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Co słychać w Antwerpii
Paszporty i prawa jazdy dostarczane do domu
Tej jesieni władze miasta wprowadzają w życie uproszczone procedury wyrabiania dokumentów. Na
pierwszy ogień pójdą prawa jazdy
i paszporty, które obywatelowi zostaną dostarczone do domu lub do
pracy. W ten sposób będzie można ominąć biurokrację i nie tracić
czasu w urzędzie. Cena powyższej
usługi zostanie ustalona przez radę
miasta.
„Ta inicjatywa jest częścią naszej reformy, w której urzędy są dostosowane do potrzeb obywateli” – mówi
burmistrz Bart de Wever. I zapowiada, że jeżeli ta usługa się sprawdzi,
powyższy system zostanie także
wprowadzony w segmencie dowodów osobistych dla dorosłych i dla
dzieci.

Źródło: www.zimmo.be

Czarna lista Habicom
Agencja nieruchomości Habicom z
siedzibą w Mortsel stworzyła swoją
czarną listę. Umieszczone na niej zostały osoby szukające mieszkania,
które dwa lub więcej razy umówiły
się z pośrednikiem żeby zobaczyć lokal i na spotkanie nie przyszły. Takie
osoby nie będą już
mogły za pośrednictwem Habicom
umówić się na oglądanie mieszkania,
tym bardziej na jego
wynajęcie.
„Beste dier, plas
niet hier”
„Drogie zwierzę, nie
sikaj tutaj” – to hasło
kampanii społecznej
uruchomionej przez
władze Antwerpii. W
mieście powszechną przypadłością
jest oddawanie
przez psy moczu

na placach zabaw dla dzieci, ścianach budynków,
latarniach, skrzynkach
pocztowych, czy pod oknami. Mieszkańcy skarżą
się na nieprzyjemne zapachy. Mocz psów powoduje uszkodzenia ulicznych
mebli oraz fasad budynków i jest niehigieniczny
w miejscach, gdzie ludzie
odpoczywają, pracują lub
mieszkają.
Celem kampanii „Beste
dier, plas niet hier” jest
uświadomienie właścicielom psów niedogodności
i uciążliwości spowodowanych przez ich zwierzaki.
Właściciele psów, którzy nie dopilnują swoich ulubieńców ryzykują
karę grzywny do 350 euro.
Antwerpia biednieje
Bart De Wever (N-VA) przyznaje,
że Antwerpia zmaga się z rosnącą
biedą. Dobrobyt ucieka z miasta,
ponieważ jego bogatsi mieszkańcy
wyprowadzają się poza Antwerpię, a
przybywa do niej coraz więcej ludzi
ubogich.
Główną przyczyną tego zjawiska jest
według burmistrza napływ uchodźców. „Europa czekała zbyt długo,
aby zamknąć granicę z Turcją i
nie potrafi powstrzymać napływu
uchodźców z Libii” – mówi de Wever
i dodaje: „W pierwszym półroczu tego roku władze miasta zrobiły sporo, aby zmniejszyć ten trend. Więcej
pieniędzy przeznaczono na budowę
szkół i opiekę nad dziećmi, przybyło
miejsc pracy, spadła przestępczość. I
na tym możliwości władz miasta się
kończą. Nie mamy żadnych narzędzi
prawnych, aby powstrzymać proces

Źródło: www.atv.be

napływu do Antwerpii biednych imigrantów i zatrzymania w niej jej bogatszych mieszkańców.
„Mądre” liczniki
W ciągu najbliższych trzech lat każdy mieszkaniec Antwerpii otrzyma
gratis nowy „inteligentny” licznik
do wody. Firma Water-Link przewiduje założenie około 160 tysięcy
takich urządzeń. Za pośrednictwem
specjalnej aplikacji każdy klient
Water-Link będzie mógł na bieżąco
monitorować zużycie wody, a także
szybko wykryć nieprawidłowości i
usterki.

Źródło: www.cpantwerpen.be

Źródło: www.deredactie.be

Impreza urodzinowa w antwerpskim ZOO
Chcesz, aby Twoje dziecko miało wymarzone i niepowtarzalne urodziny?
Aby spędziło czas na świeżym powietrzu w otoczeniu zwierząt, a nie
w zamkniętej sali zabaw? Jeśli tak,
to urodziny w antwerpskim ZOO są
tym, czego szukasz!
Mnóstwo atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Zwiedzanie ogrodu,
safari, gry, zabawy oraz smaczny poczęstunek specjalnie przygotowany
na tę okoliczność.
Szczegóły na stronie: https://www.
zooantwerpen.be/en/birthday-party/
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starszego budynku. Oprócz tego inwestorzy dobudowali pięciokondygnacyjny obiekt, w którym znajdzie
się m.in. audytorium czy restauracje.
Architektura budynku jest niezwykle dynamiczna. Zespół projektantów zaproponował rozwiązanie,
które łączy ląd z morzem. Fasada
budynku wznosi się na 46 metrów,
dzięki czemu obiekt wyróżnia się na
tle okolicznej architektury.

Nowa atrakcja w Antwerpii
Tuk tuk, zwany też rykszą lub auto-rykszą, jest znany każdej osobie,
która podróżowała po krajach azjatyckich lub afrykańskich. Od lipca
Antwerpia też ma swojego tuk-tuka.
Jest to wersja tajlandzka, w pełni
elektryczna, a więc cicha i przyjazna
dla środowiska. Jest to doskonały
sposób na zwiedzanie miasta, także
z przewodnikiem, oraz na imprezy,
transport i ceremonie.
Więcej informacji na
www.antwerp-tuktuk.com.

Źródło: www.hln.be

Pod ścisłą kontrolą…
Antwerpia jest najbardziej inwigilowanym miastem w Belgii. W
całym kraju działa ponad 47 tys.
systemów CCTV, w większości w
transporcie publicznym, sklepach,
obiektach sportowych, w centrach
handlowych, na ulicach i placach
oraz w miejscach pracy. Jeszcze w
2010 r. w Belgii zainstalowanych
było niewiele ponad 10 tys. takich
systemów. – My liczymy tylko, ile
jest systemów CCTV. Liczba samych
kamer jest znacznie wyższa – powiedział Peter Van den Eynde z Komisji
Prywatności.

Narkotykowa mapa Europy,
Antwerpia na czele rankingu.
Stolicą kokainy w Europie jest
Antwerpia. Średnie zużycie tego
narkotyku na jednego mieszkańca wynosi ponad 1 mg.
Także w Antwerpii ecstasy jest
najbardziej popularny, średnie
zużycie na 1000 mieszkańców
wynosi 98 mg, przy niewiele
większej dawce śmiertelnej
(120 mg). Takie dane podaje
World Drug Report 2017.
Przeprowadzone badania
polegały na pobieraniu
próbek miejskich ścieków przez 24 godziny,
wyodrębnieniu z nich substancji powstałych w wyniku
metabolizmu narkotyków i
oszacowanie na tej podstawie
spożycia narkotyków na tysiąc
mieszkańców.

Luther, 500 lat później
Dokładnie 500 lat temu Martin
Luther opublikował w Niemczech
95 teologicznych tez, które oznaczały początek reformacji. W antwerpskim Sint-Andrieskerk, przy
Waaistraat 5, do 31 października
można oglądać darmową ekspozycję poświęconą temu wydarzeniu i
przekonać się, jak idee Luthra rozprzestrzeniały się w Antwerpii.
Szczegóły na stronie:
www.luther2017.be

Źródło: www.feeling.be

Opracowała: Barbara Kamińska
Źródła:
gva.be, atv.be, hln.be,
nieuwsblad.be, deredactie.be

Port House nagrodzony
Projekt Port
House w Antwerpii zdobył nagrodę
World Architecture
Community. Ten
sam budynek trafił
na krótką listę kolejnej nagrody – World
Building of the Year.
Port House to jeden
z nowych symboli
Antwerpii. W budynku znajdują się
biura władz głównego portu morskiego.
Pracuje w nim 500
osób. Inwestycja to w
zasadzie renowacja

Źródło: www.divisare.com
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cji. Nowe zasady są więc nie tylko
ułatwieniem dla par, lecz także dużą
oszczędnością czasu dla sądów.
niedziela.be

Przegląd
prasy
belgijskiej
Niższy podatek dochodowy
Belgijski rząd postanowił obniżyć
podatki dochodowe dla osób prawnych. Zgodnie z planem, w 2018 r.
CIT dla największych firm w Belgii
zostanie obniżony z 34 do 29%. Z
kolei do 2020 r. zostanie on obniżony do 25%. Jeśli natomiast chodzi o
średnie i małe przedsiębiorstwa to
CIT zostanie obcięty z 25 do 20%.
deredactie.be
Bilety do parków rozrywki taniej
on-line
Do 20 największych parków rozrywki
na terenie Belgii, Holandii, Francji i
Niemiec można kupić bilety wstępu
przez Internet i zaoszczędzić nawet
do 40 procent ceny. Na przykład wejściówki do Bobbejaanland w kasie
kosztują 34 euro, a zakupione przez
Internet 19,95 euro.
Szczegóły: http://www.flipit.com/be/
pretpark-prijzen
gva.be

Źródło: www.navtur.pl

Po Brukseli będą jeździć polskie
autobusy
Największe przedsiębiorstwo transportu publicznego w stolicy Belgii,
firma STIB, zamówiła siedem elektrycznych Solarisów Urbino 8,9 LE,
których dostawa przewidziana jest
na początek roku 2018. Autobusy
polskiego producenta będę kursowały na nowej linii – Citybus. Firma
STIB kupiła pierwsze elektryczne
pojazdy, by przetestować technologię i sprawdzić, jakie dają oszczędności.
Na początku roku Solaris wygrało
także przetarg na dostawę 208 auto-

busów hybrydowych dla belgijskiego przewoźnika SRWT TEC Namur
w Walonii.

Źródło: www.newsauto.pl

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy
w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, trolejbusów i tramwajów. Do tej
pory firma dostarczyła do 32 państw
na świecie blisko 15 000 pojazdów.
money.pl
Rozwody tańsze i łatwiejsze
Rząd federalny zatwierdził nowe zasady dotyczące brania rozwodów. W
przyszłości, pary, które
chcą rozwodu za porozumieniem stron, nie będą
musiały stawiać się w sądzie. Sprawi to, że rozwody
będą przebiegać szybciej,
a ich finalizacja okaże się
tańsza.
Dotychczas, jeśli małżonkowie zgadzali się na rozwód, mogli sfinalizować go na piśmie tylko
w przypadku, gdy nie mieszkali ze
sobą już od co najmniej 6 miesięcy.
Wkrótce ułatwiona forma rozwodu będzie dostępna dla
wszystkich par, niezależnie od tego, jak długo ze
sobą nie mieszkają.
Sędzia pokoju będzie także uprawniony do rozstrzygania w sporach do kwoty
5 tysięcy euro. Oznacza to,
że mniej spraw będzie musiało być rozpatrywanych
przez sąd pierwszej instan-

Wzrost kaucji za wynajem mieszkania
Rząd flamandzki, w ramach reformy
państwa, zatwierdził dekret „czynszowy”. Jednym z najważniejszych
jego postanowień jest podwyżka
kaucji za wynajem mieszkania z
dwóch do trzech miesięcy. „Kaucja
zostanie zwiększona. Kiedy dekret
wejdzie w życie, oznaczać to będzie
automatycznie wzrost depozytu
mieszkaniowego” – powiedziała
minister Liesbeth Homans (N-VA).
Nowością jest także to, że lokator lub
właściciel po wygaśnięciu umowy (a
nawet w jej trakcie) może zażądać
dokładnej inwentaryzacji. Lokatorzy
będą musieli posiadać obowiązkowe
ubezpieczenie od wszelkich szkód
powstałych od wody. Rząd, oprócz
pożyczek dla lokatorów, przewiduje specjalne premie dla właścicieli
lokali, którzy obniżą cenę wynajmu.
Według wyliczeń, po wejściu w życie dekretu, około 160 tysięcy rodzin
we Flandrii będzie miało problem
z wynajęciem mieszkania. Minister
Homans obiecała, że ochroni tę
grupę tworząc specjalny syndykat.
Dekret ma wejść do parlamentu na
wiosnę.
deredactie.be, hln.be
Praca w De Lijn
Flamandzki przewoźnik De Lijn obniżył wymagania dla kandydatów
na stanowiska kierowcy autobusu
i motorniczego tramwaju. Trzeba
znać niderlandzki, ale nie jest już
wymagana znajomość innych języków obcych. Jak podaje telewizja
ATV, „trzeba umieć dobrze liczyć”,
problemem nie będzie już otyłość,
czy noszenie okularów.
Ta radykalna zmiana spowodowana
jest dużą ilością wakatów w De Lijn
i wygórowanymi wymaganiami firmy. W trakcie ostatniej rekrutacji ze
134 osób, tylko 4 zdały testy.
atv.be

Źródło: www.persinfo.org
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Kolejna kara dla Sodexo
Rząd Flandrii po raz kolejny nałożył na Sodexo karę pieniężną, tym
razem w wysokości 3,2 mln euro. Za
co? Za brak elektronicznych dienstencheques, a dokładnie za zbyt
powolne wdrażanie tego systemu
w życie.
Do chwili obecnej zaledwie połowa
czeków (52,59 proc) jest rozliczana
elektronicznie. A według umowy
zawartej przez Sodexo z rządem,
w połowie tego roku miało być 86
proc., na koniec tego roku 95 proc.
gva.be

Źródło: www.nieuwsblad.be

Prawie połowa osadzonych w belgijskich więzieniach to obcokrajowcy
W 2016 roku w belgijskich więzieniach przebywało ponad 10,6 tys.
osób, w tym 4,7 tys. obcokrajowców.
Oznacza to, że aż 44% osadzonych
nie pochodzi z Belgii. Więźniów
(częściowo) obcego pochodzenia
może być więcej, gdyż osoby z podwójnym obywatelstwem (belgijskim i obcym) uwzględniono w tych
statystykach jako Belgów.
Największą grupę zagranicznych osadzonych stanowią
Marokańczycy. W 2016 roku wyroki
w Belgii odsiadywało ponad tysiąc
obywateli tego kraju. Oznacza to, że
prawie co dziesiąty (9,7%) osadzony
w belgijskich więzieniach pochodzi
z Maroka!
Za kratkami w Belgii przebywa też
stosunkowo wielu obywateli Algierii
(ponad 550 osób, czyli 5,3% wszystkich więźniów) i Rumunii (350 osadzonych, 3,3%).
Polskich osadzonych jest w belgijskich więzieniach stosunkowo niewielu. Stanowią 0,3% wszystkich
więźniów w tym kraju, co oznacza,
że wyroki w Belgii odsiaduje około
30 obywateli Polski.
niedziela.be
Pepper na lotnisku w Brukseli
Przybija piątkę i pokazuje drogę do
bramek. Pepper – humanoidalny robot – od początku wakacji pomaga
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umowami, jakie kraj ten
podpisał m.in. z Maroko,
Irakiem, Somalią,
Nigerią i Kamerunem.
Około jedną trzecią tych
osób (157) stanowili zagraniczni przestępcy,
przebywający w belgijskich więzieniach.
Pozostałe osoby to ludzie, którzy w Belgii bezskutecznie próbowali
Źródło: www.polsatnews.pl uzyskać azyl.
deredactie.be
pasażerom na lotnisku w Brukseli.
Zdobył już sobie spore grono sym- Poziom zagrożenia terrorystycznepatyków. Początkowo myślano, że go pozostaje bez zmian
będzie atrakcją tylko dla małych Po zamachach w Barcelonie włapodróżnych. Okazuje się jednak, że dze Brukseli zdecydowały się nie
i dorośli korzystają chętnie z usług podwyższać stopnia zagrożenia terrobota. Chwalą sobie, że informuje rorystycznego. Według rządowego
ich np. jaka jest pogoda w miejsco- centrum analizy zagrożeń (OCAM)
wości, do której się udają.
na terenie kraju obowiązuje wciąż
dotychczasowy, trzeci stopień zaPepper ma około 120 cm
wysokości i waży zaledwie
30 kilogramów. Potrafi
przywitać się jak prawdziwy człowiek – potrząsa dłonią i odwzajemnia
uśmiech. Humanoidalne
roboty wyróżniają się tym,
że reagują na ludzkie gesty dzięki informacjom
zwrotnym, które otrzymują od swojego użytkownika za pomocą technologii
rozpoznawania twarzy,
banku kamer, rejestratorów audio i czujników w
głowie.
polsatnews.pl
Belgijscy urzędnicy najdrożsi w Europie
Belgijska armia urzędników kosztuje podatników więcej niż w innych
krajach europejskich. OECD przygotowała raport na temat kosztów
utrzymania urzędników w Europie.
Pod uwagę wzięto takie kryteria
jak pensje, urlopy i opiekę medyczną. Największe koszty utrzymania
urzędników ponoszą obywatele
Belgii. W tym jedenastomilionowym
państwie w usługach publicznych
zatrudnionych jest 814 tys. ludzi. To
zdecydowanie więcej, niż w Wielkiej
Brytanii i Niemczech, a także w sąsiedniej Holandii.
deredactie.be
Od dekady nie wydalono z Belgii
tylu obcokrajowców
W czerwcu tego roku z Belgii wydalono 447 niepożądanych cudzoziemców. To najwięcej od 2007 roku. Wzrost liczby obcokrajowców
wydalanych z Belgii wiąże się z

Źródło: www.pap.pl

grożenia w czteropunktowej skali.
Oznacza to, że zagrożenie jest „poważne, możliwe i prawdopodobne”,
ale nie ma sygnałów, że „może nastąpić w najbliższym czasie”.
Belgijskie siatki terrorystyczne odpowiedzialne za zamachy w Brukseli
tworzą głównie radykałowie islamscy pochodzenia marokańskiego.
Jak podkreśla francuski ekspert ds.
terroryzmu Marc Trevidic, z tego samego środowiska wywodzą się także
dżihadyści hiszpańscy. „Pomiędzy
dżihadystami z Barcelony a belgijskimi siatkami (terrorystycznymi)
istnieją silne powiązania. Z bardzo
prostego powodu: struktura terrorystyczna w Belgii jest również marokańska” – powiedział Trevidic w
wywiadzie dla radia RFE.
fakty.interia.pl,gazetaprawna.pl
Opracowała: Karolina Morawska
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Belgia: Zmiany w zdawaniu prawa
jazdy we wszystkich trzech regionach.
W 2014 r. miała miejsce reforma
państwa belgijskiego, dzięki czemu
poszczególne regiony (Flandria,
Bruksela, Walonia) zyskały kompetencje co do ustalania sposobu
zdawania egzaminu na prawo jazdy. Ministrowie każdego z regionów zabrali się więc do napisania
trzech różnych ustaw. We Flandrii,
zmiany weszły w życie już w tym
roku, podczas gdy Bruksela oraz
Walonia muszą poczekać do roku
następnego.
Niezmienna pozostała zasada, że
jazdy uczyć się możemy we wszystkich trzech regionach, niezależnie
od naszego miejsca zameldowania.
Wydawanie praw jazdy zostaje w
kompetencji rządu federalnego
Belgii, więc prawo jazdy, które dostaniemy po zdanych egzaminach,
będzie europejskie, tak jak do teraz.
W niniejszym artykule omówimy
zmiany dotyczące prawa jazdy na
samochody osobowe.

żeli popełnimy dwa błędy w odpowiedziach dotyczących wykroczeń
poważnych.
Dodany został również test polegający na obejrzeniu krótkiego filmiku i
odpowiedzeniu na pytania dotyczące możliwych niebezpieczeństw.
Więcej informacji na końcu artykułu.
Egzamin będzie dostępny w czterech
językach, w tym w trzech urzędowych: niderlandzkim, francuskim,
niemieckim, oraz w angielskim.
Egzamin praktyczny
Kandydat na kierowcę będzie musiał udowodnić, że potrafi poruszać
się w ruchu bez niczyjej pomocy.
Egzaminator podaje tylko miejsce
do którego musimy się udać, bez
wskazówek (np. na następnym
skrzyżowaniu proszę jechać prosto
a później w prawo). Kandydat będzie
musiał użyć swojej głowy oraz ewentualnie nawigacji GPS.
Dodano również sześć nowych manewrów, które są
wybierane na chybił-trafił:
• Zawracanie w ciasnej
uliczce.
• Cofanie, jadąc prosto przez
10 metrów.
• Parkowanie równoległe
po prawej stronie jezdni.
• Parkowanie równoległe
po lewej stronie jezdni.
• Parkowanie prostopadle
do jezdni przodem.
• Parkowanie prostopadle
do jezdni, cofając.

Źródło: www.gazetakrakowska.pl

Flandria
Zmiany obowiązują od 1 czerwca
2017
Egzamin teoretyczny
Tak jak wcześniej, nowy egzamin
składa się z 50 pytań. By zdać, musimy otrzymać minimum 41 punktów na 50 możliwych. Przed zmianą,
wszystkie pytania miały taką samą
wartość; po zmianie, zostały one
podzielone na wykroczenia zwykłe
(nieprawidłowa odpowiedź skutkuje odjęciem jednego punktu) i
wykroczenia poważne (odjęcie aż 5
punktów w przypadku nieprawidłowej odpowiedzi). Oznacza to, że nie
zdamy egzaminu teoretycznego, je-

Od 1 października 2017 r.
będą dwie możliwości nauki jazdy:
1. Przez szkołę jazdy – tymczasowe
prawo jazdy na 18 miesięcy.
Po ukończeniu 18 lat, kandydat na
kierowcę musi wyjeździć minimum
20 godzin. Później czeka go staż bez
przewodnika, (np. rodzica) który będzie musiał trwać minimum 9 miesięcy.
2. Nauka z przewodnikiem (np. z
rodzicem) – (tymczasowe prawo
jazdy na 36 miesięcy).
Po ukończeniu 17 roku życia, oraz
zdaniu egzaminu teoretycznego,
kandydat otrzymuje prawo jazdy
na 36 miesięcy. Osoba, która chce
zostać przewodnikiem, musi przejść

trzygodzinny kurs.
Więcej informacji na temat zmian w
zdawaniu prawa jazdy we Flandrii
znajduje się na rządowej stronie
Flandrii: https://www.rijbewijzer.be/
waarom-verandert-de-rijopleiding,
na której wszystko jest dokładnie
wytłumaczone w języku niderlandzkim.
Bruksela
Zmiany wejdą w życie w 2018 r.
Podobnie jak we Flandrii, 50 pytań
i automatyczne niezdanie po dwóch
błędach na temat poważnych wykroczeń oraz testu na zauważenie niebezpieczeństw na drodze.
Oprócz tego, obowiązkowe będzie
przejście kursu udzielania pierwszej
pomocy.
Egzamin będzie dostępny w czterech językach, w tym w trzech urzędowych: niderlandzkim, francuskim, niemieckim oraz angielskim.
Osoby, które będą chciały zostać
przewodnikiem, otrzymają podręcznik, a kandydaci na kierowców
będą musieli prowadzić książeczkę,
w której będą wpisywać wszystkie
przejechane kilometry oraz warunki atmosferyczne panujące podczas
jazdy. Przez okres stażu kandydat
zobowiązany będzie do pokonania
minimum 2 500 km.
Cztery możliwości nauki po zdaniu
teorii
1. Nauka mieszana (szkoła jazdy +
przewodnik) – tymczasowe prawo
jazdy na 18 miesięcy.
Kandydat po ukończeniu 17. roku
życia i zdaniu teorii musi przejeździć z instruktorem ze szkoły jazdy
minimum 14 godzin, po czym musi
odbyć minimum sześciomiesięczny
staż jazdy z przewodnikiem. Szkoła
jazdy oraz przewodnik muszą ze sobą współpracować, gdyż ten ostatni
będzie musiał być obecny na części
lekcji z nauki jazdy w szkole.
2. Szkoła jazdy z bezpośrednim
zdaniem egzaminu praktycznego
(jak w Polsce).
Po ukończeniu 18. roku życia kandydat jeździ w szkole jazdy łącznie
30 godzin, po czym może od razu
zdawać egzamin praktyczny.

10

Antwerpia po polsku

3. Nauka z przewodnikiem (np.
rodzicem) – tymczasowe prawo jazdy na 18 miesięcy.
Po ukończeniu 17. roku życia i
zdaniu teorii kandydat na kierowcę otrzymuje tymczasowe
prawo jazdy, po czym odbywa
dziewięciomiesięczny staż wraz
ze swoim przewodnikiem, który
uprzednio odbył kurs instruktażowy.
4. Nauka bez przewodnika po kursie w szkole jazdy (jak dotychczas)
– tymczasowe prawo jazdy na 18
miesięcy.
Po ukończeniu 18. roku życia kandydat zdaje teorię i odbywa 20 godzin
jazdy ze szkołą jazdy, po czym odbywa trzymiesięczny staż jazdy (bez
przewodnika) podczas którego musi
przejeździć min. 1 000 km (wszystko
musi być zanotowane w książeczce
pokładowej).
Walonia
Zmiany od 1 stycznia 2018
Egzamin teoretyczny
Testy na obserwację zagrożeń, dobrych praktyk po kolizji/wypadku i
efektów jazdy pod wpływem alkoholu będą zintegrowane w egzaminie
teoretycznym.
Wystarczy jedna błędna odpowiedź

wrzesień 2017

Po ukończeniu 18. roku życia i zdaniu teorii kandydat musi przejechać
20 godzin w towarzystwie instruktora ze szkoły jazdy. Po tym otrzymuje
tymczasowe prawo jazdy.
3. Przyśpieszona nauka ze szkołą
jazdy
Minimum 30 godzin jazdy ze szkołą
jazdy.
Źródło: www.laarne.be

na temat poważnego wykroczenia,
by nie zdać.
Egzamin praktyczny na trzy sposoby:
1. Nauka bez przewodnika po kursie w szkole jazdy (jak dotychczas)
– tymczasowe prawo jazdy na 18
miesięcy.
Po ukończeniu 18. roku życia kandydat może uczestniczyć w nieobowiązkowym kursie by otrzymać „świadectwo sprawności”. Przewodnik oraz
kandydat muszą przejść godzinny
kurs. Minimalny staż jazdy (bez przewodnika) to 3 miesiące oraz przejechane 1 500 km (które trzeba zapisywać w książeczce pokładowej).
2. Nauka ze szkołą jazdy (jak dotychczas) – tymczasowe prawo jazdy na 18 miesięcy.

Na czym polega „test z obserwacji
zagrożeń”?
Wyświetlany jest filmik o długości
około 30 sekund. Po jego obejrzeniu
zadane jest pytanie, jakie zagrożenia
zauważył kandydat na kierowcę.
Prawidłowych odpowiedzi jest kilka. Każda prawidłowa odpowiedź to
jeden punkt, nieznalezione zagrożenie to zero punktów, a błędnie odkryte zagrożenie (czyli takie którego
nie było na filmiku) – minus jeden
punkt.
We Flandrii test obowiązuje od 1
czerwca 2017 roku, a wynik jest wliczony w wynik egzaminu praktycznego (wynik min. 6/10 = dostateczny, mniej niż 6/10 = „rezerwa”). W
Brukseli test ten odbywać się będzie
podczas egzaminu teoretycznego.
źródło: Mateusz Kapica,
www.aktualności.be
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Już dziś zaplanuj swój urlop
Dni wolne w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich
w roku szkolnym 2017-2018.
Herfstvakantie: od 30 października do 5 listopada 2017
Wapenstilstand: 11 listopada 2017, sobota
Kerstvakantie: od 25 grudnia 2017 do 7 stycznia 2018
Krokusvakantie: od 12 lutego do 18 lutego 2018
Paasvakantie: od 2 kwietnia do 15 kwietnia 2018
Dag van de Arbeid: 1 maja 2018
Hemelvaart: 10 i 11 maja 2018
Pinkstermaandag: 21 maja 2018
Zomervakantie: od 1 lipca do 31 sierpnia 2018
Wakacje dla studentów mogą być w innych terminach,
ponieważ uczelnie same ustalają swoje dni wolne.						

Źródło: www.fakt.pl

www.gva.be

Nowy numer alarmowy
Od 1 sierpnia działa w Belgii nowy numer alarmowy 1722. Można
na niego zadzwonić podczas burz, powodzi czy pożaru, ale – co
ważne – nie wtedy, kiedy występuje niebezpieczeństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.
Numer 1722 jest aktywowany w momencie ogłoszenia przez
Królewski Instytut Meteorologiczny kodu pomarańczowego
lub czerwonego co najmniej godzinę przed nadciagającą burzą.
Aktywacja numeru ogłaszana jest za pośrednictwem mediów.
Numer 1722 ma odciążyć numer 112, czyli jeden ogólnoeuropejski
numer alarmowy, pod który można bezpłatnie dzwonić w całej
Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
Szczegóły: https://www.112.be/nl/niet-dringend
Źródło: www.londerzeel.be

www.112.be
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„W muzyce magia, więc tańcem czaruj!”
Być może okaże się, że dziecko ma talent i zacznie taniec
traktować jako coś poważnego,
coś, co w przyszłości przyniesie
mu wymierne korzyści. Zacznie
podróżować, prowadzić warsztaty i na tańcu zarabiać pieniądze
jako profesjonalny tancerz lub
instruktor.

Taniec jest formą wyrażania siebie.
Wcześniejszą niż mowa. Zanim nasi pra pra pra przodkowie zaczęli
komunikować się za pomocą słów,
wyrażali swoje emocje i pragnienia za pośrednictwem ruchu ciała.
Poprzez taniec opowiadali o swoich potrzebach, doznaniach i uczuciach. Tańczyli, aby przebłagać
swoje bóstwa i duchy przodków.
Tańczyli przy narodzinach, inicjacjach, zaślubinach, pogrzebach.
Taniec towarzyszył ich prośbom o
deszcz i dobry urodzaj.
Wraz z rozwojem cywilizacji zmieniała się też rola tańca, ale dalej był
sposobem wyrażania emocji i ekspresji. I tak jest do dziś.
Dziecięca kraina tańca
Dzieci bardzo lubią tańczyć. Taniec
daje im radość, uczy kultury, wrażliwości, budowania relacji z rówieśnikami, odpowiednich zachowań, solidarności i współdziałania w grupie.
Pomaga w pozbyciu się nieśmiałości, zaakceptowaniu samego siebie,
pokonaniu własnych słabości, uwolnieniu kreatywności i wyobraźni.
Zajęcia taneczne uczą dziecko poczucia obowiązku i dyscypliny, rozwijają jego koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną,
spostrzegawczość oraz inteligencję
twórczą i ruchową. Nauka tańca
wpływa pozytywnie na rozwój oraz
zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka.
Taniec powoduje wzrost endorfiny
– hormonu szczęścia. Wpływa na
kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki.
Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą
oraz kreatywność. Sprzyja rozwojowi wszechstronnej sprawności
ruchowej u dzieci w każdym wieku.

Co jeszcze? Dziecko rozwinie
słuch muzyczny i zrozumie muzykę. Oswoi się z publicznością,
zniknie strach przed publicznymi występami. Będzie tańczyć
wszędzie, gdzie się tylko da.
Taniec daje poczucie przynależności społecznej, kształtuje
osobowość i stanowi okazję do rozwijania fantastycznej pasji, do poznawania nowych ludzi i nawiązywania
przyjaźni. To świetna zabawa, która
wyrabia u dziecka poczucie rytmu,

Źródło: www.babysmart.com.ua

Dzieci nieśmiałe, zamknięte w sobie,
mają problemy z wejściem w grupę.
Taniec stwarza im możliwość przełamania tych barier i leczy kompleksy.
Dzieci uczęszczające na zajęcia taneczne otwierają się na
ludzi, znajdują wspólne
tematy z rówieśnikami i
zawierają przyjaźnie.
Taniec kształtuje pozytywne cechy charakteru takie jak: odwaga,
cierpliwość, wytrwałość
czy odporność na trud
i zmęczenie. Taniec to
także sposób bycia – to
dyscyplina i zasady, których należy przestrzegać.
Poza tym…
Na zajęciach tanecznych
dzieci poznają swoje słabe i mocne strony. Uczą
się, że nic nie zrobi się
samo i że na wszystko trzeba zapracować.
Dostają lekcje pokory i
większą motywację do dalszej pracy.
Komputery i tablety chociaż trochę
idą w „odstawkę”, bo wolnego czasu
jest mniej.

Źródło: www.yell.com

grację i elegancję ruchu. To ogromna dawka energii i wigoru. Dziecko
jest lepiej zorganizowane i ma lepsze
efekty w nauce, rozwija się jego pamięć, ćwiczona na zapamiętywaniu
układów tanecznych.
Przygoda z tańcem to także radość,
jaką przynoszą występy. A dla rodziców i dziadków niezapomniane
wydarzenia.
Warto zachęcać swoją pociechę do
tańca. „Taniec to pasja, która nadaje
życiu sens i cel. To prawdziwa droga
do wyrażenia swoich uczuć, emocji
i pragnień”. – (Agustin Egurrola).

Źródło: www.nadasuge.ru

Ewa Janik
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Zajęcia pozaszkolne.
Czas na wagę złota
„Czas, to najcenniejszy prezent, jaki rodzice mogą dać swojemu dziecku, ale mało którego z rodziców
na taki prezent stać”.
Kiedyś chodziło się na dodatkowe
zajęcia z muzyki, matematyki czy
angielskiego. Dzisiaj nasze dzieci
uczęszczają na pozalekcyjne zajęcia
z robotyki, programowania komputerowego, czy Slavica Dance. Uczą
się chińskiego, gotowania w stylu
Magdy Gessler, zgłębiają tajniki
savoir-vivru, wysokogórskiej wspinaczki, nurkowania, szkolą się w
grze w tenisa… Nie byłoby
w tym nic złego, gdyby przy
okazji dzieciństwo nie uciekało im przez palce, a chwile z rodzicami nie byłyby na
wagę złota.

z założenia, że jeżeli dziecko będzie
miało wolny czas, to będzie to czas
stracony.
Wybór dodatkowych zajęć, takich,
które dziecko lubi i które go interesują, będzie dla młodego człowieka
nie tylko rozwojem, doskonałą zabawą, ale i nauką życia. Dodatkowe
zajęcia stwarzają bowiem pole do
zawarcia nowych znajomości, przyjaźni, uczą organizacji i planowania
czasu, punktualności, odpowiedzialności i dają szanse sprawdzenia się
w różnych dziedzinach. A spełnianie

Dziś nie wystarczy już, by
dziecko po kilku godzinach
nauki w szkole odrobiło pracę domową, ewentualnie
podszkoliło angielski, czy
matematykę. Dziś dziecko
musi się znać na wszystkim. Być wszechstronnie
uzdolnione, rozwinięte i
utalentowane. Jak zaprogramowany robot, wykonujący automatycznie zlecone
mu zadania.
Dziecko musi się rozwijać,
ale też ponudzić
Rodzice z założenia chcą
dobrze. Chodzi im o wszechstronny rozwój dziecka, uła- Źródło: www.edziecko.pl
twienie startu w dorosłym
życiu, danie kapitału na przyszłość. niespełnionych ambicji rodziców
Ale często nie biorą pod uwagę zda- nie wychodzi dzieciom na dobre.
nia dziecka. Nie przyjmują do wiadomości, że dzieci nie muszą mieć Oto wypowiedź 16-letniej Julii krąochoty i motywacji by uczęszczać żąca w Internecie:
na zajęcia wybrane przez dorosłych. „ Moi rodzice mnie TRESUJĄ! Ich
Takie przymuszanie może w konse- chora ambicja mnie wykończy…
kwencji doprowadzić u dziecka do Mam 16 lat i żadnego czasu wolnepoczucia winy, ogromnego stresu i go. Może w weekend udaje mi się
spadku poczucia własnej wartości. zobaczyć z koleżankami, a tak całe
Dzieci gonione przez rodziców z ba- dnie mam zajęte. Mam poczucie, że
letu na chiński, z chińskiego na zaję- rodzice za dużo ode mnie wymagacia z gotowania, szycia, i informatyki ją, ale nie potrafię nic z tym zrobić.
są po prostu zmęczone. I nijak się Czasami wolę siedzieć cicho i spełto ma do rozwoju kreatywności i niać ich zachcianki, żeby potem
mieć chwilę spokoju. Nie umiem się
wszechstronnego kształcenia.
sprzeciwić i zrobić coś po swojemu.
Młody człowiek powinien mieć moż- Zaczęło się chyba w przedszkolu,
liwość wyboru zajęć, na które chce kiedy zapisali mnie na angielski, a
uczęszczać. Rodzice nie powinni pla- potem na tańce. Sama chciałam, ale
nować mu całego dnia i wychodzić potem mi się znudziło, a i tak nie

mogłam zrezygnować. Podobno nie
można marnować talentu. Pieniędzy
też, bo nie po to tak we mnie inwestują. Potem był jeszcze basen, zajęcia teatralne i tenis. Kiedy udawało
mi się z czegoś wykręcić, to zaraz
znajdowali mi nowe zajęcie.
Tak jest od zawsze. Niedługo będę
pełnoletnia, a oni dalej traktują
mnie jak małą dziewczynkę, którą trzeba do wszystkiego zmuszać.
Mają gdzieś moje zainteresowania.
Ważniejsze są ich chore ambicje.
Oni mnie bezustannie tresują!”.
Jestem zwolenniczką małej
liczby dodatkowych zajęć,
żeby dzieci miały okazję same sobie coś powymyślać.
Ale nie oznacza to, że zajęć
dodatkowych ma nie być.
Dobrze jest, kiedy dziecko
pod okiem specjalistów robi
coś kreatywnego, rozwija się,
dba o swoje pasje. Ale musi
też mieć czas dla siebie, czas
na nudę. Bo dziecko musi
się nudzić. Pogapić się w
sufit, snuć się z kąta w kąt i
odpoczywać. Rodzice powinni dać dziecku wolny czas i
na zabawę, i na wypoczynek.
Jeśli zabraknie mu czasu na
odrabianie lekcji i będzie
coraz bardziej zmęczone, to
oznacza, że dodatkowe zajęcia przynoszą mu więcej
szkody niż pożytku.
Zaś w dorosłym życiu zmęczone dziecko stanie się człowiekiem, który odpoczywać
nie potrafi i nie będzie wiedział, co
ze sobą zrobić w chwilach wolnych
od pracy. Nie usiądzie tak po prostu w fotelu i nie odda się słodkiemu
lenistwu. I ucierpi na tym cała jego
rodzina.
Czas na wagę złota
Dorośli nie mają czasu. Zamienili
go na pracę ponad normę, bo trzeba
spłacać ratę za dom, czy nowe auto.
Z wielu przyjemności rezygnują, bo
nie mają czasu. Ale znajdują czas na
zawożenie dzieci na chiński, konie,
tenis, balet, informatykę…
Rodzice dążą do tego, aby mieć
jak najwięcej. No cóż, takie czasy. Ale czasu dla dzieci nie mają.
Zaplanowany każdy dzień na dodatkowe zajęcia, tego czasu dla dzieci
im nie przysparza.
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Widzą się z pociechami w biegu, w
samochodzie, na korytarzu przed zajęciami. Nie mają czasu na rozmowę, zainteresowanie się dzieckiem
i jego problemami. Nie zdają sobie
sprawy z tego, że ich własne dzieci
w ich własnej hierarchii nie lokują
się wysoko. Wyrzuty sumienia, które się od czasu do czasu pojawiają,
zagłuszane są przez usprawiedliwienia: „przecież robię to dla dobra dzie-

czasu rodziców, nie zagłuszą wyrzutów sumienia.
Dorośli nie mają czasu na to, żeby
czas marnować. Zapełniają go pracą, domem, różnymi obowiązkami.
Wydaje im się, że troska i opieka
nad dzieckiem to zapewnienie mu
odpowiedniej ilości zajęć, podanie
posiłku, dopilnowanie odrobienia
lekcji, umycia zębów. To jest ważne,

Źródło: www.dziecirosna.pl

cka”, „nic się mu złego nie dzieje”…
Dzisiejsi rodzice inwestują w swoje
dzieci sporo pieniędzy. Ale pieniądze nie zastąpią czasu spędzonego
z dzieckiem, bo dla dziecka zawsze
najważniejsi są rodzice i wspólnie
spędzony czas. A zadaniem dorosłych jest jak najczęstsze przebywanie z dzieckiem, poznawanie i
obdarzenie go zaufaniem.
Tymczasem rodzicom brakuje czasu
na rozmowy z dzieckiem, na wysłuchanie opowieści o jego problemach,
kłopotach w szkole, samotności. Na
rodzicielską naukę i zabawę, na rozbudzanie w dziecku wiary w siebie.
Te braki uderzą w młodego człowieka w dorosłym życiu. Nie będzie ono
miało w sobie oparcia i będzie bardziej podatne na stres. Może mieć
też kłopoty z porozumiewaniem się,
tworzeniem relacjami z ludźmi.
Być może dorośli są szczęśliwi, bo
uważają, że ich dzieci mają wszystko. Ale to szczęście ma różne oblicza. Z całą pewnością nie polega ono
na zapisywaniu dzieci na wszystkie
możliwe zajęcia dodatkowe, i nie
wystarczy wmawiać sobie, że to dla
dobra dziecka. Dodatkowe zajęcia
nie zrekompensują dzieciom braku

ale nie najważniejsze. Najważniejszy
jest czas dla dziecka, którego rodzice
mu nie dają.
(Nie)rozsądny wybór
Czy nasze dziecko rzeczywiście potrzebuje dodatkowych zajęć z języka
mandaryńskiego, portugalskiego,
grania na harfie, gotowania, stepowania, rysowania? Czy chodzi tu
o dobro dziecka, czy o spełnienie
naszych niespełnionych ambicji?
Przecież nasz syn czy córka to tylko dziecko. Ile obowiązków jest w
stanie unieść i jeszcze dobrze się z
nich wywiązać?
Przedszkole. Małe dziecko nie musi
poświęcać dużo czasu na naukę, ma
więc więcej wolnego czasu. Możemy
zapisać je na dodatkowe zajęcia z języka, plastyki, czy tańca, zwłaszcza
jeżeli te zajęcia odbywają się w jego
przedszkolu.
Szkoła podstawowa. Rozpoczęcie
nauki w szkole jest dla dziecka
ogromnym przeżyciem i stresem,
nawet jeżeli nam o tym nie mówi.
Niektóre z dzieci potrzebują czasu,
żeby zaadaptować się w szkole, dlatego lepiej nie dokładać im dodatkowych obowiązków. Kiedy minie
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trochę czasu, można pomyśleć o zajęciach pozalekcyjnych, pamiętając
jednak o tym, że dziecko w pierwszej
klasie szkoły podstawowej jest ciągle małym dzieckiem i najważniejszy jest dla niego kontakt z rodzicami. Nie powinno więc spędzać zbyt
wiele czasu poza domem.
Na ile zajęć zapisać dziecko?
Trudno określić. Ważne, żeby nie
przesadzić. Co należy wziąć pod
uwagę? Przy wyborze należy zacząć
od odpowiedzi na pytanie: co moje
dziecko lubi robić najbardziej? Jeśli
lubi rysować, poszukajmy zajęć plastycznych. Jeśli lubi tańczyć i śpiewać, najodpowiedniejsze będą dla
niego zajęcia muzyczne. Jeśli nie
potrafi usiedzieć w miejscu, biega i
wykazuje sporą ruchliwość, oznacza
to, że powinno uczęszczać na zajęcia
sportowe. Wybór odpowiednich zajęć jest bardzo ważny, bo te źle dobrane zamiast sprawić dziecku przyjemność staną się dla niego źródłem
stresu i nieszczęścia.
Nie jestem przeciwniczką zajęć pozalekcyjnych. Uważam jednak, że
wszystko ma swoje granice. Czym
innym jest rozwijanie dziecięcych
pasji i zainteresowań, czym innym
wykonywanie poleceń rodziców i
spełnianie ich niespełnionych ambicji. Wśród rodziców panuje moda
na wszechstronne kształcenie dzieci, co jest oczywiście słuszne, ale nie
zawsze idzie w parze z realizacją marzeń i planów młodych ludzi.
Rodzice nie mogą stawiać dzieciom
zbyt wysoko poprzeczki, bo dziecko
może tego nie przeskoczyć. To, co
dziecko robi, musi sprawiać mu
radość. Każdy, nawet najmniejszy
sukces, zahartuje je i doda mu sił i
motywacji do dalszej pracy. Dlatego
czasem warto zrezygnować z jakichś
zajęć, jeśli widzimy, że nie sprawiają
one dziecku radości – nawet wtedy,
kiedy dziecko jest uzdolnione w danym kierunku. Jeżeli nie chce ono
chodzić na żadne zajęcia, nic na siłę. To dziecku powinno zależeć, nie
rodzicom.
Jeśli dziecko nie jest geniuszem to
i geniusza się z niego nie zrobi poprzez nakładanie na niego dodatkowych obowiązków. Ale za to stanie
się sfrustrowanym człowiekiem.
Dzieci powinny być szczęśliwe, a to
mogą dać im tylko rodzice, mając
dla nich czas, którego nie mają…
Anna Janicka
Źródła: mamadu.pl, edziecko.pl,
tvp.info, spryczywol.pl,
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Przegląd
prasy
polskiej
Koniec z zawodówkami
Od września zostaną wprowadzone
zmiany w szkolnictwie zawodowym
– zamiast szkół zawodowych powstaną szkoły branżowe. Będzie to jeden
z etapów reformy tego typu szkolnictwa w Polsce.
Chodzi między innymi o większą
współpracę z biznesem. Jeśli szkoła zawodowa ma kształcić wysoko
wykwalifikowanych pracowników,
musi widzieć, co się dzieje we współczesnym przemyśle.
radioszczecin.pl
Najnowocześniejszy zalew w
Polsce
Zalew Żyrardowski będzie jednym
z najgorętszych punktów wypadowych przyszłorocznych wakacji.
Nowoczesny kompleks ma być gotowy do maja 2018 roku.
Projekt zajmie ponad 21 hektarów.
Sam zbiornik wodny będzie miał
powierzchnię ponad 11 hektarów.
Nie zabraknie atrakcji: dwa rodzaje
plaż – piaszczysta i wyłożona trawą –
dwie siłownie plenerowe, boiska do
piłki nożnej i siatkówki plażowej, do
tego mniejsze baseny. Na terenie zalewu znajdą się też specjalne strefy:
wypoczynkowa i ta do grillowania.
Na uwagę zasługuje tzw. mała architektura. Modernistyczne ławki,
zadaszenia strefy grillowej, psie toalety, hamaki, leżaki na schodach –
nic dziwnego, że Zalew Żyrardowski
ma szansę stać się najnowocześniejszym obiektem tego typu nie tylko
na Mazowszu, ale i w całej Polsce.
noizz.pl

Źródło: www.noizz.pl

powodu chorób serca o 40 proc., zaś
z powodu innych chorób – o 30 proc.
Oleaceina w kapsułkach mogłaby
być równie skuteczna jak oliwa, a
jej przyjmowanie znacznie wygodniejsze (poza tym kilkadziesiąt mililitrów oliwy ma dużą kaloryczność i
przy codziennym spożywaniu może
sprzyjać otyłości).
„Fałszowanie historii”
Działający od maja Dom Historii
Europejskiej w Brukseli wzbudza
kontrowersje. Otwarte z pompą
muzeum miało dokonać syntezy
dziejów naszego kontynentu. Jeśli
chodzi o elementy polskie i wschodnioeuropejskie, ewidentnie się nie
udało. Muzeum powstawało aż 10 lat
i kosztowało 55 mln euro. Zawiera
ok.1,5 tys. eksponatów.
Dom otwarto w maju i od razu wywołał kontrowersje. Twórcy pominęli
choćby wojnę polsko-bolszewicką,
choć zwycięstwo polskiego oręża
uniemożliwiło rozprzestrzenienie
się komunizmu na Europę.
Nie ma żadnej wzmianki o królu
Janie III Sobieskim, który uratował
Wiedeń przed zajęciem przez wojska tureckie, zaś figurka marszałka
Józefa Piłsudskiego znalazła się w
gablocie obok węgierskich i jugosłowiańskich dyktatorów, co jest po
prostu fałszowaniem historii.
tvp.info
Polscy naukowcy odkryli nowe
właściwości oliwy z oliwek
Naukowcy z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego odkryli
nowe właściwości oleaceiny. Jako
pierwsi na świecie wykazali, że
oleaceina, występująca w oliwie z
oliwek, ma unikalną właściwość
przeciwdziałania pękaniu blaszki
miażdżycowej, co może zapobiegać
między innymi zawałowi serca oraz
udarowi mózgu.
Codzienne spożywanie 40 mililitrów
oliwy z oliwek obniża śmiertelność z

Jednak tak wartościowa jest tylko
gorzka, zielonkawa i mętna oliwa
extra vergine. Tańsza i łagodniejsza
w smaku żółta oliwa zawiera znacznie mniej naturalnych substancji
korzystnych dla zdrowia.
polsatnews.pl

Źródło: www.m.banzaj.pl

Samorząd zapłaci za opiekę nad
dzieckiem
Pilotaż programu „Małopolska
Niania” ruszy we wrześniu i potrwa
do sierpnia przyszłego roku. W ramach programu, 92 rodziny z 23 małopolskich gmin będą mogły liczyć
na finansowe wsparcie w zatrudnieniu opiekunki dla dzieci. Rodzina
każdego miesiąca dostanie 1,5 tys.
złotych dofinansowania. Wsparcie
będzie udzielane przez 10 miesięcy.
W ramach programu, każda z rodzin będzie mogła wskazać osobę,
której powierzy opiekę nad dzieckiem. Projekt zakłada, że opiekunem będzie mógł zostać członek
rodziny, ale tylko wtedy, gdy będzie
osobą bezrobotną. Obowiązuje też
limit wieku: 60 lat w przypadku kobiet i pięć lat więcej w przypadku
mężczyzn. Kwota wsparcia będzie
stała, bez względu na liczbę dzieci
w rodzinie.
Na początku roku mowa była o 750
tys. złotych, które miał kosztować
program. W sumie jednak na wsparcie dla rodzin samorząd przeznaczy
niemal 1,4 mln złotych.
onet.pl
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ła pigułka ellaOne, od ponad dwóch
lat sprzedawana bez recepty osobom
powyżej 15. roku życia.
Europejska Agencja Leków oceniła,
że przyjmowanie ellaOne bez opieki lekarza nie zagraża pacjentkom,
za mało prawdopodobną uznała też
możliwość częstego i powszechnego
stosowania tego leku niezgodnie z
przeznaczeniem.

Źródło: www.polsatnews.pl

Leki antykoncepcyjne tylko na receptę
Wszystkie leki antykoncepcyjne, w
tym pigułki „dzień po”, można kupić
tylko na receptę. Może ją wypisać
każdy lekarz, nie tylko ginekolog.
Niektórzy medycy jednak odmawiają wystawienia recepty na antykoncepcję, powołując się na klauzulę
sumienia.
Jedynym dostępnym w Polsce hormonalnym lekiem antykoncepcyjnym sprzedawanym bez recepty by-

Ta sama ustawa, która ograniczyła
dostęp do antykoncepcji awaryjnej,
wprowadza też ratunkowy dostęp do
technologii lekowych. Zgodnie z nowymi przepisami minister zdrowia
będzie mógł wydać indywidualną
zgodę na pokrycie kosztu leku, jeżeli
jest to niezbędne dla ratowania życia
lub zdrowia pacjenta i uzasadnione
wskazaniami medycznymi.
PAP
Wchodzi w życie ustawa o sądach
powszechnych
Nowe przepisy przewidują między
innymi:
• Wprowadzenie ustrojowej zasady
losowego przydziału spraw poszczególnym sędziom. Losowy przydział
spraw ma chronić przed nadużyciami i dawać pewność, że sprawa
nie została przydzielona sędziemu
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umyślnie wybranemu do danej sprawy.
• Zapewnienie równego i sprawiedliwego obciążenia pracą sędziów
oraz zagwarantowanie bezstronności stronom postępowań.
• Wprowadzenie zasady niezmienności składu orzekającego. Raz wylosowany skład sądu nie powinien
ulegać zmianie do zakończenia
sprawy.
• Wprowadzenie ścisłych zasad
przeniesienia sędziego do innego
wydziału.
• Umożliwienie przejścia w stan
spoczynku przez kobiety będące
sędziami w wieku odpowiadającym
powszechnemu wiekowi emerytalnemu kobiet, to jest 60 lat.
• Zwiększenie kompetencji Ministra
Sprawiedliwości w powoływaniu i
odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów.
• Przepisy wprowadzają nowe narzędzie nadzoru zewnętrznego i
wewnętrznego nad działalnością
administracyjną sądów w postaci
oceny informacji rocznych składanych przez prezesów sądów wszystkich szczebli.
wprost.pl
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Starzejemy się szybciej, niż nam się
wydaje
„Upływ czasu najwyraźniej widać
na naszej skórze, z której można
czytać niemal jak… z PESEL-u”.
Prawa natury są nieubłagane.
Przychodzimy na świat, rozwijamy
się i zużywamy. Tego procesu nie
można przeskoczyć. Czego możemy się spodziewać po organizmie
w miarę upływu lat?
Nasze geny są tak zaprogramowane, że powinniśmy żyć około 120 lat.
Takiego wieku na ogół nie dożywamy. Dlaczego? Różne części naszego
ciała, w różnym wieku przegrywają
walkę z czasem. Tu coś zaboli, coś
wysiądzie, coś zaskrzypi…
Całościowo starzejemy się po czterdziestce, chociaż nasze poszczególne narządy samodzielny proces
starzenia rozpoczynają wcześniej i
indywidualnie. Ale o tym za chwilę.

Źródło: www.shutterstock.com

Geriatrzy rozróżniają trzy formy
starzenia się: pomyślne, zwyczajne
i patologiczne.
Starzenie pomyślne to naturalny
proces przebiegający bez wpływu
chorób na organizm. Na tę formę
starzenia największy wpływ ma sam
wiek.
Starzenie zwyczajne powoduje
niewielkie ograniczenia w naszym
codziennym życiu.
Patologicznym nazywamy takie
starzenie się, w którym wskutek
niewłaściwego stylu życia, braku
ruchu, odpowiedniej diety, ten proces przebiega zbyt szybko, ma poważny przebieg i wiąże się z dużą
liczbą chorób. Na taką starość nikt
nie jest przygotowany.

Co i kiedy nam „wysiądzie”
Kiedy stuknie nam dwudziestka,
mózg rozpoczyna proces powolnego starzenia się. Zmniejsza się
liczba neuronów czyli komórek
nerwowych. W wieku około 40 lat
ich spadek sięga nawet 10 tysięcy
dziennie. To sprawia, że impulsy nie
docierają do mózgu tak sprawnie,
jak dawniej.
Po dwudziestce proces starzenia rozpoczyna też skóra. Pierwsze zmarszczki mimiczne pojawiają się już po
25 roku życia.
Kiedy osiągniemy trzydziestkę,
do procesu starzenia się dołączają
mięsnie i włosy. Drobne zmarszczki na twarzy pojawiają się około
35 roku życia. W tym samym czasie
w nerkach spada liczba filtrujących
nefronów, które dla naszego organizmu mają
dobroczynne działanie:
usuwają zanieczyszczenia z układu krwionośnego.
Po trzydziestce czas
jest nieubłagany dla
kobiecych piersi.
Ubywa w nich tkanki
gruczołowej, skóra staje się mniej elastyczna.
Biust powoli traci swoją jędrność.
Około 35 roku życia
u kobiet zaczyna spadać liczba i jakość
komórek jajowych. U
mężczyzn przed czterdziestką w ich spermie
plemników jest nie tylko coraz mniej, ale są coraz gorszej
jakości.
Mięśnie: kto nie zgromadził odpowiedniego zapasu komórek mięśniowych do 25 roku życia, po trzydziestce nie ma już na to szans.
Wprawdzie proces obumierania i
wymiany komórek mięśniowych
trwa przez całe życie, ale po przekroczeniu trzydziestki organizm nie
nadąża z ich produkcją.
W wieku ok. 35 lat kości stają się
coraz słabsze, kruche i bardziej narażone na złamania. Skutki złamań w
tym wieku o wiele trudniej wyleczyć
niż jeszcze kilka lat temu.
Węch: starzeje się najszybciej ze

zmysłów, już w tym wieku zaczyna
się pogarszać.
Dochodzimy do czterdziestki i
przychodzi czas na serce. Pompuje
ono krew coraz mniej efektywnie.
Wraz z upływem czasu naczynia
krwionośne są mniej elastyczne, a
na ściankach żył odkłada się tłuszcz,
który blokuje przepływ krwi. Serce
zaczyna gorzej funkcjonować, co
powoduje pogorszenie sprawności
całego organizmu.

Źródło: www.shutterstock.com

Zęby. Rozwija się próchnica, dziąsła odsłaniają korzenie zębów i ten
proces doprowadza do chwiania się
zębów, a w konsekwencji do ich wypadania.
Oczy. Mięśnie oka zaczynają zanikać, a soczewka oka mętnieje.
Widzimy mniej wyraźnie. Lepiej na
odległość niż z bliska, bo rozwija
się tak zwana nadwzroczność, czyli
trudności z widzeniem z bliska.
Mięsnie słabną. Mają za dużo tłuszczu i kolagenu, za mało włókien
mięśniowych, co powoduje utratę
siły i wytrzymałości. Rocznie czterdziestolatkowie tracą od 0,5 do 2 procent masy mięśniowej. Wprawdzie
można ten proces spowolnić, ale nie
można go powstrzymać.
Kości: w tym wieku rozpoczyna się
powolny zanik masy kostnej, co w
konsekwencji może doprowadzić do
wczesnego rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów. Do tego dochodzą bóle krzyża. Ponad połowa z
tych chorób zaczyna się właśnie po
czterdziestce.
Człowiek zaczyna się „kurczyć”.
Początkowo o milimetry, ale tego procesu nie sposób zatrzymać.
Spada ilość krwi w organizmie.
Starzenie dotyka też włosów. U
mężczyzn postępuje łysienie, u obu
płci pojawia się siwizna. Włosy są
cieńsze i bardziej łamliwe.
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Kiedy dobijemy do pięćdziesiątki,
przychodzi czas na starzenie się
słuchu i głosu, a także jelit. Po 55.
roku życia brakuje równowagi między dobrymi i złymi bakteriami, co
prowadzi do zaniku dobrych bakterii i większego ryzyka zachorowania
na choroby jelit. Soki trawienne z
żołądka do wątroby i jelit nie przepływają już w takim tempie, w jakim
powinny.
Mięśnie. Proces słabnięcia mięśni, który rozpoczął się w okolicach
czterdziestki, przybiera
na sile. Mięśnie są coraz mniej wytrzymałe, a
co za tym idzie, ogólna
kondycja organizmu jest
słabsza.
Skóra robi się wiotka, na
twarzy pojawia się coraz
więcej zmarszczek oraz
nadmierne owłosienie. U
kobiet na brodzie, u mężczyzn w uszach i w nosie.
Przekroczenie pięćdziesiątego roku życia dla
kobiet oznacza przekwitanie (menopauza).
Okres rozrodczy kończy
się w okolicy 51 roku życia. Znaczną część kobiet
dotykają zaburzenia hormonalne,
objawiające się między innymi kołataniem serca, uderzeniami gorąca, bezsennością, czy bólami głowy.
Panie bywają drażliwe, płaczliwe i
niespokojne.
U mężczyzn następuje andropauza.
Objawy to między innymi: zaburzenia snu, zły nastrój i zmęczenie,
osłabienie organizmu, problemy
seksualne.
Po sześćdziesiątce pogarszają
się zmysły: smak, węch i apetyt.
Pogarsza się słuch, zwłaszcza zdolność słyszenia dźwięków o wysokich
częstotliwościach. Coraz bardziej
szwankuje wzrok. Trzy na cztery
osoby mają dalekowzroczność.
Pojawiają się trudności z przystosowaniem wzroku do światła i ciemności. Może rozwijać się zaćma. W
mózgu obumiera coraz więcej neuronów.
Wydolność fizyczna spada do 60-65
procent wartości, a zawartość wody
do 54 procent masy ciała. W skórze
zanikają gruczoły potowe, zakłócona jest termoregulacja i wydłuża się
czas gojenia ran. Pojemność płuc
spada o jedną czwartą. Może pojawić
się rozedma płuc, zwapnienie żeber
i sztywność kręgosłupa.

Maleje ruchomość klatki piersiowej. Ilość krwi tłoczonej przez serce
do naczyń krwionośnych jest dwa
razy mniejsza niż u dwudziestolatka. Pojawiają się zadyszki. W naczyniach krwionośnych odkładają
się cholesterol i wapń. Następują
zmiany miażdżycowe mogące powodować niedokrwienie mózgu.
Zawężają się tętnice na nogach, co
może doprowadzić do przebarwień,
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się tempo chodzenia, skraca długość kroku (do 20 cm), stopy częściej
szurają niż chodzą. Około 80. roku
życia obniża się wzrost. U kobiet
o ok. 5 cm, u mężczyzn o 3,5 cm.
Następuje deformacja kręgosłupa.
Serce robi się mniejsze, naczynia
wieńcowe są zawężone. Dalej maleje ilość krwi krążącej w organizmie. Zwiększają się ubytki w wątrobie i nerkach (30 %).
Zmniejsza się pęcherz
moczowy.
Problemy ze snem są
coraz większe. Pojawia
się bezdech, przebudzenia w nocy i mimowolne
ruchy – tzw. zespół niespokojnych nóg.

Ogromne zmiany następują w psychice. Na
porządku dziennym
jest drażliwość, niepokój, agresja, dziwactwa,
przekonanie o nieomylności. Po osiemdziesiątce typowe jest łagodne
lub ostre otępienie starcze, które może przybrać postać choroby
Alzheimera. Od pierwŹródło: www.stylnazdrowie.pl szych objawów choroby do całkowitej utraty
zaników skóry i owrzodzeń. Ludzie samodzielności upływa ok. siedmiu
w tym wieku mają trudności z zasy- lat.
pianiem.
Biegu czasu nie można zatrzymać,
Pojawiają się zaburzenia chodu i ale można mieć wpływ na jego
drżenie rak. Mowa staje się mniej skutki
wyraźna. Zmienia się głos, u kobiet
robi się niższy, u mężczyzn wyższy. Proces starzenia jest nieuchronny.
Nie jest też sprawiedliwy, bo niektóNajbardziej długowieczna jest wą- rzy dzięki swoim genom długo cietroba. Ten organ jest bardzo od- szą się dobrym zdrowiem i kondycją,
porny na upływ czasu. Potrafi się inni muszą się sporo napracować,
zregenerować nawet po usunięciu by zdrowie i kondycję poprawić.
trzech czwartych narządu. I starzeje
się dopiero, gdy ma 70 lat. Dlatego Starzenia nie da się zahamować,
wątrobę zdrowego 70-latka można ale można je spowolnić.
przeszczepić nawet 20-latkowi.
Naukowcy potwierdzają, że mamy
wpływ na to, jak się zestarzejemy.
Po przekroczeniu 75 lat następu- Decyduje o tym nie tylko nasz styl
ją dalsze zmiany w mózgu i ubytki życia ale i dobre, zdrowe zachowakory mózgowej. Zmiany w płatach nia, które mogą wydłużać naszą
czołowych powodują kłopoty z kon- młodość.
centracją i pamięcią.
Zacznijmy od odżywiania się. Nie
Mięśnie stanowią już tylko 27 pro- trzeba wprowadzać rewolucyjnych
cent wagi ciała. Kobiety tracą do zmian w diecie, by wydłużyć swo40 procent masy kości (zagrożenie je życie i poprawić jego jakość.
osteoporozą), mężczyźni – do 25 Najważniejsza jest systematyczność.
procent. Kości są bardziej łamliwe. Naukowcy potwierdzili, że codzienStawy degenerują się, co zmniejsza ne jedzenie jabłek, śliwek i arbuzów
zakres ruchów. Upływ czasu jest ma korzystny wpływ na cholestebardzo widoczny w postawie, która rol, gęstość kości i ciśnienie krwi.
często staje się pochylona. Ruchy są Zamiast smażenia i grillowania, nawolniejsze, spada refleks. Zwalnia leży gotować i piec.
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Unikać żywności fast food i napojów
gazowanych, oraz wszelkich produktów poddanych obróbce w wysokiej
temperaturze. Zastąpić je należy niskotłuszczowym serem, suszonymi
owocami i sokami owocowymi.
Pomoże też zmniejszenie porcji żywności o około 30 procent. Badacze
zajmujący się procesami starzenia
dowiedli, że rezygnacja z posiłku
od czasu do czasu, czy ograniczenie liczby godzin przeznaczonych
na jedzenie, doskonale wpływa na
nasze komórki.
Wysiłek fizyczny. Nawet umiarkowany wysiłek fizyczny łagodzi
skutki starzenia. Pobudza układ

wrzesień 2017

ogół lepiej się odżywiają, wysypiają
i są aktywni fizycznie. W łagodzeniu
stresu pomaga na przykład medytacja.
Hobby. Wśród osób mających
jakieś hobby niższa jest śmiertelność i ryzyko poważnych chorób.
Naukowcy udowodnili, że istnieje
związek między posiadaniem hobby a mniejszym zagrożeniem nadciśnieniem. Hobby łagodzi napięcia
i chroni przed szkodliwymi zachowaniami. Można uczyć się języków,
grać na instrumencie, chodzić na
kursy tańca i udzielać się towarzysko. Hobby sprzyja utrzymywaniu
kontaktów z ludźmi, co sprawia, że
jesteśmy szczęśliwi, co z kolei zna-

czasie pęcherzyki płucne, odpowiedzialne za transport tlenu i odprowadzanie dwutlenku węgla, kurczą
się i mają coraz mniejszą powierzchnię. Efekt: utrudnione oddychanie
i mniejsza wydolność podczas wysiłku.
Płucom pomaga witamina D, znaczenie ma też zawarta w mleku
witamina A, która wspomaga produkcję tkanki płucnej. Kłania się nabiał i tłuste, morskie ryby, które są
najbogatszym naturalnym źródłem
witaminy D. Oraz przebywanie na
słońcu: wtedy organizm będzie sam
produkował „słoneczną witaminę”.
Serce. Od mniej więcej czterdziestki
serce staje się mniej efektywne i nie
jest w stanie pompować tyle krwi, co
dawniej. Zmniejsza się i musi pracować ciężej, co powoduje wzrost
ryzyka zawału. Sercu pomaga ruch.
Każda minuta spędzona na bieżni
pozwala zatrzymać upływ czasu.
Kości. Jednym z najlepszych sposobów na zachowanie masy kości i
zachowanie ich wytrzymałości są suszone śliwki, zawierające unikalne
polifenole, związki o właściwościach
przeciwutleniających, które pomagają przeciwdziałać osteoporozie.
Podwyższają też poziom magnezu
w kościach, co oznacza mocne kości. Aby wzmocnić kości należy jeść
trzy suszone śliwki, do tego dodać 2
jabłka albo trochę świeżych jagód.

Źródło: www.healthyadd.com

odpornościowy i sprzyja powstawaniu nowych komórek mózgowych.
Nie chodzi w tym przypadku o intensywny ruch. 15-minutowy codzienny
spacer może wydłużyć życie nawet o
dwa lata. W przypadku osób o prawidłowej wadze półgodzinny spacer
pięć razy w tygodniu może wydłużyć
życie o kilka lat.
Sen. Brak snu ma niszczący wpływ
na nasze zdrowie. Ludzie, którzy w
nocy śpią krócej niż 6 godzin, są
bardziej narażeni na choroby układu krążenia i cukrzycę, częściej też
przedwcześnie umierają. W przypadku większości ludzi sen trwający siedem lub osiem godzin bardzo
korzystnie wpływa na stan zdrowia.
Ich układ odpornościowy jest sprawniejszy, są mniej zestresowani, ich
waga jest bardziej zbliżona do prawidłowej.
Stres. Dodaje nam lat, odbiera motywację dbania o zdrowie. Ci, którzy
potrafią radzić sobie ze stresem, na

cząco wpływa na nasze zdrowie i
długowieczność.
Mózg. Niewiele komórek mózgowych przetrwa do starości. Nie chodzi w tym przypadku o używki czy
nieodpowiedni tryb życia w młodości. Po prostu po dwudziestce ludzki
mózg zaczyna powoli się kurczyć, a
razem z nim zmniejszają się zdolności umysłowe.
Można pomóc mózgowi wrócić do
formy. Należy zdrowo się odżywiać,
uprawiać ćwiczenia fizyczne, dbać
o sprawność intelektualną poprzez
rozwiązywanie krzyżówek, naukę
języków, udzielać się towarzysko.
Jedno z badań, przeprowadzone na
grupie 70-latków wykazało, że ci najbardziej aktywni towarzysko mieli o
ponad 70 proc. mniejsze ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych i
spadku sprawności umysłowej.
Płuca. Szczyt możliwości płuc przypada około 25. roku życia. Po tym

Skóra. Zmarszczki i obwisła skóra
to widoczne objawy starzenia się.
Najszybciej są widoczne na szyi i
dekolcie. Choć za proces starzenia
się skóry odpowiedzialne są przede
wszystkim geny i sposób życia, to o
jej wyglądzie i kondycji decyduje
codzienna pielęgnacja. Dobry krem
może zapewnić skórze to, czego na
danym etapie życia najbardziej jej
potrzeba i spowolnić pojawienie się
zmarszczek lub zmniejszyć te już istniejące.
Niby żyjemy dłużej niż kiedykolwiek, ale czas, w którym zdrowie
pozwala nam cieszyć się życiem,
nie zawsze jest długi. Choć procesów starzenia nie można zatrzymać, można je opóźnić i spowolnić,
by długo cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją.
Aleksandra Dobiecka
Źródła:
newsrm.tv, fakt.pl, mp, kk,
gazetawyborcza.pl, menshealth.pl,
kobieta.onet.pl

perfectie@home
DIENSTENCHEQUES

zatrudnia już ponad 1000 pracowników na terenie Belgii
OFERUJEMY:
elastyczne godziny pracy i wynagrodzenie ZAWSZE na czas
Zaufani i przeszkoleni pracownicy mówiący w różnych językach pomogą Ci
ustalić grafik dostosowany do twoich potrzeb
Ponadto otrzymasz u nas:
- elektroniczne bony żywnościowe za 6€
- wynagrodzenie za telefon
- ubrania do pracy: koszulki polo, fartuszki oraz buty
- wynagrodzenie za pranie ubrań
- zwrot kosztów transportu do klienta
- roczny abonament na de lijn
- pieniądze wakacyjne oraz roczna premia
- HOSPITALISATIEVERZEKERING dla Ciebie i Twojej rodziny
- Kartę zniżkową z którą zaoszczędzisz nawet do 10% przy zakupach w Carrefour,
Zalando, Torfs, Zoo, i różnych parkach rozrywki oraz przy zakupie biletu 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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Olej kokosowy nie taki zdrowy?
Olej z kokosa powszechnie uznawany jest za zdrowy zamiennik
masła, smalcu, margaryny czy oleju. Mówi się, że ma dobroczynny
wpływ na dietę i skórę. Jednak najnowsze badania przeprowadzone
przez Amerykańskie Towarzystwo
Kardiologiczne (AHA) pokazują, że
dobroczynny wpływ oleju kokosowego na nasze zdrowie nie jest taki jednoznaczny. Czy olej z owocu
kokosa rzeczywiście jest zdrowy?

Źródło: www.olej-kokosowy.eu

Moda na kokos
Boom na olej kokosowy trwa od
kilku lat. Uważany jest przez jego
zwolenników za najzdrowszy olej na
świecie. Stosowany jest nie tylko w
kuchni jako zamiennik innych tłuszczów, ale także jako naturalny kosmetyk i lekarstwo. Ponoć leczy wiele
schorzeń przewodu pokarmowego,
obniża poziom cholesterolu i spala
tłuszcz, co pomaga w walce z nadwagą. Pozytywnie wpływa na cerę zapobiegając jej odwadnianiu, pomaga w
walce z trądzikiem, oczyszcza skórę,
uelastycznia ją i regeneruje. Panie
stosują go do demakijażu, używają
jako balsamu do ciała i pielęgnacji
włosów.
To jedna strona medalu. Z drugiej
zaś – zdaniem wielu ekspertów – w
rzeczywistości olej kokosowy zawiera 90 proc. tłuszczów nasyconych,
których należy unikać. I potwierdzają powyższą tezę naukowymi
badaniami.
Zdrowy czy niezdrowy?
Olej kokosowy powstaje przez tłoczenie i rozgrzanie miąższu orzechów
palmy kokosowej i jest tłuszczem.
W produktach, z których tłoczy się
oleje, mamy w ich składzie witaminy, składniki mineralne, antyoksydanty, błonnik. A w tłuszczu mamy
praktycznie sam tłuszcz.

Olej z kokosa składa się w 90% z
nasyconych kwasów tłuszczowych,
których powinniśmy unikać. Ma ich
więcej niż masło i smalec wieprzowy. Spożywanie ich w nadmiarze
podnosi stężenie złego cholesterolu
we krwi, powoduje choroby układu
krążenia, cukrzycę i nowotwory.
Przekonanie, że olej kokosowy pomaga chudnąć, uchronić się przed
wieloma chorobami i ma działanie
antybakteryjne nie jest poparte konkretnymi badaniami.
Czy to tylko moda?
Prof. Krzysztof Krygier, ekspert w
dziedzinie technologii tłuszczów
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego mówi: –
Olej kokosowy z punktu widzenia żywieniowego jest najmniej
zdrowy, a uważany
jest przez konsumentów za najzdrowszy.
Zrobiliśmy ankietę
na temat tego, jaki
tłuszcz jest najzdrowszy. 80 proc. internautów odpowiedziało, że
właśnie olej kokosowy, a to przecież całkowicie bez sensu. I
dodaje, że nauka nie
potwierdza doniesień
o jego prozdrowotnych właściwościach.
Wręcz przeciwnie.
Światowa Organizacja
Zdrowia wskazuje, że
jedną z zasad zdrowego odżywiania
jest ograniczenie nasyconych tłuszczów, a to z nich w głównej mierze
składa się olej kokosowy.
Najnowsze badania przeprowadzone
przez American Heart Association
wyraźnie wskazują, że olej kokosowy nie jest tak dobry dla naszego
organizmu, jak wszyscy uważają.
Zdaniem naukowców tłuszcze nasycone podnoszą poziom tzw. złego
cholesterolu (LDL), prowadzą do
chorób serca i zwiększają ryzyko
zachorowania na cukrzycę typu 2.
LDL, to cholesterol o niskiej gęstości, frakcja, która odkłada się w
naczyniach krwionośnych i może
je zablokować. HDL, to cholesterol
wysokiej gęstości, pożyteczny dla organizmu, bo usuwa LDL z krwi. Jeśli
organizm ma za dużo tego pierwszego i za mało tego drugiego – trzeba
coś z tym zrobić.
Niektórzy twierdzą, że to dobrze, że

olej kokosowy zawiera nasycone
kwasy tłuszczowe, bo dzięki temu
można na nim smażyć, ponieważ
ma wyższą temperaturę dymienia.
Naukowcy jednak są zdania, że akurat ta właściwość oleju kokosowego
ma ogromny wpływ na jego walory
zdrowotne.
Kokosowe pozytywy
Spór dotyczący oleju kokosowego z
pewnością nie zakończy się szybko.
Co wiemy na pewno? Olej kokosowy, podobnie jak każdy inny tłuszcz,
ma dużo kalorii, dlatego można spożywać go tylko w niewielkich ilościach. Osoby odchudzające się nie
powinny przekraczać dawki dwóch

Źródło: www.glutamina-odzywki.pl

łyżek oleju kokosowego dziennie.
Ostatnie badania koncentrują się
przede wszystkim na „ciemnej stronie”, czyli na złych skutkach spożywania oleju kokosowego. Jednak w
pielęgnacji ciała wciąż jest on niezawodny. Można bezpiecznie używać
go na włosy, twarz i do ciała. Jest doskonałym kosmetykiem i środkiem
odświeżającym. Nie do przecenienia
są funkcje antybakteryjne oleju kokosowego, który może działać jak
naturalny antybiotyk.
Można również użyć go w produkcji
słodyczy czy do smażenia. W niektórych daniach sprawdza się znakomicie ze względu na swój aromat, w
innych ze względu na dość wysoką
temperaturę dymienia.
Do smażenia nieźle sprawdza się
olej kokosowy rafinowany, a ten nierafinowany dodaje smaku daniom
orientalnym i słodkim. Ale tylko raz
na jakiś czas.
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zwykle jemy za mało. Tłuszczów nasyconych w przeciętnej diecie zwykle
jest za dużo.

Źródło: www.coconutlife.org

Od niewielkich ilości tłuszczu kokosowego nic nam się nie stanie, ale
jeśli oprócz niego spożywamy również mięso, tłusty nabiał czy masło,
to warto pomyśleć nad ich ograniczeniem. Zdecydowanie zdrowsze
będzie dla nas włączenie do diety
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 – tych

Olej kokosowy w
kuchni warto zastąpić chociażby rodzimym olejem rzepakowym cechującym
się zdecydowanie
lepszym składem
kwasów tłuszczowych, czy oliwką z
oliwek.
Najzdrowsze oleje
zwierające najmniej
tłuszczów nasyconych to: olej z krokosza barwierskiego,
olej rzepakowy, olej słonecznikowy,
olej kukurydziany i wspomniana oliwa z oliwek.
Jednocześnie naukowcy radzą, by
dokładnie czytać etykiety produktów. I pamiętać, że zalecana dzienna dawka tłuszczów nasyconych
wynosi 30 gramów w przypadku
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mężczyzn a 20 w przypadku kobiet.
Drastyczne ograniczenie tłuszczów
jest jednak niewskazane, ponieważ
tłuszcz jest niezbędny do przyswajania czterech, ważnych witamin: A,
D, E, i K.
Malwina Komysz
Źródła:
agamasmaka.pl, kukbuk.com.pl,
medexpress.pl,
businessinsider.com.pl, zeberka.pl

Źródło: www.olej.edu.pl
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Które owoce nie pójdą nam w biodra?
Ćwiartka średniej wielkości
arbuza ma tyle samo kalorii
co dziesięć garści truskawek. Pięć garści truskawek
to tyle co średniej wielkości
gruszka. Owoce są pełne
witamin, po prostu pyszne.
Jednak czy mogą być jedzone bez ograniczeń?
Codziennie, bez względu na
wiek, należy jeść przynajmniej jedną porcję owoców
– chyba że lekarz zaleci inaczej. Pamiętajmy, że owoce
to cenne źródło witamin i
składników mineralnych,
które wzbogacają dietę i
pozwalają zaspokoić zapotrzebowanie na wartości odżywcze – wyjaśnia Monika Honory,
ekspert ds. żywienia.
W codziennym menu bardzo ważna jest różnorodność, ponieważ
dzięki niej można tak zbilansować
jadłospis, aby zapobiec niedoborom
składników odżywczych. Dlatego dobrym sposobem na urozmaicenie
diety może być sięgnięcie po owoce
sprowadzane z zagranicy, które stanowią ciekawy dodatek smakowy.
Jednakże, tak samo jak w przypadku wszystkich innych produktów, i
w tym wypadku eksperci zalecają,
aby zachować umiar w kwestii ich
spożywania. Dlaczego?

Niepożądanym działaniem owoców jest fakt, że wpływają na
zwiększenie produkcji kwasu
żołądkowego, który podrażnia
ściany żołądka. O wiele lepiej jest
spożyć je dopiero jako drugie samodzielne śniadanie. Nie zaleca
się przyjmowania ich na pusty żołądek na początku dnia, a także
tuż przed snem. O tej zasadzie powinny szczególnie pamiętać osoby ze stanem zapalnym żołądka.
Faktem jest, że po spożyciu owoców należy odczekać dłuższy
czas, aby umyć zęby. Dotyczy
to przede wszystkim cytrusów.
Pomarańcze, cytryny, limonki,
Źródło: www.w-spodnicy.pl itd. zawierają kwasy, które nadtrawiają szkliwo zębowe, spraananasy oraz gruszki. Mniejszą ilość wiając, że staje się ono słabsze.
cukrów zawierają równie pyszne Dodatkowo, efekt ten może być zwiepomarańcze, kiwi, nektaryny, mo- lokrotniony używaniem szczoteczki
rele, agrest, porzeczki, grejpfruty, do zębów z twardym włosiem. Jest to
kokos, jeżyny, truskawki czy mali- szczególnie niebezpiecznie dla osób,
ny. Owoce najzdrowiej spożywać do które mają odsłonięte szyjki zębowe,
godziny 14.00, najlepiej w formie II ponieważ w tych miejscach szkliwo
śniadania w połączeniu np. gruszki już i tak jest bardzo cienkie. Dlatego
z jabłkiem lub połówki grejpfruta z po spożyciu owoców cytrusowych
brzoskwinią.
należy przepłukać jamę ustną dużą
ilością wody, a następnie odczeIle kalorii kryją owoce:
kać godzinę zanim przystąpimy do
• Agrest – 50g/ 21kcal
czyszczenia zębów.
• Czereśnie – 80g/ 49kcal
• Truskawki – 70g/ 22 kcal
Owoce, jedzone z umiarem, w żaden
• Wiśnie – 70g/ 35kcal
sposób nie szkodzą organizmowi
• Śliwki (np. węgierek) – 80g/ 37kcal ludzkiemu. Spożywanie ich w na• Porzeczki – 40g / 14 kcal
turalnej postaci nie wpływa także
• Jagody – 50g/ 23 kcal
na przedawkowanie, ponieważ nad• Winogrona – 70g/ 48 kcal
miar witamin i minerałów zostaje
• 2 plastry z ćwiartki arbuza – 184g/ wydalany z organizmu dzięki pracy
55kcal
nerek. Decyzja, po które sięgnąć,
• Garść malin – 70g/ 36 kcal
polskie czy egzotycznie, jest już tyl• 1 średnia sztuka brzoskwini – 85g/ ko indywidualną kwestią smakową.
33kcal (bez pestki)
• 1 średnia nektarynka – 115g/ 51
Monika Honory,
kcal (bez pestki)
ekspert ds. żywienia.

Źródło: www.nipic.com

Z powodu wysokiej zawartości
fruktozy, naturalnego cukru występującego w owocach. Dlatego też
warto traktować owoce jako dodatek do diety, a nie produkt jedzony
kilogramami. – Owoce, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę ze względu na wysoki poziom
cukru to m.in. winogrona ciemne
i zielone, liczi, figi, mango, granat,
wiśnie, kaki, banany, mandarynki,

Źródło: www.PureStyle.pl
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FC Nieuw Polonia Antwerpen
– wiadomości sportowe
Po długiej przerwie wakacyjnej,
pełni wigoru, rozpoczynamy nowy
sezon piłkarski.
Treningi odbywać się będą we wtorki i czwartki, natomiast mecze w soboty oraz w niedziele.
Dzieci, młodzież oraz panów, którzy
chcą dołączyć do naszego klubu,
prosimy o kontakt:
- Grupy dziecięce i młodzieżowe – z
koordynatorem panem Krzysztofem
Jankowskim tel. 0484 67 92 39
- Drużyna Senioren – z trenerem panem Romanem Mazurem tel. 0485
64 96 04.
Nasze drużyny, które we wrześniu
rozpoczną nowy sezon piłkarski:
- PUPILLEN 1
- PUPILLEN 2
- MINI MINIEMEN
- MINIEMEN
- CADETTEN
- SCHOLIEREN
- SENIOREN
Po szczegółowe informacje zapraszamy na nasza stronkę na
Facebooku: https://www.facebook.com/pages/FC-Nieuw-PoloniaAntwerpen/189349831250917
Opr. IwO.

MECZE KLUBU F.C. NIEUW
POLONIA – BOISKO “SAVA”
SOBOTA:
PUPILLEN 1 9:00
•7v7
• 4 x 10 minut ( PAUZY: 2’ – 10’ – 2’ )
• piłka „3”
PUPILLEN 2 9:00
•5v5
• 4 x 10 minut ( PAUZY: 2’ – 10’ – 2’ )
• piłka „3”
MINI MINIEMEN 10:30
•9v9
• 4 x 15 minut ( PAUZY: 2’ – 10’ – 2’ )
• piłka „4”
MINIEMEN 12:00
• 11 v 11
• 4 x 15 minut ( PAUZY: 2’ – 10’ – 2’ )
• piłka „4”
CADETTEN 13:30
• 11 v 11
• 2 x 35 minut ( PAUZA 10’ )
• piłka „4”
NIEDZIELA:
SCHOLIEREN 10:00
• 11 v 11
• 2 x 40 minut ( PAUZA 10’ )
• piłka „5”
SENIOREN 12:00
• 11 v 11
• 2 x 45 minut ( PAUZA 10’ )
• piłka „5”

Źródło: www.pixers.pl

TRENINGI:
BOISKO „RUGGEVELD”:
PUPILLEN 1:
• wtorek „RUGGEVELD” ½ boiska
C od 19.00 do 20.00
• czwartek „RUGGEVELD” ½ boiska C od 19.00 do 20.30
PUPILLEN 2:
• wtorek „RUGGEVELD” ½ boiska
C od 19.00 do 20.00
• czwartek „RUGGEVELD” ½ boiska C od 19.00 do 20.30
MINI MINIEMEN:
• wtorek „RUGGEVELD” ½ boiska
A od 18.30 do 20.00
• czwartek „RUGGEVELD” ½ boiska A od 18.30 do 20.00
MINIEMEN:
• wtorek „RUGGEVELD” ½ boiska
B od 18.30 do 20.00
• czwartek „RUGGEVELD” ½ boiska B od 18.30 do 20.00
BOISKO „SAVA”:
CADETTEN:
• wtorek „SAVA” ½ boiska od 18.30
do 20.30
• czwartek „SAVA” ½ boiska od
18.30 do 20.00
SCHOLIEREN:
• wtorek „SAVA” ½ boiska od 18.30
do 20.00
• czwartek „SAVA” ½ boiska od
18.30 do 20.00

Źródło: www.sporcle.com

SENIOREN:
• czwartek „SAVA” boisko od 20.00
do 21.00
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Lego, klocki na lata
że zdolności językowe, w
szczególności poznawanie
i przyswajanie nowego
słownictwa oraz kształcenie poprawności wypowiedzi.

Źródło: www.joemonster.org

To powinny być jedyne dostępne
zabawki na świecie – twierdzą
miłośnicy Lego. Są kolorowe, rozwijają wyobraźnię, inteligencję,
zdolności manualne i wiele innych
umiejętności. Są inwestycją na lata,
nie tracą koloru ani nie wychodzą
z mody.
Lego z korzyścią dla dzieci
Klockami Lego mogą bawić się dzieci już od 1,5 roku życia. Mowa o Lego
Duplo, które zostały zaprojektowane
tak, aby zachęcać maluchy do konstruowania budowli oraz zabawy.
Budowanie z Lego Duplo rozwija
wyobraźnię dziecka, stymuluje jego rozwój, kreatywność, pobudza
fantazję, uczy rozróżniania kolorów,
kształtów i rozmiarów. Starsze dzieci
mają do wyboru całe mnóstwo klocków z różnych serii, wśród których
każdy może znaleźć coś dla siebie.
Dzieci bawiąc się Lego nabywają
cierpliwości, rozwijają wyobraźnię
przestrzenną i zdolności manualne.
Układanie klocków uczy kreatywności, logicznego myślenia i precyzji
w działaniu. Ćwiczeniu ulegają tak-

Wspólna zabawa przy
układaniu klocków prowadzi do rozwoju i ćwiczenia
tak ważnych umiejętności
społecznych jak: praca
zespołowa, umiejętności
negocjowania, zawierania
kompromisów i przestrzegania zasad. Wszystkie te
umiejętności przydadzą się dzieciom
zarówno w przedszkolu,
szkole, jak i w dorosłym
życiu.

dualne budowle, na ogół w jednym
egzemplarzu, to prawdziwe klockowe cuda architektury. Stworzenie
czegoś więcej niż tylko konstrukcji
zamieszczonej w broszurce jest nie
lada wyzwaniem. Szczególnie jeśli
do wykorzystania jest kilkadziesiąt
tysięcy elementów.
Dorośli konstruktorzy Lego są w
stanie zbudować naprawdę wszystko: repliki maszyn w skali 1:1, miniaturowy dworzec PKP, replikę
Biskupina, scenę z gry wideo, ciężarówkę z siedemnastoma silnikami, Audi R8 V10 z napędem 4x4, czy
wierną kopię Rosomaka WZT 8x8.

Jest MOC!
Chyba nie ma dziecka,
które nie bawiłoby się
klockami Lego. Wielu
dorosłych z tej pasji nie
wyrasta. Tych zakochanych w klockach Lego
nazywa się AFOL (adult
fan of Lego, czyli „dorosły fan lego”).
AFOL, to ludzie mający po 30, 40 i więcej lat,
rodzinę, dzieci, pracę,
kredyty i obowiązki. W
swoim gronie lub w domowym zaciszu budują
konstrukcje z klocków. I bawią się
przy tym doskonale. Układają takie
„giganty” jak na przykład mityczny
Sokół Millenium. Zestaw oznaczony
numerem 10179 ważący 10 kilogramów i składający się z ponad 5 tys.
klocków, po złożeniu mierzy aż 84
centymetry. Albo zestaw pozwalający na wzniesienie
repliki Taj Mahal,
który składa się z
5922 elementów, lub
3449-elementowa
Gwiazda Śmierci,
czy budynki rodem
z Władcy Pierścieni.

Tadź Mahal w wersji Lego składa się z prawie 6000 części
Źródło: www.joemonster.org

Nie każdemu fanowi Lego odpowiada
zabawa polegająca
na składaniu zestawu klocków według
instrukcji. Dlatego
powstają konstrukcje o nazwie MOC
(My Own Creation)
– modele własnego
pomysłu. Te indywi-

Źródło: www.joemonster.org

Dwóch Australijczyków z 500 tysięcy sztuk klocków Lego i 256 tłoków
skonstruowało naturalnej wielkości,
napędzany powietrzem samochód,
który jeździ. Twórcy samochodu
mogą poruszać się po drodze z prędkością wynoszącą nawet 30 km na
godzinę. Nie jest to co prawda prędkość zawrotna, ale auto jest po prostu genialne.
James May z Wielkiej Brytanii zbudował prawdziwy dom z Lego. Użył
do tego 3,3 mln klocków. Dom miał
meble oraz funkcjonalny prysznic i
toaletę.

Źródło: www.joemonster.org
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Wartościowe zestawy
Rynek Lego kwitnie. Niemal każdy
zestaw, którego produkcja dobiega
końca, z czasem zyskuje na wartości.
Można mieć w domu kilogramy klocków, ale jeden klocek, powiedzmy
z lat 70-tych, czyli z serii, której już
od lat nie ma na rynku, może okazać
się tym poszukiwanym przez pasjonatów. I właśnie takie pojedyncze
klocki osiągają zawrotną cenę. Fani
potrafią za niego zapłacić nawet kilkaset euro.
Inwestycje w niektóre zestawy Lego
zapewnią wysokie profity. Na przykład replika słynnego statku kosmicznego Sokół Millennium, za
sterami którego siedział Han Solo
– jeden z bohaterów kultowych
„Gwiezdnych wojen”– był w sprzedaży w latach 2007–2009 r., w cenie
499,99 dolarów. Obecnie na rynku
wtórnym trzeba za niego zapłacić
około 3 tys. dolarów.
Replika Statuy Wolności (Statue
of Liberty) trafiła na rynek w 2000
r. Kosztowała wtedy 199 dolarów.
Obecnie chętni muszą za nią zapłacić blisko 1360 dolarów. Inne drogo-

Źródło: www.ocdn.eu

cenne, poszukiwane przez kolekcjonerów zestawy to na przykład: „Cafe
Corner”, z 2007 roku, przedstawiający fragment kamienicy z kawiarnią i
hotelem, czy model słynnej świątyni
Taj Mahal z 2008 roku.
Nie wszystkie zestawy
klocków Lego cieszą
się jednakowym zainteresowaniem ze strony
dorosłych fanów. Cenne
są na przykład tzw. zestawy kolekcjonerskie,
do końca 2012 r. oznaczone pięciocyfrowymi
numerami, czy zestawy licencyjne, takie
jak „Gwiezdne Wojny”,
„Indiana Jones” albo

Wieża z Lego, 35,05 metrów. Źródło: www.joemonster.org

„Piraci z Karaibów”. Największym
wzięciem cieszą się zestawy z serii
Gwiezdnych Wojen, zwłaszcza statki
kosmiczne.
Duże ceny osiągają tylko zestawy,
które są wciąż oryginalnie zapakowane i niewyjmowane z pudełek, nigdy nie złożone. Im zestaw trudniej
dostępny, tym droższy.
Po nieodpakowanych zestawach
najlepsze ceny osiągają te w pełni
kompletne. W niektórych przypadkach można zarobić na sprzedaży
poszczególnych elementów, czy nawet pojedynczych figurek.
Istnieje specjalna strona internetowa – http://www.brickpicker.com/
– która informuje, ile dany zestaw
klocków jest dziś warty.

Źródło: www. ashworthafrica.com
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firma Lego sprezentowała wszystkim pracownikom
z ponad 25-letnim
stażem pracy po
złotym, 14-karatowym klocku.
• Istnieją „Certyfikowani Profesjonaliści Lego”,
osoby pochodzące
z różnych krajów,
które całkowicie
poświęciły się budowaniu z klocków
Lego. Ich hobby
stało się pracą. Są
partnerami bizneW 1934 roku Christiansen zmienił sowymi Lego i mają
nazwę firmy zabawkarskiej na Lego całkowite wsparcie
(skrót od duńskiego zwrotu „Leg koncernu. Jeżdżą
godt”, baw się dobrze). W 1949 roku po świecie i buduwyprodukowano pierwsze klocki, w ją na zamówienie
Model Audi R8 V10, 6 silników, 2,5 kilograma klocków.
1958 ulepszono je i opatentowano. różne rzeczy z kloŹródło: www.weekend.gazeta.pl
Rozpoczęła się prawdziwa wszech- cków.
światowa inwazja Lego, która trwa • Klocki Lego są
do dziś.
tworzone z niebywałą precyzją. stępnie 40 stopni w drugą. Za burtę
• 14-karatowy złoty C-3PO oraz Dokładność, z jaką są wykonane wypadły 62 kontenery. W jednym z
Chromowo złoty C-3PO, to najdroż- wynosi 0,005 mm. Oznacza to, że je- nich znajdowało się niemal 4,8 mln
sze jak do tej pory mini figurki Lego. dynie 18 na 1 000 000 klocków nie klocków, które płynęły do Nowego
Powstało tylko 10 tysięcy sztuk zło- spełnia standardów jakości. Projekt Jorku.
tych C-3PO, w tym 5 z prawdziwego klocków nie zmienił się od ponad 50 Dziwnym trafem w kontenerze znajzłota. Po czym zostały powkładane lat, więc wszystkie wyprodukowane dowały się głównie części z zestado przypadkowych zestawów LEGO od 1958 r. pasują do siebie.
wów związanych z morzem.
Star Wars i rozesłane po całym świe- • 6 klocków LEGO połączyć można W paczkach były ponad 4 tysiące
cie z okazji 30-lecia Star Wars.
aż na 915 milionów różnych sposo- czarnych ośmiornic, 418 tys. różno• Mini figurek Lego wyprodukowa- bów. Dwa podstawowe klocki LEGO kolorowych płetw do nurkowania,
no ponad 5 miliardów.
2×4 można połączyć na 24 różne 26 tys. want i prawie 100 tys. masek
• Istnieje o wiele więcej męskich sposoby. Przy trzech klockach ilość dla nurków. W sumie w kontenerze
figurek Lego niż ich żeńskich od- kombinacji wzrasta do 1060, a przy znajdowało się 4756940 elementów
powiedników (1 do 18).
sześciu to 915103765 możliwości.
Lego.
• Najdroższy klockowy ludzik to zło- • Klocek Duplo jest osiem razy więk- Prądy morskie porozrzucały eleta i chromowana figurka nazwana szy od standardowego klocka Lego, menty Lego na wszystkich wodach
Mr. Gold z 2011 roku. Przedstawia ale jest nadal kompatybilny z tym naszej planety.
dżentelmena w drogim garniturze, z klockiem, kontynuując dewizę, aby • W Antwerpii, w Wijnegem
monoklem, kapeluszem i gustowną wszystkie klocki do siebie pasowały. Shopping Center, mieści się jedylaską. Wyprodukowana w pięciu ty- • Klocków Lego jest tak wiele, że ny firmowy sklep Lego w krajach
siącach egzemplarzy figurka osiąga gdyby podzielić je po równo na Beneluksu. Tylko tam można dostać
ceny przekraczające tysiąc dolarów. wszystkich mieszkańców Ziemi, najnowsze zestawy Lego i to taniej
• Najdroższy klocek Lego na świe- to każdemu przypadłyby około 62 niż w innych sklepach. Jest to autocie, wykonany ze złota, kosztuje 14 klocki.
ryzowany sklep, więc wszystko jest
449 dolarów. W latach 80. XX w. • Co 1 sekundę sprzedawanych jest sprawdzone i oryginalne.
na świecie 7 zestawów
Lego.
Niezależnie od tego, czy będzie to
• Przez lata Lego nie 2020 czy 2050 rok, Lego nadal bęsprzedawało żadnych dzie ukochaną zabawką zarówno
zabawek przypomi- dzieci jak i dorosłych. Zabawa nimi
nających broń, a duń- nadal będzie pobudzać wyobraźnię,
scy żołnierzy na misje rozwijać kreatywność i wzmacniać
pokojowe do Kosowa poczucie pewności siebie. Można z
zabierali klocki i roz- nich zbudować, co tylko się chce i
dawali dzieciom w mieć MOC.
zamian za plastikowe
pistolety i granatniki.
Sylwia Jaworska
• 13 lutego 1997 roku,
20 mil od Przylądka
Źródła:
Land’s End, wielka
kobieta.gazeta.pl, joemonster.org,
fala najpierw przechyweekend.gazeta.pl, fakt.pl,
liła statek o 60 stopni
mamdu.pl, magazyn.wp.pl,
blog.sabiosystem.com,
Najdroższy klocek na świecie. Źródło: www.joemonster.org w jedną stronę, a naKilka ciekawostek na zakończenie
• Twórca Lego to Duńczyk Ole Kirk
Christiansen. Na początku XX wieku
założył warsztat stolarski, zajmujący
się m.in. produkcją drabin. Kiedy
Olemu zmarła żona, został sam z
czworgiem dzieci na utrzymaniu.
Jakby nieszczęścia było mało, spłonął jego warsztat stolarski.
Na otarcie łez Ole wystrugał swoim
dzieciom drewnianą małą kaczkę.
Zabawka bardzo spodobała się
też innym rodzinom w okolicy.
Zdecydował się więc na produkcję
drewnianych kaczek, a potem drewnianych klocków, z których dzieci
mogły składać różne budowle.
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Z bloga wesołej emigrantki

40 spełnionych marzeń
– mój własny raj na ziemi. Część I
W roku 2017 przypada zacna 40
rocznica mojego przyjścia na świat.
Z tej okazji postanowiłam się zabawić tworząc listy 40 rzeczy:
- które mi się udały,
- które mnie w życiu ominęły,
- na które mam nadzieję,
- które mnie denerwują,
- które mnie bawią,
- które… jeszcze ten rok może przynieść.

Charakter i osobowość
Był czas – i to dość długi – kiedy
byłam wielce niezadowolona z tego, jaka jestem. Chciałam być kimś
innym. Źle się czułam w swojej skórze. Po latach zrozumiałam, że moje
cechy wcale nie są takie złe, tylko
muszę przestać próbować być tym,
kim inni chcą, żebym była, a być sobą. Zaczęłam sobie wielce cenić swą
oryginalność i być dumna z tego,
jaka jestem. Niepasujące mi cechy
udało mi się trochę zmodyfikować,
ale o tym będzie dalej.

bywało upierdliwe, ale ogólnie byli
do zniesienia. Rodzice dawali mi
od małego wiele swobody, nauczyli
mnie przy tym odpowiedzialności za
siebie i innych.
Z domu wyniosłam też zamiłowanie
i szacunek do przyrody oraz innych
ludzi i ich pracy. Nauczyłam się
pracować. W domu było też zwykle
wesoło, a prawie każdej pracy towarzyszyła zabawa i wygłupy.
Szpagat
Niby nic wielkiego, taki
szpagat. Jednak rzadko chyba ktoś potrafi
go zrobić ot tak. To było
moje pierwsze poważne
postanowienie, pierwszy
konkretny cel, za którego
realizację zabrałam się
z pełną świadomością i
osiągnęłam pełny sukces.
Było to ponad 20 lat temu
w szkole średniej. Nagle wymyśliłam, że CHCĘ i zaczęłam ćwiczyć
codziennie. Z każdym miesiącem
widziałam postępy. Pełny szpagat
zrobiłam po około 2 latach ćwiczeń.
Niestety, okazało się, że ćwiczenia
uzależniają i codzienna gimnastyka
już mi została jako skutek uboczny
na długie lata.

Najbardziej cenię sobie w sobie
ogromne poczucie humoru, cierpliwość, inteligencję, empatię, dziecięce spojrzenie na świat i to, że z
jakiegoś powodu ludzie mi ufają i
mnie lubią...
Rodzina
Bocian wyrzucił mnie w dobrym
miejscu. Wychowałam się w fajnej
rodzinie. Czasem miałam – i mam
nadal – wiele zastrzeżeń co do cech
i poczynań moich najbliższych, ale
wątpię, czy jest ktoś na świecie, kto
takowych zastrzeżeń nie ma, bo
jeszcze się taki nie narodził, żeby
wszystkim dogodził. Rodzice czasem mnie wkurzali (tak jak ja zapewne wkurzam swoje Młode i wkurzałam swoich rodziców), rodzeństwo

Zdanie matury
Moja mama nie była zachwycona
moją decyzją o pójściu do liceum,
bo „zawodówka byłaby o wiele pożyteczniejsza”. Nie miałam więc
zbytniego wsparcia w kwestii mojej chęci zdobywania wiedzy. Do te-

go, jako dziecko rolników, miałam
swoje obowiązki polowe. Nawet
pomiędzy egzaminami maturalnymi z poszczególnych przedmiotów
szłam w pole z motyką. Do tego w
domu mieliśmy dzidziusia – mam o
16 lat młodszego braciszka, którego
istnienie nie ułatwiało mi nauki, bo
takie maluchy lubią być w centrum
uwagi, a braciszek był słodziakiem
oczywiście, ale upierdliwym jak to
młodsi bracia (czy siostry) tylko potrafią. Nie miałam też zbytniej motywacji do nauki, bo wiedziałam, że na
studia i tak jestem za biedna. Jednak
jakimś cudem maturę zdałam i cieszę się z tego.
Praca w bibliotece
Już mając 4 lata, chciałam być bibliotekarką. Serio. Później pomagałam
babci w bibliotece, czytałam mnóstwo książek i marzyłam, że kiedyś
to ja będę rządzić tym królestwem
książkowym. Babcia mi przychwalała podśmiechując się pod nosem z
moich wielkich dziecinnych planów.
Potem na jakiś czas zapomniałam o
tym (babcia też), bo w liceum były
inne ważne sprawy, ale ostatecznie
zaraz po maturze zaczęłam pracować w bibliotece. Spełniło się więc
moje pierwsze marzenie.
Trening wschodnich
sztuk walki
Pamiętacie „Wejście
smoka” z Brucem Lee?
Po obejrzeniu tego filmu po raz pierwszy,
zaczęłam marzyć, by
robić coś podobnego.
Oglądałam wszystkie filmy związane ze
sztukami walki. Gdy
mówiłam o tym, że
chciałabym trenować
kung fu lub karate, to
się wszyscy ze mnie
śmiali, bo „ja się do tego nie nadaję przecież”.
Dopóki chodziłam do
szkoły, nie było mnie
na to stać, ale jak tylko zaczęłam
pracować, zapisałam się do klubu.
Mama uważała, że to niepotrzebne
wyrzucanie pieniędzy. Cóż, to były
moje pieniądze i nie żałuję, że je „wyrzuciłam”, bo mogłam spełnić swoje
drugie wielkie marzenie.
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Zaistnienie w mediach publicznych
Coś, o czym chyba każdy marzy po
cichu i z czego większość ludzi się
cieszy. Może nie jestem, ani też nigdy nie byłam, kimś specjalnie znanym, ale miałam swoje 5 minut, po
których byłam rozpoznawana na ulicy w swojej okolicy. Dla takiej szarej
myszki jak ja było to niewątpliwie
przyjemne doświadczenie. Najpierw
w gazetach lokalnych i telewizji pojawiło się kilka razy moje zdjęcie i
nazwisko w związku z relacjami z
turniejów sztuk walki, gdzie czasem
byłam zawodnikiem, czasem organizatorem. Był też artykuł mojego
trenera w kolorowym (już chyba niewydawanym) miesięczniku „Sztuki
Walki Karate Kung Fu”z naszym
(moim i koleżanki) zdjęciem i to
(moja osobista satysfakcja) zaledwie
stronę przed dużym zdjęciem mojego idola Bruce’a Lee. Ważniejszy
był jednak program w RTL-u gdzie
wystąpiłam z trenerem w pokazie z
drewnianymi mieczami.
W późniejszym czasie, jako członek Stowarzyszenia Rzecznik Praw
Rodziców, brałam udział w telewizyjnej debacie w lokalnej telewizji, po
której znajomi z osiedla stwierdzili,
że mam niezłe gadane.
Teraz mam własnego bloga, na którego od czasu do czasu nawet ktoś
zagląda oraz stałą rubrykę w belgijskiej gazecie polonijnej „Antwerpia
po Polsku”, zaś ostatnio udzieliłam
wywiadu po niderlandzku do lokalnej wiejskie gazetki.
Żadna z tych rzeczy nie jest kto wie
jakim sukcesem, nie jestem osobą
sławną, ani popularną, nie zmienia
to faktu, że z każdej się cieszę, bo
każda znaczy dla mnie osobiście
bardzo wiele.
Udowodnienie światu, że NIE jestem NIKIM tylko KIMŚ – osobista
przemiana wewnętrzna
Z natury byłam dzieckiem nieśmiałym, zamkniętym w sobie, bojącym
się odzywać niepytanym, stroniącym od ludzi. W szkole więc bardzo
szybko dostałam odpowiedni przydział – na marginesie życia szkolnego, bo z takim cichym, nijakim i
nieśmiałym dzieckiem nikt nie chce
się bawić ani kolegować. Przez całe
dzieciństwo, czyli do egzaminu dojrzałości (a nawet dłużej), nic się nie
zmieniało – niby byłam w jakiejś
klasie, ale jakby poza nią.
Moja przemiana wewnętrzna zaczęła się dzięki sztukom walki, gdzie
moje wysiłki zostały docenione,
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gdzie mogłam coś osiągnąć, gdzie
byłam motywowana do walki ze
swoimi słabościami, gdzie mogłam
robić to, o czym marzyłam i osiągać
małe sukcesy, które dla mnie jednak
były wielkimi, bo ktoś to doceniał i
chwalił, a nie tylko krytykował.

Pracę w bibliotece zaczęłam z wyraźnie wyczuwalną opinią społeczną,
że „nie jestem właściwą osobą na to
stanowisko”. Jednak to było moje
marzenie z dzieciństwa, przeto musiałam im wszystkim (w tym sobie)
udowodnić, że się mylą. Na początku każdy dzień był dla mnie walką z
samą sobą, ze swoimi słabościami, z
brakiem wiary w siebie i swoje możliwości. Co dnia musiałam sobie (i
innym przy okazji) udowadniać, że
coś potrafię. Stawiałam przed sobą
zadania i je realizowałam. No, nie
tak zupełnie sama. Mój brat dawał
się wciągać w moje pomysły i pomagał mi w organizacji pierwszych (i
późniejszych też) imprez w bibliotece i w szkole.
Gdy kilka razy usłyszałam od swoich
dawnych nauczycieli, że mam talent
pedagogiczny, że świetnie sobie radzę z dziećmi, że mam fantastyczne
pomysły, bardzo mnie to podbudowało i dodało skrzydeł oraz zmotywowało do dalszej pracy nad sobą i
realizacji kolejnych pomysłów.
Z czasem zaczęli do mnie przychodzić uczniowie po pomysły i pomoc
w przygotowaniu szkolnych imprez,
nauczyciele i Ośrodek Kultury zapraszali do współpracy. W końcu
dyrektorzy szkół z sąsiednich gmin
zaczęli mnie z bratem zapraszać na
szkolne bale jako wodzirejów. To było coś, co dawało mi wiele frajdy, ale

jednocześnie pozwalało mi dalej się
rozwijać i umacniać wiarę w siebie
i swoje możliwości.
Dziś ciągle walczę ze swoimi słabościami zabierając się za różne
niełatwe zadania, których wykonanie bynajmniej nie jest niezbędne,
ale niewątpliwie ciekawe i dające
satysfakcje. Jestem z siebie dumna,
bo mam świadomość, że mogłam
do dziś siedzieć cicho jak mysz pod
miotłą i robić tylko to, co mi każą, iść
tylko tam, gdzie mi pozwolą, mówić
tylko to, czego ludzie oczekują, ale
rozruszałam swoje skrzydła, rozłożyłam je i wyfrunęłam z klatki.
Postaram się nie dać zamknąć w
niej drugi raz.
Posiadanie córeczki, którą można
tulić, stroić i obdarowywać prezentami
Jako dziewczyna, żyjąca z metką
„niedorajda życiowa” przyszytą
przez znajomych i rodzinę, bardzo
wątpiłam w spełnienie tego marzenia wpłynąwszy w tzw. dorosłość.
Jednak się udało i to podwójnie!
14 lat temu przyszła na świat moja
pierwsza księżniczka, dwa lata później, druga.
Posiadanie syna
Gdy już dziewczynki były na świecie, zaczęłam marzyć, by mieć też
chłopca. Będąc samotną mamą
raczej dość trudno o realizację takich rzeczy. Jednak marzyć wolno
zawsze. Ja marzyłam. W końcu przyszedł taki dzień. Czuję się spełniona
jako mama.
Książę z bajki
Każda dziewczyna, kobieta ma jakiś
ideał faceta, z którym chciałaby być.
Ja też miałam. Ten ideał czasem się
zmieniał w szczegółach, ale pewne
cechy mój ideał miał zawsze te same. Mój pierwszy facet nie miał chyba żadnej z nich. Zresztą w związku
z metką (patrz wyżej) nie dawałam
sobie żadnej szansy na znalezienie
faceta, który by choć małą częścią
ów ideał przypominał... Po wielu
niemiłych przygodach typu rozwód
i niewłaściwe lokowanie uczuć jednak doczekałam się mojego księcia.
Nie miał co prawda pałacu ani białego konia, nie był nawet obrzydliwie
bogaty jak na księcia przystało, ale
poza tym miał wszystko, czego oczekiwałam po prawdziwym facecie –
kochał samochody ale też muzykę
i książki, był silny i męski, ale też
romantyczny, nie palił i nie pił, i –
uwaga – lubił sprzątać i ładnie się
ubierać, do tego miał niesamowity
głos.
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Zmiana miejsca zamieszkania
Przez 35 lat mieszkałam w jednym
i tym samym miejscu. Bardzo je
lubiłam. Jest tam pięknie – lasy,
góry, woda, czyli wszystko co lubię, ale gdzieś tam w głębi tkwiło
marzenie o wyruszeniu w świat.
Zazdrościłam książkowym i filmowym rówieśnikom, którzy przez całe
życie się przeprowadzali z miejsca
na miejsce poznając nowych ludzi i
miejsca. Byłam jednak niemal pewna, że nigdy się nie wyprowadzę, bo
byłam za biedna, a potem jak zaczęłam pracować w bibliotece, całkiem
straciłam nadzieję, bo przecież nie
zostawię pracy, o którą w tym kraju
tak ciężko.
Jednak się udało. W ciągu 5 lat przeprowadziłam się 3 razy i dało mi to
wiele radości.
Zobaczenie morza
Wiecie, że moja mama nigdy nie
była nad morzem? Nie było kasy
albo możliwości, bo z krowami raczej ciężko wybrać się na wycieczkę,
a same sobie jedzenia nie wezmą,
ani się nie wydoją. W górach się bywało, bo blisko nich mieszkaliśmy.
Jednak Bałtyk był o cały dzień drogi
od nas i dla wielu pozostawał w sferze marzeń.

Pierwszy raz zobaczyłam Bałtyk z
okazji obozu sztuk walki. Potem
chciałam pokazać morze moim
dzieciom, „póki jest okazja, bo nie
wiadomo, co przyniesie przyszłość”.
Nie było mnie stać, ale się uparłam
jednego roku, gdy dziewczynki miały odpowiednio 6 i 4 lata. Wzięłam
kredyt na rok, do tego wypłata i wakacyjne, no i wsiadłyśmy w pociąg
i pojechałyśmy zobaczyć wielką
wodę. Było fajnie, choć podróż męcząca dla samotnej matki z dwójką
dzieci. Teraz nad morze możemy
jeździć, kiedy nam się zachce, bo
mamy blisko, ale zawsze liczy się
pierwsze wrażenie.

Poznanie swojej
okolicy
Gdy wychwalam
uroki Belgii, rodacy
czasem rzucają mi
w twarz przysłowie
„cudze chwalicie,
swego nie znacie”
i biadolą, że Polska
też jest ładna, zaś
ja jestem niemal
pewna, że gdyby
zapytać ich o skarby swojej gminy
powiedzieliby, że
u nich nic nie ma.
A ja mam tę satysfakcję, że Polskę też
zwiedziłam i poznałam, a swoją okolicę przeczesałam
kamień po kamieniu, przeszłam
dziesiątki kilometrów szlakiem, a
rowerem zjeździłam wszerz i wzdłuż,
wlazłam na każdą górkę, zbadałam
dno rzeki, poznałam wszystkie legendy i odkryłam wszystkie zakamarki w swojej gminie i okolicach.
Szwendałam się dniami i nocami w
towarzystwie brata lub psa. To dawało mi wiele radości a dziś jestem
szczęśliwa, że wyjeżdżając nie zostawiłam tam nic niezbadanego.
Wycieczka za granicę
Jak byłam mała, jeszcze mieliśmy kasę i
zaliczyłam z mamą
trochę wycieczek
do różnych miast
w Polsce. Potem razem z bratem i siostrą zwiedzaliśmy z
MOSIR-em i naszym
klubem karate inne
miejsca. Jednak tylko
w kraju. O zagranicy
można było tylko pomarzyć i pooglądać
w TV. Z pracy byłam na wycieczce na
Słowacji, ale to było z
Podkarpacia – bliżej jak nad Bałtyk.
Bardzo chciałam zobaczyć inne kraje. Udało się. Dziś mam możliwość
zwiedzania bez większych problemów Belgii, Holandii, Niemiec,
Francji, więc może i kiedyś spełnię
swoje największe marzenia i dotrę
do Japonii i/lub Australii.
Nauka języków obcych
W podstawówce nie mogłam się
doczekać, kiedy zacznę się uczyć
języka rosyjskiego (w moich czasach tylko taki był dozwolony) i
naukę rozpoczęłam z wielką radością. Wieloletnia korespondencja z rówieśniczkami ze Związku
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Radzieckiego była dla mnie nie lada
frajdą. Trochę później zaczęłam do
spółki z bratem uczyć się samodzielnie angielskiego z książek i kaset
(no, było takie coś), które kupili nam
rodzice. Samemu jednak ciężko, gdy
nie ma kto pokierować i poprawiać.
Rodzice znali tylko rosyjski.
Nauczyliśmy się jednak podstaw,
które z czasem nam się przydały
podczas emigracji. Moim marzeniem jednak była nauka wielu języków, szczególnie japońskiego. Dziś
japońskiego co prawda się nie uczę,
ale nauczyłam się za to trochę niderlandzkiego, rozumiem angielski, a
mam możliwość uczyć się wielu innych języków i zapewne z tej możliwości będę korzystać w przyszłości.
Poznanie ludzi z innych krajów
Pochłaniając dziesiątki książek, myślałam sobie, że fajnie byłoby spotkać kiedyś prawdziwego Chińczyka,
Francuza, Anglika, Japończyka,
Araba etc. i porozmawiać z tymi
ludźmi. Jednak było to dla mnie
tak samo realne, jak lot na Marsa.
Oczywiście w Polsce widywałam czasem obcokrajowców np. w turystycznych miejscowościach, ale widzieć a
znać to dwie różne sprawy.
Dziś spotykam w jednym miejscu
ludzi z całego świata o wszystkich
kolorach skóry. Jesteśmy kolegami,
rozmawiamy ze sobą, siadamy obok
siebie, rozmawiamy, pijemy wino,
poznajemy wzajemnie swoje rodziny. To jest niesamowite doświadczenie – o czym mówiłam już z 500 razy
w tym blogu.
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi
znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach „Antwerpii
po polsku”.
Magdalena B-P
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Trzy sposoby na radzenie sobie
z bólem psychicznym
Większość z nas została na jakimś
etapie życia zraniona. Efektem tego może być powracający, odbierający chęci do życia ból psychiczny i
emocjonalny. Bez wątpienia najlepszą metodą uwalniania się od niego są sesje u psychoterapeuty lub
spotkanie z dobrym przyjacielem.
Jednak nie zawsze jest to możliwe.
Jak więc poradzić sobie z takim bólem samodzielnie?

poczucia szczęścia jest to, że dzięki
bliskim możemy znacznie łatwiej
uwalniać się od emocjonalnego bólu i cierpienia, które tak często trawi
nas od środka.

Jeśli podejrzewam, że nie zostanę
uważnie wysłuchany lub to, czego
doświadczam nie będzie zaakceptowane, nie mam najmniejszego
zamiaru się niczym dzielić.

Przyjaźń może działać jak dobra
terapia. Jak to możliwe? Otóż do
zrzucenia ciężkiego balastu emocjonalnego czasami (choć nie zawsze)
wystarczą trzy etapy, które w przy-

Niestety, o relację, w której te ciemniejsze aspekty naszej osobowości
będą zawsze przyjmowane z empatią i miłością, jest niezwykle trudno.
Niektórzy z nas mają bliskich przyjaciół, którzy ze względu na brak akceptacji samych siebie nie potrafią
akceptować innych ludzi lub ich wewnętrznych trudności. Inni nie mają
zdolności uważnego słuchania, cały
czas chcąc zwracać uwagę na siebie.

Kultura wypierania emocji
Gdybym miał wybrać tylko
jedną rzecz, której chciałbym
być nauczony w dzieciństwie
– byłaby to umiejętność akceptowania i wyrażania swoich emocji.
Po latach mojej pracy dochodzę do wniosku, że to
właśnie kultura wypierania
i negowania naszych uczuć
czyni najwięcej szkód w naszej psychice. Większość tych
problematycznych części naszej osobowości formuje się
jako naturalna odpowiedź na
brak umiejętności radzenia
sobie z emocjami.
Niektóre części naszej psychiki są
bowiem zmuszone do utrzymywania
nieakceptowanych emocji poza naszą świadomością (robią to poprzez
najróżniejsze dystraktory, od pogoni
za sukcesem, przez perfekcjonizm,
aż po emocjonalną obojętność),
inne natomiast są zmuszone gasić
pożary, gdy emocje wypływają na
powierzchnię (najczęściej robią to
poprzez różne uzależnienia).
Dlatego też w naszym społeczeństwie bardzo powszechny jest stan
bycia wewnętrznie „naładowanym”
wypartymi, destrukcyjnymi emocjami, które za wszelką cenę chcą się
wydostać na powierzchnię świadomości.
Aby się od nich uwolnić, musimy pomóc im wydostać się na zewnątrz.
Musimy je wyrazić.
Terapia bliskości
Badania jasno pokazują, że ludzie,
którzy posiadają bliskich, szczerych
przyjaciół, są szczęśliwsi od tych,
którzy takich ludzi w swoim życiu
nie mają. Jednym z najważniejszych powodów tego wzmożonego

Niektórzy z nas w ogóle nie mają
w swoim otoczeniu na tyle bliskich
osób, aby móc się w ich towarzystwie otworzyć.
Co wtedy? Czy jedyną opcją na uwolnienie się od emocjonalnego bólu
jest spotkanie z psychologiem lub
terapia?
Źródło: www.moblo.pl

padku bliskich i pełnych wzajemnego zaufania relacji są zwykle obecne:
1. Przestrzeń do wyrażenia tego, z
czym jest nam tak ciężko.
2. Bycie uważnie wysłuchanym.
3. Bycie zaakceptowanym niezależnie od tego, co powiedzieliśmy.
Obecność tych trzech elementów
może czynić cuda. Gdy ktoś nas zaakceptuje oraz da nam bliskość i miłość niezależnie od
tego, czego doświadczamy, emocjonalne
rany goją się znacznie szybciej.
Jednak abym nosząc w sobie jakiś
ciężar mógł zdobyć
się na odwagę i
zwierzyć się swoim
bliskim z tego, co
jest dla mnie takie
trudne, warunkiem
koniecznym jest
pełne zaufanie do
drugiego człowieka. Warunkiem koniecznym jest pewność, że punkty 2 i
3 będą tam obecne.

Nie oszukujmy się – w wielu przypadkach właśnie tak jest. Jeśli ból
jest naprawdę silny, a czasem wręcz
związany z jakąś traumą – spotkanie
ze specjalistą może być konieczne.
Jednak zaskakująco często możemy sobie poradzić z takim bólem
samodzielnie.
W dalszej części tekstu opisuję trzy
proste (choć w praktyce nie zawsze
łatwe) i praktyczne sposoby na uwalnianie się od emocjonalnego bólu.

Źródło: www.wallysou.com
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1. Napisz list
Może to być list do osoby, która sprawiła Ci cierpienie. Może to być list
do samego siebie lub do tej części
Ciebie, która nosi w sobie ten ciężar.
Wylej na papier wszystko to, co czujesz i co myślisz. Nie ograniczaj się.
Klnij, jeśli masz taką potrzebę. Płacz,
jeśli łzy do Ciebie przychodzą. Nie
będziesz musiał tego listu nikomu
wysyłać ani czytać.
Potraktuj to jako eksperyment –
usiądź z kartką papieru i długopisem i po prostu przelej swoje uczucia na papier.
Czasami warto rozważyć wysłanie
lub wręczenie tego listu osobie, z
którą jest związany Twój ból. W niektórych sytuacjach mamy poczucie,
że druga osoba powinna dowiedzieć
się, jakie cierpienie nam sprawiła.
Jeśli mamy odwagę, aby podzielić
się tym z kimś, kto nas zranił – warto
to zrobić.
Jeśli zdecydujemy się na taki krok,
ale list, który pierwotnie napisaliśmy, jest zbyt emocjonalny lub nawet wulgarny, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy napisali jeszcze
jeden. Pierwszy list pozwoli Ci wylać
wszystko ze swojej głowy, spojrzeć
na to z boku i poukładać myśli, a
drugi będzie okazją do tego, aby
ubrać to wszystko w odpowiednie
słowa. Tak, aby druga osoba mogła
zrozumieć to, czego doświadczasz.
2. Wyrzuć to z siebie
Często całą naszą energię kierujemy
na zatrzymanie emocji, których nie
chcemy doświadczać. Oczywiście
bezskutecznie – raz za razem niewyrażone uczucia przejmują nad
nami kontrolę. To strategia, która
prowadzi nas donikąd.
Amerykański psychiatra i psychoterapeuta Alexander Lowen proponuje zupełnie odwrotne podejście.
Jego metoda polega na wchodzeniu w trudne emocje całym sobą,
tak aby poprzez zaangażowanie
naszego ciała wyrzucić z siebie to,
co czujemy.
Jak to zrobić?
Zamknij się w swoim pokoju i
włącz głośną muzykę, tak aby nikt z
Twoich domowników lub sąsiadów
Cię nie słyszał. Następnie daj sobie
chwilę na to, aby wczuć się w cały
ten ból, który w sobie nosisz. Wczuj
się w te emocje najbardziej, jak to
możliwe. A potem popłyń z nimi.
Płacz, krzycz, uderzaj pięściami w
poduszki. Wyrzuć to z siebie.
I nie chodzi tutaj o to, abyś uronił
kilka łez, ale abyś głęboko, prawdziwie szlochał lub abyś krzyczał każdą
komórką swojego ciała (albo jedno

Źródło: www.pasta-de-hablar.blogspot.be

i drugie). Rób to tak długo, jak czujesz, że jest to potrzebne.
Uwolnienie energii z ciała w ten
sposób często wystarcza, aby ciężar,
który nosisz, całkowicie zniknął lub
choćby stał się wyraźnie lżejszy.
3. Zaopiekuj się zranioną częścią
siebie
Często to, czego tak potrzebujemy
od innych, możemy dać sobie sami.
Nasza osobowość składa się z wielu
części, tzw. subosobowości. Każda
część jest odpowiedzialna za określone zachowania, przekonania,
uczucia. Niektóre części (np. wewnętrzne dziecko) mogą nosić w
sobie cierpienie, które powstało w
czasie dzieciństwa (lub w innym, dowolnym momencie życia). Okazuje
się, że spotykając się ze zranioną
częścią naszej osobowości możemy
uwolnić ją od tego bólu.
Każdy z nas może mieć dostęp do stanu umysłu, w którym nie utożsamia
się z żadną z tych części. W terapii
IFS (Internal Family Systems) ten
stan nazywa się „Self”. To stan pełen
empatii, otwartości i ciekawości. Z
tej pozycji możemy zaopiekować się
zranioną częścią, wysłuchując jej i
dając jej wsparcie, tak jak przyjaciel
wspiera przyjaciela.
Zamknij oczy i daj sobie chwilę na
to, aby się wyciszyć. Weź kilka głębokich oddechów i znajdź w sobie
spokojną przestrzeń. Następnie
przywołaj swój emocjonalny ból –
zwróć uwagę na to, w którym miejscu w Twoim ciele odczuwasz te
emocje. Jak już nawiążesz kontakt
z tymi uczuciami, zobacz, jaki obraz
się pojawia. Być może w Twojej wyobraźni ujrzysz jakąś postać, kolor,
kształt, przedmiot. Nie wymyślaj nic
na siłę – pozwól, aby obraz do Ciebie
przyszedł samoistnie.
Wyobraź sobie, że przytulasz się
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do tej części siebie i pocieszasz ją.
Daj jej opiekę, miłość i obecność.
Pobądź z nią około 10 minut. Możesz
z nią posiedzieć, porozmawiać, zachęcić do tego, aby opowiedziała Ci
o tym, czego doświadczyła. Wesprzyj
ją dokładnie tak, jak ona tego potrzebuje. Zapytaj, czy możesz dla niej zrobić coś jeszcze. Na koniec pożegnaj
się i powiedz, że od teraz będziesz ją
odwiedzać regularnie.
Jeśli czujesz, że Twój ból jest na tyle
silny, że nie będziesz w stanie nad
nim pracować sam – w porządku,
nie zmuszaj się do niczego. Poszukaj
profesjonalnego wsparcia i zajmij
się tym pod okiem psychologa lub
psychoterapeuty.
Jeśli wypróbowałeś opisane tu metody, ale żadna nie zadziałała – nic
nie szkodzi, istnieje duża szansa, że
mimo wszystko proces leczenia ran
się rozpoczął i wkrótce odczujesz tego efekty. Warto, abyś wrócił do tych
ćwiczeń za kilka dni.
Pamiętaj, że smutek, żal, złość, jakakolwiek forma cierpienia – to zwykle strach, który ma wielkie oczy.
Konfrontacja z tymi ciemniejszymi
aspektami naszej osobowości najczęściej pokazuje, że nie było czego
się bać i że uwolnienie się od bólu
jest naprawdę możliwe.

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.
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Plotka – ulubiona forma
międzyludzkiej komunikacji?
Wieczorne bieganie to czas tylko
dla mnie, czas, który spędzam sama ze sobą. Świeże powietrze, muzyka… Rozmyślam wtedy o wielu
sprawach, czasami o historiach moich klientów. Niedawno moje myśli
odwiedziła plotka. To takie zjawisko społeczne, dobrze ludziom znane, które jest tak stare jak ludzki
język. Ogólnie biorąc, nie lubimy
przyznawać się do plotkowania.
A jakie są fakty? No cóż... Któż z
nas nie plotkuje? Kto nie powtarza
fantastycznych i nieprawdziwych
faktów z życia znajomych czy też
znanych osobistości ze świata biznesu, kultury, polityki? Badania
wskazują, że około dwóch trzecich
czasu poświęcanego na rozmowę
to tematy towarzyskie, głównie
plotki.

potrafimy dotrzymać obietnicy milczenia, że nie można nam zaufać.
Plotkowanie jest kierowane motywami uważanymi za niskie i niedopuszczalne, czyli np. plotkujemy
z zemsty, z zazdrości. Plotkowanie
może też być wykorzystywane jako
strategia rywalizacji do niszczenia
reputacji konkurentów. Jest również
jednym z przejawów agresji pośredniej, czyli agresji użytej nie wprost,
służącej zniszczeniu dobrostanu
psychicznego oraz relacji interper-

Powszechnie, przez plotkę rozumie
się obgadywanie osób nieobecnych,
często złośliwe pomówienia, które
w konsekwencji mają doprowadzić
do zniesławienia. Można również
niechlubnie przyznać, że plotka to
ulubiona forma komunikacji międzyludzkiej. To taka niekontrolowana gadanina, bezmyślne wysłuchiwanie i powtarzanie subiektywnych
opinii o innych ludziach. To głównie
produkt naszej fantazji.
Najważniejszym motywem plotki
jest więc ciekawość. To, co nieznane, pobudza wyobraźnię, więc możemy fantazjować, wypełniając luki
niewiedzy.
Zachowaj czujność, kiedy podczas
biznesowego spotkania jego uczestnicy przestaną rozmawiać na tematy
zawodowe, a zaczną mówić o osobach, które są nieobecne.
Czujność jest potrzebna. – Oznacza,
że masz do czynienia z potężnym narzędziem, jakim jest plotka. Za jej pomocą można „podkopać” autorytet
osoby, na temat której się rozmawia.
Jeśli jednak wydźwięk konwersacji
będzie dla niej pozytywny, to jej bohater może na tym wiele zyskać.
Nie tyle on sam, co właściwie jego
reputacja.
Plotka najczęściej jest rozpowszechniana pod warunkiem dochowania
tajemnicy. Na pewno znacie te słowa – „Tylko nie mów nikomu”, na
które głównie przytakujemy. Często
nie dochowujemy tajemnicy i potem
towarzyszą nam wyrzuty sumienia,
poczucie winy oraz wstydu, że nie

zewnątrz, do ludzi „niepowołanych”.
Budowali bliskość. Potem nastąpiło
jakieś zdarzenie i wszystko uległo
zmianie.
„Doprawione” informacje wyciekły
na zewnątrz, rujnując życie jednego z moich pacjentów. Ostatecznie
skończyło się coś nieprawdziwego,
pewna relacja, która na miano przyjaźni z pewnością nie zasługiwała.
W Nowym Testamencie apostołowie w wielu listach piszą o grzechu

Źródło: www.valuvize.co

sonalnych osoby, którą obmawiamy.
Zarówno w sferze prywatnej, jak i
w środkach masowego przekazu,
plotkę charakteryzuje przyjemność
obrażania innych ludzi i strach
przed odkrywaniem własnej osoby.
Chciałoby się wiedzieć, jednocześnie samemu nie będąc „rozszyfrowanym”.
Plotka może być szczególnie złośliwa i głęboko sięgająca, kiedy
dotyczy ludzi, którzy kiedyś byli ze
sobą zaprzyjaźnieni. Wiele o sobie
wiedzą, przez długie lata angażowali
się uczuciowo we wspólną relację i
mieli do siebie zaufanie. Nie musieli
się siebie obawiać, więc zwierzali się
sobie ze swoich sekretów. Każda ze
stron czyniła to, ufając, że przyjaźń
będzie trwała wiecznie. Byli przekonani, że nic nie przedostanie się na

słowa, o podwójnym języku, stronniczych pochwałach i gadulstwie
szkodzącym bliźniemu. Przeciwko
nadużywaniu słowa zwraca się zwykle apostoł Jakub:
„[…] języka natomiast nikt z ludzi nie
potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego
pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim
przeklinamy ludzi, stworzonych na
podobieństwo Boże. Z tych samych
ust wychodzi błogosławieństwo i
przekleństwo. Tak być nie może,
bracia moi! Czyż z tej samej szczeliny źródło wytryska wodą słodką i
gorzką?” (3:2–11).
No cóż… Plotka w obecnych czasach
bujnie rozkwita. Człowiek rozkoszuje się nią (jeżeli sam nie pada jej ofiarą), może ją przynieść do domu, nacieszyć się nią albo przekazać dalej.
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Aby dotrzeć do jej ukrytych korzeni,
trzeba zadać sobie trud, wykopać albo wyrwać jej bujnie rozwiniętą roślinę. Jednak dla wygody, a często ze
strachu, by nie pokłuć się niewidocznymi kolcami, najczęściej pozwala
się jej rosnąć i kwitnąć.
Warto jednak zatrzymać się na chwilę, pobudzić refleksję. Niech pojawi
się wątpliwość, inne spojrzenie na
daną sytuację. Jedną historię tworzy
wiele wydarzeń. Nie wszystko jest
takie, jak usłyszałeś. Bycie człowiekiem zobowiązuje. Jest darem. Tylko
my wiemy tak naprawdę, jakie noty możemy sobie wystawić. Bywają
w naszym życiu takie momenty, w
których stajemy przed samym sobą nadzy i prawdziwi. Zatrzymanie
się przy sobie to czasami bolesna
konfrontacja, więc łatwiej dokonać
oceny życia innych ludzi, plotkując.
Wszystko ma swój początek i koniec. Myśl nie rodzi się sama. Myśl
ma autora, a tym autorem jest człowiek. W obecnych czasach trudno
jest zapobiec szkodliwym oddziaływaniom plotki. Niewyobrażalnie

duża podaż plotek, rozpowszechniana przez środki masowego przekazu, nieuchronnie pociąga za sobą
zwykłą potrzebą coraz to nowszej
plotki, zarówno w literaturze, jak i
w prywatnych kontaktach z innymi ludźmi. Człowiek traci dziś poczucie pewności w odniesieniu do
zasad etycznych. W związku z tym
trudniej jest aktualnie odpowiedzieć na pytanie o sens i cel ludzkiego życia. Czujemy się zagubieni,
widząc coraz mniej zrozumiałych
i niepoddających się kontroli procesów społecznych. Posługując się
paradoksem, można powiedzieć, że
pewny jest jedynie fakt powszechnej
niepewności. W tej sytuacji rzuca się
w oczy ludzka skłonność do destrukcji i agresji.
Plotkowanie wynika z potrzeby „projekcji”, wyposażenia innych ludzi w
cechy negatywne, aby tym sposobem dowartościować siebie. Plotka
daje plotkarzowi możliwość stworzenia swojej nowej tożsamości, czyni
go lepszym. Co projektujemy? Może
własne, skrywane przed samym sobą słabości, niedoskonałości swojej
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osobowości, do których nie jest ławo
się przyznać, a jeszcze trudniej je zaakceptować.
Wnioski: plotkowanie to droga do
samopoznania i to, moim zdaniem,
pozytywna tego strona. Zanim człowiek zacznie mówić coś negatywnego o kimś innym, powinien zadać
sobie pytanie, czy sam przypadkiem
nie posiada krytykowanych cech
lub też czy za piętnowaną sprawą
przypadkiem nie ukrywa własnych
problemów. Na to pytanie trudno
jest przeważnie odpowiedzieć. Tylko
ciągłe starania mogą doprowadzić
do samopoznania. Dzięki większej
świadomości samego siebie stajemy
się wrażliwsi na drugiego człowieka, bardziej tolerancyjni na jego odmienność, ciekawi tej odmienności.
I tu nasuwa się pytanie: – Co z tego,
że ja przestanę plotkować? To przecież tylko kropla wody w morzu...
Fakt, to kropla, ale czy morze to nie
zbiór takich kropel wody?
Maria Monika Młodzianowska
psycholog

44

Antwerpia po polsku

wrzesień 2017

Wyszperane z sieci
Siedem sytuacji, w których mężczyzna ma
pierwszeństwo przed kobietą
3. Wyjście z samochodu
Gdy mężczyzna przyjeżdża w jakieś
miejsce z kobietą, na której chce
zrobić dobre wrażenie, może jej otworzyć drzwi samochodu. To staroświeckie zachowanie i rzadko się je
dziś praktykuje, ale zdecydowanie
zadziała pozytywnie! Problem tylko
w tym, że to on musi wysiąść pierwszy, a ona musi cierpliwie zaczekać
aż otworzy się jej drzwi. Wiele kobiet
już w tej sytuacji wysiada sama więc
warto szepnąć przed wyjściem choćby: „poczekaj, otworzę Ci drzwi”.

Popularne, choć mylne przekonanie o relacji gentlemana i damy
mówi, że kobieta ma zawsze pierwszeństwo. Są jednak sytuacje, w
których jest odwrotnie, a dla obu
stron bywa to mylące. Ustalmy raz
na zawsze o co chodzi w pierwszeństwie.
Kto ma pierwszeństwo?
Wiele kobiet oczekuje szarmanckiego traktowania przez mężczyzn, a
zwłaszcza przez swoich partnerów.
Wielu też mężczyzn chce być gentlemanami i ze szczególną troską opiekuje się swoimi damami. Wydaje
się, że można osiągnąć ten efekt
poprzez puszczanie kobiet przodem,
czekanie na ich decyzję czy pozwalanie na uczynienie pierwszego kroku.
W rzeczywistości chodzi tu jednak
bardziej o pomoc niż samo pierwszeństwo.
Poniżej znajdziecie szereg przykładów sytuacji, w których ta pomoc
wiąże się z uczynieniem pierwszego kroku przez mężczyznę. Niekiedy
stwarza to pozory łamania zasad, a
bywa, że same kobiety wobec takich
zachowań czują się źle potraktowane. Ale jak sami zobaczycie, jest to
właśnie kwintesencja bycia gentlemanem w stosunku do damy.
1. Pierwszy kontakt
Nie ulega wątpliwości, że to do kobiety należy decyzja czy z danym
mężczyzną chce się lepiej poznać,
czy w ogóle podejmie z nim rozmo-

wę. Niemniej nie można oczekiwać,
że to ona będzie inicjowała pierwszy
kontakt. Jeśli już Wasze spojrzenia
się spotkały, może nawet wymieniliście uśmiechy, to mężczyzna powinien zrobić kolejny krok i podjąć
rozmowę. To on również pierwszy
się przedstawia i ewentualnie przekazuje jej swój numer telefonu. Przy
czym nie może wymagać od niej tego samego. Od niej zależy,
czy będzie chciała kontynuować znajomość i wręczy
kontakt do siebie.
2. Wybór miejsca
Gdy para spotka się już, żeby
spędzić razem nieco czasu,
wydaje się, że dobrym pomysłem będzie pozostawienie kobiecie wyboru miejsc,
do których się udadzą. To
oczywiste, że on weźmie pod
uwagę jej opinię, ale lepiej
zmodyfikować tę metodę.
Mężczyzna o wiele lepsze
wrażenie zrobi, jeśli ma już
w głowie kilka pomysłów na
dobre knajpki, a może też
wie, co jest grane w okolicznych kinach. W ten sposób
pokaże, że jest konkretnym
i zdecydowanym człowiekiem, a przy okazji zdejmie
ze swojej towarzyszki odpowiedzialność za wybór dobrego miejsca. Rzecz jasna,
powinien swoje typy podać
jako propozycje i zapytać ją
o jej preferencje i opinię.

4. Przejście przez drzwi
Przepuszczanie kobiety przez drzwi
kojarzy się większości osób z tym,
że to kobieta przekracza próg jako
pierwsza. W rzeczywistości natomiast jest tak, że mężczyzna powinien usunąć przed nią przeszkodę,
jaką są drzwi. Zatem, kiedy te drzwi
otwierają się na zewnątrz, musi
przejść pierwszy, żeby przytrzymać
je z drugiej strony. Pchnięcie tych
drzwi czy przytrzymanie bez przechodzenia stwarza tylko dodatkowe
przeszkody i nie ma wiele wspólnego z elegancją.
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5. Prowadzenie w lokalu
Na tej samej zasadzie nie puszcza się kobiet zawsze przodem.
Przykładowo w restauracji to mężczyzna prowadzi, żeby znaleźć odpowiedni stolik i ewentualnie przesunąć krzesło, które nieopatrzenie
ktoś za mocno odsunął utrudniając
przejście. Ta zasada obowiązuje tym
bardziej w zatłoczonych lokalach albo innych miejscach, w których trzeba zrobić przejście między ludźmi.
W nieco innej sytuacji także gospodarz oprowadzający gościa po
swoim domu będzie szedł przodem,
gdyż to on zna wszystkie zakamarki.
6. Odsuwanie krzesła
Miłym gestem jest odsunięcie krzesła dla swojej towarzyszki, żeby jej
ułatwić zajęcie miejsca przy stoliku.
Niestety, ten gest bywa odczytany jako próba zajęcia tego miejsca, przez
co kobieta wybiera inne „wolne”. W
tej sytuacji nie czekamy aż ona sama
wybierze sobie krzesło, tylko starajmy się wybrać najlepsze i odsunąć je
ze słowami: „Proszę!”. To powinien
być dostatecznie czytelny gest by nie
odebrać go na opak.
To kolejny przykład, w którym, jeśli
obie strony nie są przyzwyczajone
do takich zachowań, warto zakomunikować wprost, co chce się zrobić.
7. Zakładanie płaszcza
Trudniej będzie w przypadku zakładania płaszcza. Wiele osób nie wie,
że mężczyzna zakłada go najpierw
sobie, żeby jego towarzyszka nie
zgrzała się zanadto, kiedy on będzie się ubierał. Dlatego zwyczajo-

wo mężczyźni ubierają się pierwsi,
a dopiero później podają płaszcz kobiecie. Jednak w wielu wypadkach
zakładanie sobie okrycia może być
odczytane przez kobietę jako: „radź
sobie sama”.
Jeśli faktycznie doszło do pomyłki,
myślę że wyjściem będzie szybkie zaprzestanie ubierania siebie i pomoc
swojej towarzyszce oraz wyjaśnienie,
że planowało się to zrobić za chwilę.
Będzie to dobry moment na luźne
podjęcie tego tematu, dzięki czemu
już więcej nie będzie niedomówień.

Anty przykład - podanie dłoni
Kontrowersje budzi podawanie
dłoni między mężczyzną a kobietą.
Bywa, że kobiety uważają tutaj, iż
to mężczyzna powinien wyciągnąć
rękę pierwszy. Natomiast zgodnie z
zasadami wybór sposobu witania się
należy do kobiety. To ona podejmuje
decyzję czy wita się tylko uśmiechem
i słowem, czy poda rękę do uścisku
(czy do pocałunku!), czy też nadstawi policzek do całusa. Mężczyźnie
pozostaje natomiast jedynie skupić
uwagę na niej, uśmiechnąć się i w
razie braku reakcji poprzestać na
zwykłym „Cześć!/Dzień
dobry!”.
Podsumowanie
Pozornie wiele z zasad savoir-vivre’u jest skomplikowanych i nienaturalnych,
ale każda z nich ma pewne
uzasadnienie w praktyce,
a niekiedy też w historii.
Nie ma więc czegoś takiego, jak zasada mówiąca, że
„kobieta ma zawsze pierwszeństwo”.
Jest natomiast zasada:
„gentleman powinien pomagać swojej damie we
wszelkich trudnościach,
na jakie może trafić w jego
towarzystwie”. W związku
z tym bywa, że to on ma
pierwszeństwo.
www.czasgentlemanow.pl
zdjęcia:
www.czasgentlemanow.pl
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Trendy jesień-zima 2017
Lato dobiega końca. W związku
z tym nasza garderoba wymaga
uaktualnienia. Letnie ubrania zamienimy na ciepłe sweterki, bluzki
i sukienki z długim rękawem oraz
wygodne spodnie.

Stąd też, w zależności od tego, w jakie ubrania jest wyposażona nasza
garderoba, wybierajmy najbardziej
dogodne dla siebie trendy, które
idealnie skomponują się z naszym
stylem.

Jak zwykle okaże się, że z kilku rzeczy musimy całkowicie zrezygnować. Jeśli coś się „znosiło” lub czegoś nie założyłyśmy w poprzednim
sezonie ani razu, to uwierzcie mi, na
pewno dla tego ubrania odpowiedniej okazji już nie będzie.

W tym sezonie projektanci w znacznej części wciąż inspirują się modą
lat 80. i 90., dlatego też nadchodzące
trendy utrzymają się w tym nurcie.

Z pewnością przyjdzie nam także
ochota na kilka modowych nowości, a co za tym idzie, poszukiwanie
odpowiednich fasonów podczas zakupów. Dlatego też warto przeglądnąć listę trendów, które w zbliżającym się sezonie będą hitem ulicznej
mody. Oczywiście, nie chodzi o to,
abyśmy za tymi trendami bezmyślnie podążały, ale o to, abyśmy były
zorientowane, jakie ubrania pojawią
się w sieciówkowych oraz markowych sklepach.

taliczny połysk, który będzie wyglądał naprawdę wyjątkowo wieczorną,
zimową porą oraz urozmaici niejedną jesienną stylizację.

Niezwykle modne będą tego sezonu
kwiatowe wzory, w dość mocno zarysowanej formie oraz kolorze. W niektórych wersjach ubrania zaczynają
przypominać wręcz tapetę ze ścian
w stylu lat 80. Jest to dość odważny
i charakterystyczny vintage trend.
W następnej kolejności od razu rzucą się nam w oczy grochy, w różnych
wielkościach i kolorach. Nawiązują
do stylu retro w nowoczesnym jego
wydaniu. To bardzo dziewczęcy
trend, na który trzeba jednak uważać. Najlepiej połączyć go z mocnymi dodatkami: skórzanymi butami,
paskiem, torebką, kurtką, biżuterią
i w ten sposób przełamać wizerunek
grzecznej, małej dziewczynki.
Przy ponadczasowych groszkach
nie może zabraknąć również kratki. Krata jest bardzo uniwersalnym
i praktycznym printem, który możemy łączyć na różne sposoby. W tym
sezonie w najbardziej popularnym
szarym i brązowym kolorze.

Od metalicznej wersji ubrań niedaleko do outfitów inspirowanych tematem kosmosu… to zdecydowanie
trend dla odważnych i tych, którzy
odnajdują się w klimacie „mroczno-galaktycznym”.

To nasz osobisty styl powinien podpowiadać nam, na które trendy przede wszystkim warto zwrócić uwagę.

Kolejnym ciekawym trendem będą
pióra. Pierzaste sukienki, spódnice,
bluzki, to zdecydowanie jedna z interesujących i spektakularnych opcji
na karnawałową zabawę lub sylwestrową noc.
Jeśli mowa o przyjęciu i błysku, to
na pewno nie możemy przegapić
mody na aksamitną odzież oraz me-
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w stylu lat 80. Natomiast w wersji
casualowej będziemy mogły znaleźć
bardzo modne komplety z dżinsu.
Jak przystało na modę lat 90., nie
może zabraknąć trendu w postaci
sloganów, napisów, logo lub numerów na koszulkach, spodniach,
bluzach, czakach. A co za tym idzie,
również stylu sportowego w nowym,
jesienno-zimowym wydaniu.

Jeśli już mowa o ciepłych jesienno-zimowych okryciach, to możemy
przygotować się na szeroki wybór
kożuchów oraz futer i to nie tylko
w brązowych kolorach.

Sportowy styl od razu kojarzy się z
wygodnymi, puchowymi kurtkami.
Ciepłe, pikowane, kolorowe, idealne na jesienno-zimowy chłód i mróz.
Warto pomyśleć o ciekawym pasku
w talii i poza wygodą, wyglądać również zgrabnie.

Prócz tych obszernych, zimowych
okryć, coś bardziej przylegającego
i seksownego będziemy mogły znaleźć wśród skórzanych, połyskujących kurtek.
Dla kobiet silnych i zdecydowanych
idealnym trendem będą dwuczęściowe garnitury oraz marynarki z
mocno zarysowanymi ramionami

Nasze codzienne jesienno-zimowe
outfity będziemy mogły również
urozmaicić o sztruksowy trend w
różnych odcieniach różu, czerwieni, brązu.
fot. East News

Paulina Gramacka - Blanka
Personal Shopper, Fashion
Stylistka, Blogerka, Socjolożka
www.blankastylecoach.com/pl
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10 modowych błędów, które robią
niskie kobiety
Kobieta niska to kobieta, która
ma poniżej 164 cm wzrostu. Jeżeli
unikniesz tych 10 modowych błędów, które robią niskie kobiety to
będziesz, wyglądała na wyższą niż
jesteś oraz oszczędzisz sporo czasu
na zakupach, ponieważ będziesz
wiedziała jakie ubrania i dodatki
omijać w sklepach szerokim łukiem.

1. Oversize
Ubrania oversize sprawią, że będziesz wyglądała na niższą niż jesteś
w rzeczywistości. Tego
typu fasony przytłoczą
Cię swoim rozmiarem i
staniesz się niewidoczna.
2. Duża torebka
Duża torebka zasłoni większą część
Twojej sylwetki i
tym samym odejmie Ci optycznie
kilka centymetrów.
3. Boyfriend Jeans
Jeżeli nie chcesz
wyglądać na jeszcze niższą to zrezygnuj z szerokich
spodni.

Źródło: www.pinterest.com

Przykład dobrej stylizacji, annaczechowicz.com
4. Buty na
wysokim obcasie
Wysokie szpilki niskiej osobie inaczej pomniejszą Twoją sylwetkę.
zaburzą proporcje sylwetki. Unikaj dużych, grubych i masywChyba nie chcesz wyglądać jak nych dodatków.
na szczudłach? Obcasy powyżej 7 cm nie będę dobrym wy- 10. Ozdoby w okolicach bioder
borem.
Zrezygnuj ze spodni i spódnic z kieszeniami, ozdobami oraz zaszewka5. Długość za kolano
mi w okolicach bioder.
Sukienki, spódnice, płaszcze
itd. o długości za kolano zakryją Twoje nogi i sprawią, że
Anna Czechowicz
będziesz wyglądała na
(Personal & Fashion Stylist,
niższą niż jesteś.
Style Expert)
Pomagam ludziom wyglądać
6. Fasony z niską talią
i czuć się wspaniale doskonaląc
Dżinsy biodrówki, niich wizerunek.
skie bojówki i wszystwww.annaczechowicz.com
kie spodnie, spódnice
z niską talią nie służą
Twojemu wzrostowi.

7. Spodnie
z mankietami
Skrócą optycznie Twoje
nogi o tyle centymetrów
ile ma mankiet.
8. Duże wzory
Większe wzory skrócą
i przytłoczą Twoją sylwetkę.

Przykład złej stylizacji, annaczechowicz.com

9. Duże dodatki
Dodatki (kolczyki, bransoletki, naszyjniki itd.)
nie mogą być za duże,
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Ciekawostki
wygrała 1500 dolarów, puchar oraz
wycieczkę do Nowego Jorku.
Martha była niemal ślepa, kiedy została uratowana przez swoją opiekunkę, jednak po kilku operacjach
udało się jej częściowo odzyskać
wzrok.
Supermarket przyszłości
Samoobsługowy supermarket, który nie potrzebuje personelu, powstał
w Szanghaju. Nazywa się Moby. Ma
hologram, który obsługuje klientów,
nie ma w nim kolejek i może sam
uzupełniać swoje towary.

Źródło: www.wiadomosci.onet.pl

Nietypowa szkoła
W Nowej Zelandii powstała szkoła,
w której uczniowie zamiast siedzieć
w klasie spędzają czas na łonie natury: poznają najbliższą okolicę, łowią
ryby, zastawiają pułapki na oposy,
czy zbierają i pieką insekty. W ofercie szkoły znajdują się także bardziej
„tradycyjne” zajęcia jak zbieranie jagód i grzybów, przyrządzanie cukinii z własnego ogrodu czy pieczenie
chleba.
– W nazwie mamy „szkoła”, ale nie
jesteśmy ani trochę jak inne szkoły.
(...) Nie mówimy dzieciom, że czas
już na naukę matematyki czy pisania. Dzieci zajmują się tym wtedy,
kiedy przychodzi zainteresowanie
– mówi Joey Moncarz, założyciel
placówki.
W jego szkole zajęcia są na świeżym
powietrzu, zadania domowe nie istnieją, a tradycyjny program znany z
tradycyjnych szkół realizowany jest
nieregularnie, zależnie od zainteresowania uczniów.

gwardzistów.
Megan Couto poinformowała, że
jest bardzo wdzięczna za powierzenie jej odpowiedzialności i jest to
dla niej wielki zaszczyt oraz przywilej. Dodała, że ma świadomość,
że to unikalne zadanie i jest bardzo
wdzięczna i zaszczycona tą szansą.
Najbrzydszy pies świata
Mastiff neapolitański nazwany
Martha zwyciężył w 29 konkursie
na najbrzydszego psa na świecie.
Od początku konkursu Martha była
ulubienicą publiczności, ponieważ
zamiast prezentować swoje wdzięki,
kładła się na scenie. W konkursie
Martha pokonała 13 innych psów,

Aby skorzystać ze sklepu, należy pobrać aplikację, gdyż drzwi magazynu
są otwierane tylko przez rozpoznanie telefonu. Klient wkłada rzeczy do
koszyka, a kiedy zdecyduje się skończyć zakupy, po prostu wychodzi ze
sklepu. Moby skanuje rzeczy, które
zostały kupione i od razu pobiera
pieniądze z konta.
Całodobowy supermarket jest produktem szwedzkiej firmy Wheelys.
Koszt takiego zautomatyzowanego
sklepu to 30 000 dolarów. Moby istnieje na razie w wersji beta. Może
obsługiwać cztery osoby na raz i
jest przewożony przez kierowcę z
miejsca na miejsce, chociaż projekt zakłada, że będzie on poruszał
się samodzielnie. Firma zamierza
wprowadzić produkt do produkcji
masowej do 2018 roku.

Deep Green Bush School jest zarejestrowana jako szkoła niezależna,
więc nie musi stosować się do programu nauczania wyznaczonego
przez nowozelandzkie ministerstwo
edukacji. Chętnych uczniów nie brakuje.
Kobieta na czele Gwardii Królewskiej
24-letnia Kanadyjka, kapitan Megan
Couto jest pierwszą w trakcie 180-letniej historii Pałacu Buckingham kobietą, która stanęła na czele Gwardii
Królewskiej. Kanadyjka odpowiedzialna jest m.in. za zmiany warty
czy ceremonialne przemieszczania

Źródło: www.wprost.pl

Zapraszamy do naszego
punktu dystrybucji
okolica
Basilix Shopping Center:

Sol Group Belgium sprl
Rue Nestor Martin 40B
1083 Ganshoren
Belgique
TVA BE0651955806

Tel.:+32(0)2 881 03 59
Fax:+32(0)2 881 13 59
info@sol-group.eu
www.sol-group.eu
Pon - Piątek 6.00 - 17.00
Sobota 7.00 - 13.00
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Słowo o byle czym
Przed świtem babę obudziło świergotanie i ćwierkanie dzikich ptaków. Kiedy do tych odgłosów dołączyło gdakanie i kwakanie, kobieta
wierzchem dłoni otarła z twarzy
resztki snu i usiadła na skraju łóżka. W ciemności natrafiła nogami
na kapcie. – Ano, niech bedzie” –
mruknęła i poczłapała do kuchni.
Nim minęła godzina, nakarmiła już
swoje ptactwo i trzodę, sama zjadła
jajecznicę na maśle z pajdą chleba
własnego wypieku, a teraz siedziała na przyzbie obserwując wschód
słońca.
Z oddali usłyszała narastające pojękiwanie błotnika. W końcu gajowy
zatrzymał rower przy jej płocie i
po zwyczajowym „niech będzie…”,
zagadnął. „A co tak wcześnie, szanowna pani?”. – A co tak późno,
panocku? – Odpowiedziała.
– Jak to, późno. Przecież dopiero świta. – A dokąd to? – baba zmieniła
temat. – Jak to, dokąd. Do lasu. – Ee
tam, mruknęła baba. – Las, to i bez
wos rośnie.
Gajowy na chwilę zamilkł. – Może i
sam rośnie, ale to, co w nim biega,
lata czy pełza, do lasu nie należy.
– Aa, głupoty godota… chyba za
wcześnie gajowy wstał.
– Nie żadne głupoty, tylko to, co jest
w lesie, należy do państwa. A nawet
jak las jest prywatny, to właściciel
też nie może zrobić w nim, co chce.
Na przykład nie może wyciąć drzewa.
– Ee tam. Przecie gajowy nie idzie do lasu, żeby
drzewa rżnąć – baba łypnęła chytrze na niego i zacisnęła kwiecistą chustę pod
brodą.

to ino je taki dowcipas. Gajowy wlepił oczy w babę i zaniemówił. – No,
jedźta już, bo sezon na polowanie
minie.
– No, to jadę.
– Abo nie! Zaczekojta no. – Gajowy
zszedł z roweru. –Jo to by chcioła, co
by gajowy komputerza do Interneta
mi podłączył, co to moja córka mi go
sprawiła ze trzy roki tymu.
– Może jutro? – Musi być tero, bo
przyjeżdżają, co by ze mnom godać
i potem to w telewizorze bydzie, ale
jo nie wim co godać, bo to mo być
o grantach. – Baba sięgnęła pod zapaskę i wyjęła kartkę papieru. – O,
tu je jak byk napisane.
Gajowy odebrał kartkę i przeczytał
na głos. „Nasz program telewizyjny ma zaszczyt zaprosić Panią do
wywiadu, który odbędzie się dnia…
Ojojoj, to już za tydzień! …pytanie: co
pani sądzi na temat przyjmowania
imigrantów do Europy i do Polski”.
– To telewizja specjalnie przyjeżdża
do pani?
– A co by nie. Rzekali, co to oni
chcom mieć… szyroki polaczny
przerżnij. – Może społeczny przekrój? – A, na jedno wychodzi. Tero
musze to pooglądać w komputyrze,
co by se przerobić własny wygląd, bo
profesorz to na wakacyje wyjachoł. –
Może wyrobić własny pogląd? – No,
przecie tako żech rzekła.
Po kilku minutach komputer już
działał, Internet też, bo na szczęście
abonament był regularnie opłacany
przez córkę.

– Aa… a może z lasu czegoś
potrzeba? – Spojrzał porozumiewawczo na babę. – A
gdzie tam. To przecie nie
moje. Ale jak jaki udziec
by sie ostał, to nie wyrzucojta, bo to od matki natury
wykarmione. Pokornie wezmę, co by się nie zmarnowało. Ale tak, to nie.
Źródło: www.dreamstime.com
– Nie wiem, co pani ma na myśli
mówiąc „tak, to nie”. Baba spojrzała
spod oka na swojego gościa. – Wom
to chyba już zupełnie pomyślunek
odebrało. Może za dużo hałasu przy
uchu? – Nie rozumiem… – Eech –
odparła baba – przecie „tak, to nie”

Minął tydzień. Baba od rana siedziała na przyzbie czekając na przyjazd
telewizji. Około południa przy chacie zatrzymał się wóz transmisyjny.
Baba wstała, wygładziła spódnicę,
poprawiła chustę na głowie i podniosła z deski tacę przykrytą lnianą

serwetką.
– Dzień dobry pani, tak jak obiecaliśmy, jesteśmy około południa.
Potrzebujemy kilku minut żeby się
zainstalować i możemy zaczynać.
– Aa, gość w dom, Bóg w dom.
Powitać, powitać. Jo wos po staropolsku, chlebem i solą. Bo to przystoi,
żeby takich gości…
Reporterka w wieku około trzydziestu lat, zanim odebrała tackę, otarła
łezkę z oka i pochyliła się nad chlebem. – Aa, widzę, że panienka to je
bywała w świecie, bo niektórzy to
ino od razu do żarcia. A to chleb je.
Święta rzecz.
Przed reporterką stanął operator z
kamerą na ramieniu. Uwaga! Trzy,
dwa jeden, jedziemy!
– Co pani sądzi na temat przyjmowania do Europy i Polski muzułmańskich uchodźców?
– Tero mom godać? – Tak, proszę
mówić, a to się wytnie.
– Aa… to ja mom prowde godoć? –
Wystarczy, jeżeli powie pani to, co
pani sama o tym myśli. – Ale jo się
jeszczyk dobrze czuje. – Bardzo się
cieszę, ale przepraszam, co to ma do
rzeczy?
– Ano, bo jeden godoł, że się niczego
już nie boi, bo mo raka.
– Czego pani się bo… – Reporterka
spojrzała na operatora i nakreśliła
kilka kółek w powietrzu.
– A, no bo to wszystko przez gajowego. On mi rzekał – pamiętom jako
dziś – co to las je państwowy
i to, co w nim jest, do państwa
należy. A nawet jak las jest
prywatny, to właściciel też nie
może zrobić w nim, co chce.
Tak mi rzekoł.
– Ciągle nie rozumiem, do
czego pani zmierza. – Jo tam
lasu nie mierzyła, ale diabli
wiedzą, co w nim siedzi. A
ja pod lasem mieszkom. To
tak, jak w lesie. A jak cosik
na mnie wyskoczy i ja siekierką się zamachne, to siedzieć
pójde, a tamto nie, bo z państwowego lasu wylazło.
– Ale wróćmy do naszego pytania. Czy pani jest za tym, żeby uchodźcy mogli do Polski
przyjeżdżać?
Baba pomyślała chwilkę. – Ani ten
las, ani ta ziemia to moje nie som.
Przyjeżdżać, to oni sobie mogom.
Ino po co?
Michał Nowacki
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Książka na dziś
W swoich pokojach goście odnajdują dziecięcy wierszyk:
Dziesięć małych Murzyniątek
Jadło obiad w Murzyniewie,
Wtem się jedno zakrztusiło –
I zostało tylko dziewięć.
Dziewięć małych Murzyniątek
Poszło spać o nocnej rosie,
Ale jedno z nich zaspało –
I zostało tylko osiem.

Źródło: www.historicalhoney.com

Tym razem chciałabym przedstawić książkę jednej z moich ulubionych pisarek, Agathy Christie (ur.
1890, zm. 1976). To najbardziej znana na świecie autorka kryminałów,
jak również najlepiej sprzedająca
się pisarka wszech czasów. Ilość
wydanych książek jej autorstwa
przekracza dwa miliardy egzemplarzy przetłumaczonych na 45
języków. Wiele powieści Agathy
Christie doczekało się nawet kilkukrotnej ekranizacji. Chociaż głównym kierunkiem jej twórczości
były kryminały, Christie napisała
także kilka książek obyczajowych
i sztuk teatralnych.
Książka, którą polecam, zatytułowana „I nie było już nikogo” zajęła
dziewiętnaste miejsce na liście stu
najlepszych powieści i kryminałów
według CVA.
Głównym bohaterem tej książki
nie jest mój ulubiony detektyw
Herkules Poirot – mały, inteligentny
i zarozumiały Belg mający obsesję
na punkcie porządku i symetrii oraz
swoich „małych szarych komórek”.
Nie występuje w niej również panna Janne Marple – starsza spostrzegawcza pani o przenikliwym umyśle, wścibska staruszka pozornie
rozkojarzona i nieporadna, swoją
bystrością często wprowadzająca w
zakłopotanie stróżów prawa.
W tej książce nie występują detektywi. Jej akcja rozgrywa się na wyspie Murzynów leżącej u brzegów
Devonu. Na wyspę zostaje zaproszonych dziesięcioro gości pochodzących z różnych klas społecznych i
posiadających różne wykształcenie.
Zaproszenie każdej z tych osób związane jest z tajemnicą z przeszłości,
którą bohaterowie ukrywają.

Rzekło osiem Murzyniątek
Ach, ten Devon – to jest Eden,
Jedno z nich się osiedliło –
I zostało tylko siedem.
Siedem małych Murzyniątek
Chciało drwa do kuchni znieść,
Jedno się rąbnęło w głowę –
I zostało tylko sześć.
Sześć malutkich Murzyniątek
Na miód słodki miało chęć,
Jedno z nich ukłuła pszczółka –
I zostało tylko pięć.
Pięć malutkich Murzyniątek
Adwokackiej chce kariery.
Jedno się odziało w togę –
I zostały tylko cztery.
Cztery małe Murzyniątka
Brzegiem morza sobie szły,
Jedno połknął śledź czerwony –
I zostały tylko trzy.

Dwu malutkim Murzyniątkom
W słońcu minki coraz rzedną...
Jedno zmarło z porażenia –
I zostało tylko jedno.
Jedno małe Murzyniątko
Poszło teraz w cichy kątek,
Gdzie się z żalu powiesiło –
Ot, i koniec Murzyniątek.
Oprócz rymowanki o dziesięciu
Murzynkach, które na skutek zagadkowych okoliczności po kolei umierały, na stole w jadalni goście natrafiają na dziesięć porcelanowych
figurek. Niebawem, wskutek załamania pogody, wyspa zostaje odcięta od świata. Ginie pierwsza z osób,
znika też jedna figurka Murzynka.
Ginie druga osoba i druga figurka
znika. Pozostałe osoby zaczynają się
wzajemnie podejrzewać. Wyspa staje się pułapką i rozpoczyna się gra
o przeżycie. Bohaterowie nie mogą
opuścić wyspy. Są odcięci od świata.
Zakończenie książki Agathy Christie
jest doprawdy zaskakujące. Takie,
jakie powinien
mieć każdy dobry kryminał.
Polecam,
Agnieszka B.

Trzy malutkie Murzyniątka
Poszły w las pewnego dnia;
Jedno poturbował niedźwiedź –
I zostały tylko dwa.
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