąco przekazywać do policyjnej centrali filmowane przez siebie obrazy.
Ma umiejętność korzystania z map
internetowych a nawet planów poszczególnych budynków. Posługuje
się sześcioma językami, między innymi arabskim i angielskim.
Opracowała: Karolina Tomczak
Źródła:
onet.pl, polskieradio.pl, dzieci.pl,
wiadomości.wp.pl,
koplaniawiedzy.pl,
fakty.interia.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

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

