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Co słychać w Antwerpii
Niebezpieczne miasto dla
rowerzystów
W październiku, w ciągu dwóch tygodni w
Antwerpii zginęło trzech
rowerzystów. Głosy, domagające się poprawy
infrastruktury rowerowej
w mieście, są coraz głośniejsze.

Na początku następnego roku całe
oświetlenie na obwodnicy Antwerpii
zostanie zastąpione przez światła
LED. Jef Schoenmaeker z Agencji
Dróg i Ruchu Drogowego tłumaczy
zalety takiego rozwiązania: „lampy
LED świecą jaśniej i są energooszczędne. Mogą być lepiej ukierunkowane, tak że w efekcie potrzeba
mniej światła. Poza tym mają dłuższą żywotność. Z tych powodów są
oczywiście bezpieczniejsze, bardziej
wydajne, lepsze dla środowiska oraz
portfela”. Po obwodnicy Antwerpii,
przyjdzie pora na inne autostrady,
a następnie – na drogi regionalne.
Dzięki zastosowaniu ekonomicznego oświetlenia LED rząd flamandzki
zaoszczędzi 4 mln euro w skali roku.

Już od dłuższego czasu
Związek Rowerzystów
Fietsersbond chce, by
władze Antwerpii zadbały o zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów
w mieście. Organizacja
Źródło: www.slimnaarantwerpen.be
ta domaga się lepszych
zabezpieczeń na skrzyWzrosło zanieczyszczenie powie- żowaniach oraz systematycznego Podjęto również decyzję, że świattrza w Antwerpii
przeglądu wszystkich skrzyżowań ło na obwodnicy Antwerpii oraz w
Od 1 lutego pojazdy najbardziej pod kątem bezpieczeństwa.
Brukseli będzie świeciło zarówno w
zanieczyszczające środowisko nie
dzień, jak i w nocy. Na pozostałych
mogą już wjeżdżać do strefy LEZ w „Obowiązkiem władz miasta jest autostradach, takich jak E17, E313
obrębie pierścienia Antwerpii i na zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz E314, zostanie zastosowane dylewy brzeg Scheldy. Teraz, ponad wszystkich uczestników ruchu dro- namicznie zmieniające się oświetlesześć miesięcy później, nie ma lep- gowego. Mimo że Antwerpia chce nie – innymi słowy, dostosowujące
szej jakości powietrza, jest wręcz uchodzić za światowe miasto rowe- się do aktualnego ruchu drogowego.
przeciwnie – informuje Vlaamse rów, bezpieczeństwo rowerzystów
Mililieumaatschappij. „W pięciu z zdaje się nie być priorytetem”, czytadziewięciu punktów pomiarowych, my w oświadczeniu opublikowanym
norma została przekroczona w sto- przez Fietsersbond.
sunku do 2016 roku, a to jest godne
uwagi”.
Antwerpia pierwszym miastem z
oświetleniem LED na autostradzie
Na podstawie wyników z punktów W następnym roku oświetlenie LED
pomiarowych środowiska w LEZ zabłyśnie na obwodnicy Antwerpii –
widać, że w pierwszej połowie tego będzie świeciło w dzień i w nocy. W Diamentowe miasto
roku było więcej przekraczających kolejnych latach lampy LED będą W ciągu 2016 roku 25% z 26 ton
średnią dzienną cząstek stałych, wię- sukcesywnie pojawiały się na dro- wydobytych diamentów zostało
cej niż 50 µg/m3w ujęciu dobowym. gach w całym kraju.
przetransportowanych prosto do
Antwerpii.
W rozmowie ze stacją VRT Nieuws,
Margaux Donckier ze Światowego
Centrum Diamentów w Antwerpii
wyjaśniał: „W rzeczywistości diamenty są obracane na rynku kilka
razy, jednakże aż 84% nieoszlifowanych diamentów przechodzi przez
Antwerpię. W przypadku kamieni
poddanych obróbce – to 50%”.

Co sprawia, że Antwerpia jest tak
atrakcyjnym miejscem dla handlarzy diamentów? „Z jednej strony jest
to wiedza i doświadczenie, z drugiej
zaś, to ogromny i konkurencyjny
rynek. W Antwerpii znajduje się 1,7
tys. tego rodzaju firm. To zapewnia
bardzo dobre ceny dla producentów”
– tłumaczy Donckier.
Źródło: www.gva.be, fot.: Victoriano Moreno

W Antwerpii w przemyśle diamentowym pracuje ok. 6,6 tys. osób.
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City Pass, źródło: www.flanderstoday.eu
Źródło: www.atv.be

Najdroższy budynek
Powstająca na Berchem nowa siedziba antwerpskiej policji będzie
najdroższym budynkiem w historii
miasta. Wstępnie koszt jej budowy
wynosił 220 milionów euro, obecnie
przewiduje się kwotę 292,5 mln euro.
A może być jeszcze drożej.
Nowe uniformy i uprawnienia antwerpskich „parkingowych”
Miejscy funkcjonariusze sprawdzający zaparkowane samochody dostali nowe umundurowanie z logo
miasta. Miejska spółka zmieniła też
nazwę z Gemeentelijk Autonoom
Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) na
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen.
Wraz ze zmianą nazwy i nowym
mundurem inspektorzy parkingowi będą mieć większe uprawnienia.
Jednocześnie miejskie władze wyjaśniają, że inspektorzy to pracownicy

miasta, a nie żadnej
prywatnej spółki.
Wszystkie pieniądze
za parkowanie spływają do miejskiej
kasy.
City Pass
Od października
można wykupić karnet na komunikację
miejską w Antwerpii,
który łączy tramwaj,
autobus i pociąg w
jedną subskrypcję.
Jest to poręczny, nowy miejski bilet. Pozwala podróżoŹródło: www.zooantwerpen.be
wać w Antwerpii i okolicach pociągiem oraz tramwajami i autobusami Od 25 lat: miesięcznie 60 euro, roczjak tylko chcesz, ilekroć chcesz.
nie 484 euro.
Sprzedaż na stacjach NMBS.
Ile kosztuje City Pass?
Do 24 lat: miesięcznie 49 euro, rocz- Chinese Light Festival
nie 412 euro.
Chiński Festiwal Światła powraca do
Antwerpii. Podczas tego wydarzenia
ogród zoologiczny w Antwerpii zamieni się w bajkowy świat. Dziesiątki
lampionów i podświetlanych trójwymiarowych obrazów. Miliony świateł w kształcie smoków, zwierząt,
czy kwiatów wyczarowanych przez
chińskich artystów. Tegoroczna
edycja Festiwalu Świateł jest imponująca, część ekspozycji pokazana
będzie po raz pierwszy. Chinese
Light Festival w Antwerpii trwać
będzie od 1 grudnia do 14 stycznia.
ZOO Antwerpen, Astridplein 26,
Antwerpen. Szczegóły i rezerwacja
biletów na stronie: https://www.zooantwerpen.be/nl/china-light-zoo/
Opracowała: Barbara Kamińska
Źródła:
gva. be, niedziela.be, vrt.be,
slimnaarantwerpen.be

6

Antwerpia po polsku

listopad 2017

Dbajmy o groby polskich żołnierzy
w Belgii
Są tutaj miejsca, gdzie spoczywają nasi Rodacy, polscy żołnierze,
którzy polegli za wolność Belgii.
Zadbajmy o te mogiły, oddajmy hołd
poległym żołnierzom. Opowiedzmy
swoim dzieciom, dlaczego ich groby są na obczyźnie. Oni walczyli i
za naszą wolność.

bów żołnierzy alianckich poległych
w czasie II wojny światowej. W
polskiej kwaterze (rzędy: 12A,12B,
12C, 5A, 3A) mieszczą się 33 groby
żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen.
Stanisława Maczka.

Hoboken – Antwerpia
Raadhuis-1000 Antwerpen,
W Belgii pochowanych jest wielu Grote Markt 1,
polskich żołnierzy. Są to głównie 16 mogił polskich.
żołnierze z 1. Dywizji Pancernej gen.
Stanisława Maczka, którzy wyzwa- Leuven – Heverlee
lali północ Belgii i Holandii, Polacy Brytyjski Cmentarz Wojskowy
walczący w jednostkach brytyjskich, 11 mogił polskich lotników. Są to zaamerykańskich, kanadyjskich, czy łogi dwóch polskich samolotów typu
walczący w belgijskiej partyzant- Wellington, które zostały zestrzelone
ce, którzy zostali rozstrzelani przez w 1942 r.
Niemców.
Hotton
W mniejszych miejscowościach i Brytyjski Cmentarz Wojskowy,
wioskach spotkać też można gro- 1 mogiła polska
by polskich górników pracujących
przed wojną w Belgii. Większość Nieuwpoort
z nich już do kraju nie powróciła. Cmentarz parafialny w Lombardsijde
Do dzisiaj w tych miejscowościach (Nieuwpoort), 1 mogiła polska
mieszkają ich rodziny.
Middewlkerke
Lommel
Cmentarz komunalny,
Znajduje się tu Polski Cmentarz 2 mogiły polskie
Wojskowy. Spoczęli tu żołnierze 1.
Dywizji Pancernej gen. Stanisława Ostende
Maczka oraz polscy lotnicy, którzy Cmentarz komunalny,
zginęli w walkach o wyzwolenie 4 mogiły polskie
Belgii. Łącznie znajduje się tam 257
mogił polskich żołnierzy. Liczba ta Blankenberge
czyni nekropolię w Lommel najwięk- 1 mogiła polska
szym polskim cmentarzem w Belgii.
Chievres
Adegem
Cmentarz komunalny,
Na terenie Kanadyjskiego Cmentarza 4 mogiły polskie
Wojskowego znajduje się 1119 groTielt
Cmentarz komunalny,
8 mogił polskich
Saint-Nicolas
(koło Liège)
Cmentarz komunalny
Część wojskowa,
1 mogiła polska
Willebroek
Cmentarz komunalny,
1 mogiła polska
Stekene
Cmentarz komunalny,
8 mogił polskich
Klinge
Cmentarz katolicki,
3 mogiły polskie

Sint Pieters Rode
Cmentarz parafialny, kwatery lotników polskich, 5 mogił polskich
Virton
Cmentarz komunalny
1 polska mogiła
Sint-Gillis-Waas (Sint Egidius)
Cmentarz parafialny,
1 polska mogiła
Massenhoven k/Antwerpii
Cmentarz parafialny,
1 polska mogiła
Liege
Cmentarz Rozstrzelanych w Cytadeli
11 mogił polskich
Bruksela
Cmentarz Rozstrzelanych
w Brukseli/Schaarbeek
4 mogiły polskie
Bruksela
Cmentarz komunalny w Evere.
W wojskowej części cmentarza
znajdują się groby 21 polskich
żołnierzy z 1. Dywizji Pancernej
generała Stanisława Maczka, żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady
Spadochronowej generała Sosabowskiego, oraz żołnierzy Polskich
Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.
Charleroi
Cmentarz komunalny,
8 mogił polskich
Źródła:
www.wiadomosci.dziennik.pl,
„Polskie mogiły na cmentarzach wojskowych i komunalnych w Belgii”
– opracowanie Szkolnego Punktu
Konsultacyjnego szkoły im. Gen. St.
Maczka w Antwerpii.
Fot.: www.antwerpia.orpeg.pl
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Człowiek żyje tak długo, jak długo
trwa pamięć o nim…
Przez 364 dni w roku rzadko odwiedzamy cmentarz, miejsce na
którym spoczywają najbliższe
nam osoby. Te, które kochaliśmy,
a których nie ma już z nami. Za to
Pierwszego Listopada tłumnie zaznaczamy swoją obecność na cmentarzu, chociaż niektórzy z nas nie
pamiętają o tym częściej niż raz w
roku.
Żyjemy w czasach, kiedy rodzinne
spotkania odchodzą w niepamięć.
Może za wyjątkiem tych świątecznych. W rodzinnym kalendarium
Wszystkich Świętych zajmuje wyjątkową pozycję. Jest to niekiedy
jedyna okazja, by zobaczyć bliższą
i dalszą rodzinę, spotkać
dawno niewidzianych
przyjaciół i starych znajomych. Dowiedzieć się co
u nich słychać i jak im się
powodzi.
Pierwsze niespodzianki
czekają na nas już przed
wejściem na cmentarz.
W powietrzu unosi się
zapach grillowanej kiełbasy, pączków, prażonych
orzeszków i cukrowej
waty. Kolorytu dodają
balony z księżniczkami i
innymi bohaterami kreskówek.
W tym dniu odnoszę wrażenie, że chociaż dookoła
mnie jest tak wielu ludzi,
tylko niektórzy z nich
zachowują się normalnie, w ciszy i
skupieniu modląc się nad grobem.
Bo część z nich śmieje się, pytluje jak
przekupki na rynku, głośno rozmawia przez telefon, przy czym rozmowę poprzedza wesolutka melodyjka.
Zjawiają się na cmentarzu nie tylko
dla pamięci swoich bliskich, ale także i po to, żeby pokazać innym, że
przybyli w wielkim stylu, zostawili
najbardziej okazały znicz i najdroższą wiązankę.
Trzeba przecież pokazać się z jak
najlepszej strony. Musi być widać,
że dobrze im się powodzi, a w tym
z pewnością pomoże odpowiednia
oprawa, czyli drogie, markowe ubrania, bo jak mówi stare przysłowie
„jak cię widzą, tak cię piszą”. Ludzie
oceniają nas po wyglądzie zewnętrznym, a w tym miejscu wyglądać po

prostu trzeba. Dlatego Pierwszego
Listopada oprócz kwiatów i zniczy
triumfy święci branża odzieżowa,
obuwnicza, kosmetyczna i fryzjerska.
Handlowcy już dawno zauważyli
skłonność klientów do kupowania nowych rzeczy przed dniem
Wszystkich Świętych. Co roku o tej
porze jest szał zakupów. Dla niektórych pań nieważne jest, że szpilki
nie są najwygodniejszym obuwiem
na cmentarzu, a w krótkim futerku
jest zimno. Panie są w stanie zdobyć się na największe poświęcenie,
żeby tylko kuzynce „szczęka opadła z zazdrości”. Chęć podążania za

niejszą dekorację. Przecież trzeba
się pokazać.
Starsi cierpliwie plotkują, młodsi –
trochę zmęczeni po halloweenowych
imprezach wpadną na chwilę, postawią i zapalą znicz, a w ich głowach
kłębią się myśli, co mogliby w tym
czasie robić, gdyby nie ten cmentarz.
Usiąść na kanapie pod kocem, napić
się piwa, obejrzeć serial. Odpocząć.
Dzieci przechadzają się między grobami z lizakami w buzi, balonami w
ręku. Taki listopadowy festyn. Plotki,
przekąski i pokaz mody.
Czy naprawdę nie możemy się bez
tego obejść? Przecież 1 Listopada to
dzień zadumy i refleksji,
jedyny taki dzień w roku.
Dzień, w którym można
oddać hołd tym, których
już nie ma pośród nas.
Dzień pamięci i modlitwy
za naszych bliskich.
Przystańmy na chwilę,
zastanówmy się nad przemijaniem życia, przywołajmy wspomnienia. Nie
spieszmy się. Pamiętajmy,
że znicz zapalony na grobie jest symbolem wiary
w życie wieczne.

Pamiętajmy o bliskich,
którzy już od nas odeszli,
przez cały rok, nie tylko w
ten jeden dzień. Oni na to
Źródło: www.tapeciarnia.pl zasługują. Każdy z nas, będąc już po tej drugiej stromodą powoduje, że jej reguły zaczy- nie, również chciałby, by pamiętano
nają obowiązywać nawet na cmenta- i wspominano go troszkę częściej niż
rzach. I powyższy zarzut nie dotyczy jeden raz w roku.
już tylko pań, ale i panów.
Jak często moi bliscy będą odwieDzień Wszystkich Świętych to okazja dzać mnie na cmentarzu, kiedy mój
do towarzyskich spotkań z rodziną, czas dobiegnie końca? Nie wiem,
dawno niewidzianymi przyjaciółmi ale nie chciałabym, aby robili to tyli znajomymi. Uściski, całusy, pyta- ko dlatego, że raz w roku jest takie
nia, odpowiedzi, opowieści i plotki. święto. Chciałabym, aby przychodziMożna dowiedzieć się, jak się komu li do mnie dla mnie i dla siebie. Nie
powodzi, kto stracił pracę, kto kupił na pokaz, ale z potrzeby serca. Żeby
nowe auto, kto kogo z kim zdradził, znaleźli w tej całej życiowej bieganikomu urodziło się dziecko, u kogo nie chwilę na odwiedzenie mnie.
należy w tym roku bywać, a kto „wypadł” z towarzystwa.
Zapalmy znicze na grobie, którego
nikt nie odwiedza. Może kiedyś i
Trzeba stać, robić dobrą minę do na naszym ktoś kiedyś zapali. Bo
złej gry, chociaż nogi bolą. Czekać pamięć o zmarłych trwa tak długo,
na procesję i poświęcenie rodzinne- jak długo istnieją ich groby… i ktoś
go grobu. Ale przedtem grób trzeba je odwiedza.
ustroić jak na konkurs na najpiękAnna Janicka
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Wirtualne cmentarze

„Pomyśl o swoich przodkach, zastanów się, co o nich wiesz. Czy znasz
ich imiona, czy wiesz kiedy żyli, co
robili, jakimi byli ludźmi. Niewiele
osób potrafi odpowiedzieć na te
pytania. Nie oznacza to jednak,
że pamięć o nich umarła. Historie
tworzą ludzie, o których pamięć należy zachować dla przyszłych pokoleń. Na wirtualnym cmentarzu
w wirtualnym świecie przetrwamy
do końca dziejów ludzkości dzięki
internetowi, który przechowa informacje o nas i naszych bliskich”
(wirtualnycmentarz.pl)

walnycmentarz.pl „pochowanych”
jest już ok. 3000 osób. Miesięcznie
cmentarz w Internecie odwiedza
ok. 30 tysięcy osób, a 1 listopada na
stronę wchodzi nawet 700 tys. osób.
Internetowe nekropolie powstały
przede wszystkim z powodu problemów z dotarciem na realne cmentarze. Są osoby, które zmarłych mają
bardzo daleko i nie mogą odwiedzać
ich grobów. Są i tacy, których przodkowie nie żyją od lat, a oni chcą w
jakiś sposób o nich pamiętać, nie
wiedząc gdzie w realu znajdują
się ich groby. Z wirtualnych usług
korzystają też ludzie zapracowani,
chorzy, a także ci, którzy nie lubią
demonstracyjnego odwiedzania grobów bliskich. Dla nich jest to duże
ułatwienie i jednocześnie sposób na
pielęgnowanie wspomnień po zmarłych osobach.

Podaż nakręca popyt
Już kilkaset tysięcy Polaków ma groby swoich bliskich na internetowym
cmentarzu, który można odwiedzać
bez wychodzenia z domu, wirtualnie złożyć na nim kwiaty, zapalić
świeczkę i zamieścić wspomnienia.
Nikt nie zniszczy grobu, nie ukradnie kwiatów i zniczy.
Na wirtualnym cmentarzu można
pochować swoich bliskich, utrwalić
Co roku liczba osób korzystających pamięć o bardzo odległych przodz cmentarzy w sieci jest coraz więk- kach i tych zmarłych niedawno.
sza. Stron o tematyce funeralnej jest Na cmentarzu w Internecie swoje
dużo i wciąż tworzone są kolejne. groby mają m.in. Marek Grechuta,
Według tvp.info na portalu wirtu- John Lennon czy Luciano Pavarotti.

Źródło: www.warszawa.tvp.pl

„Nasz cmentarz daje możliwość wizualizacji pamięci w
formie grobów i epitafiów, jak
i możliwość zapalenia świeczki, czy złożenia kwiatów, co
jest dowodem pamięci o bliskich, którzy umarli. Możemy
pochować naszych bliskich
na Wirtualnym Cmentarzu,
tak jak w świecie realnym: w
grobie pojedynczym, podwójnym, rodzinnym, katakumbach. Wszyscy nasi bliscy,
rodzina i przyjaciele będą w
jednym miejscu bez względu
na to, gdzie i kiedy żyli oraz
gdzie i kiedy zmarli” (wirtualnycmentarz.pl).

Jak działa wirtualny cmentarz?
Jest czynny całą dobę. Wystarczy
się zarejestrować, uiścić niewielką
opłatę i już można „wybudować” na
takim cmentarzu grób osoby zmarłej, zamówić grób dla siebie, swoich
bliskich lub przyjaciół. Można samemu zaprojektować wygląd grobu
i specjalny nagrobek w wybranej
przez siebie formie. Nagrobki mogą
być pojedyncze, podwójne, rodzinne,
proste i bardziej ozdobne. Można je
opatrzyć zdjęciem zmarłego, biografią, wystawić księgę kondolencyjną,
napisać własny nekrolog, zapalać
wirtualne znicze i układać wirtualne
kwiaty. Do tego wybrać nastrojową
muzykę w tle, a także pogodę i porę
dnia, kiedy nekropolię odwiedzamy.
Możemy nawet spocząć w katakumbach albo w grobowcu dla VIP-ów.
Odwiedzić można także groby innych osób.
Tego typu usługi oczywiście kosztują. Na jednych portalach postawienie nagrobka jest bezpłatne, na
innych kosztuje 5, czy 10 zł. Miejsce
na wirtualnym cmentarzu umożliwiające zamieszczenie na przykład
elektronicznego nekrologu kosztuje
25 złotych płatne SMS-em. Grób VIP,
czyli taki zaprojektowany na specjalne życzenie klienta to koszt przynajmniej 300 złotych Zapalenie znicza
i kwiaty – to wydatek od 9 do 50 zł.
Wszystko zależy od tego, przez jaki
czas ozdoby mają leżeć na grobie.
Wirtualny cmentarz oferuje opiekę
nad grobami w formie dekoracji,
sprzątania nagrobka, czy porządkowania kwatery. W wirtualnym sklepie można kupić także świeże kwiaty
i znicze.
Jedne wirtualne cmentarze mają formę wyszukiwarek zmarłych, gdzie
każdy ma swój grób z informacjami
osobowymi, biografią, wspomnie-
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niami, kondolencjami,
zdjęciami i zapisami. Inne
umożliwiają dodawanie
plików dźwiękowych,
jeszcze inne przypominają symulacje gry komputerowej: przez bramę
wchodzimy w przestrzeń,
na której znajdują się nagrobki. Są też internetowe
nekropolie gdzie nie ma
nagrobków, tylko elektroniczne nekrologi, czasem
opatrzone graficznymi
ozdobami.
Na wirtualnym cmentarzu można także pochować zwierzęta.

Co roku wirtualne
cmentarze odnotowują
coraz większe zainteresowanie swoimi usługami. Ale Polacy wciąż
wybierają ten prawdziwy, realny cmentarz.
Dla większości z nas
prawdziwa obecność
na cmentarzu, zapalenie znicza, chwila
zadumy i skupienia
na zmarłej osobie nie
jest w stanie mierzyć
się z kilkoma kliknięciami na komputerze.
Wyrazem szacunku
do zmarłego jest dbanie o jego miejsce
Ceny usług związanych z
Na wirtualnym cmentarzu można zaprojektować grób, zapalić znicz i spoczynku na Ziemi.
postawić kwiaty.Foto: pixabay.com/tpsdave A my, Polacy, jesteinternetowym „pochówŹródło: www.polskieradio.pl śmy narodem bardzo
kiem” zwierząt – praktycznie niezależnie od
przywiązanym do piestrony internetowej – są niższe, niż te Bo przeżycie to ludzka wyobraźnia. lęgnowania wspomnień i pamięci o
dotyczące ludzi. Cmentarze zwierzę- Więc jeśli jesteśmy na cmentarzu zmarłych
ce są też dużo bardziej kolorowe, a prawdziwym, to też mamy „wyobwpisy odważniejsze w swojej formie. rażeniowy” kontakt ze zmarłymi.
Malwina Komysz
Podobnie dzieje się, gdy zapalamy
Wirtualne cmentarze wyprą te w świeczkę na ekranie komputera,
Źródła:
realu?
wtedy kontakt także jest wyobrażewirtualnycmentarz.pl,
Psycholog społeczny profesor niowo – umysłowy. Więc zmienia
warszawa.tvp.pl,
Zbigniew Nęcki mówi: – Przenosimy się narzędzie, a sens, czyli chwila
polskieradio.pl,
cały świat realny w okolice wirtual- refleksji i wspomnienie – pozostaje
trojmiasto.pl,
ne, a przeżycie pozostaje podobne. ten sam (…).
virtualheaven.pl
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PLAN KATECHEZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ASA
+1E
+2B
+3D
+5A
Gim.
A

KLASA
GODZINA
1 D + 1 E 13.20 - 14.05
ŚRODA
2 A + 2 B 13.20 - 14.05
SALA
KATECHE-TA/TKA
3 A + 3 D 13.20 - 14.05
G 204 p. Maria Boguszewska
4 B + 5 A 13.20 - 14.05
H 206 p. Izabella Sośniak
2+
13.20cap- 14.05
G 200 3o.Gim.
Marcin Derdziuk
H 306 6p.AKatarzyna 17.30
Chmielecka- 18.15

GODZINA
13.20 - 14.05
13.20 - 14.05
13.20 - 14.05
13.20 - 14.05
13.20 - 14.05 G 301 o. Rafał Chwedoruk cap
17.30 - 18.15
17.30 - 18.15 G 206 7p.AHalinka Płowaś
brak chętnych
17.30 - 18.15 G 200 p. Jurek Jałowicz
brak chętnych

POLSKA MISJA KATOLICKA
ANTWERPIA

SOBOTA
Grotesteenweg 650, 2600 BERCHEM
KLASA
GODZINA
SALA
KATECHE-TA/TKA
1 A + 1 C 08.00 – 08.45 G 203 p. Halina Płowaś
ŚRODA
SOBOTA
2C
08.00 – 08.45 G 200 s. Małgorzata Lubas fmm
SALAKLASA KATECHE-TA/TKA
GODZINA SALA
KATECHE-TA/TKA
5B
08.00 – 08.45 G 201 p. Jurek Jałowicz
G 2041 A + 1p.C Maria
Boguszewska
08.00 – 08.45
G 203 p. Halina Płowaś
7B
08.00 – 08.45 G 303 o. Tomasz Okoń cap
H 206 2 Cp. Izabella
Sośniak
08.00 – 08.45
G 200 s. Małgorzata Lubas fmm
4A
10.30 – 11.15 H 306 o. Marcin Derdziuk cap
08.00 – 08.45
G 201 cap
p. Jurek Jałowicz
G 200 5 Bo. Marcin
Derdziuk
2 D + 2 E 10.50 -11.35 GKs.
200 Krzysztof
s. MałgorzataBrzostkowski
Lubas fmm
palotyn
08.00 – 08.45 Chmielecka
G 303 o. Tomasz Okoń cap
H 306 7 Bp. Katarzyna
1B
11.20 – 12.05 G 204 p. Renata Sośniak
4
A
10.30
–
11.15
H
306
o.
Marcin
Derdziuk
cap
G 301 o. Rafał Chwedoruk cap
misjonarz
Rwandy,
pracujący
3C + 3 F 11.20 ––12.05
E 302 o.z Marcin
DerdziukFrancji
cap
10.50 -11.35Płowaś
G 200 s. Małgorzata Lubas fmm
G 2062 D + 2p.E Halinka
4
C
11.20
-12.05
REFTER
o.
Tomasz
Okoń
cap
1 Bbrak11.20
– 12.05 G 204 p. Renata Sośniak
chętnych
obecnie w p.diecezji
Namur
5 C + 6 B 12.10 –12.55
Jurek Jałowicz/
s.Małgorzata
11.20 – Jałowicz
12.05 E 302 o. Marcin Derdziuk cap
G 2003C + 3p.F Jurek
Lubas
fmm
4 Cbrak11.20
-12.05
REFTER
o.
Tomasz
Okoń
cap
chętnych
15.12.2017 – o godz. 19.00 Msza św. – po co rekolekcje w duchu
5 C + 6 B 12.10 –12.55
p. Jurek Jałowicz/ s.Małgorzata 3 B + 3 E 12.10 -12.55 E 302 o. Marcin Derdziuk cap
świętej rodziny. Po mszy św. krótka konferencja
Lubas fmm

JAK PRZEŻYĆ MÓJ ADWENT
ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
A

SOBOTA3 B + 3 E 12.10 -12.55 E 302 o. Marcin Derdziuk cap
SALA
KATECHE-TA/TKA
G 203 p. Halina Płowaś
G 200 s. Małgorzata Lubas fmm
G 201 p. Jurek Jałowicz
G 303 o. Tomasz Okoń cap
H 306 o. Marcin Derdziuk cap
G 200 s. Małgorzata Lubas fmm
G 204 p. Renata Sośniak
E 302 o. Marcin Derdziuk cap
REFTER o. Tomasz Okoń cap
p. Jurek Jałowicz/ s.Małgorzata
Lubas fmm
3 B + 3 E 12.10 -12.55 E 302 o. Marcin Derdziuk cap
KLASA
1A+1C
2C
5B
7B
4A
2D+2E
1B
3C + 3 F
4C
5C+6B

GODZINA
08.00 – 08.45
08.00 – 08.45
08.00 – 08.45
08.00 – 08.45
10.30 – 11.15
10.50 -11.35
11.20 – 12.05
11.20 – 12.05
11.20 -12.05
12.10 –12.55

16.12.2017 – o godz. 18.30 Msza św.- miłość i miłosierdzie

w świętej rodzinie. Po mszy św. krótka konferencja

17.12.2017 – Msze św. o godz. 09.00 i 13.00 - Eucharystia w rodzinie.
Po mszy św. konferencja dla przygotowujących się do Sakramentu
Bierzmowania. O godz. 11.00 – Msz św. w Sint Niklaas

Możliwość do spowiedzi
przy każdym spotkaniu !
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Przegląd prasy belgijskiej
Imam Wielkiego Meczetu w
Brukseli musi opuścić Belgię
Sekretarz Stanu odpowiedzialny za
politykę migracyjną, Theo Francken
zadecydował, że nie przedłuży ważności wizy Imama. – Wszyscy wiedzą, że jest problem z Wielkim
Meczetem w Brukseli, powiedział
Francken. Postanowiłem wycofać
prawo pobytu Imama. Dostaliśmy
wyraźne sygnały, że jest to salafita,
człowiek bardzo radykalny, bardzo
konserwatywny, niebezpieczny dla
naszego społeczeństwa i naszego
bezpieczeństwa narodowego. Jest
powiązany z Państwem Islamskim
i dżihadystami, wspieranymi i finansowanymi przez Arabię Saudyjską.
„Walka z salafizmem jest priorytetem rządu” – powiedział Francken.
knack.be

Źródło: www.tvp.info,
fot.: REUTERS/Francois Lenoir

Pijani rowerzyści nie stracą automatycznie prawa jazdy
Od 1października w Belgii obowiązuje nowe prawo, w myśl którego rowerzyści, przyłapani na jeździe pod
wpływem alkoholu, nie stracą automatycznie prawa jazdy. Możliwość
zastosowania tej kary pozostanie w
dyspozycji sędziego i to on będzie
mógł zadecydować, czy jest ona
adekwatna do popełnionego czynu.
Dotychczas rowerzyści, którzy zdecydowali się na jazdę pod wpływem
alkoholu i zostali złapani przez policję, obok kary grzywny tracili również prawo jazdy. Kilkaset spraw tego rodzaju trafiało co roku do sądu
i skutkowało pozbawieniem prawa
jazdy na miesiąc. Odtąd sędzia w
każdym przypadku rozważy indywidualnie, czy konieczne jest cofnięcie
prawa jazdy.
niedziela.be

Flandria podąży drogą Katalonii?
Europosłanka z NV-A Helga Stevens,
w wywiadzie dla portalu wp.pl
powiedziała: – „Jesteśmy częścią
Belgii, gdzie istnieją Flamandowie
i Walonowie – dwie główne grupy
o przeciwnych poglądach. My nie
czytamy ich prasy, nie oglądamy
ich telewizji, oni nie oglądają naszej.
Szanujemy to państwo jako instytucję, lecz bardzo mało mamy ze sobą
wspólnego. Bruksela to wielojęzyczne miasto, ale uważamy ją za część
Flandrii. Ona definitywnie należy do
Flandrii (…)”.

chunku imigracyjnego. To kosztuje
7,2 miliarda rocznie, co odpowiada
987 euro na jednego podatnika. Ta
ogromna kwota musi zostać wstrzymana.
Przewodniczący Vlaams Belang
nawiązał także do referendum w
Katalonii. – Jestem zirytowany faktem, że członkowie N-VA zachęcają
do referendów, ale we własnym kraju umieścili je w zamrażarce, ponieważ boją się utraty poparcia. A politycy, którzy boją się opinii własnego
narodu, nie mogą być politykami”.
nieuws.vtm.be

„System ochrony zdrowia i emerytur
jest federalny i to rząd ponosi wszelkie koszty związane z opieką zdrowotną: zabiegi, wizyty u lekarza itd.,
oraz odpowiada za decyzje dotyczące
szpitali i lekarzy w nich pracujących.
Natomiast Flandria odpowiada za
opiekę profilaktyczną. Organizuje
kampanie prozdrowotne, np. na
rzecz zapobiegania otyłości czy badań mammografem. Inwestuje w to
bardzo duże pieniądze – ale korzyści
z tego czerpie nie region, lecz budżet federalny. Ale jeśli spojrzymy
do Walonii, oni w ogóle tym się nie
zajmują”.

Częściowa legalizacja marihuany
Niekaralne będzie posiadanie do
3 gramów na użytek osobisty i to
tylko w przypadku osób dorosłych.
Młodzieży do lat 18 posiadanie i
palenie marihuany jest zakazane i
grozi postawieniem przed sądem dla
nieletnich.
Pierwotnie parlament rozważał bardziej liberalną wersję ustawy, jednak
w wyniku protestów ze strony części
partii politycznych i organizacji społecznych zdecydował się wprowadzić istotne restrykcje. Zmniejszono
między innymi z 5 do 3 gramów dozwoloną ilość marihuany.
wirtualnapolska.pl

„We Flandrii ludzie najczęściej zwracają się do swoich lekarzy pierwszego kontaktu, w Walonii idą od razu
do specjalistów, co jest o wiele bardziej kosztowne. Dlaczego my, we
Flandrii, mielibyśmy dokładać się
do tego bardziej kosztownego sposobu korzystania ze służby zdrowia
w Walonii? Koniec końców sprowadza się to do tego, że każde władze
regionalne powinny odpowiadać za
swoje wybory i za to płacić. Dlaczego
my mielibyśmy płacić za wybory innych? Chodzi nie tylko o gospodarkę, ale też o odpowiedzialność. Życie
na koszt innych jest łatwe (…)”.
We Flandrii zwolennicy secesji nie
mają większości. A ponieważ nie
ma wystarczającego poparcia dla
niepodległości, musimy to uszanować (…)”.
wp.pl
Rachunek imigracyjny: każdy podatnik płaci 987 euro
„Musimy zaprzestać płacenia rachunku imigracyjnego, ponieważ
kosztuje to 7,2 miliardów euro
rocznie” – powiedział VTM Nieuws
przewodniczący Vlaams Belang Tom
Van Gieken. – Opowiadamy się za
silnym ubezpieczeniem społecznym,
ale musimy zaprzestać płacenia ra-

Enterowirus D68 – mało znane i
bardzo niepokojące zagrożenie
– W Belgii odnotowano już 9 przypadków zarażenia wirusem D68, w
Europie jest to kilkaset przypadków,
mówi wirusolog Marc Van Ranst
VTM News. – Na całym świecie tysiące. W Belgii wykryliśmy wirusa
u dzieci, ale także u dorosłych. Na
szczęście nikt nie miał paraliżu. To
jeszcze nie jest epidemia.
Enterowirusem D68 można się zarazić drogą kropelkową. Najbardziej
narażone na zainfekowanie są dzieci
do piątego roku życia. Szczególnie
zagrożone są te, które chorują na
astmę. Wirus rozprzestrzenia się
błyskawicznie. Na początku mogą
pojawić się problemy z przełykaniem i oddychaniem. Mogą także
wystąpić gorączka, katar, kaszel,
bóle brzucha, wysypka, gorączka,
nietypowe stolce. W ciężkich przypadkach, zakażenie wirusem, podobnie jak w przypadku polio, może powodować paraliż, a w konsekwencji
całkowitą utratę władzy w nogach.
Zainfekowanie wirusem jest tym
groźniejsze, że nie ma na niego ani
leku, ani szczepionki.
nieuws.vtm.be

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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Nowe obowiązki dla pracodawców delegujących swój personel
do Belgii
Na początku października zostało
opublikowane rozporządzenie wykonawcze do belgijskiej ustawy o delegowaniu pracowników. Przewiduje
ono już od 1 października 2017 r.
nowe obowiązki rejestracyjne/notyfikacyjne, za których naruszenie
grożą wysokie kary finansowe.
Polski przedsiębiorca delegujący jest
zobligowany do:
1. Dla wszystkich firm: wskazania w
deklaracji LIMOSA reprezentanta
na terenie Belgii.
2. Tylko dla firm budowlanych:
wskazania w deklaracji LIMOSA, czy
polski przedsiębiorca odprowadza
składki OPOC/PDOK w Belgii, czy
też korzysta z alternatywnego systemu w Polsce (istnieje możliwość nieodprowadzania składek na fundusz
OPOC/PDOK, ale wymaga to notyfikacji i uzgodnienia z belgijskimi
władzami).
3. Tylko dla agencji pracy tymczasowej: wskazania numeru zezwolenia
na pracę tymczasową w Belgii.
delegowanie.pl
Czy Wielki Meczet w Brukseli zostanie zamknięty?
Komisja śledcza, zajmująca się atakami terrorystycznymi z 22 marca
2016 roku, opowiada się za ponownym przedyskutowaniem koncesji, którą rząd udzielił Wielkiemu
Meczetowi w roku 1967. Okazało
się, że być może to jedno z głównych
miejsc sprzyjających radykalizacji
muzułmanów.
Komisja śledcza przeanalizowała
kilka aspektów radykalizacji, takich jak: edukacja, kwestia równych
szans, sytuacja w więzieniach, itd.
Sporządzono plan zapobiegania
działalności radykałów. W tym kontekście dużą rolę może odgrywać
Wielki Meczet w Brukseli. Szef komisji, Patrick Dewael, przypomniał
przesłuchanie, które miało miejsce
w miesiącach poprzedzających lato:
„To, co główny imam oraz prezes
Islamskiego Centrum Kulturalnego
powiedzieli komisji, było jak
urojenie. Nie znali Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka, ponadto imam uznał, że choć mężczyźni i
kobiety są równi, kobieta powinna
być posłuszna mężczyźnie. To nie do
przyjęcia”.
Jak przekazał Dewael, komisja śledcza doszła do wniosku, że za sprawą działalności Wielkiego Meczetu
rozprzestrzenia się salafizm oraz
wahhabizm. „W naszym kraju religia

listopad 2017

jest podporządkowana konstytucji.
Podczas przesłuchania usłyszeliśmy,
że przypuszcza się, iż nasze prawo
zostanie podporządkowane temu,
jak muzułmanie chcą doświadczać
swojej religii”.
„Problemem jest również brak kontroli w Wielkim Meczecie. Dlatego
też komisja przychyla się do ponownego rozpatrzenia udzielonej
meczetowi w 1967 roku koncesji i zastanowienia się, czy pod względem
prawnym wszystko działa właściwie.
Jeśli nie, konieczne może okazać się
zamknięcie świątyni”. Dewael nie
chciał zdradzić więcej szczegółów
na temat sprawy.
niedziela.be

trzech miesięcy od znalezienia pracy
były bezrobotny będzie mógł korzystać z tego programu.
niedziela.be
Fundusz ofiar wypłacił już 1,5 mln
euro ofiarom terroryzmu
Fundusz Ofiar (Victims’ Fund)
wypłacił już około 1,5 mln euro w
ramach nadzwyczajnej pomocy finansowej przeznaczonej dla ofiar
ataków terrorystycznych. Ogromną
część pieniędzy przekazano po zamachach w Brukseli oraz na lotnisku w Zaventem, do których doszło
22 marca 2016 roku. Jednakże również inne ataki terrorystyczne spowodowały roszczenia ofiar.

Całkowita suma, jaką
wypłacił Fundusz Ofiar,
zajmujący się przekazywaniem finansowego wsparcia osobom poszkodowanym przez zbrodnie, wynosi
11,513,482 euro (dane
dotyczą minionego roku).
9,91% z tej kwoty, to pieniądze przekazane ofiarom
ataków terrorystycznych.
Edward Landtsheere z
Federalnego Departamentu
Sprawiedliwości powieŹródło: www.kreidler.pl
dział VRT Nieuws, że „do
Elektryczne rowery dla bezrobot- połowy września ofiarom terrorynych
zmu wypłacono 1,493,500 euro”.
Bezrobotnym bez własnego samochodu, mieszkającym w regionie „To głównie ofiary ataków terroz ograniczoną ofertą transportu rystycznych w Brukseli oraz w
publicznego, często trudno znaleźć Zaventem, a także ich krewni, choć
pracę. Kilka belgijskich gmin posta- dane dotyczą wszystkich terrorynowiło ułatwić im życie.
stycznych ataków. Przykładowo,
otrzymaliśmy już wnioski o odW gminach Geel, Laak i Meerhout szkodowanie od ofiar ostatniego
bezrobotni będą mogli wypożyczyć ataku w Barcelonie” – dodawał
rower elektryczny na cały dzień za 2 Landtsheere, zapewniając jednocześeuro – informuje flamandzki portal nie, że Fundusz Ofiar poradzi sobie
vrt.be. „W tych okolicach jest wie- z wszystkimi przypadkami. Istotny
le dużych firm, do których trudno jest bowiem charakter pomocy –
dotrzeć transportem publicznym i to rodzaj jednorazowego wsparcia
w których pracuje się w systemie finansowego, nie zaś kompensata.
zmianowym”.
Ogółem złożono 205 wniosków.
Jak na razie do dyspozycji szuka- „Maksymalna kwota przyznana w
jących pracę w tych gminach jest ramach nadzwyczajnej pomocy fisześć rowerów. Docelowo ma ich być nansowej może wynieść 30 tys. euro.
dziesięć. Inicjatorami tego progra- Ostatecznie o wysokości jakiejkolmu są władze prowincji Antwerpia wiek wypłaty z Funduszu decyduje
oraz lokalne urzędy pracy i oddziały sąd. Jednakże 30 tys. euro, to tylko
OCMW (instytucja pomagająca po- 30 tys. euro. Próbujemy pomagać
trzebującym). Organizatorzy przewi- ofiarom i ich rodzinom najlepiej,
dują, że do końca przyszłego roku jak potrafimy. Nie zapewniamy tylrowery zostaną wypożyczone około ko wsparcia finansowego, ale rówtysiąca razy.
nież pomagamy im przebrnąć przez
wszystkie administracyjne i biuroPrawo do korzystania z roweru kratyczne sprawy”.
elektrycznego za 2 euro dziennie
niedziela be
nie przepadnie wraz z uzyskaniem
pracy. Również w trakcie pierwszych
Opracowała: Karolina Morawska
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Aleks Phan lat 13, jeden z tancerzy
zespołu Let’s Dance, po wielu rozgrywkach eliminacyjnych zakwalifikował się do finałów Panna Engie
Street Heroes 2017.
Zasady Panna Engie Street Heroes:
• Gra trwa 3 minuty, zawodnicy:
1 przeciwko 1 lub 2 na 2
• Słowa kluczowe: fair play, szacunek i umiejętności
• Gra odbywa się w polu koła o średnicy 6 metrów
• Panna ‘bruggetje’ to gra w piłkę dotykaną tylko
nogami
• Polega na „okiwaniu” przeciwnika i oddaniu strzału
do jego bramki, w ten sposób zdobywając punkt
Finał ESH odbył się 14 października w BOZAR w
Brukseli.124 uczestników z różnych zakątków Belgii
walczyło w czterech kategoriach:
• U13
• U16
• 16+
• Dziewczyny
Po wielu trudnych meczach Aleks wywalczył 4 miejsce
w kategorii U13
Gratulujemy!
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Belgijskie świadczenia rodzinne
w świetle prawa europejskiego
Belgijski system zabezpieczeń społecznych kieruje się w swojej polityce dobrem dziecka i jak najbardziej
elastycznymi zasadami przyznawania prawa do świadczeń.
Osoby posiadające w Belgii status
pracownika lub uprawomocnionego do pobierania jednego z zasiłków
pracowniczych (chorobowego, inwalidzkiego, emerytalnego lub dla bezrobotnych), lub też prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną
w Belgii, mają prawo do belgijskich
świadczeń rodzinnych.
Osoby niebędące biologicznymi rodzicami dziecka, ale pozostające w
związku z ojcem/matką dziecka i są
zameldowane pod tym samym adresem z dzieckiem partnera, również
mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny
na to dziecko. Jeśli żadne z rodziców/
opiekunów dziecka nie ma prawa
do zasiłku rodzinnego, ponieważ
nie posiada żadnego z wyżej wymienionych statusów (pracownika,
bezrobotnego, itd.), to inna pracująca osoba, która należy do rodziny i
mieszka razem z dziećmi, również
może wystąpić o zasiłek. Jeśli żaden
z członków rodziny dziecka nie ma
podstawy do wystąpienia o zasiłek
rodzinny, można ewentualnie złożyć wniosek o zasiłek socjalny do
Famifed (instytucji koordynującej
wszystkie fundusze zasiłków rodzinnych). Trzeba oczywiście spełnić
inne warunki, konieczne do otrzymania tego zasiłku, np. posiadanie
ważnego meldunku itp.
Świadczenia dla dzieci do lat 18
Prawo do tych świadczeń jest bezwarunkowe do 31 sierpnia w roku,
w którym dziecko ukończyło lub
ukończy 18 lat i wynosi według stawek obowiązujących od 01/07/2017:
W przypadku dzieci niepełnosprawnych bezwarunkowe prawo obowiązuje do 21 roku życia dziecka. (Tab.1)
Świadczenia dla dzieci od 18 – 25
roku życia
Prawo do świadczeń w tym przedziale wiekowym jest warunkowe:
• Jeśli dziecko uczęszcza jeszcze
do szkoły średniej – wymagane jest
minimum 17 godzin lekcyjnych w
tygodniu.
• Jeśli studiuje w szkolnictwie wyższym – wymagane jest min. 13 godzin zajęć w tygodniu.

ILOŚĆ DZIECI

FLANDRIA

WALONIA I BRUKSELA

Na pierwsze dziecko

€ 92,09

€ 93,93

Na drugie dziecko

€ 170,39

€ 173,80

Na trzecie i kolejne dziecko

€ 254,40

€ 254,40

Tab.1: świadczenia dla dzieci do lat 18
WIEK

FLANDRIA

WALONIA I BRUKSELA

Zwykły

Podwyższony*

Zwykły

Podwyższony*

6 - 11 lat

€ 16,04

€ 31,99

€ 16,36

€ 32,63

12 - 17 lat

€ 24,43

€ 48,88

€ 24,92

€ 49,86

18 - 24 lat

€ 28,16

€ 62,15

€ 28,72

€ 63,40
Tab.2: dodatki wiekowe

Prawo do tych świadczeń przysłu- Dodatki socjalne do świadczeń
guje do miesiąca, w którym dziecko rodzinnych ze względu na socjoukończyło 25 lat.
-ekonomiczną sytuację rodziny lub
dziecka
Dodatki wiekowe
Istnieją jeszcze inne dodatki ze
Świadczenia są podwyższane o doda- względu na status oraz sytuację żytek wiekowy przy ukończeniu przez ciową i fiskalną osoby uprawnionej
dziecko 6, 12 oraz 18 lat. (Tab.2)
do świadczeń – np. inwalidztwo rodzica lub prawnego opiekuna, po*Ze względu na specyficzne sytuacje nad 6 miesięczny okres bezrobocia
życiowe – np. inwalidztwo dziecka lub przejście na emeryturę. Każda sylub rodziców, osoba samotnie wy- tuacja jest rozpatrywana indywidualchowująca dziecko, opiekun pobie- nie. Fundusz rodzinny dostaje inforrający dłużej niż 6 miesięcy zasiłek mację z krzyżowego banku danych
dla bezrobotnych, są przyznawane systemu zabezpieczeń społecznych
wyższe dodatki wiekowe przy prawie i na ogół sam wychodzi naprzeciw
do dodatków socjalnych
potrzebom dotkniętej daną sytuacją
rodziny, jednakowoż najlepiej sameDodatek roczny (premia szkolna) mu mieć to na uwadze i zawiadomić
– wypłacany w sierpniu pod warun- o sytuacji swój fundusz rodzinny,
kiem istnienia prawa do zasiłku w który wyśle odpowiednie formulipcu. Dzieci, dla których przyznane larze do wypełnienia. Oczywiście,
są dodatki socjalne otrzymują pod- otrzymanie i zachowanie prawa do
wyższony dodatek roczny. (Tab.3)
tych dodatków jest ściśle określone
przepisami prawa o świadczeniach
rodzinnych. Prawo zawiera warunki, które należy spełnić, np. ogólny
dochód rodziny nie może przekroWIEK

FLANDRIA

WALONIA I BRUKSELA

Zwykły

Podwyższony*

Zwykły

Podwyższony*

0 - 5 lat

€ 20,20

€ 28,18

€ 20,81

€ 28,72

6 - 11 lat

€ 43,86

€ 59,76

€ 44,74

€ 60,95

12 - 17 lat

€ 61,20

€ 83,66

€ 62,42

€ 85,33

18 - 24 lat

€ 81,60

€ 112,62

€ 83,23

€ 114,88

Tab.3: dodatek roczny (premia szkolna)
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ILOŚĆ DZIECI

FLANDRIA

WALONIA I BRUKSELA

Na pierwsze dziecko

€ 46,88

€ 47,81

Na drugie dziecko

€ 29,06

€ 29,64

Na trzecie i kolejne dziecko
€ 23,43
Tab.4: Dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci

€ 23,43

ILOŚĆ DZIECI

FLANDRIA

WALONIA I BRUKSELA

Na pierwsze dziecko

€ 100,86

€ 102,88

Na drugie dziecko

€ 29,06

€ 29,64

€ 23,43

€ 23,90

€ 5,10

€ 5,20

Na trzecie i każde następne
dla opiekuna samotnie
wychowującego dziecko
Na trzecie i każde następne w
przypadku rodziny pełnej

Tab.5: Dodatek socjalny ze względu na niezdolność do pracy opiekuna
ILOŚĆ DZIECI

FLANDRIA

WALONIA I BRUKSELA

Na pierwsze dziecko

€ 46,88

€ 47,81

Na drugie dziecko

€ 29,06

€ 29,64

Na trzecie i każde następne
dla opiekuna samotnie
wychowującego dziecko

€ 23,43

€ 23,90

Na trzecie i każde następne w
przypadku rodziny pełnej

€ 5,10

€ 5,20

Tab.6: Dodatek socjalny ze względu na długotrwale bezrobocie opiekuna lub dla emerytów

czyć pewnego maksimum: dla osoby samotnie wychowującej dziecko:
2432,97€ brutto/miesiąc, w przypadku rodziny pełnej: 2512,11€ brutto/
miesiąc. Oczywiście, do obliczenia
dochodu nie zalicza się alimentów
ani świadczeń rodzinnych.
Dodatek dla sierot/półsierot
Jest przyznawany dla dziecka, które
straciło z powodu zgonu jedno lub
oboje rodziców i wynosi: 353,76€
we Flandrii a 360,83€ w Walonii i
Brukseli – od 6 roku wzwyż przysługuje dodatkowo podwyższony
dodatek wiekowy.
Gdy pozostający przy życiu opiekun
zamieszka razem z nowym partnerem, zasiłek zostanie obniżony do
wysokości normalnego świadczenia
rodzinnego.
Dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci
Dodatek ten przyznawany jest, gdy
rodzic lub opiekun zamieszkuje sam
z dzieckiem. W momencie zamieszkania dodatkowej osoby, która posiada dochody, trzeba jak najszybciej

zawiadomić fundusz o zmianie sytuacji życiowej rodziny. Oczywiście,
dodatek ten nie będzie już przyznawany ale lepiej uniknąć zwrotu, o
który fundusz ma prawo ubiegać się
z mocą wsteczną do 5 lat. Fundusz
dostaje automatycznie informacje z
krzyżowego banku danych systemu
zabezpieczenia społecznego. (Tab.4)
Dodatek ten należy się również osobie samotnie wychowującej dziecko
w innym kraju europejskim: np.
matka po rozwodzie zamieszkała
w Polsce i samotnie wychowująca
dzieci oraz otrzymująca świadczenia
rodzinne ze względu na zatrudnienie
byłego małżonka w Belgii, ma prawo
do tego dodatku.
Fundusz sprawdza sytuację wysyłając co 6 miesięcy formularz P 12,
w którym należy potwierdzić daną
sytuację życiową rodziny oraz P19, w
którym trzeba potwierdzić dochody.
Dodatek socjalny ze względu na
niezdolność do pracy opiekuna
Dodatek ten przyznawany jest ze
względu na następujące sytuacje,
które trwają już 6 miesięcy:
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- jeden z opiekunów dziecka przebywa na zasiłku chorobowym,
- jeden z opiekunów przebywa na
zasiłku inwalidzkim lub jest niezdolny do pracy z powodu wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej i
korzysta z wynagrodzenia wypłacanego mu przez ubezpieczenie pracodawcy .(Tab.5)
.
Dodatek socjalny ze względu na
długotrwale bezrobocie opiekuna
lub dla emerytów
Od 7 miesiąca pobierania zasiłku dla
bezrobotnych lub emerytury przez
jednego z opiekunów, przyznawany
jest dodatek socjalny do świadczeń
rodzinnych.
Jeśli prawo do dodatku zostało
przyznane na co najmniej miesiąc,
to obowiązuje ono jeszcze do końca trwającego kwartału oraz przez
kwartał po nim następujący.
Fundusz otrzymuje automatycznie
wszystkie dane o zmieniającej się
sytuacji osoby bezrobotnej z RVA/
ONEM – urzędu do spraw zatrudnienia w Belgii. (Tab.6)
Dodatek ze względu na stopień niepełnosprawności dziecka
Dodatek ten jest przyznawany na
podstawie kryteriów prawnych i
kontroli przez dział instytucji państwowej zabezpieczenia społecznego – FOD Sociale Zekerheid/SPF
Sécurité Sociale.
Przyznanie stopnia inwalidztwa
przez lekarza kontroli FOD odbywa
się na podstawie 3 kryteriów:
• fizyczne oraz/lub psychiczne cechy choroby i niepełnosprawności
dziecka,
• wpływ niepełnosprawności na
funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym, szkolnym itp.,
• wpływ niepełnosprawności dziecka na życie rodziny – koszty leczenia, terapii, koniecznych przeróbek
adaptacyjnych w mieszkaniu itp.
Dodatek inwalidzki przyznawany
jest od uzyskania 4 pkt w 1-szym
kryterium lub 6 pkt w sumie z trzech
kryteriów.
Aby uzyskać ten dodatek dla dziecka
niepełnosprawnego, które przebywa
w innym państwie EU, należy zgłosić
tę sytuację do funduszu świadczeń
rodzinnych pracodawcy. Fundusz
zawnioskuje rozpoczęcie procedury
w FOD/SPF, które z kolei skontaktuje się z pracownikiem.
Konieczne będzie wypełnienie formularza europejskiego E 407 oraz
wypełnienie listy pytań medycznych.
Może się również zdarzyć, że dziecko
będzie musiało przyjechać na komisję lekarską do Belgii. (Tab.7)
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Wypłata świadczeń rodzinnych
Zgodnie z belgijskim prawem, świadczenia rodzinne wypłacane są matce
dziecka. W przypadku, gdy dziecko
pozostaje pod faktyczną opieką innej
osoby, to ta właśnie osoba otrzymuje
świadczenia.
Prawo do świadczeń rodzinnych w
przypadku nieuregulowanej sytuacji pobytowej w Belgii
Gdy członkowie rodziny pracownika nie mają pełnego meldunku i
belgijskiego numeru identyfikacji
zabezpieczenia społecznego, a jedno z rodziców jest już zatrudnione
w Belgii, można udowodnić pobyt w
Belgii na podstawie zaświadczeń z
instytucji państwowych, socjalnych
lub oświatowych. Fundusz wypłaci wtedy świadczenia od początku
zatrudnienia opiekuna dziecka w
Belgii.
Świadczenia rodzinne w ramach
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Dzięki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Europie,
przy zatrudnieniu jednego z rodziców w Belgii przysługuje prawo do
świadczeń rodzinnych dla dzieci,
które pozostały w Polsce lub w innym kraju EU. Z mocą wsteczną do
lat 5-ciu, można się ubiegać o świadczenia rodzinne dla dzieci pozostających dalej w Polsce.
Procedura w ramach koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego:
- należy złożyć poprawnie wypełniony i podpisany wniosek do belgijskiego funduszu rodzinnego, do
którego jest przyłączony pracodawca, lub do własnego funduszu ubezpieczenia społecznego w przypadku
działalności gospodarczej – jest to
tzw. model AA.
- Belgijski fundusz przesyła odpowiednie formularze wprowadzone
w celu usprawnienia wymiany informacji między Państwami Unii,
druki z serii E 400 na adres instytucji
właściwej dla miejsca zamieszkania
w Polsce, a do osoby opiekującej się
dzieckiem, zgodnie z informacją podaną we wniosku, następujące druki: P12 oraz P7A – dla dzieci kontynuujących naukę po ukończeniu
18 roku życia.
Druk E 401 – wypełnia Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej. Jest
on potwierdzeniem zameldowania
rodziny w danym miejscu zamieszkania.
Druk E 402 – wypełnia szkoła, uniwersytet lub placówka szkolnictwa
wyższego, do której uczęszcza dzie-
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ILOŚĆ PUNKTÓW

FLANDRIA

WALONIA I
BRUKSELA

4-5 pkt. (z których min. 4 w pierwszym
kryterium)

€ 80,75

€ 83,37

4-5 pkt. (z których min. 4 w pierwszym
kryterium)

€ 107,55

€ 109,70

6-8 pkt. (z których min 4 w pierwszym
kryterium)

€ 414,28

€ 422,56

€ 250,97

€ 255,99

9-11 pkt. w sumie z trzech różnych kryteriów
(z których min. 4 w pierwszym kryterium)

€ 414,28

€ 422,56

12-14 pkt. w sumie

€ 414,28

€ 422,56

15-17 pkt. w sumie

€ 471,01

€ 480,48

18-20 pkt. w sumie

€ 504,71

€ 514,80

Powyżej 20 punktów

€ 538,36

€ 549,12

9-11 pkt. w sumie z trzech różnych kryteriów
(z których mniej niż 4 w pierwszym
kryterium)

Tab.7: Wysokość dodatku ze względu na stopień niepełnosprawności dziecka

cko po ukończeniu 18 roku życia.
Wypełniony dokument należy oddać
do Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w celu potwierdzenia.
ROPS odsyła potwierdzony dokument bezpośrednio do funduszu
belgijskiego.
Druk P12 i P7 wypełnia i podpisuje
osoba sprawująca faktyczną opiekę
nad dzieckiem – są to druki kontrolne, mające na celu potwierdzenie
sytuacji w rodzinie lub zawiadomienie o zmianach, np. zmiana adresu,
zgon, utrata zatrudnienia opiekuna,
zakończenie nauki itp.
Druk E 405 oraz E 411 wypełnia
ROPS. Druki te służą do wymiany
informacji pomiędzy funduszami.
Informacje te dotyczą sumowania
okresów ubezpieczenia, uprawnień
do świadczeń w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny. Na podstawie tych
informacji fundusz belgijski ustali
wysokość kwoty zasiłku rodzinnego.
- Istnieją również dodatkowe druki
E 400, które służą do udokumentowania praw do świadczeń oraz do
dodatków w różnych sytuacjach rodziny i dziecka.
E 403 – zaświadczenie o przyuczaniu
do zawodu
E 406 – zaświadczenie dotyczące
postnatalnych badań medycznych
E 407 – zaświadczenie lekarskie dla
potrzeb specjalnego zasiłku rodzinnego lub zwiększonych zasiłków rodzinnych dla dzieci niepełnosprawnych.
Druki E 400 muszą być prawidłowo

uzupełnione przez fundusz belgijski
oraz zawierać datę, podpis i pieczątkę – w przeciwnym razie instytucje
polskie odmówią ich wypełnienia.
Po dopełnieniu całej procedury
fundusz belgijski wydaje decyzję
o wypłacie świadczeń rodzinnych.
W zależności od sytuacji będzie to
wypłata pełnego belgijskiego świadczenia lub różnicy pomiędzy zasiłkiem polskim a belgijskim. Wypłata
różnicy występuje również wtedy,
gdy na dziecko nie jest wypłacany
zasiłek polski ale nie został złożony
wniosek.
Aby otrzymać pełny belgijski zasiłek,
należy co roku składać wniosek o
przyznanie świadczeń w Polsce. Po
otrzymaniu decyzji odmownej zostanie przyznany pełny zasiłek belgijski
lub różnica pomiędzy tymi zasiłkami. Należy pamiętać, że składamy
wnioski o świadczenia zarówno podstawowe jak i o 500+ na wszystkie
dzieci – włącznie z pierwszym.
Więcej informacji można uzyskać
w Famifed (www.famifed.be) lub
dla członków ACV w ACV–Dienst
Grensarbeiders Nieuwe EULidstaten pod adresem e-mail: iwona.cieszynska@acv-csc.be .
Iwona Cieszyńska

Źródło: www.kadry.infor.pl
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Jak udokumentować okres pracy
za granicą w celu zaliczenia go do
stażu pracy przez pracodawcę?
Z pobytem i pracą za granicą wiąże się wiele różnych formalności,
które z kolei generują różnorodne
dokumenty. Pojawia się wątpliwość
– czy wszystkie otrzymywane dokumenty należy gromadzić, które z
nich będą przydatne w przyszłości,
które okażą się niezbędne, a może
potrzebne są takie, o wydanie których należałoby wnioskować.
Czy istnieje wykaz dokumentów
potwierdzających staż pracy?
Wymagana dokumentacja różni się,
w zależności od tego, w jakim celu
zagraniczny okres zatrudnienia jest
potwierdzany. W przypadku uprawnień pracowniczych dokumenty
potwierdzające staż pracy za granicą są analizowane i uznawane przez
pracodawcę w Polsce, którego zadaniem jest ustalić przysługujący wymiar urlopu czy dodatku stażowego.
Kodeks pracy nie reguluje szczegółowo uznawania zatrudnienia za
granicą w zakresie uprawnień pracowniczych. Jednak art. 86 Ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy mówi o tym, że udokumentowane okresy zatrudnienia
przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego są zaliczane do okresów
pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w
zakresie uprawnień pracowniczych.

Okresy wcześniejszego zatrudnienia
za granicą możemy udokumentować
przede wszystkim świadectwem pracy, ale także innymi dokumentami
prywatnymi i urzędowymi. Należą do
nich m.in. umowa o pracę, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, odcinki wypłat wynagrodzenia,
zaświadczenia o objęciu pracownika
ubezpieczeniem społecznym.

wpływają na jego wysokość. Do tych
celów formularz U1 został stworzony.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój
staż pracy zdobyty za granicą, w jednym z państw członkowskich UE lub
EOG, zostanie uznany przez pracodawcę w Polsce, gdy będzie ustalał
wymiar urlopu Ci przysługującego
bądź wysokość dodatku stażowego
Pracodawca ma prawo wymagać, by – nie polegaj tylko na jednym doprzedstawiona dokumentacja była kumencie, postaraj się zgromadzić
przetłumaczona na język polski.
wszystkie dokumenty, z których
każdy w jakimś stopniu potwierdza
Czy formularz U1 jest dokumentem okresy Twojej pracy.
potwierdzającym staż pracy?
Zdarza się również tak, że praco- Dodatkowo warto poprosić pracodawcy akceptują formularz U1, po- dawcę zagranicznego o wystawienie
twierdzający okres ubezpieczenia świadectwa pracy, czyli dokumentu
w innym państwie członkowskim, potwierdzającego okres zatrudniejako dokument potwierdzający staż nia, zawierającego informację o zajpracy do celów ustalenia uprawnień mowanym stanowisku oraz o spopracowniczych.
sobie rozwiązania umowy. Jeśli w
danym kraju nie ma zwyczaju wystaJednak należy pamiętać, że formu- wiania tego rodzaju dokumentacji,
larz U1 jest dokumentem wymaga- spróbuj wskazać konkretne dane,
nym przede wszystkim w urzędzie które potrzebujesz, żeby były zawarte
pracy, jeśli osoba powracająca z w takim zaświadczeniu. Najpewniej
emigracji zdecyduje się zarejestro- pracodawca nie odmówi wystawiewać i na przykład ubiegać o prawo nia tego rodzaju informacji, jeśli
do zasiłku, teraz albo kiedykolwiek wyjaśnisz, że w Polsce tego rodzaju
w przyszłości. Jest to dokument po- dokumentacja będzie Ci potrzebna.
twierdzający okresy, które decydują o przyznaniu prawa do zasiłku i
powroty.gov.pl
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Przegląd prasy polskiej
Skrócony termin na zwrot nadpłaty
podatku
Poselski projekt zmian w ordynacji
podatkowej przewiduje skrócenie z
3 miesięcy do 30 dni czasu oczekiwania przez podatników podatku
akcyzowego, specjalnego podatku
węglowodorowego, jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorców państwowych oraz przez
płatników PIT na zwrot nadpłaconego podatku.

Źródło: www.sportowefakty.wp.pl, PAP / Bartłomiej Zborowski

Magiczna data dla Polaków
8 października 2005 roku reprezentacja Polski po raz ostatni wywalczyła sobie awans na piłkarskie
mistrzostwa świata. Dokładnie 12
lat później doszło do powtórki. Dwa
zwycięstwa w dwóch ostatnich meczach kwalifikacji mistrzostw świata
dały Polakom awans na mundial w
Rosji. Mają one jeszcze jedno, niesłychanie istotne znaczenie. Oznaczają
bowiem, że drużyna Adama Nawałki
znajdzie się w pierwszym koszyku
podczas losowania fazy grupowej
przyszłorocznego turnieju. Pozwoli
to uniknąć w fazie grupowej teoretycznie najsilniejszych drużyn świata.
polsatnews.pl

rosnące obciążania. Nie wszystkie
potrafią bowiem wystarczająco szybko zwiększyć swoją efektywność, obroty i przychody, aby znaleźć miejsce
w swoich budżetach na podwyżki.
Jedną z przyczyn dynamicznego
wzrostu średniego poziomu wynagrodzeń jest postępujący spadek bezrobocia. Wielu przedsiębiorców narzeka na trudności ze znalezieniem
pracowników i nie chodzi tylko o
specjalistów, ale też brakuje rąk do
prostych prac, szczególnie jeśli oferowane jest niskie wynagrodzenie.

Zdaniem autorów projektu długość
okresu zwrotu nadpłaty w ww. przypadkach nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, zwłaszcza wobec
postępującej informatyzacji, która
powinna wpływać na wzrost efektywności pracy w urzędach. Omawiany
projekt nowelizacji ustawy skraca te
okresy z 3 miesięcy do 30 dni.
W tej chwili deklaracje podatkowe
mogą być weryfikowane dużo szybciej, więc podatnicy powinni wcześniej uzyskiwać zwrot nadpłaconego
podatku.
W przypadku skorygowania deklaracji przez organ podatkowy lub przez
podatnika nadpłata będzie podlegała zwrotowi w terminie 30 dni od
dnia jej skorygowania.
Do spraw będących w toku stosowane będą przepisy dotychczasowe. Omawiany projekt nowelizacji
ma wejść w życie po 30 dniach od
dnia jej opublikowania w Dzienniku
Ustaw.
gazetaprawna.pl

Z powodu wizji braku rąk do pracy
pracodawcy zostali postawieni pod
ścianą. Jeśli nie podniosą płac stracą
pracowników, a co za tym idzie, ich
Pensje pracowników rosną szybciej efektywność będzie jeszcze niższa.
niż wydajność pracy. Wielu firm na
money.pl Emigracja do Polski
to nie stać
Polska jest jednym z najbezpieczniejPłace rosną. W przemyśle, po 500 plus dla nauczycieli
szych państw w Europie i wciąż nie
uwzględnieniu inflacji, nawet o 6,5 Po raz pierwszy specjalny dodatek doświadczyła ani jednego zamachu
proc. Jednak podwyżki w wielu fir- ma trafić do nauczycieli we wrześniu terrorystycznego. Polska wyraźnie
mach oznaczają problemy. Bo wraz z 2020 r. Docelowo ma wynieść mie- wyróżnia się na tle państw wdranimi nie poszła w parze efektywność sięcznie ponad 500 zł. Adresatem są żających islam, multikulturalizm i
pracy.
pedagodzy z najwyższym stopniem poprawność polityczną i jest przez
awansu zawodowego, czyli ponad wielu postrzegana jako przystań norPrzeciętna wysokość wynagrodze- 350 tys. spośród 660 tys. osób uczą- malności.
nia w Polsce w firmach zatrudniają- cych w samorządowych szkołach i
cych co najmniej 10 osób wyniosła w przedszkolach. Warunkiem będzie W Szwecji, znany dziennikarz
sierpniu 4 492,63 zł brutto, a więc na bardzo dobra ocena dorobku zawo- i komentator polityczny Peter
rękę niecałe 3 200 zł. Problemem jest dowego.
Imanuelsen zapytał na Twitterze, do
efektywność pracy, która nie urosła
jakiego kraju najlepiej byłoby uciec,
tak dynamicznie.
Związki zawodowe, jak i prawnicy, aby zaznać spokoju i normalności.
uważają, że przyznawanie go jedy- Zrobił ankietę, w której oddano poJak wynika z danych GUS do końca nie nauczycielom dyplomowanym nad 9 500 głosów. 67% użytkownisierpnia 2017 roku wydajność pracy narusza konstytucyjne zasady rów- ków Twittera wskazało na Polskę.
w przemyśle, mierzona produkcją ności wobec prawa i dyskryminuje
sprzedaną na jednego zatrudnione- pozostałych zatrudnionych w tym Nasz kraj przedstawiany jako ostogo, wzrosła o zaledwie o 2,9 proc. zawodzie.
ja normalności to wielka pochwała,
Dla części firm może to oznaczać
gazetaprawna.pl lecz z drugiej strony może to zachę-
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cić wielu Europejczyków do opusz- kary na Liszki i Zielonki. Każda z
czenia swoich domów i emigracji do miejscowości musi zapłacić po 30
Polski.
tys. złotych
zmianynaziemi.pl
14 gmin zadeklarowało łącznie
Ustawa dezubekizacyjna wchodzi wymianę lub likwidację 913 przew życie
starzałych pieców. Do końca 2022
Od 1 października emerytury i ren- roku mieszkańcy, którzy ogrzewają
ty byłych funkcjonariuszy aparatu swoje domy tzw. kopciuchami, będą
bezpieczeństwa PRL nie mogą być musieli je wymienić na ekologiczne
wyższe od średniego świadczenia ogrzewanie. Z kolei do 2026 roku
wypłacanego przez ZUS, czyli około Małopolanie będą musieli wymie2050 złotych. Przepisy wchodzącej w nić kotły trzeciej, czwartej i piątej
życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej generacji.
obejmują osoby, które pracowały w
komunistycznym aparacie represji Szacuje się, że w całej Małopolsce
PRL od 22 lipca 1944 roku do 31 lip- wymienić będzie trzeba ok. 450 tyca 1990 roku.
sięcy pieców. Uchwała nie będzie dotyczyć Krakowa. Tutaj od 1 września
Chodzi o pracowników cywilnych 2019 roku wchodzi w życie całkowity
oraz wojskowych między innymi zakaz stosowania węgla.
takich organów jak: Ministerstwo
Bezpieczeństwa Publicznego, Małopolska należy
Urząd Bezpieczeństwa czy Służba do najbardziej zaBezpieczeństwa, informacja wojsko- nieczyszczonych rewa czy zarząd II Sztabu Generalnego gionów w całej Unii
Wojska Polskiego.
Europejskiej. W każdej z miejscowości,
Zmiany w świadczeniach nie do- gdzie mierzone było
tyczą funkcjonariuszy służb mun- zanieczyszczenie podurowych, takich jak: Milicja wietrza, normy dla
Obywatelska, Straż Pożarna czy rakotwórczego benStraż Graniczna. Przewidują również zoapirenu zostały
zachowanie świadczeń osób, które przekroczone przybyły pracownikami organów bezpie- najmniej o kilkaset
czeństwa bardzo krótko, zaś po 1989 procent. Tak było w
roku przyczyniły się do budowania zeszłym roku m.in.
wolnej Polski.
w: Nowym Sączu
(1200 proc. normy),
Według IPN nowe przepisy obejmą Szczawnicy (990 proc.
około 50 tysięcy osób. Dotychczasowe normy), Kętach (960
najwyższe „esbeckie” świadczenia proc. normy).
emerytalne sięgały nawet 19 tysięcy
onet.pl
złotych. Dzięki nowym regulacjom,
system ubezpieczeń zaoszczędzi oko- Ponad połowa mieszkańców wsi
ło 550 milionów złotych rocznie.
nie ma kanalizacji
IAR 60 procent mieszkańców wsi w
Polsce wciąż nie ma kanalizacji. To
Sąsiedzi trują Kraków
najnowsze dane Izby Gospodarczej
Blisko 15 proc. zanieczyszczeń Wodociągi Polskie. Problem z dostęunoszących się nad miastem w se- pem do kanalizacji występuje w każzonie grzewczym pochodzi z gmin dym województwie w naszym kraju.
wokół Krakowa. Te przez ostatni
rok niewiele zrobiły, aby walczyć Skala problemu nie zmniejszy się
ze smogiem. Według deklaracji 14 gwałtownie, bo w wielu miejscach
ościennych gmin, w roku 2017 na – zwłaszcza w górach, na wschodzie
ich terenie zostanie zlikwidowanych i południu Polski – budowa kanali913 pieców węglowych. To kropla w zacji po prostu nie opłaca się. Na
morzu. Z dostępnych danych wyni- terenach wiejskich jest za małe zaka, że do wymiany wciąż pozostaje gęszczenie ludności.
ponad 40 tys. tzw. kopciuchów.
Żeby to była opłacalna ekonomiczWładze miejscowości graniczących nie inwestycja, powinno być 120
z Krakowem od ostatniego sezonu mieszkańców na kilometr sieci, czyli
grzewczego miały kilka miesięcy na 30 domów na kilometrze, a w wiepoprawę jakości powietrza. Jednak lu przypadkach bywa mniej. To nie
na urzędowych obietnicach się bardzo może się zmniejszyć, bo to są
skończyło. Wojewódzki Inspektorat wskaźniki urbanistyczne. Chodzi o
Ochrony Środowiska nałożył już konkretne wskaźniki gęstości za-
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budowy. Lepiej wygląda sytuacja
w miastach – tam dostęp do kanalizacji ma teraz prawie 90 procent
mieszkańców.
rmf24.pl
„Różaniec do granic”
W październiku w całej Polsce odbyła się akcja „Różaniec do granic”.
W święto Matki Bożej Różańcowej
modlono się o pokój dla Polski i
całego świata w ponad 320 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji funkcjonujących przy granicach
Polski, otaczając modlitewnym łańcuchem całą Polskę.
Akcja zgromadziła tysiące wiernych.
Modlili się w tak zwanych „strefach
modlitw” – w górach, na plażach
Bałtyku, w przygranicznych lasach,

Źródło: www.dziennikwschodni.pl

a także na czterech polskich lotniskach. Tegoroczna inicjatywa jest
kontynuacją ubiegłorocznej Wielkiej
Pokuty na Jasnej Górze.
„Różaniec do granic” jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej o
codzienne odmawianie Różańca,
którą wyraziła 140 lat temu w
Gietrzwałdzie na Warmii oraz 40 lat
później w Fatimie w Portugalii. W
obydwu przypadkach, jako ratunek
dla świata Maryja wskazała pokutę
i modlitwę różańcową.
Ogólnopolskie wydarzenie zorganizowała Fundacja „Solo Dios
Basta”, a jego mecenasami były Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A. i Reduta PWPW
– Fundacja na Rzecz Obrony Pamięci
Historii Polski.
niezalezna.pl
Opracowała: Katarzyna Frankowska
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Polska: W życie weszła ustawa
o Sieci Szpitali
Do tej pory całodobowa
opieka zdrowotna była
zapewniana w przychodniach i ośrodkach, które
miały podpisany kontrakt
z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Teraz będą to
szpitale zakwalifikowane
do tzw. Sieci Szpitali. To
szpitale powiatowe, poZmiany w finansowaniu
nadpowiatowe, wojewódzPodstawą finansowania szpitali w kie i ogólnopolskie.
sieci jest ryczałt, którego wysokość
wylicza się na podstawie liczby i Odciążenie SOR-ów
struktury sprawozdanych w poprzed- Tam, gdzie nie ma szpitali,
nim okresie świadczeń. W pierw- wojewódzkie NFZ-y rozpiszym kwartale funkcjonowania sie- sały konkurs dla przychodci brane są pod uwagę świadczenia ni, które mają zapewnić
wykonane przez szpital w 2015 roku nocną i świąteczną opiekę.
(ale według ceny obowiązującej w Cel jest taki, żeby na każde
dniu wejścia w życie sieci). Ryczałt 50 tysięcy mieszkańców
jest wyliczony według określonego przypadał jeden zespół
w rozporządzeniu wzoru, który jest pielęgniarsko-lekarski.
jednakowy dla wszystkich szpitali. Tak zwane „wieczorynki” będą funkcjonować
Dodatkowo odrębnie finansowane obok tzw. SOR-ów, czyli Szpitalnych
będą świadczenia szczególnie istot- Oddziałów Ratunkowych. Chorzy,
ne z punktu widzenia potrzeb pacjen- którzy przyjadą do szpitala, będą
tów, np. odbieranie porodów, udzie- przejmowani i kierowani do odpolanie pomocy w razie zawałów serca, wiedniego miejsca, w zależności od
programy lekowe, endoprotezy sta- ich stanu zdrowia. Będą trafiali albo
wu biodrowego i kolanowego czy na SOR, albo do całonocnej i świąświadczenia związane z leczeniem tecznej opieki.
onkologicznym.
Do tej pory Szpitalne Oddziały
Zmiany w świątecznej i nocnej Ratunkowe w weekendy i święta
opiece
przeżywały oblężenie. Wielu chorych
Zmianą, która może być bardziej nie sprawdzało, gdzie jest pełniony
odczuwalna dla pacjentów jest nowy dyżur, ale od razu kierowała się na
system świątecznej i nocnej opieki SOR, co powodowało długie kolejki.
zdrowotnej. To dyżury odbywające Teraz SOR-y mają być zarezerwowasię od poniedziałku do piątku od ne tylko dla ludzi, którzy potrzebują
18.00 do 08.00 następnego dnia i pilnej interwencji ratunkowej.
całodobowo w dni ustawowo wolne
od pracy.
Lekarze pełniący dyżur podczas noc1 października weszła w życie rewolucja w systemie opieki zdrowotnej, ustawa o Sieci Szpitali. Jedną
z większych zmian jest nowy system nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej. Teraz lekarze nie będą
dyżurować w przychodniach, ale w
większości w szpitalach, które zostały zakwalifikowane do sieci.

Źródło: www.siecszpitali.mz.gov.pl

nej i świątecznej opieki mogą udzielić porady w ambulatorium, w domu
pacjenta (jeżeli jest to uzasadnione)
i telefonicznie. Z tego rozwiązania
powinni korzystać pacjenci w razie
nagłego zachorowania, gdzie nie
ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia (np. grypa,
przeziębienie, problemy żołądkowe).
Także wtedy, jeżeli czekanie na otwarcie przychodni może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Przy korzystaniu z tej formy opieki
zdrowotnej skierowanie jest niepotrzebne. Nie trzeba też sugerować się miejscem zamieszkania
ani lekarzem Podstawowej Opieki
Zdrowotnej, do którego jesteśmy
zapisani. W innych przypadkach
(takich jak złamania, skręcenia,
oparzenia, poważne urazy) tak jak
wcześniej, powinniśmy się kierować
na Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Wraz ze zmianami, pojawiają się też
pierwsze wątpliwości i obawy ze strony dyrektorów szpitali. Szefowie placówek narzekają na niejasne reguły
przyjmowania pacjentów, niepełne
finansowanie i brak pieniędzy na
przygotowanie szpitali do nowych
obowiązków. W okresach zwiększonego zachorowania na grypę
może dojść do masowego napływu
pacjentów.

Źródło: www.rmf24.pl

twojezdrowie.rmf24.pl

Rozrastamy sie w regionie
Waasland + centrum
Antwerpii, Mortsel,
Aartselaar, Brasschaat,
Schilde, Schoten, Kappelen
+ okolice

Szukasz satys�a�c�o����ce�
pracy?

Zostań po�oc� �o�o��
w Van Osta i otrzymaj:
Stały kontrakt,
praca na pół etatu lub na cały etat,
klienci w Twoim regionie, godne
wynagrodzenie, odzież robocza, stałe
wsparcie managera regionalnego i
szkoleniowca, wizyty koordynatora u
klientów, podarunki, wieczorki
tematyczne ze �spółp�aco��ika�i,
a co �aj�aż�iejsze:
�o�z�e���, ��z�ecz�o��, szacunek i
poczucie bycia docenianym
przez swoich klientów i przez cały
zespół Van Osta! :)
Wyślij swoje CV na:

poetsdienst@vanosta.net
Kontakt w języku polskim:
Aleksandra: 0484 57 78 49
Agnieszka: 0499 88 07 83
Albo zgłoś się online:

www.poetsdienst-vanosta.be
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Królewskie opowieści
Belgijska rodzina królewska posiada w swej niedługiej historii bardzo
wiele intrygujących życiorysów i
wydarzeń. Są wśród nich romanse,
zdrady i krwawe epizody. Warto o
nich opowiedzieć. Ale najpierw kilka słów wprowadzenia.

Źródło: www.pl.wikipedia.org

Belgia, jako niezależne państwo,
powstała dopiero w 1830 roku. Jej
konstytucja została przyjęta w roku
1831, po zwycięstwie rewolucji sierpniowej 1830 roku i była kilkakrotnie
rewidowana.
Król jest królem Belgów, nie zaś
Belgii, co ma podkreślać wyjątkowość jego więzi z obywatelami. Tak
jest od koronacji pierwszego monarchy Leopolda I w 1831 roku. Władza
pochodzi od narodu, a nie „z Bożej
łaski”.
Monarcha jest nietykalny, a wszelka odpowiedzialność spoczywa na
jego ministrach. Akt królewski nabiera mocy prawnej dopiero z chwilą
kontrasygnowania go przez właściwego ministra. Ani ustny, ani pisemny rozkaz króla w żadnym przypadku nie może uwolnić ministra od
odpowiedzialności. W Belgii władca
panuje, lecz nie rządzi.
Król jest głową państwa i naczelnym
dowódcą sił zbrojnych. Jednak tak
naprawdę jego władza jest niewielka. Poza udziałem w paradach i defiladach, jego rola sprowadza się do
tego, że po wyborach mianuje osobę,

która tworzy rząd i prowadzi rozmowy koalicyjne. Ma pewien wpływ na
politykę, bo podpisuje nominacje ministrów i ważnych urzędników państwowych. Może mediować między
partiami, natomiast nie on decyduje
o wyborze szefa państwa, czyli premiera. Bycie królem w Belgii to
funkcja głównie reprezentacyjna.

W 1993 roku zmarł ówczesny król
Belgii – Baldwin I Koburg, brat ojca Filipa. Z racji tego, że zmarły nie
miał żony ani dzieci, tron po zmarłym królu przejął jego brat Albert II
Koburg. Tym samym Filip, w wieku
33 lat stał się dziedzicem tronu.

W 2013 roku, po 20 latach panowania, Albert II Koburg zrzekł się troKról i Królowa oraz pozostali nu na rzecz swojego najstarszego
członkowie rodziny królewskiej syna. Tyle faktów. A teraz opowieść
reprezentują Belgię zagranicą. o Filipie trochę mniej oficjalna.
Utrzymują również ścisłe kontakty z obywatelami oraz wspierają Przez lata Filip odbierany był jako
inicjatywy publiczne i prywatne człowiek zamknięty w sobie, skryty
przyczyniające się do polepszenia i nieco gburowaty. Z racji urodzenia
życia społecznego.
musiał brać udział w oficjalnych
uroczystościach, ale robił to niezbyt
Monarchia w Belgii jest dzie- chętnie i zawsze z naburmuszoną
dziczna i do 1991 roku, mogli miną.
ją sprawować wyłącznie męscy Lata mijały, z młodzieńca Filip
potomkowie. W 1991 roku Król zmienił się w mężczyznę, a przy
Baldwin I zadbał o wprowadzenie jego boku nadal nie było narzeczorównouprawnienia kobiet w dzie- nej. Za to przylgnęła do niego opinia
dziczeniu tronu i dlatego następ- playboya, lekkoducha, skandalisty i
czynią Filipa I będzie jego córka mężczyzny, który pogrążał się w alElżbieta, pierwsza kobieta, która koholizmie. Jego nazwisko łączono
w Belgii odziedziczy tron.
z pięknymi arystokratkami, jedna z
nich Anna Plater-Syberg, księżna o
Belgia nie posiada królewskiej polskich korzeniach po rozstaniu z
korony, zdobi ona tylko herb Filipem poszła do klasztoru.
monarszy. Nie odbywa się w tym
kraju oficjalna koronacja, królowie Belgowie byli coraz bardziej zniesnie wkładają sobie korony na głowę. maczeni postępowaniem przyszłePanowanie króla zaczyna się w mo- go króla, a dziennikarze zaczęli
mencie złożenia przysięgi konstytu- węszyć. Pojawiły się plotki, ze Filip
cyjnej przed parlamentem.
jest gejem. Jeden z kolorowych magazynów – L’investigeur wytropił, że
Obecny król Filip I Koburg, jest siód- podczas oficjalnej wizyty w Egipcie
mym królem Belgów. Jego żoną jest książę Filip wieczorami spędzał czas
królowa Matylda. Mają 4 dzieci.
w barach dla gejów w towarzystwie
zdeklarowanego homoseksualisty,
Król Filip I Koburg
przywódcy frakcji socjalistów w belJego Królewska Mość urodził się 15 gijskim parlamencie. Okazało się
kwietnia 1960 roku w Brukseli jako również, że dwadzieścia lat wcześpierwszy syn króla Alberta II i królo- niej, podczas służby wojskowej w
wej Paoli. Jego rodzicami chrzestny- Niemczech, Filip pojawiał się w
mi byli: jego dziadek – król Leopold miejscowych klubach gejowskich.
III Koburg i jego babka – Donna Wszczynał tam burdy i awantury,
Luisa Ruffo di Calabria.
a belgijski ambasador musiał wyciszać afery.
Uczęszczał do francusko i niderlandzkojęzycznej państwowej szko- Burzliwe życie Filipa odbiło się szeroły w Brukseli. Kontynuował naukę kim echem nie tylko w Belgii, ale i w
w belgijskiej Królewskiej Akademii całej Europie. Kiedy więc książę zaWojskowej i kilka lat służył w woj- ręczył się z o 13 lat młodszą Matyldą
sku, gdzie nauczył się między inny- odetchnął nie tylko królewski dwór,
mi pilotować śmigłowce i samoloty ale i mieszkańcy królestwa.
bojowe Mirage. Następnie uczęszczał do Trinity College w Oxfordzie, Matylda zmieniła gburowatego, zapotem kształcił się na Uniwersytecie mkniętego w sobie i nadużywająStanford (Kalifornia, USA). Zdobył cego alkoholu Filipa w człowieka
tytuł magistra nauk politycznych.
otwartego na ludzi, z poczuciem huW 1985 roku książę Filip powrócił moru, przykładnego narzeczonego,
do Belgii.
a później męża.
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Królowa Matylda
Urodziła się 20 stycznia 1973 roku w
Uccle na przedmieściach Brukseli.
Jest najstarszym z pięciorga dzieci
hrabiego Patricka d’Udekem d’Acoz i
hrabiny Anny Komorowskiej – Polki,
wnuczki księcia Adama Zygmunta
Sapiehy.
Dzieciństwo spędziła w pałacu
Losange, w Villers-la-Bonne-Eau.
Uczęszczała najpierw do szkoły
podstawowej w Bastogne, a później do Institut de la Vierge Fidèle
w Brukseli, gdzie zdała maturę.
Studiowała logopedię w Institut
Libre Marie Haps w Brukseli, którą
ukończyła z wyróżnieniem w 1994
roku. Przed ślubem prowadziła własną praktykę, pracowała również z autystycznymi dziećmi. Po ślubie studiowała psychologię na Katolickim
Uniwersytecie Leuven, którą ukończyła w 2002 roku.
Jej hobby to podróże (zwiedziła m.in.
Indie, Nepal, Chiny, Peru, Boliwię,
Meksyk, Gwatemalę), muzyka poważna, gra na fortepianie, tenis i
pływanie.
Księżna mówi biegle po francusku,
niderlandzku, angielsku i włosku
oraz częściowo po hiszpańsku.
Pomimo polskiego pochodzenia,
nie mówi po polsku. Choć jej matka Anna Komorowska nadal mówi
piękną polszczyzną i piątce swoich
dzieci dała polskie imiona – Matylda,
Maria (w 1997 r. zginęła w wypad-
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ku samochodowym),
Elżbieta, Helena i
Karol Henryk – to
nie uczyła ich mówić
w swoim ojczystym języku. – Bo gdy opuszczaliśmy Polskę w
trudnych chwilach,
nawet mi przez myśl
nie przeszło, że będziemy tu kiedyś przyjeżdżać, uczestniczyć
w zjazdach rodzinnych czy robić interesy – tłumaczyła Anna
Komorowska.
Mimo że po matce jest
Polką, Matylda uważana jest za rdzenną
Belgijkę. Jest pierwszą od prawie 200 lat
królową urodzoną w
Belgii.
Spotkanie, ślub
i dzień dzisiejszy
Księcia Filipa Matylda poznała w 1996
roku na przyjęciu, z
którego dochód przeznaczono na pomoc dla dzieci z
Europy Wschodniej (niektóre źródła
podają, że poznali się na spotkaniu
u znajomych podczas gry w tenisa).
Wtedy jednak nic nie wskazywało,
że będą parą.
Drugie spotkanie Matyldy i Filipa
odbyło się w smutnych okolicznościach. Filip przyjechał na pogrzeb
siostry Matyldy, Marii Alicji, która

Źródło: www.owszystkimioniczymbyjustyna.blogspot.be

Źródło: www.swedish-princesses.pl

zginęła w wypadku samochodowym.
Zaledwie kilka tygodni później para
ogłosiła zaręczyny. A że ślub następcy tronu w monarchii konstytucyjnej
to sprawa wagi państwowej, 10 września 1997 roku premier Verhofstadt
wyraził oficjalną zgodę na zawarcie
małżeństwa. Kilkanaście dni potem
zgodę opublikowano w Monitorze
Rządowym Królestwa Belgii.
4 grudnia 1999 roku pod katedrą w
Brukseli zebrało się ponad 40 tysięcy
ludzi. Poddani zjechali z najdalszych
zakątków kraju, a belgijska kolej
przygotowała bezpłatne bilety dla
tych wszystkich, którzy chcieli obejrzeć ceremonię. Suknię dla panny
młodej zaprojektował sam Edouard
Vermeulen z domu mody Natan.
Tren miał 4 metry długości. Matylda
nosiła perłowe kolczyki oraz tiarę
Queen Elisabeth Diamond Bandeau.
Książę Filip ubrany był w mundur
pułkownika lotnictwa. Wśród 1,7 tysiąca gości były koronowane głowy,
arystokracja z całego świata i politycy, w tym ówczesny prezydent Polski
Aleksander Kwaśniewski z żoną.
Weselnemu orszakowi, który wyruszył rano z królewskiego pałacu
w Brukseli, towarzyszyły 24 salwy
armatnie i tysiące wiwatujących
poddanych oczekujących od świtu
na przyjazd młodej pary.
Do zabytkowego ratusza na brukselskim Wielkim Rynku panna młoda
przybyła ogromnym oszklonym
mercedesem w towarzystwie ojca,
hrabiego Patricka d’Udekem d’Acoz.
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Ślub kościelny para zawarła
w brukselskiej katedrze pod
wezwaniem świętych Michała
i Goduli. Ceremonia miała
też polskie akcenty, takie jak
dekoracja katedry w kolorach
białym i czerwonym oraz wybór Wielkiej Mszy h-moll Jana
Sebastiana Bacha wykonywanej podczas ślubu, którą wielki kompozytor miał napisać
na zamówienie samego elektora, późniejszego króla Polski,
Augusta II.
Tuż po godzinie 12.00 w belgijskim parlamencie Filip
złożył przysięgę na wierność
konstytucji i stał się siódmym
królem Belgów. – Przysięgam
przestrzegać konstytucji i praw
Belgów, chronić niepodległość
i integralność terytorialną kraju – mówił Filip, przemawiając
po niderlandzku, francusku
i niemiecku. – Rozpoczynam
moje panowanie pragnąc służyć wszystkim Belgom.
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ci, z którymi stara się spędzać każdą wolną chwilę.
Królowa Matylda dba o to,
aby jej dzieci miały normalne dzieciństwo. Dlatego jak
najczęściej stara się im towarzyszyć w zwykłych codziennych czynnościach
i zabawach. Rolę nianiek
ogranicza do minimum.
Zdaniem belgijskiego pisarza Waltera van den
Broecka, „Ślub Filipa i
Matyldy był idealną odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie. W każdym
z nas, dorosłych, drzemie
dziecko, które w głębi duszy wierzy w spełnienie
romantycznej bajki o miłości”.

Belgowie uwielbiają swoją królową, bo to właśnie
dzięki niej ponownie obdarzyli zaufaniem monarchię.
Patrząc z perspektywy czasu na rodzinne szczęście i
Rodzina królewska pojawiła Źródło: www.twitter.com
popularność królewskiej
się później na balkonie pałapary wśród poddanych,
cu, przed którym zebrały się tysiące wą parę. Prawie się nie rozstają, na trudno wyobrazić sobie, że jeszcze
wiwatujących ludzi. Wszędzie widać każdym kroku okazują sobie przy- niedawno monarchia w Belgii przebyło belgijskie flagi i ludzi w czarno- wiązanie i miłość. Nawet ich biura żywała prawdziwy kryzys.
-żółto-czerwonych strojach. Po połu- mieszczą się obok siebie. Filip jest
dniu wzdłuż Rue de la Loi ustawiły dla Matyldy wsparciem i to dzięki
Anna Janicka
się kolumny sił zbrojnych Belgii. niemu księżna czuje się pewnie i nie
Filip w mundurze głównodowodzą- przestaje się uśmiechać, jest spontaŹródła:
cego belgijskiej armii przejechał niczna i szczera. Dawny awanturnik
swedish-princesses.pl,
wzdłuż oddziałów, witany entuzja- i playboy stał się czułym mężem i
liveinternet.ru, psz.pl, tvn24.pl,
stycznie przez tłumy i salutujących wzorowym ojcem dla swoich dziekrolewski-styl.blogspot.be
żołnierzy. Nad miastem przeleciały
belgijskie myśliwce.
Para królewska mieszka w pałacu
Laeken pod Brukselą. Ma czworo
dzieci:
•Elżbietę (ur. 25.10.2001),
•Gabriela (ur. 20.08.2003),
•Emmanuela (ur. 4.10.2005),
•Eleonorę (ur.16.04.2008).
Matylda nigdy nie była bohaterką
żadnego skandalu. Dała Belgom to,
na czekali od lat. Spokój, klasę, gust,
szyk i elegancję. Zawsze wie, jak się
zachować, co powiedzieć i jak się
ubrać. Kilka lat temu amerykański
magazyn „Vanity Fair” wybrał ją do
dziesiątki najlepiej ubranych kobiet.
Poddani nazywają ją belgijską księżną Dianą, bo tak jak ona, Matylda
jest bardzo zaangażowana w akcje
charytatywne. Przy okazji pracy w
swojej fundacji regularnie odwiedza
też sierocińce w krajach dotkniętych
biedą.
Filip i Matylda uchodzą za wzoro-

Źródło: www.gva.be
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Jubileusz 10-lecia konkursu
„Polak Roku w Belgii”
Konkurs „Polak Roku w Belgii”
jest największym wydarzeniem
promocyjnym dla Polonii belgijskiej. Ideą przewodnią konkursu
jest wyróżnienie Polaków aktywnie
budujących pozytywny wizerunek
naszego kraju w Belgii. Oficjalnym
organizatorem X edycji konkursu jest Rada Polonii Belgijskiej
we współpracy z Ambasadą RP
w Brukseli oraz organizacjami:
Polish Expat Network Belgium,
Emigration Project i Centrum
Kultury i Języka Polskiego –
Daskalia.
Kiedy 11 czerwca 2007 r. Konsulat
Generalny RP w Brukseli ogłosił
konkurs „Polak Roku 2007”, nikt nie
spodziewał się, że dziś, po 10 latach
od wyłonienia laureatów pierwszej
edycji, świętować będziemy jego
okrągły jubileusz. Nikt też nie przypuszczał, że gala rozdania konkursowych nagród urośnie do rangi
swoistego „Święta Polonii”.

skromne, działające z czysto altruistycznych pobudek i niepretendujące do jakichkolwiek nagród. Sam
fakt zgłoszenia ich kandydatur jest
już dla nich wyróżnieniem i docenieniem ich pracy.
Koncepcja tego bezprecedensowego konkursu spodobała się na tyle,
by stać się inspiracją dla innych podobnych inicjatyw organizowanych
obecnie pod wieloma szerokościami
geograficznymi.
Po inicjatorce konkursu, konsul generalnej pani Elwirze Kucharskiej,
koordynację drugiej edycji objęła konsul ds. Polonii, pani Anna
Kaczyńska. Kolejne cztery edycje
koordynował Kierownik Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w
Brukseli, pan Piotr Wojtczak, z nieocenioną pomocą swojej asystentki,
pani Izabeli Kity, a następnie ówczesny Ambasador RP w Królestwie
Belgii, pan Artur Harazim, obecnie
zaś jego następca, pan Ambasador
Artur Orzechowski.

Autorem pomysłu był ówczesny
Konsul Generalny RP w Królestwie
Belgii – pani Elwira Kucharska, W organizację i przebieg konkursu
natomiast koncepcja konkursu wy- zaangażowanych było wiele organipracowana została i skonzacji polonijnych z
kretyzowana wspólnie z
Belgii (m.in.: Polska
przedstawicielami dwóch
Macierz Szkolna,
organizacji: Rady Polonii
Związek Polaków w
Belgijskiej i Polish Expat
Belgii). Od IV edycji
Network Belgium, któorganizatorów wspore do dnia dzisiejszego
mogła Emigration
znajdują się w gronie
Project, a od roku
głównych organizatorów
2015 przygotowawydarzenia.
niom do konkursu
zamiast Wydziału
Celem konkursu była
Konsularnego, paaktywizacja środowiska
tronuje Ambasada
polskiej emigracji oraz
RP.
kreowanie pozytywnego wizerunku Polaka w
Konkurs podlegał
Belgii. Na przekór niekociągłym przemiarzystnym czasem stereotypom, miał nom. Rodziły się nowe pomysły na
on pokazywać sukcesy Polaków i uproszczenia formuły lub jej poszeuznanie, jakim cieszą się w środowi- rzenie, zmieniali się jego koordysku belgijskim na polu zawodowym natorzy, regulaminy, daty i miejsca
i społecznym. Miał być uhonorowa- przyznawania nagród, budżety, sponniem pracy Polaków, którzy doko- sorzy, organizacje współtworzące,
nując wysiłku integracji, pielęgnują sposoby zgłaszania kandydatur,
jednocześnie swoje korzenie.
sposoby określenia konkursowego
jury. Zmianie uległa też będąca główTo dzięki zgłaszanym w konkursie ną nagrodą statuetka; dodatkowo
kandydaturom dowiedzieliśmy się o zwycięzcom w kategorii „Nagroda
istnieniu wielu wartościowych ludzi, Internautów” wręczany jest pamiątktórzy ze względu na pole lub zasięg kowy medal. Co rok trwały i trwają,
działania pozostają nieznani szerszej zmagania o pozyskanie funduszy na
publiczności. To często osoby bardzo realizację konkursu.

Pojawiały się nowe kategorie, inne
znikały, bo niełatwo było, i nadal nie
jest, znaleźć właściwy współczynnik
przyznając nagrodę, zwłaszcza jeśli
jest ona jedna, tak jak ma to miejsce obecnie. Czy ważniejszy jest
wieloletni wkład, czy też pojedynczy
spektakularny sukces (nieprzypadkowy – bo aby go osiągnąć nieodzowna jest ciężka praca). Bywały
momenty, kiedy należało uhonorować całokształt – stąd też „Nagroda
Kapituły”, „Nagroda Specjalna” czy
też „Osobowość Roku”.
Przez ostatnie 9 edycji mieliśmy 48
laureatów, wręczono 44 statuetki, (2
inne – rzeczowe – nagrody), 2 medale (14 kategorii).
Nikt nie twierdzi, że formuła ostatniej edycji będzie najlepsza, ale organizatorzy wciąż starają się dążyć
do doskonałości.
Pomimo wielu zmian cel konkursu
pozostał ten sam: aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Belgii
poprzez ukazanie pozytywnego wizerunku Polaka mieszkającego na
terenie Belgii, docenienie jego działalności, a także przedstawienie sukcesu, jaki odniósł.
Dzięki konkursowi uświadamiamy
sobie, jak wiele wybitnych i godnych
naśladowania osób jest wśród nas.
To dzięki nim bycie Polakiem może
być powodem do dumy.
Opracowanie: Dorota Dobrzyńska
Fot. T.Cibulla
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II Polish Fitness Day w Brukseli
7 października w BasicFit na Jette
odbyła się druga edycja sportowej imprezy Polish Fitness Day.
Wzięło w niej udział ponad 120
osób w różnym wieku, zarówno
kobiety, dzieci jak i mężczyźni.
Wszystkich przybyłych gości przywitała Izabela Sobolewska - główna
organizatorka imprezy, trener personalny współpracujący z Basic Fit
w Brukseli.
Warsztaty rozpoczęła Zumba prowadzona przez Sylwię Podgórską, która
rozgrzała wszystkich i przygotowała
na ćwiczenia z jednym z głównych
gości Piotrem Karwatem.
W przerwie przed kolejnym treningiem uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z produktami jednych z
głównych sponsorów: Klub zdrowia,
Tupperware, Fitness Day, Colway,
Forever living.
Dziękuję Tomaszowi i
Piotrowi za to, że uczestPotem nastąpiła wielka petarda w niczyli z nami w tym wielwykonaniu Tomasza Choińskiego, kim wydarzeniu. Z całego
który po raz drugi – i mam nadzie- serca dziękuję moim podję, że nie ostatni - przyjął nasze za- opiecznym które cały czas
proszenie do Brukseli na warsztaty mnie wspierały.
fitness.
Dziękuję uczestnikom za
Uśmiechy, spływający pot po czole, tak liczne przybycie oraz
spalone kalorie oraz morze pozy- sponsorom na których zatywnej energii towarzyszyły każdej wsze możemy liczyć. Tak
osobie przez całe warsztaty. Imprezę duża frekwencja pokazuje,
dopełniło spotkanie z dietetykiem że imprezy takie jak Polish
Joanną Czerniak, która poprowa- Fitness Day są idealną
dziła wykład na temat „Zdrowe od- propozycją na aktywne
żywianie czyli jak jeść zdrowo”.
spędzanie czasu. Już teraz chciałabym zaprosić
Na koniec odbyła się sesja zdjęcio- na następny Fitness Day,
wa. Każda osoba, bez wyjątku, miała który będzie nie tylko polmożliwość zrobienia sobie zdjęcia z skim ale już międzynaroPiotrem Krawatem oraz Tomaszem dowym wydarzeniem.
Choińskim oraz dostała plakat z autografami.
Izabela Sobolewska
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Uroczystości w Lommel
Bo wolność krzyżami się mierzy…
24 września 2017 r. w Lommel – na Polskim Cmentarzu Wojskowym – odbyły się uroczystości
upamiętniające 73. rocznicę wyzwolenia Belgii przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez
generała Stanisława Maczka. Prowadzone były one przez naszego licealistę, Vincenta Doggena, w języku
polskim, niderlandzkim i angielskim.
Coroczne obchody zaszczycili swoją obecnością: Ambasador
RP w Brukseli Artur Orzechowski, Burmistrz Lommel Peter
Vanvelthoven, Prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie płk. Włodzimierz
Cieszkowski, Prezes Związku Polaków w Belgii Zennon
Fabjan, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz
delegacje wojskowe i przedstawiciele organizacji polonijnych.
W oficjalnej ceremonii ku czci Polaków walczących za wolność
Belgii w latach II wojny światowej wzięli udział uczniowie
naszej szkoły – przedstawiciele gimnazjalistów: Ewelina
Kosidło, Patryk Rola, Mateusz Salwin i Jakub Salwin oraz
szkoły podstawowej: Oliwia Herda, Anthony Balliu, Wiktor
Giedroyć – Juraha, Jan Betlej, Julia Kuzioła, Igor Matejkowski
oraz Grzegorz Głąb.
Przygotowana przez panią Jolantę Cieślicką oraz panią Agnieszkę Ghersin młodzież zaprezentowała
specjalnie opracowany na tę okazję wielojęzyczny program artystyczny. Przy akompaniamencie
porywającej muzyki, cytując wiersze, przywołując słowa generała Maczka, oddała ona w imieniu całej
społeczności szkolnej cześć wszystkim żołnierzom „Czarnej Dywizji”, którzy odeszli na wieczną wartę.
Wystąpienie dzieci wywołało ogromne wrażenie i wzbudziło wiele wzruszeń wśród uczestników tej ważnej
dla Polaków w Belgii uroczystości. Powodem do dumy stało się dla nas to, iż występ naszych uczniów
został doceniony również przez Belgijskie Stowarzyszenie Pamięci o Poległych w Belgii, w walce za
Belgię i będzie prezentowany w miejscach pamięci na terenie całego kraju.

Wizyta przedstawicieli Senatu RP oraz Kancelarii Prezydenta RP
W sobotę 07 października 2017 r. gościliśmy w naszej szkole delegację przedstawicieli Senatu RP, Panią Grażynę
Annę Sztark – wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Pana Senatora
Macieja Łuczaka z Kancelarii Prezydenta RP, Pana Kazimierza Kuberskiego – Dyrektora Biura do Spraw Kontaktu
z Polakami za Granicą, Panią Ewę Czerniawską z Biura do Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą w Kancelarii
Prezydenta, a także wszystkim nam znaną i bardzo cenioną Panią Konsul Agnieszkę Paciorek z Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w Brukseli.
W czasie bezpośrednich rozmów
dostojnych gości z Zarządem
Rady Rodziców działającej w
naszej szkole, uczniami, przedstawicielami polskiego duchowieństwa oraz nauczycielami,
poruszane były tematy dotyczące
historii i rozwoju placówki, realizowanych w niej obecnie projektów i planów na przyszłość,
a także problemów, na jakie napotykamy nie tylko my, pedagodzy, ale i całe środowisko Polonii
antwerpijskiej.
Wizytę „osłodzili” nasi uczniowie, prezentując program artystyczny przygotowany z okazji zbliżającego się Dnia
Komisji Edukacji Narodowej, a także powtarzając patriotyczne wystąpienie z uroczystości na Polskim Cmentarzu
Wojskowym w Lommel.
Szacowni goście wyrażali swój podziw dla umiejętności i zaangażowania naszych podopiecznych, a także dla
osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych placówki. Wyrazem ich poparcia i sympatii były niewątpliwie prezenty
w formie odznaki Orła Senatu RP oraz Statuetki z Orłem przekazanej SPK w Antwerpii przez Pana Prezydenta
RP Andrzeja Dudę. Indywidualnie uczniowie dekorowani byli spinkami w formie polskiej flagi.
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Z bloga wesołej emigrantki

Jak się jeździ rowerem elektrycznym
i inne ciekawostki rowerowe
W czerwcu zmieniłam biuro zabierając ze sobą wszystkich klientów. Dziś
mogę rzec, że to była dobra zmiana.
Wypłaty dostaję regularnie - pod
koniec przepracowanego miesiąca
otrzymuję na konto zaliczkę, na początku następnego miesiąca wpływa
reszta wypłaty. Tak to można żyć i
wydatki jakoś sensownie zaplanować, a nie jak z poprzednim biurem,
gdzie wypłaty były co tydzień, co dwa
z czego raz było to 100€, drugim razem 500, a trzecim razem 50 lub nic.
Tym razem po 3 miesiącach dostałam umowę na czas nieokreślony,
podczas gdy w poprzednim biurze
przez 2 lata dostawałam umowy na
miesiąc, bo zawsze coś było nie tak,
no ale tak to jest jak człowiek nowy
w systemie (w kraju w ogóle), a do
tego nie zna języka i nie ma pojęcia
niebieskiego jak to wszystko działa
ani tym bardziej jak powinno działać. Uczymy się powoli na błędach,
uczymy...
To biuro pewnie też ma jakieś wady, jak wszytko na tej planecie, ale
póki co jestem zadowolona. Poza regularnymi wypłatami, a może nawet

inny rower towarowy

bardziej niż z wypłat, zadowolona jestem z roweru firmowego, który odebrałam z biura po tygodniu od podpisania pierwszej umowy. Wcześniej
nigdy nie miałam przyjemności przewieźć się rowerem elektrycznym, ba,
w Polsce nawet nie wiedziałam, że
takie cuś w ogóle istnieje i że tylu
ludzi na tym jeździ.
W Belgii, jeśli idzie o rowery, to ludzie mają hopla (w Holandii ponoć
jeszcze większego), a na ulicach
można spotkać najdziwniejsze wynalazki. Na początku wielce fascynowały mnie głównie rowery
z ogromnymi skrzyniami na
zakupy albo do przewozu
dzieci. No, czad po prostu.
Takim to i lodówkę można
przywieźć ze sklepu a nie
tylko zakupy jedzeniowe.
Widziałam, jak ktoś wiózł w
Mechelen.
Inny gatunek roweru, który bardzo mi się podoba, to
składak. Pamiętacie rower
Wigry3, który składał się na
pół? To coś w tym stylu, tylko składa się to w minutę, po
czym można to nieść w jednej
ręce bo jest wielkości i ciężaru pierwszej lepszej torby
na zakupy. Składak można
wziąć do pociągu czy autobusu bez specjalnego biletu
czy kłopotu, co więcej, można
tam na nim siedzieć, bo tak
jest skonstruowany, że po złożeniu staje się stołeczkiem.
Niegłupie są też te wszystkie
torby i koszyki rowerowe.

Takie wynalazki w Polsce też były
od dawna, ale nie aż taki wybór jak
tu, w tym raju rowerowym. Torbę na
rower ma tu chyba większość rowerzystów co najmniej jedną. Taka torba jest wielkości sporego plecaka i
całkiem sporo się w niej mieści. W
dwóch mieści się jeszcze więcej. Ja
mam aktualnie dwie torby i spory
kosz wiklinowy na kierownicy. Gdy
wezmę plecak i skrzynkę, mogę załadować pełny wózek zakupów na rower. Wystarczy sensownie układać
produkty i pamiętać, że pomidory
czy chipsy nie mogą być na spodzie.

rower do przewozu zakupów lub dzieci

rower do przewozu dzieci
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Na ścieżkach widuję jednak ludzi,
którzy mają jeszcze torby na przednim kole. Nie mam takich i nie
wiem, jak się je mocuje. One są raczej dla rowerowych turystów. Dla
zwykłych ludzi wystarczają
te zwykłe na bagażnik. Poza
zakupami bardzo przydają się
do przewożenia akcesoriów
szkolnych typu strój na gimnastykę, jakieś materiały na
technikę czy inne cuda, które
trzeba akurat do szkoły przynieść, a które do tornistra już
nie wlezą. W torbach wozi się
też akcesoria przeciwdeszczowe, które w tym deszczowym
kraju są niezbędnym wyposażeniem każdego rowerzysty
od przedszkolaka do emeryta.

listopad 2017

druciku które zakręca się wokół kierownicy. My też sobie takie kupiłyśmy – rower od razu babsko wygląda
i łatwiej go znaleźć na parkowiskach
dla rowerów.

tu nagle usłyszawszy jakiś szum z
tyłu spoglądam i szczęka opada mi
na asfalt, bo oto widzę, jak falanga
staruszek na rowerach mnie wyprzedza bez większego wysiłku. Ki czort
tym babciom dał tyle
powera? Ano okazało
się, że powera im dała
bateryjka zamocowana
sprytnie na rowerku i
zupełnie nierzucająca
się w oczy. Kurde, pomyślałam, że taki rower to
ja bym chciała mieć, by
wozić zakupy, no i na dojeżdżanie do roboty, która okazała się bardziej
energiożerna, niż mi
się z pierwa wydawało.
Wyguglowałam sobie i
wyszło, że taki tańszy
Tych akcesoriów też jest tu
elektryczny rower to bawybór taki, że głowa mała. Chodnik w centrum Antwerpii - rowery są wszędzie
gatela tysiąc ojro. Może
Nie tylko parasole, kurtki i
kiedyś – powiedziałam
spodnie przeciwdeszczowe. Są też Nietutejsi nie wiedzą, co to znaczy sobie i dopisałam elektryka do listy
kapelusze i chustki, ochraniacze parkowisko dla rowerów w Belgii, życzeń do spełnienia.
na buty, na plecaki i oczywiście na a to znaczy, że w jednym miejscu
torby rowerowe (te akurat ja mam stoi np. kilkaset czy kilka tysięcy Życzenie spełniło się jednak zupełwbudowane w dno torby). Te gadżety rowerów w oczekiwaniu na swoich nie przypadkiem, gdy postanowiłam
są we wszystkich kolorach tęczy i z właścicieli. Tak, na parkingach ro- zmienić biuro. Okazało się, że w tym
najróżniejszych materiałów jak folia werowych przy dużych dworcach biurze pomoce domowe mają do wypcv, tkaniny wodoodporne, gumy. kolejowych trzeba liczyć raczej w boru czeki żywnościowe lub pakiet
Jednorazówek tu raczej nikt nie ku- tysiącach. Przy szkołach w setkach. zdrowotny, czyli ubezpieczenie szpipuje, zresztą nawet nie widuję tako- Roweradła (tak my nazywamy meta- talne, dentystyczne oraz rower elekwych za często, bo zwyczajnie się to lowe stojaki na rowery) są wszędzie i tryczny z 2-letnim darmowym sernie opłaca, skoro co dnia może pa- nigdy nie stoją tam na darmo. Poza wisem i ubezpieczeniem od pecha
dać nawet jak o poranku niebo jest szkołami i dworcami są przy wszyst- (kapeć, pęknięty łańcuch itp.). Nie
błękitne bez choćby jednej chmurki kich urzędach, sklepach, zakładach bardzo chciało mi się w to wierzyć
i często tak właśnie jest.
fryzjerskich, przy każdym prawie na początku, że tak zupełnie gratis
przystanku. Na stacjach kolejowych dają pracownicy rower, no ale jak się
Poza wynalazkami praktycznymi w oprócz stojaków są też wieszaki na okazuje dają i gratisowe serwisowasklepach znajdziemy tu mnóstwo rowery, gdzie rower za koło się wie- nie z dojazdem do klienta również.
innych bajerów. Jednym z bardziej sza na haku.
Trzeba było wyregulować hamulce
popularnych, a w Polsce raczej nie- Z ciekawszych wynalazków rowe- – wysłałam mejla i już za dwa dni
spotykanych, są kwiatki na kierow- rowych nie można zapomnieć o przyjechał pan i zrobił co trzeba.
nicę. Takie szmaciaki sztuczne na specjalnych wózkach dla dzieci i Gdybym złapała kapcia w drodze, to
PSÓW! Wózek czy też fotelik przyjadą natychmiast i zrobią albo
rowerowy dla dzieci pewnie – w poważniejszych kłopotach z rokażdy z was choć raz widział, werem – zabiorą rower do naprawy a
albo nawet ma własny, ale dla mnie odwiozą do domu. Gicio. (Nota
psów to w Polsce chyba nie są bene takie ubezpieczenie w Belgii
zbyt popularne, tu i owszem. (obejmuje kraje Beneluxu) kosztuje
Całkiem sporo ludzi wozi pu- 60-100€ na rok od rodziny i jak ktoś
pile na rowerze w specjalnym dużo roweruje to polecam to się tu
koszyku albo w wózku (są też nazywa FIETSBIJSTAND, można
takie normalne wózki space- wyguglować: https://pechverhelping.
rówki dla piesełów ale o tym com/fietsbijstand/
innym razem).
Jeżdżę na moim elektryku 4 mieI tu dochodzimy do rowerów siąc, przejechałam już prawie 1000
elektrycznych. Przyznam że km (bez kilku kilometrów jak na
na początku pobytu w Belgii dzień dzisiejszy). Zatem mogę już
poczułam się lekko skonster- coś na temat tej jazdy powiedzieć.
nowana, gdy tak sobie zasu- Do każdego nowego roweru trzeba
wałam moim starym rowerem się przyzwyczaić i z każdym trzeba
ścieżką rowerową pod górkę i się zgrać, ale z elektrycznym jest
przeciwny wiatr i pot płynął mi to trudniejsze niż ze zwykłym. On
ciurkiem po plecach, a kopy- jest szalony. Trzeba się nauczyć, że
roweradło pod szkołą podstawową
ta odmawiały posłuszeństwa i startuje się z niskiego biegu, bo jak
(200 uczniów - 100 rowerów)
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tu mój rower jeszcze nowiutki

Oczywiście, jak ktoś
wsiada na rower po
to by spalić kalorie,
zażyć relaksu przejeżdżając przy niedzieli
10 km raz na miesiąc
i to w ładną pogodę,
czy po to by się wyżyć to zdecydowanie
kupowanie takiego
roweru mija się z celem. Jednak jak ktoś
lubi rowery jak ja, ale
poza tym zapieprza fizycznie jak dziki osioł,
albo zwyczajnie musi
codziennie daleko
dojeżdżać przewożąc
przy tym różne ciężkie
rzeczy, czy też np. ma już bardzo dużo lat albo problemy zdrowotne, ale
lubi być w ruchu, to ten rower jest
akuratnym wynalazkiem.
Właśnie rozważamy zakup takiego
roweru dla Młodej na dojazdy do
szkoły. Bo wiecie, fajnie się jedzie
na rowerku w krótkich porteczkach
przy słonecznej niedzieli. Można nawet 30 kilosów przepedałować i ani
się nie zauważy – relaksik, przyjemność, radość. Inna jednak sprawa,
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nąć. Do tego rękawiczki, czapka i co
tam się jeszcze znajdzie. Przywiązuje
swój 10-kilowy tornisterek, czy torbę roboczą do kosza na bagażniku
i wyrusza.
Przez pierwszy kilometr zimno jak
diabli, potem zaczyna się robić coraz
cieplej od pedałowania – im bardziej
pod wiatr i pod górę tym szybciej się
ociepla. Po 4 kilometrach rozpina się
kurtkę, po 7 zsiada się z roweru z
kurtką na kierownicy, czyli mokrym
zarówno od deszczu, jak i własnego
potu. Ani w szkole, ani w mojej robocie nie ma możliwości kąpieli, czyli
cały dzień człowiek musi się kisić we
własnym pocie i być może czasem
lekko podśmierdywać. Niefajnie,
co nie? Poza tym – jako się rzekło
– rowerowanie to czynność wyczerpująca fizycznie, a tu lekcje się same nie wysłuchają ani nie nauczą,
robota się sama nie zrobi, a jeszcze
do domu trzeba wrócić wieczorem i
tam dalej się uczyć lub pracować, a
bywa że to i to. Najlepiej jednak, jak
pogoda jest taka jak np. teraz – rano
10 stopni, deszcz i wiatr a po południu 20 i słonecznie. Wieź pół szafy
ubrań na bike’u razem z plecakiem
i zakupami. No, jak wielbłąd.

człowiek zapomni na czym siedzi to
może zostać zrzuconym przez tego
rumaka. No, może nie zrzuconym,
ale startowanie z kopyta to nie jest
zdecydowanie najlepszy pomysł. To
samo przed skrzyżowaniem czy innym miejscem, gdzie trzeba zwolnić
lub się zatrzymać – trzeba pamiętać
o zmianie biegu jak w samochodzie,
bo kto normalny stratuje z trójki?
Cholibka, takim rowerem się trzeba
nauczyć jeździć. Nauczyłam się już,
ale chwilę to trwało.
Wiem już też, że używanie
największego, w tym wypadku piątego biegu piorunem zużywa baterię, gdy
jednak jeżdżę na trzecim,
to spokojnie mogę jeździć
cały tydzień. No, chyba że
jest wiatr. Bo okazuje się,
że jazda pod wiatr jest też
bateriożerna, co niby logiczne, ale kto by się nad
tym zastanawiał, gdy jedzie
z wiatrem. Baterię można
ładować na rowerze albo
można ją wymontować
(łatwo i szybko) i ładować
w domu. Jak się rozładuje
w drodze, to trudno, trzeba
jechać bez wspomagania. Tyle biorę spokojnie na mój rower, gdy nie mam skrzynki na
Idzie ciężej niż na zwykłym bagażnik ani plecaka :-)
rowerze, ale da się jechać
w razie co i to najważniejsze.
gdy bez względu na aurę i porę roku
Tak czy owak, na takim rowerze człowiek musi wsiadać na rower i
jeździ się fantastycznie. Niby trzeba kręcić 7-20 kilometrów.
pedałować cały czas, żeby jechało,
ale to jest tak, jakby człowiek z górki Wiecie jak wygląda jazda rowerem do
jechał ciągle, nawet jak de facto pod szkoły/roboty w zimie? Termometr
górę zasuwa albo na ten przykład wskazuje dajmy na to minus 5 czy
pod wiatr. Jazda zatem jest niemę- 0 stopni, leje jak z cebra, wieje jak
cząca, ale to ciągle rower – ciągle by się kto powiesił – jednym słowem
człowiek jest w ruchu słysząc wiatru plucha. Dla pewności człowiek wyświst w uchu i oddychając świeżym chyla łeb przez drzwi i sprawdza, czy
powietrzem, a ja to właśnie lubię, na- aby z bliska to inaczej nie wygląda.
wet jak pada (co nie znaczy, że cza- Brrrrr. Na normalne ubranie zakłasem pogoda mnie nie wkurza, bo co da grubą bluzę i kurtkę, na to jeszcze
innego dwa dni deszczu a co innego portki i kurtkę przeciwdeszczową,
dwa miesiące non stop).
jeśli zwykła kurtka może przemok-

Czekamy na wyprzedaże
końcoworoczne, bo może
i elektryki będą w jakiejś
dobrej cenie i może się
uda jakoś z kasą wyrobić,
by ułatwić dziecku życie,
kto wie.
A jak tam u was z rowerowaniem?
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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Koniec z chodzeniem do apteki.
Naturalne antybiotyki
– jak podać je dziecku?
może po prostu być niedawno wybierany z ula i nie zdążył się jeszcze
skrystalizować. Sprawdzajmy zatem
datę rozlewu.

Jeżeli słowo jesień kojarzy ci się
ze złotem liści i spacerami po lesie to jesteś jednym z nielicznych.
Większości osób na myśl przychodzi: sezon grypowy, infekcje, katar
i kaszel. Jak w tym czasie zadbać
zatem o odporność tych najmłodszych – naszych dzieci?
Naturalne jest najzdrowsze
Od dawna wiadomo, że wszelkie
warzywa i owoce mają bardzo dobry wpływ na utrzymanie właściwej
odporności. Jeżeli twój maluch lubi
jeść brokuły, marchewkę, pietruszkę, paprykę jabłka i gruszki to fantastyczna wiadomość. O ile dziecko
dobrze się rozwija, a pediatra nie
dostrzega zaburzeń odporności,
wówczas możesz jedynie dziecku
serwować witaminy na talerzu lub
w kubeczku. Największą moc mają
te kolorowe: zielone, czerwone, pomarańczowe i żółte. Posiadają witaminy takie jak A, B i C, które mają
ogromne znaczenie dla odporności.
Witamina A: bogata w nie jest papryka, pomidory, brokuły, natka pietruszki, masło, szpinak, marchewka,
a także mleko.
Pamiętajmy jednak, że jest to witamina, której przedawkowanie może być
toksyczne dla naszego organizmu.
Stosujmy więc te produkty w umiarze.
Witamina B: bogata w nią jest fasolka, drób, nabiał, wołowina, a także
pestki i orzechy. Tutaj ze względu
na dużą możliwość reakcji alergicznych należy uważać z podawaniem
orzechów. Dajemy je w małych ilościach i obserwujmy dziecko. Po kilku dniach można zwiększać ilość,
nadal mając dziecko pod kontrolą.

Co, gdy za oknem chmury, deszcz
i szaruga?
Najlepiej w tym sezonie podawać witaminę D w kapsułkach, gdyż trudno
ją przyswoić naturalnie. Można jeść
tłuste ryby, ale może to zbytnio obciążać żołądek dziecka. Warto wówczas sięgnąć po tran.
Nie taki czosnek straszny
Świetnie sprawdzają się też dosyć
ostre i mocne przyprawy jak czosnek, imbir, chrzan. Są to naturalne
antybiotyki. Pomyślicie pewnie, jak
dziecku podać chrzan a tym bardziej
czosnek?
Nikt nie mówi o tym, by miało je spożywać łyżką ze słoika czy gryźć ząbek
przy oglądaniu bajki. Choć jeżeli są
tacy chętni – wspaniale.
Można chrzan dodawać do wielu potraw, chociażby do białego serka na
śniadanie. Czosnek może być drobniutko posiekany i dodawany do sosu warzywnego, czy zupy kremowej.
W takiej ilości, by dziecko mogło to
zjeść, ale też by miało odrobinę tego
cennego składnika.

Soki są niezbędne
Najlepiej te wyciskane w domu z
pomarańczy, grejpfrutów, cytryny.
Można taki sok osłodzić miodem i
dodać listek mięty tworząc pyszną
lemoniadę. Moje dzieci ją uwielbiają.
Ale te mogą też silnie uczulać. Nie
bójmy się owoców sezonowych jak
jabłko, śliwka czy gruszka. Śmiało
Witamina C: natka pietruszki, łączmy je z marchewką i niejadkom
szpinak, kiszona kapusta, brokuły, podawajmy zamiast jednego posiłowoce cytrusowe (na które w porze ku.
jesiennej jest u nas sezon) kiwi, czarny bez.
Jaki miód
Jeżeli już wybieramy miód dla starWitamina D: pozyskiwana jest prze- szego dziecka, powinien być on ze
de wszystkim pod wpływem promie- sprawdzonego źródła.
ni słonecznych, dlatego latem lepiej Lany czy gęsty? Lany najprawdoposię czujemy, mamy więcej energii. dobniej jest dekrystalizowany a twarWystarczy 20 minut dziennie takiej dy nieprzetworzony. Dlatego lepiej
kąpieli słonecznej, aby zaspokoić kupować ten gęsty, warto mieć na
zapotrzebowanie na witaminę D. uwadze, że miód w stanie płynnym

I tu uwaga dotycząca miodu. Trzeba
uważać z jego podawaniem. Jest on
bowiem silnym alergenem i u dzieci uczulonych mogą powodować
biegunkę, katar, obrzęk gardła czy
nawet wstrząs anafilaktyczny. Mówi
się, że dziecko poniżej jednego roku
życia nie powinno go jeść ze względu
na możliwość zarażenia się bakterią
Clostridium botulinum, która produkuje jad kiełbasiany zwany botuliną.
Botulina to jedna z najsilniejszych
znanych neurotoksyn.
Moc ziół i świeże powietrze
Zwłaszcza szałwia, tymianek czy
rozmaryn również sprawdzą się
w kuchni. Nie bójmy się ich dodawać do dań. Wzbogacą ich smak i
wzmocnią odporność maluszków.
Oprócz właściwej diety dbajmy o to,
by nasze dzieci (a także my) miały
możliwość chodzenia na długie spacery, co najmniej 2 godziny dziennie.
Nie obawiajmy się, że jest chłodno,
czy trochę wieje wiatr. Spacery w
słońcu przy temperaturze + 25 stopni
Celsjusza nie poprawią jakoś spektakularnie odporności. Hartowanie,
wietrzenie w pomieszczeniach, w
których przebywa dziecko to czynności, które warto wprowadzać.
Infekcje infekcjom nie równe
Małe dzieci, zwłaszcza te, które dopiero zaczęły chodzić do żłobka czy
przedszkola, będą łapały infekcje,
czy tego chcemy, czy nie. Może to
być nawet 5-6 razy w roku. Katar, kaszel, gorsze samopoczucie. Dziecko
musi przez to przejść, aby zbudować
sobie własną odporność i reakcje
organizmu na otaczające je wirusy.
Pamiętajmy jednak, że w sytuacji,
kiedy nasze dziecko często poważnie
choruje, (np. przebyło 6 angin w roku) ma poważne infekcje, jest ospałe,
zmęczone i apatyczne, warto udać
się do pediatry i wówczas skonsultować, czy aby nie potrzeba dziecka
wesprzeć silniejszą suplementacją,
czy lekami.
mamadu.pl
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Asertywność,
czyli o sztuce komunikacji
Czy zdarzyło się kiedyś Państwu
machnąć ręką i wyjść z taksówki
bez wydanej przez kierowcę reszty bo ten nie miał jak, lub zwyczajnie uznał, że reszta jest dla niego?
A pójście z przyjaciółmi do kina,
choć padaliśmy z nóg i najchętniej
spędzilibyśmy wieczór popijając
herbatę w domu, Państwu się zdarzyło? Bo mnie zdarzyło się i jedno,
i drugie, i o zgrozo, wiele innych
mniej lub bardziej podobnych sytuacji także.
A właściwie to dlaczego czasami zachowujemy się nie tak, jak byśmy
sobie tego życzyli? Dlaczego nie ustanawiamy dla nas samych dobrych i
bezpiecznych granic pozwalając by
zrobili to za nas inni i to niekoniecznie tam, gdzie my byśmy chcieli? W
końcu chodzi o nie byle jaką stawkę,
którą jest nasz komfort bycia.
No właśnie… komfort bycia. Tylko,
że jeśli robimy to, co z większym
lub mniejszym impetem narzucają
nam inni, jeśli w imię czegoś – np.
w imię dobrego spokoju, w imię
przyjaźni, poprawnych stosunków,
ciszy w domu lub bo tak wypada –
działamy wbrew sobie, to możemy
z czystym sercem zapomnieć o naszym własnym dobrym samopoczuciu. Dlaczego? Dlatego, że przystanie
na coś, na co nie mamy najmniejszej
ochoty nie sprawi, że będziemy się
czuli sami ze sobą dobrze i podejrzewam, że wszyscy to uczucie doskonale znamy.
Co zatem robić aby nie zapuszczać
się w emocjonalny kanał, który potrafi nam się odbijać czkawką tygodniami lub miesiącami? Jak chronić się przed sytuacjami, gdzie tuż

po podjęciu decyzji, działania
czy też wyrażeniu na coś zgody
wcale nie jest nam ani miło ani
przyjemnie? Jak żyć w zgodzie
z innymi będąc także w zgodzie
z sobą samym? No tak, tylko
jak tu powiedzieć bliskiej nam
osobie, że nas na przykład osacza, lub że czujemy się przez
nią nadmiernie kontrolowani?
Sprawa nie jest prosta, ale jeśli zostawimy ją samą sobie,
prostsza na pewno nie będzie.
Po pierwsze dlatego, że nie informując jasno o tym, co nas
boli i co nam się nie podoba,
nie dajemy drugiej stronie możliwości reakcji i ewentualnej
zmiany swojego zachowania.
A po drugie dlatego, że jeśli
nie podejmiemy działania, ciężar
odpowiedzialności za całą sprawę
pozostanie po naszej stronie. Więc
może, dla naszego dobra, warto by
dokonać w myśleniu i reagowaniu
pewnych zmian?
Nie uciekajmy się przy tym do banalnych i – przyznacie Państwo –
wygodnych wymówek, że „już tacy
jesteśmy” albo że „nigdy się nie zmienimy” bo to nieprawda. Charakter i
osobowość można, a nawet należy
kształtować i rozwijać w dojrzały,
dorosły sposób. Nikt z nas bowiem
nie jest taki lub inny raz na zawsze.
Przecież nie stoimy w miejscu, świat
wokół nas także nie. I tu dochodzimy
do magicznego słowa, które w praktycznym zastosowaniu może nam
zasadniczo ułatwić codzienne funkcjonowanie. Otóż tym słowem jest
łacińskie assertio, czyli wyzwolenie,
w języku polskim rozumiane jako
asertywność. Przyjrzyjmy się zatem
słownikowej definicji asertywności.
I tak podążając za
Wikipedią:
„Asertywność – w
psychologii termin oznaczający
posiadanie i wyrażanie własnego
zdania oraz bezpośrednie wyrażanie
emocji i postaw w
granicach nienaruszających praw
i psychicznego terytorium innych

Źródło: www.dreamstime.com

osób oraz własnych, bez zachowań
agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta”.
Uff, przyznam, że naprawdę mi ulżyło po przeczytaniu ostatniego zdania.
Tak, asertywność jest umiejętnością
nabytą, czyli taką, której możemy
się nauczyć, a także trenować w
każdym momencie naszego życia.
Oznacza to dla nas, że nigdy nie jest
za późno aby zawalczyć o siebie, a
asertywność w takim najprostszym
rozumieniu tego słowa to ni mniej
ni więcej jak dbanie o nasze zdrowie
psychiczne, o stan naszych emocji.
Bo przecież czy chcemy, czy też nie

Źródło: www.dreamstime.com
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to z nich się składamy zdecydowanie bardziej niż z obowiązków, nakazów i zakazów. I nie chodzi tu o
przepychanie się łokciami w życiu,
jak niektórzy rozumieją asertywne
zachowanie lub o szybki kurs bezczelności dla nieśmiałych. Ale też
nie o to abyśmy podążali przez życie
w myśl powiedzenia „Stój w kącie a
znajdą cię”. A jeśli nie znajdą to co?
Chodzi o to, że jeśli już nie mamy
specjalnego wpływu na to, co słyszymy, to postarajmy się mieć wpływ na
to, co z tą usłyszaną treścią zrobimy.
Asertywnie zachowamy się wtedy,
kiedy w sposób pewny i stanowczy
wyrazimy nasze uczucia, postawy
czy opinie względem drugiej osoby.
Pewnie to znaczy prawdziwie i zgodnie z tym, co tak naprawdę czujemy
w środku. Będzie to o wiele łatwiejsze, kiedy w naszym codziennym wewnętrznym monologu biegnącym w
tyle głowy świadomie podejmiemy
decyzję o tym, że tak naprawdę tylko
my jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie znaczenie nadamy różnym wydarzeniom. I czy na przysłowiowy brak
wydanej reszty przez pana taksówkarza machniemy ręką, bo nie jest to
dla nas istotne, czy machniemy ręką
bo nie umiemy się upomnieć o to,
co nam się należy, a po przyjściu do
domu będziemy sobie pluli w brodę i
utyskiwali, jaki to świat jest okrutny
i zły. A może świat nie jest wcale taki
zły, tylko nas nie stać było na uczciwość, a także szacunek względem
siebie i stanowczo poprosić o zwrot
reszty pieniędzy.
To jedna z tysiąca sytuacji codziennego życia dotykająca każdego z
nas, a przykładów można by mnożyć bez liku. A jak często zdarza się
nam potem w domu nakrzyczeć na
dziecko czy psa przerzucając swój
dyskomfort na kogoś innego tylko
dlatego, że nie byliśmy w stanie zadbać o naszą własną przestrzeń?
Asertywność to przejście ze stanu
biernego obserwowania rzeczywistości w stan aktywnego decydowania o tym co chcę, czego potrzebuję,
co jest mi niepotrzebne i na co nie
wyrażam zgody. Nawet jeśli innym
się to nie spodoba. Nie musi. A my
powinniśmy czuć się z tym dobrze.
Ja wiem, że to nie zawsze jest tak
łatwe w praktyce jak w teorii, ale to
jedyny sposób na to, aby nasze życie
było naprawdę w pełni nasze. I abyśmy mogli z niego czerpać radość,
spokój i siłę, czego z serca Państwu
i sobie życzę.
Aleksandra Szewczyk,
psycholog
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Program dla MŁODZIEŻY przygotowującej się do Sakramentu BIERZMOWANIA
•
11.11.2017 – I przykazanie Boże - s. Małgorzata(*)
•
18.11.2017 – II przykazanie Boże - s. Małgorzata(*)
•
25.11.2017r. – III przykazanie Boże - s. Małgorzata(*)
•
02.12.2017- IV przykazanie Boże - s. Małgorzata(*)
• 10.12.2017 – cd. Wyznanie wiary - o. Ryszard (**)
• 15,16,17.-12.2017r.- rekolekcje adwentowe
• 14.01.2018 – cd. Wyznanie wiary - o. Ryszard (**)
• 20.01.2018 – V przykazanie Boże - s. Małgorzata(*)
(*) - Msza św. o godz.18.30; (**)- Msza św. o godz.13.00; Tel. do s. Małgorzata Lubas fmm 0485 000 990
Wolne dni w szkole – 27.X.-05.XI.2017r.; 23.XII.2017r.-07.I.18r.;10.II.2018r.-18.II.2018 r.
Program dla rodziców dzieci które przygotowują się do I Kom. św.
• 24.09.2017 - spotkanie organizacyjne (*)
• 12.11.2017 - poświęcenie różańca świętego
• 19.11.2017–- spotkanie (*)
• 03.12.2017 - poświęcenie medalików (*) kl. II A i B - godz.12.30
• 15,16.12.2017 – rekolekcje adwentowe
• 17.12.2017 – spotkanie (*) kl. II C i D - godz. 12.30
• 21.01.2018 – film o Eucharystii (*) kl. II E i A - godz. 12.30
• 04.02.2018 – poświęcenie świec (*) kl. II B i C - godz. 12.30
• 04.03.2018 - poświęcenie książeczek (*) kl. II D i E - godz. 12.30
(*) - Msza św. o godz.13.00; pmkantwerpia.be Tel. do s. Małgorzata Lubas fmm 0485 000 990
Wolne dni w szkole – 27.X.-05.XI.2017r.; 23.XII.2017r.-07.I.18r.;10.II.2018r.-18.II.2018 r.

Słowo dla Rodziców dzieci klas I i II – przygotowujących się do I komunii świętej w roku szkolnym
2017/2018
Każdy z nas znalazł się tutaj na terenie Belgii z różnego powodu. Pracując tutaj od 2011 roku zdaje
sobie sprawę że bardzo trudno jest żyć według wartości które wyniosłyśmy z domu i według Bożych przykazań.
Tym bardziej powinno nam zależeć na dobrym przygotowaniu swoich dzieci do życia po bożemu.
Przygotowanie dzieci do I kom. św. trwa dwa lata. Przygotowanie dalsze do I klasa katechezy. Drugi rok to
przygotowanie bliższe i spotkania odbywające się w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Berchemie.
Ramowy program to :
1.
2.

Obowiązkowe uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz przy Polskiej Misji Katolickiej
Dzieci które mają przyjąć Komunię świętą w parafiach belgijskich są zobowiązane do uczestnictwo w
katechezie szkolnej oraz przy Polskiej Misji Katolickiej
• Dotyczy to również dzieci które przystąpią do I komunii świętej w Polsce
3. Program katechetyczny obejmujący zakres wiedzy jest dostosowany do wieku dzieci i zatwierdzony przez
Ogólnopolski Program Nauczania Religii, dlatego jest obowiązkowy.
4. Inf. dla rodziców dzieci wieku 7 lat jeśli brak jest miejsca aby dziecko mogło uczęszczać do Polskiej szkoły
bo klasy są liczne i brak jest miejsca to pragnę poinformować o możliwości uczęszczania tylko na
katechezę , trzeba tylko przyprowadzenia dziecko na daną godz. o 08.00, 11.20 , 12.10 w sobotę lub w
środę o 13.20
Proszę o rozważenie tych informacji mając na celu dobro dzieci oraz troskę ich o formację religijną.
Swoje umysły - kochane dzieci - będziecie przygotowywać na katechezie, gdy będziecie solidnie się
uczyć, poznawać Jego Samego jak i Jego naukę. Przez to będziecie się do Niego zbliżać. Swoje serca
przygotowywać będziecie wtedy, gdy będziecie się pięknie modlić: codziennie w domu, co tydzień na
niedzielnych Mszach św.
i na naszych wspólnych modlitewnych spotkaniach w kościele. Będziemy serca nasze przygotowywać modląc
się i słuchając Słowa Bożego, słowa, które kieruje do nas Bóg.
/z Liturgii Słowa/
Pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia św. jest ważnym elementem wychowania chrześcijańskiego. Niech
Wasze dziecko w miłej domowej atmosferze odczuje Waszą rodzicielską miłość i doświadczy matczynej i
ojcowskiej troski, która objąć powinna całokształt wychowania, również religijnego. W zewnętrznych
przygotowaniach Pierwszej Komunii nie zapomnijcie, a wręcz przeciwnie, postawcie na pierwszym miejscu
przygotowanie intelektualne i duchowe, które w przyszłości przyniesie szlachetne i piękne owoce dzisiejszego
zatroskania, da Wam satysfakcje z dobrze wypełnionego obowiązku i radość ze szczęścia własnego dziecka.

Z poważaniem s. Małgorzata Lubas
Franciszkanka Misjonarka Maryi – katechetka
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10 rzeczy, które powinieneś przestać
sobie robić
Droga do szczęścia i wolności
emocjonalnej nie zawsze wymaga
nabywania nowych umiejętności i
rzeczy. Bardzo często kluczem do
rozwiązania swoich problemów
jest raczej zaprzestanie pewnych
zachowań i nawyków, które ograniczają dostęp do wewnętrznej
energii.

Źródło: www.123rf.com

Odejmując to, co przeszkadza, docierasz do swojej prawdziwej natury, niezanieczyszczonej szkodliwymi
programami. Dlatego w tym artykule
poznasz 10 rzeczy, które jak najszybciej powinieneś przestać sobie robić.
1. Przestań uciekać od swoich problemów.
One i tak wrócą, jeśli się nimi nie
zajmiesz jak należy. Uciekanie od
problemów nie jest dobrą metodą
na radzenie sobie z nimi. Zamiast tego, poświęć trochę swojego czasu na
przemyślenie aktualnych życiowych
wyzwań i pomyśl nad możliwymi rozwiązaniami. Zapisz problem na kartce i zacznij zadawać sobie pytania
związane z tym, co możesz zrobić,
aby rozwiązać tę kwestię. W wielu
przypadkach nie będzie to łatwe, ale
im większe wyzwanie, tym większa
nauka z niego płynąca. Nie zawsze
uda Ci się rozwiązać swoje problemy
od razu, ale już samo oswojenie się z
nimi czyni ogromną różnicę.
2. Przestań udawać kogoś, kim nie
jesteś.
Jaki jest sens w tworzeniu sztucznych osobowości, skoro są one tylko iluzją? Nawet jeśli ktoś „kupi”
to, co starasz się mu wcisnąć, to i
tak jego opinia nie będzie dotyczyć
Ciebie, ale sztucznego tworu, który

stworzyłeś. Bycie sobą jest jednym
z największych wyzwań. Wynika to
z tego, że media i społeczeństwo naciskają na to, abyś spełniał określonego rodzaju wymagania. A jedyne
wymaganie, które powinieneś mieć,
to czuć się dobrze w swojej własnej
skórze. W końcu to nie przypadek,
że osoby otrzymujące najwięcej uwagi, szacunku i miłości to te, które są
najbardziej autentyczne i prawdziwe.
3. Przestań się okłamywać.
I tak nigdy Ci się to nie uda. Gdzieś
tam w głębi, zawsze będziesz wiedział, jaka jest prawda. Okłamywanie
siebie daje bardzo krótkotrwałą ulgę
i możliwość ucieczki od problemów,
ale na dłuższą metę tworzy umysłowe patologie i konflikty między
osobowościami. Bądź prawdziwy dla
siebie i nie bój się mówić sobie całej prawdy. Nawet jeśli nie jest ona
wygodna. To zbuduje silną i dobrą
relację z samym sobą, co jest ważnym budulcem poczucia własnej
wartości.
4. Przestań skupiać się na tym, czego nie chcesz w życiu.
Jeśli miałbym podzielić się z Tobą
jedną prawdą o Wszechświecie,
której jestem pewien w 100%, wybrałbym następującą: otrzymujesz
to, co dajesz. Twoje myśli i emocje
to forma energii, którą wysyłasz. Ona
powraca do Ciebie, choć zazwyczaj w
jakichś innych (pozornie niepowiązanych) życiowych sytuacjach. Tak
więc, jeśli skupiasz swoją uwagę
na destruktywnych myślach i emocjach, to samo będzie Ci przytrafiać
się w życiu. Jeśli natomiast zaczniesz
kreować w sobie pozytywną energię, rzeczywistość nabierze dla
Ciebie nowych kolorów.
Nie pytaj mnie, czy
to jest prawo przyciągania czy cokolwiek
innego, bo nazwa nie
jest istotna. Mnie wystarczą dziesiątki doświadczeń życiowych
i „zbiegów okoliczności” potwierdzających ten mechanizm,
a także zdanie wielu
fizyków kwantowych
badających naturę
rzeczywistości.

5. Przestań odkładać swoje potrzeby na koniec kolejki.
Jeśli nie umiesz zadbać o siebie,
jak chcesz dbać o innych ludzi? W
Twoim życiu to TY jesteś najważniejszy i najwyższy czas, abyś się oswoił
z tą myślą. Człowiek jest ewolucyjnie
zaprogramowany tak, aby na pierwszym miejscu dbać o własny tyłek.
Niestety, ta cecha jest wypierana
przez społeczeństwo i nazywana
„egoizmem”, przez co ludzie mają
wyrzuty sumienia, gdy mają skupić
uwagę na sobie. Wynikiem jest szukanie akceptacji u innych i oczekiwanie od ludzi, że to oni będą się
nami opiekować. Zadbaj najpierw o
siebie – to kolejny istotny fundament
poczucia własnej wartości. Dopiero
potem zajmij się innymi. Dobra relacja z samym sobą da Ci moc radzenia sobie z problemami innych.
6. Przestań marnować swój czas na
rzeczy, które nie mają znaczenia.
Czy rzeczy, które robisz na co dzień,
zarówno w pracy jak i po niej, są dla
Ciebie ważne? Jeśli nie, zrezygnuj z
nich. Pula czasu, którą masz do wykorzystania na tej planecie, jest ograniczona, zacznij więc prawdziwie
CENIĆ każdą minutę Twojego dnia.
Nie wychodź z założenia, że teraz się
przyłożysz do pracy po to, aby kiedyś
mieć w życiu więcej luzu i wolnego
czasu. Tak się nie stanie, bo Twoje
życie trwa już tu i teraz. Jeśli nie potrafisz go docenić dzisiaj, dlaczego
miałbyś zakładać, że w przyszłości to
się samo zmieni? Powtórzę – Twoje
życie trwa TERAZ. Określ, co jest
dla Ciebie ważne i nie pozwól sobie
tracić czasu na mało istotne rzeczy.

Źródło: www.ohme.pl
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7. Przestań obwiniać innych (i siebie) za swoje
problemy.
Przerzucanie odpowiedzialności na zewnątrz jest
bardzo wygodne, ale jednocześnie stanowi bardzo
zdradliwą pułapkę. Gdy nie
masz odpowiedzialności,
nie masz kontroli. A gdy nie
masz kontroli, będziesz bezradny i będziesz oczekiwał,
że inni się zmienią lub rozwiążą Twoje problemy. Jeśli
coś jest dla Ciebie problemem, to dlatego, że TY to
tak postrzegasz. Nie jest to
niczyja wina, nawet nie jest
to Twoja wina – zaakceptuj
to jako aktualny stan rzeczy
i weź odpowiedzialność za
to, co się dzieje. Odzyskaj
kontrolę i zastanów się, co
TY możesz zrobić, aby to zmienić.

10. Przestań mówić do
siebie nieprzyjemnych
rzeczy.
Wsłuchaj się w swój wewnętrzny dialog i sprawdź,
co do siebie mówisz na co
dzień. Czy są to pozytywne,
wspierające i motywujące
słowa? Czy raczej krytyczne, karcące i nieprzyjemne? Okazuje się, że bardzo
często największym ograniczeniem dla ludzi są…
oni sami. Zmień swoje
dialogi, stosując kilka skutecznych technik. Ponadto
niech Twój wewnętrzny
krytyk stanie się Twoim
wewnętrznym przyjacielem. Aby polepszyć relację
z samym sobą, możesz zaŹródło: www.dreamstime.com cząć ją od nowa. Zacznij od
przywitania się z szerokim
nie stanie się dla Ciebie źródłem uśmiechem na twarzy i propozycją
większej radości życiowej i nieskrę- spędzenia wspólnego, przyjemnego
8. Przestań udowadniać innym powanego rozwoju.
i radosnego dnia!
swoją wartość.
Już sama potrzeba udowadniania
innym, że jesteś wartościowym
człowiekiem, świadczy o tym, że
sam wcale nie jesteś o tym przekonany. Nie marnuj swojej energii na
pokazowe zachowania, gdy możesz
skierować tą samą energię do swojego wnętrza. To pozwoli Ci skupić się
na budowaniu wewnętrznej relacji z
samym sobą i zbudowaniu silnego
przekonania o własnej wartości. A
wtedy znika potrzeba pokazywania
innym, że jesteś zabawny, towarzyski
i pewny siebie.
9. Przestań spędzać czas z ludźmi, z
którymi nie chcesz spędzać czasu.
Możliwe, że są w Twoim bliskim
otoczeniu ludzie, którzy w jakiś sposób hamują Twój rozwój lub tłumią
Twoje pozytywne podejście do życia.
Nie utrzymuj z nimi relacji tylko dlatego, że los Was ze sobą splótł, jesteś
przyzwyczajony i głupio Ci rezygnować z tej znajomości. Zamiast tego
przebywaj z ludźmi, którzy pomagają
Ci być tym, kim jesteś, gdy czujesz
się najlepiej. Nawiązanie nowych,
zdrowszych relacji wcale nie musi
być czasochłonne, a prawdopodob-

Źródło: www.dreamstime.com

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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Miłość – to skomplikowane?
Początek miłości – jak to się wszystko zaczęło?
Miłość i jej rozmaite przejawy obecne są w kulturze i życiu społecznym
od początku istnienia człowieka.
Miłość była, jest i będzie inspiracją
dla wielu twórców. Poeci, prozaicy,
muzycy, rzeźbiarze, filozofowie, ale
także naukowcy wielu dziedzin do
dziś starają się uchwycić istotę miłości. Jest ona bez wątpienia jednym z
najsilniejszych bodźców, dzięki którym człowiek podejmuje działania.
To właśnie miłości zawdzięczamy
powstanie wielu wspaniałych dzieł.
Nie można też zapominać o jej destrukcyjnej roli w dziejach ludzkości
– upadali przez nią wielcy władcy,
wybuchały wojny. Współczesne społeczeństwo uważa, że warto uczyć się
tylko tych rzeczy, za pomocą których
można zdobyć prestiż czy pieniądze
i że miłość, która przynosi korzyści
„jedynie” duszy jest bezużyteczna i
nie warto na nią poświęcać energii.
Tak czy inaczej, wielka rola miłości
w dziejach człowieka skłania do refleksji nad nią.

to nie tylko sprawa silnego uczucia, ale również decyzja, obietnica
dawanie drugiemu człowiekowi tego, co buduje i wzmacnia? Wygląda
na to, że Andrzej Sapkowski może
mieć trochę racji, pisząc: „O miłości
wiemy niewiele. Z miłością jest jak
z gruszką. Gruszka jest słodka i ma
kształt. Spróbuj zdefiniować kształt
gruszki”.

Jaka jest etymologia słowa „miłość”?
Rzeczownik „miłość” poświadczony
w tekstach z XIV i XV wieku miał
znaczenie „litość”, „miłosierdzie”,
które równolegle występowało do
sensu „łaskawość”, „łaska”, „przychylność” (XIV-XVI wiek). Stąd też
wzięły się w polszczyźnie zwroty
grzecznościowe, które z czasem
przekształciły się (na wskutek procesów fonetycznych) w formy krótsze,
np. Miłość --> Mość; Wasza Miłość.
Już w pierwszej połowie XV wieku
pojawiło się inne znaczenie słowa
„miłość” – o szerokim sensie łacińskim – amor, czyli właśnie dzisiejsza
„miłość”. Wyraz „miłość” pochodzi
Badania empiryczne na temat miło- od prasłowiańskiego słowa *mil-ost,
ści – dlaczego to takie trudne?
którego sens ogólnosłowiański to
Poszukując badań empirycznych na „litość”.
temat miłości, na potrzeby jednego
z moich wykładów, zorientowałam A jaka jest etymologa słowa „kosię, że badań tych jest niewiele. chać”?
Dlaczego? Może dlatego, że miłość to Tu chcę zacytować słowa profesora
jedno z najbardziej tajemniczych do- Jan Miodka. Profesor powiedział
świadczeń w naszym życiu i trudno kiedyś: „Kochać znaczy dotykać”.
poradzić siebie z badaniami w tym Bardzo piękna etymologia słowa,
obszarze, stosując tradycyjne podej- czyż nie? Bo chciałoby się powieścia naukowe. Nadal brak jest spój- dzieć, że kochanie to dotyk fizyczny i
nej definicji miłości. Bez względu uczuciowy. Jakby tego było mało, słona to, jak wiele o miłości wie nauka, wo „kobieta” najprawdopodobniej
trudno nawet marzyć o całkowitym pochodzi z dialektu toskańskiego i
wyczerpaniu tego tematu.
pierwotnie znaczyło tyle, co „istota
lubiąca dotykanie, przytulanie się.
Ludzie będą podejmować się próby Czyli w kobiecie etymologicznie jest
zrozumienia miłości, zastanawia- już wpisany aspekt kochania, dotyjąc się: Czym jest miłość? Dlaczego kania. I to też jest bardzo piękne. Nie
istnieje przekonanie, że to kobiety dziwi mnie więc, że w relacji kobietamają większą zdolność do miłości? -mężczyzna to ona jest zawsze uczuCzy miłość jest sztuką, której uczy- ciowo pełniejsza. Przejawia się to
my się całe życie i czy jest sensem na ogół w całkowitym oddaniu się
ludzkiego istnienia? A może miłość małżeństwu, macierzyństwu, jak i
to uczucie, które zdarza się, jeżeli pracy zawodowej…”
mamy w życiu trochę szczęścia?
Czy silniejsze jest pragnienie, żeby Często, kiedy pytam klientów w mobyć kochanym od tego, by kochać? im gabinecie: Jakie pani/pan ma poCzy można przestać kochać lub żyć trzeby w związku? Czego pani/pan
bez miłości? A może miłość sama w potrzebuje, aby czuć się kochaną/
sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki kochanym?, i wtedy pacjenci nagle
miłości możemy „pojąć wszystko”? uświadamiają sobie, że znają odpoCzy miłość to działanie feromonów? wiedzi na te pytania. Często jednak
Czy miłość jest jedynie biologicz- nie potrafią tego nazwać. Potrzebują
nym skutkiem pracy neuronów w czasu, aby się sobie przyjrzeć. Bywa,
naszych mózgach? A może miłość że niechętnie pracują w tym obsza-

rze. Boją się, że coś odkryją. A co,
jeśli jest coś, czego od lat im brakuje? Jak wtedy o to poprosić? I co
zrobić, jeśli nie będzie szansy, aby to
zrealizować?
Rozmowa między partnerami nad
potrzebami związanymi z miłością
może się okazać lekarstwem dla
związku. Często pary, te z długim stażem także, dowiadują się o sobie czegoś nowego. Zdarza się nierzadko,
że jest to możliwe do zrealizowania
i trudny związek nabiera lekkości.
Warto podjąć refleksję weryfikującą swoje zachowania, zadać sobie
pytania: Jak to, co robię wpływa na
jakość moich relacji z partnerem?
Czy to, co robię przybliża mnie do
tego, czego chcę czy też oddala?
Myślę, że moją wypowiedź doskonale uzupełnią słowa Konstantego
Gałczyńskiego: „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć
tę miłość w ręce i przenieść ją przez
całe życie”.
Czy miłość można podzielić na części i przyjrzeć się każdej z nich?
Według jednego z najsłynniejszych
polskich psychologów – Bogdana
Wojciszke – podzielenie miłości na
części jest możliwe. Wojciszke uważa, że miłość to stan, który składa się
z trzech składników. Występują one
w zależności od przeżywanej fazy
rozwoju związku. Pierwszym składnikiem jest intymność, drugim – namiętność, a trzecim, ostatnim – zaangażowanie w utrzymanie związku.
Intymność to budowanie relacji
dwojga osób poprzez wspólne dbanie o siebie, wzajemny szacunek, zrozumienie, wsparcie itp. Namiętność
jest tykającą bombą emocji. Emocji
zarówno pozytywnych (zachwyt, tkliwość, pożądanie, radość), jak i negatywnych (ból, niepokój, zazdrość).
Zaangażowanie natomiast to myśli,
decyzje, uczucia, ciągła walka o trwałość związku, mimo pojawiających
się co jakiś czas problemów, przeszkód.
Zaangażowanie – najważniejszy
składnik miłości?
Zaangażowanie można poznać po
tym, że potrafimy wymienić już nie
tylko zalety, ale również wady naszego partnera/partnerki. W fazie tej
dominuje kult „rozumu” oraz świadomej, racjonalnej kontroli dwojga
kochających się osób. Jest to broń
obosieczna, która z jednej strony
może jako jedyny składnik utrzymać
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związek, lecz z drugiej strony może w każdej chwili
doprowadzić do odcięcia
się od drugiej osoby poprzez racjonalne uświadomienie sobie, że przyszłość
danego związku nie ma już
sensu. W dojrzałym związku to właśnie zaangażowanie jest najbardziej stałym
składnikiem podtrzymującym związek. Jest to inwestycja, z której wycofanie
oznacza porażkę. Kolejną
rzeczą, która podtrzymuje
zaangażowanie jest bilans
zysków i strat, jakie ponoszą obie osoby zaangażowane w dany związek.
Zaangażowanie wzrasta stopniowo centracji. Nieświadoma kompetenwraz z trwaniem związku.
cja to etap, który poprzedza na tyle
długa praktyka w wykorzystywaniu
Jakie są rodzaje miłości?
danej umiejętności, że ta staje się
Erich Fromm wyróżnił miłość bra- wręcz częścią osobowości człowieka
terską, matczyną, miłość do samego albo odruchem i można z niej łatwo
siebie, miłość Boga i miłość erotycz- korzystać. W efekcie dana umiejętną. Przez tę ostatnią rozumiał miłość ność może być wykorzystywana jedopartą na zespoleniu z drugim czło- nocześnie z innymi. Na tym etapie
wiekiem jako nie tylko uczucie, lecz ponadto możesz uczyć innych, kotakże decyzję, obietnicę. Na miłość rzystając z własnych doświadczeń.
erotyczną składa się zakochanie i
czynnik świadomy, a więc decyzja, Czego wymaga od nas proces uczeby być z drugą osobą, poświęcać jej nia się sztuki jaką jest miłość?
swoją uwagę i troskę.
Proces uczenia się miłości wymaga
od nas przede wszystkim dyscypliny.
Istnieje też przekonanie, że miłość W niczym nie osiągniemy dobrych
jest sztuką, której, jak każdej innej wyników, jeżeli nie będziemy wykosztuki, można się nauczyć. Jeżeli nywać tego w sposób zdyscyplinotak jest, co należy zrobić, aby opa- wany. Tylko takie działanie może
nować tę sztukę? Pomocne w tym uczynić z nas mistrzów danej sztuki.
zagadnieniu są definicje kompeten- Kolejnymi elementami niezbędnymi
cji – nieświadomej kompetencji oraz do opanowania sztuki, jaką jest miświadomej kompetencji.
łość, jest koncentracja, cierpliwość i
zaangażowanie się w pracę nad nią.
Czym jest nieświadoma kompetencja, a czym świadoma kompeten- Człowiek pojmuje świat umysłowo
cja?
i emocjonalnie. Chociaż wydawać
Proces nauki każdej nowej umie- by się mogło, że miłość i rozum są
jętności można podzielić na kilka dwiema różnymi formami poznaetapów. Nie inaczej jest z miłością. wania świata, to żadna nie może
Nieświadoma niekompetencja – w istnieć bez drugiej. Paradoksalnie,
tej fazie nie rozumiemy lub nie wie- wszystkie odkrycia, procesy naukomy, jak coś zrobić i nie potrafimy roz- we doprowadzają do wniosku że
poznać swoich braków. Świadoma „uczucie jest pierwsze”. Nasz racjoniekompetencja – na tym etapie nalizm, który nauka tak sobie bardzo
nie umiemy i nie potrafimy czegoś ceniła od mozrobić, jednakże jesteśmy świadomi mentu powstaowego braku oraz zdajemy sobie nia, budowany
sprawę z wartości poznania nowej jest na emocji
zdolności, przyswojenia nowej wie- i nie może bez
dzy. Warto pamiętać, że popełnianie niej istnieć.
błędów na tym etapie jest natural- Jak twierdzi
nym elementem procesu nauczania. Damasio – poznanie zależy
Świadoma kompetencja jest wtedy, od emocji. Jego
kiedy rozumiesz pewne procesy zdaniem racjooraz potrafisz korzystać z nabytych nalna część
umiejętności. Jednak wykorzystanie mózgu nie dziaumiejętności i wiedzy wymaga kon- ła samodziel-
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nie, ale w tym samym czasie, co podstawowe partie
regulacyjne i emocjonalne
mózgu. Jak widać, niby
wszystko funkcjonuje oddzielnie, a jednak jest ze
sobą połączone.
Czym więc jest miłość?
Miłość jest doznaniem
osobistym, które każdy
może przeżyć tylko sam w
sobie i dla siebie. Uważam
jednak, że obowiązkiem
każdego człowieka jest
podjęcie próby zrozumienia miłości. Ludzkość
powinna tworzyć miłość,
uczyć się jej i przekazywać
ją następnym pokoleniom. W przeciwnym razie świat może pogrążyć
się we wrogości i podejrzliwości.
Życzę Państwu dużo pytań o miłość,
a wokół Was ludzi którzy potrafią kochać. Moim zdaniem najważniejsze
jest, aby człowiek dawał drugiemu
człowiekowi to, co jest cenniejsze od
rzeczy materialnych: swoją radość,
swoje zainteresowanie, swoją wiedzę, swoje zrozumienie, swój smutek
i swoją wdzięczność. To wszystko to
to, co jest żywe w człowieku, co wzbogaca drugiego człowieka, wzmaga
jego poczucie istnienia i nadaje sens
życiu. Myślę, że każdy człowiek jest
zdolny do miłości, choć realizacja tej
zdolności jest jednym z najtrudniejszych dokonań w życiu człowieka.
Chociaż „przedmioty” miłości różnią
się między sobą, a także odmienna
jest ich intensywność, to są pewne
podstawowe elementy charakterystyczne dla wszystkich form miłości. Należą do nich: troska, odpowiedzialność, szacunek i wiedza
o drugim człowieku. Miłość to nie
bierna postawa obserwatora życia
ukochanej osoby, ale trud i odpowiedzialność za jej rozwój. Wydaje
się, że Erich Fromm słusznie widział
w niej fundament ludzkiego życia.
Dorzucajmy więc do miłosnego ogniska drewna, aby nie wygasło, nie
zobojętniało.
Maria Monika Młodzianowska,
psycholog kliniczny, pedagog, coach rodzicielski, terapeutka pracująca w nurcie
Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach - Solution
Focused Brief Therapy (ukończony I i II stopień ), trenerka
metody KIDS’ SKILLS oraz
porozumienia bez przemocy
(NVC)

42

Antwerpia po polsku

listopad 2017

Czy alkoholizm musi być
przekleństwem?
Cześć 1. „BESTIA” (Odcinek 3)
1.2.1 O fazach rozwoju alkoholi- film. Znakiem istnienia Bestii, jeszzmu, czyli o tym, jak wzrasta i doj- cze słabej i bardzo nieporadnej są
rzewa Bestia
pierwsze koszty emocjonalne, które
przeżywa człowiek następnego dnia
Tak więc człowiek skłonny jest po palimpseście*. Jakoś głupio mu,
powtarzać picie alkoholu, a przy kiedy nie może przypomnieć sobie
zaistnieniu tzw. czynników predys- godziny lub dwóch z wczorajszej
ponujących do uzależnienia łatwo imprezy. Współbiesiadnicy śmieją
przechodzi z fazy picia towarzy- się serdecznie i wyliczają mu koskiego do fazy ostrzegawczej cho- lejne zdarzenia, a także dziwią się,
roby alkoholowej. Jest to czas, kiedy że on ich nie pamięta. Im bardziej
możemy już mówić o tym, że działa dociekają, tym bardziej on czuje się
w nim pierwszy psychologiczny me- zawstydzony, myśli sobie: „Co się
chanizm uzależnienia – system nało- dzieje? Jak to jest możliwe, że nie
gowego regulowania uczuć. Jeszcze pamiętam tego?! Naprawdę nie panieporadnie, jeszcze nie za każdym miętam”. Używając obranej w tym
razem, kiedy coś złego się dzieje i opracowaniu symboliki, można z poczłowiek przeżywa trudne emocje, wodzeniem powiedzieć, że maleńka
sięga się po alkohol. Jeszcze przez ja- Bestia dała o sobie znać – człowiek
kiś czas człowiek odwołuje się do in- cierpi z powodu wczorajszego picia.
nych sposobów regulowania emocji. Jakby nie patrzeć, zakłopotanie i
Raz, odczuwając smutek i żal, prosi o wstyd należą do kategorii uczuć
rozmowę swojego przyjaciela, dzięki niemiłych.
czemu osiąga spokój i wyciszenie.
...
Innym razem kieruje się zasadą: „na
smutki napijemy się wódki”, i pije, Bestia rozpoczyna swoje dzieło, któdoświadczając uspokojenia. Raz tak, rym jest zniszczenie człowieka.
a raz tak, byleby tylko złapać równo...
wagę w emocjach! Równowaga jest
istotna. Tylko wtedy, gdy nie jeste- W tym momencie, zanim przejdę daśmy przeciążeni złością, smutkiem, lej, pokuszę się o wyszczególnienie
żalem, zmęczeniem, możemy mieć i analizę symptomów charakteryjasne myśli. Kiedy mamy tzw. dobry stycznych dla fazy ostrzegawczej
nastrój, to po prostu chce nam się (wstępnej) choroby alkoholowej. Do
myśleć, a pomysły chętnie do nas wspomnianych symptomów należą:
przychodzą. Pojawia się nie wiadomo skąd energia do działania, poru- 1. Subiektywne odczucie przyjemsza nasze kończyny i całe ciało, us- ności z powodu napicia się alkoholu
ta zaczynają się uśmiechać, a serce oraz ochota na napicie się. Rozwija
rośnie!
się uzależnienie psychiczne.
...
Pojawia się subiektywne przekonaTak oto rodzi się Bestia. Zaznacza nie o tym, że „alkohol dobrze mi
się dopiero maleńką plamką, ja- robi” (na stres, na zmęczenie, na
kimś znaczkiem, który reaguje, gdy nudę, na relacje z ludźmi, na sen
człowiek przeżyje pierwszy urwany itp.), a kiedy mam dobry nastrój, to

z powodzeniem mogę go sobie polepszyć i otrzymuję to, czego chcę!
Niech żyje winko, piwko, „drinaś”!
Jak cudnie jest sobie odreagować
(dziewczynkę się pozna, piwko się
wypije, dobrze się zabawi, a i wrogowi się wygarnie!). To, co istotne w tej
fazie, to fakt budowania sobie bardzo
atrakcyjnego – to nic, że iluzorycznego – wizerunku własnej osoby i
swoich możliwości, a także bagatelizowanie i niedostrzeganie niedoskonałości. Będąc pod wpływem alkoholu, zwykły człowiek czuje się jak
Komandos, Superman, Casanova,
Lalka Barbie, Królowa Śniegu lub
Szefowa Koncernu Naftowego.
Bardzo atrakcyjna jest dla niego
możliwość „przechodzenia” do tego
ulubionego stanu i tej atrakcyjnej postaci, w którą się wciela, wystarczy
tylko znowu się napić. Są to jeszcze
niemrawe, ale już zaczątki drugiego
z psychologicznych mechanizmów
uzależnienia: Systemu Rozdwajania
JA, czyli systemu dumy i kontroli.
Przejawia się on w myśleniu: „Co
tam, radzę sobie, jest OK, jakiś problem? Nie ma problemu! Jestem silny, mądry, inteligentny, nie ma dla
mnie sprawy nie do załatwienia!”.
Na początku człowiek odróżnia iluzję, czyli te odczucia i wyobrażenia,
które należy przypisać stanowi nietrzeźwości i działaniu alkoholu, od
tego, co jest prawdą. Z czasem jednak ten realizm zamazuje się i pozostaje jedynie pragnienie przejścia
znowu na „drugą stronę”. Myślenie
iluzoryczne o mocy i sprawczości będzie dalej wspierane oraz wzmacniane przez kolejny, trzeci już mechanizm uzależnienia – System Iluzji i
Zaprzeczeń. Mechanizmy omówię
w kolejnym, poświęconym im podrozdziale.
2. Szukanie okazji do picia. Zaczyna
budować się „solidarność pijacka”
(pójdę do tych równych, dziś ty mnie,
jutro ja tobie itp.), czyli rodzaj więzi
społecznej, której specyfika dotyczy utrzymywania z innymi ludźmi
wspólnego frontu na rzecz picia alkoholu. Człowiek może np. wpaść na
pomysł, że warto by przejrzeć kalendarz i zobaczyć, kto też dziś obchodzi
imieniny, a następnie znaleźć wśród
swoich znajomych Kazimierza,
Zdzisława, czy też Krystynę. Teraz
pozostaje już tylko zadzwonić i zło-
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żyć solenizantowi serdeczne życzenia i powiedzieć, że akurat jest się
tuż pod jego domem. Można też
przypomnieć koledze (koleżance) o
jakiejś wyrządzonej kiedyś przysłudze, albo zaprosić na piwo, wiedząc,
że się ma w kieszeni dokładnie na
dwa piwa, ale zawsze przecież można
ratować się, wypowiadając z uśmiechem szelmowskim słowa: „Dobre
moje, dobre twoje”.
3. Planowanie picia. Człowiek wypełnia swoje życiowe zadania: jest pracownikiem lub studentem, synem,
córką, mężem, żoną, przyjacielem
itp., pochłania to jego cały tydzień,
nie ma więc możliwości, żeby spotykać się towarzysko i pić alkohol.
Ale od czego jest weekend? Tak! W
tygodniu – nie, ale za to w piątek po
południu lub w sobotę już od rana
można zorganizować grilla, pójść do
kogoś na imieniny, czy też pojechać
na ryby. Można wybrać się na działkę w celu popracowania i odreagowania całego tygodnia przy odrobinie wódeczki. Planowanie picia jest
przejawem koncentrowania się w
życiu wokół picia, wzrostu tolerancji na alkohol, a także pokazuje, jak
człowiek już mocno emocjonalnie
jest związany z alkoholem (a ściślej
mówiąc: z pozytywnymi efektami picia alkoholu).

4. Inicjowanie kolejek, poganianie innych do picia (chluśniem, bo
uśniem, za tych, co na morzu, nie
blokuj szkła, zdrowie pięknej gospodyni po raz pierwszy, drugi, oraz
nieustające zdrowie naszej kochanej
gospodyni, bo przejdzie szkłem itp.).
Wzrastająca tolerancja na alkohol
powoduje, że człowiek, nie chcąc
narazić się na przykre komentarze,
„dopija” ukradkiem, wychodząc do
kuchni w celu np. podgrzania bigosu czy dokrojenia wędlinki. Z czasem będzie przynosił dodatkowo,
na wszelki wypadek, swój alkohol,
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żeby mieć „w razie czego”. Trwa
koncentracja na alkoholu, wzrasta
tolerancja, wzmacnia się nałogowe
regulowanie uczuć.
5. Bycie „duszą towarzystwa”
– Wodzirejem, Disc-Jockeyem,
Ekspertem, a po imprezie tym, który odprowadza do domu, wsadza do
taksówki, którą zamówi, pamiętając
numer telefonu lub miejsce, w którym należy go poszukać. Komentuje
upojenie alkoholowe kolegów, mówiąc: „cienkie Bolki, żebym ja was
musiał/ła targać do domu?!”, śmiejąc się przy tym serdecznie i całą gębą, czasami wyśmiewając, mówiąc:
„rzygaliście jak koty” itp.
Wyższa tolerancja stawia człowieka w poczuciu bezpieczeństwa,
dominuje myślenie, że jeżeli ktoś
ma już jakiś problem z alkoholem,
to właśnie ci, którzy wcześniej się
upili, a już na pewno nie on, który
mógłby jeszcze coś wypić. Nic bardziej mylnego! Pamiętam z moich
doświadczeń pracy w toruńskiej
Izbie Wytrzeźwień dwóch młodych,
19-letnich chłopaków. Rozmawiałam
z nimi, kiedy byli już „wyzerowani” i
gotowi do wyjścia do domu. To maturzyści, poszli na imprezę po zdanych
egzaminach, bawili się w pubie, pili, śmiali się, tańczyli. Ok. 2 w nocy
zaczęli się rozchodzić, ale dwóch z
nich nie miało najmniejszego zamiaru zakończyć zabawy! Chcieli jeszcze
pić i bawić się, mieli zdecydowanie
mocniejsze głowy od pozostałych.
Zatroszczyli się o kolegów i koleżanki, odwożąc taksówkami do domu, a
sami poszli do innego pubu pić dalej. Po wyjściu na ulicę zachowywali
się głośno, byli wulgarni, zaczepni.
Lekceważyli pouczenia strażników
miejskich, w końcu obrzucili ich
obelgami. Zostali przewiezieni do
Izby Wytrzeźwień.
Obaj pochodzili z rodzin alkoholowych, obaj byli przekonani, że nigdy,
przenigdy nie powtórzą zachowań
swoich ojców i obaj nie mieli zielonego pojęcia o tym, że to, co się
wydarzyło, jest czerwonym światłem,
ostrzeżeniem. Tym bardziej, że pojawiły się dodatkowo palimpsesty.
Młodzi mężczyźni byli przekonani,
że jeżeli ktoś miałby mieć jakikolwiek problem z alkoholem, to ich
koledzy, którzy popadali w połowie
imprezy, ale na pewno nie oni!
Pierwsze palimpsesty (urwane filmy, luki pamięciowe) związane są
również z rosnącą tolerancją na alkohol i to one są silnym sygnałem
ostrzegawczym, bo to dzięki nim

człowiek konfrontuje się z piciem poprzez doznanie kosztów emocjonalnych w postaci zakłopotania, wstydu,
a może nawet i wyrzutów sumienia.
Myśli sobie: „Jak ja mogłem/am dopuścić do takiej sytuacji, żeby nie pamiętać? Ja!? Wstyd uderza silnie w
strukturę JA i konfrontuje. Poczucie
winy odzywa się jako wewnętrzny,
surowy krytyk, mówiący: „Zrobiłeś
to! I to nie było fajne!”. Jest to moment, który może stanowić swoisty
punkt zwrotny. Bardzo często tak
właśnie się dzieje. Człowiek skonfrontowany wyciąga z tego wnioski
i wtedy można powiedzieć, jest w
porządku. Nie wiem ostatecznie, jak
funkcjonują dziś wspomniani chłopcy, ale z całą pewnością byli zaskoczeni i zdumieni faktami, którymi
ich nakarmiłam podczas rozmowy.
Jeden z nich był bardzo przejęty, zawstydzony tym, że nie pamięta, jak
trafił do Izby Wytrzeźwień. A drugi?
W moim odczuciu był już o krok dalej od pierwszego, jako że wyraźnie
słyszałam, jak włączał się u niego
system iluzji, mówił, prześmiewając sytuację, że młodość ma swoje
prawa, że bez przesady i że wszystko
jest OK. A nie było. Cdn.
* Palimpsesty alkoholowe, inaczej
luki pamięciowe, są to charakterystyczne objawy niepamięci wstecznej, niepołączone z utratą przytomności. Palimpsesty pojawiają się u
osób z zespołem zależności alkoholowej wówczas, gdy nie było ostrego
zatrucia alkoholem, a jedynie płytkie
upicie się. Gdy objaw ten występuje
regularnie jest dowodem systematycznego nadużywania alkoholu.
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Sokoterapia
Dieta, w której brakuje owoców
i warzyw, powoduje choroby cywilizacyjne, zwłaszcza choroby
serca, cukrzycę oraz nowotwory.
Podstawą prawidłowego odżywiania jest spożywanie co najmniej
pięciu porcji owoców i warzyw
dziennie, aby skutecznie przeciwdziałać grożącym nam chorobom
i zachować dobry stan zdrowia.
Może warto zainteresować się sokoterapią?

zregenerujemy i przywrócimy organizmowi stan równowagi. Picie surowych soków z warzyw i owoców jest
najpewniejszą, najskuteczniejszą, a
także najszybciej działająca metodą
odżywiania organizmu”.

Co zawierają warzywno-owocowe soki? Witaminy, cukry, wapń, tłuszcze,
aminokwasy, błonnik, potas, krzem,
barwniki, mikro- makroelementy,
świeże enzymy i wodę w której rozpuszczone są minerały w formie
jonowej, a więc najłatwiej przyswaSoki są najważniejsze
jalnej dla organizmu. W niektórych
Dlaczego? Dlatego, że na przyswo- warzywach i owocach znajdują się
jenie soku nasz organizm potrze- substancje potrzebne do odbudowy
buje zaledwie od 10 do 15 minut. ważnych gruczołów: tarczycy, pro-

Co to jest sokoterapia?
Głównym założeniem sokoterapii jest dostarczenie organizmowi
jak największej ilości składników
obecnych w warzywach i owocach
w najbardziej przyswajalnej formie.
To naturalna metoda wspomagania,
leczenia i oczyszczania organizmu.
Jest idealnym uzupełnieniem diety.
Za jej twórcę uważa się brytyjskiego biznesmena i naukowca doktora Normana W. Walkera, który zaprojektował prototyp pierwszej na
świecie wyciskarki. Na początku
XX wieku Norman zainteresował
się zdrowym żywieniem i doszedł do
wniosku, że najlepszym lekarstwem
przywracającym organizmowi równowagę są świeże soki warzywno-owocowe.
Dr Norman W. Walker, który w zdrowiu przeżył 100 lat, twierdził: „(…) nie
ma na świecie takiej pigułki, która
mogłaby dostarczyć niezbędnego pożywienia naszej krwi. Leki są w tym
przypadku rodzajem protezy. Świeże
i odpowiednio wyciśnięte SOKI, stanowią najlepszy, żywy pokarm, jaki
możemy dostarczyć naszemu organizmowi. Dzięki sokom szybciej się

Źródło: www.insomnia.com.pl

Źródło: www.kobieta.pl

Natomiast trawienie owoców, warzyw i innych stałych pokarmów
trwa od 3 do 4 godzin. Poranna
szklanka soku dostarczy nam więcej
życiowej energii niż całe mnóstwo
kanapek.
Pijąc soki, łatwiej jest dać organizmowi odpowiednią ilość warzyw i owoców: 3-4 szklanki
soku to odpowiednik ok. 2 – 2,5 kg surowych produktów.
Niemożliwe jest zjedzenie takiej ilości
surowych roślin, bo
nasza wątroba musiałaby wykonać
ogromną pracę.
Dlatego najskuteczniejszym sposobem na dostarczenie organizmowi
niezbędnych i jakże zdrowych pierwiastków, na
oczyszczenie organizmu i regenerację komórek jest
wypijanie soków.

staty, jajników, jąder czy przysadki
mózgowej.
Terapia sokowa oczyszcza z toksyn
płuca, wątrobę, nerki oraz skórę,
wypłukuje z naszego organizmu
martwe komórki, rozpuszcza nagromadzone w nim sole, odciąża układ
trawienny. Przyspiesza spalanie i wydalanie. Spowalnia proces starzenia
i chroni przed chorobami. W efekcie
nasz system trawienny działa dużo
sprawniej, odporność wzrasta, mamy więcej sił witalnych i energii, i
czujemy się dobrze.
Specjaliści od sokoterapii zalecają,
aby profilaktycznie wypijać od 500
do 700 ml soków dziennie, co pozwoli nam na utrzymanie organizmu w
doskonałej kondycji i zapewni dobre
samopoczucie. Jeżeli jednak soki warzywno-owocowe mają działać leczniczo, ich dzienna dawka powinna
wzrosnąć od 2 do 4 litrów. Należy
jednak pamiętać, ze nasza dieta nie
może składać się z samych soków,
powinny one stanowić jej uzupełnienie.

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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Jakich warzyw i owoców używać?
Główną rolę w sokoterapii odgrywają warzywa. Wśród nich znajdują się
typowo polskie, szczególnie korzeniowe, warzywa liściaste, np. natka
pietruszki, liście pokrzywy, czy zioła.
O tym, jaki wpływ na zdrowie będzie
wywierał sok, decyduje jego skład.
Warzywa i owoce przeznaczone na
soki powinny pochodzić z upraw
ekologicznych, ponieważ do takich
upraw nie używa się szkodliwych
pestycydów i innych środków ochrony roślin. Soki można wyciskać też
ze świeżych ziół, korzeni przyprawowych, traw i młodych zbóż.

Zasady skutecznej sokoterapii
•Produktów do sporządzenia soków
nie obiera się ze skórki tylko dokładnie myje, jeśli trzeba to za pomocą
szczoteczki. Należy usunąć wszelkie zielone przebarwienia na warzywach. W tych częściach warzyw
znajdują się duże ilości solaniny
szkodliwej dla organizmu.
•W owocach cytrusowych należy
usunąć jedynie zewnętrzną, zabarwioną na pomarańczowo lub żółto
skórkę. Pozostawić biały miąższ, w
którym znajduje się prowitamina C
zwiększająca przyswajalność samej
witaminy C.
•Soki trzeba wyciskać bezpośrednio
Soki możemy wytwarzać praktycz- przed spożyciem. Nie wolno robić
nie ze wszystkich warzyw i owo- soków na zapas, gdyż już po kilku
ców. Szczególnie polecane są:
godzinach (nawet podczas przecho•burak: wpływa pozytywnie na układ krążenia,
podnosi poziom czerwonych krwinek;
•marchew: podnosi odporność, oczyszcza, dobrze wpływa na cerę, zęby
i paznokcie;
•kapusta: likwiduje wrzody żołądka, dwunastnicy,
jest skuteczna w chorobie
cukrzycowej i miażdżycy;
•winogrona: działają
orzeźwiająco, pobudzająco i przeczyszczająco.
•poza tym seler, pomidor,
papryka, arbuz, cytryna.
Niezwykłe właściwości
mają soki z zielonych
warzyw obfitujących w
chlorofil, który między
Źródło: www.akity-inu.pl
innymi:
• pomaga oczyścić wątrobę, łagodzi stany zapalne w niektó- wywania ich w lodówce) tracą one
rych postaciach zapalenia wątroby i swoje cenne wartości odżywcze.
unieszkodliwia toksyny,
•Soki należy pić 10 do 15 min.
• łagodzi objawy wywołane przez przed posiłkiem, wtedy są najlepiej
wrzody układu pokarmowego,
i najszybciej przyswajane przez or• łagodzi nadmiar cukru we krwi,
ganizm.
• przynosi ulgę w bólach gardła,
•Pić powoli małymi łyczkami prze• zwiększa krzepliwość krwi w przy- trzymując chwilę w ustach w celu
padku hemofilii,
wymieszania ze śliną.
• łagodzi objawy astmy,
•Początkowo należy pić jedną
• wzmacnia układ naczyniowy,
szklankę soku dziennie i zwiększać
• uśmierza bóle wywołane stanami dawkę w miarę potrzeb o 200 ml
zapalnymi.
dziennie.
•W celach profilaktyki
Nie powinno się pić gotowych soków zdrowotnej powinno
dostępnych w sklepach, ponieważ są się pić soki mieszane z
one pozbawione czynnych substan- odpowiednich warzyw
cji odżywczych i zwierają substancje i owoców, sporządzone
chemiczne. Soki pasteryzowane czy według własnych uposterylizowane nie mają żadnej war- dobań smakowych.
tości. W procesie przetwórczym, •Soki muszą być wywskutek ogrzewania, naświetlania, ciskane przy pomocy
dodawania środków chemicznych, wolnoobrotowej wycitracą swoją siłę życiową (przyp. dr skarki mechanicznej
Walker).
lub ręcznej. W ten spo-
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sób uzyskuje się najwięcej witamin,
enzymów, soli mineralnych, i mikromakroelementów. Nie powinno się
do tego celu używać sokowirówki.
Wyciskarka, chociaż działa wolniej
niż sokowirówka, posiada zasadnicza zaletę: sok z wyciskarki nie ulega
utlenieniu. W porównaniu z sokowirówką, wyciskarka pozwala uzyskać
aż do 30% więcej soku.
•Nie wolno używać wyciskarki ze
stali nierdzewnej, a także wszelkich urządzeń kuchennych z plastikowych części, które wchodząc w
kontakt z soko- pożywieniem mogą
emitować szkodliwe substancje toksyczne.
Ważne
Jeżeli ktoś podjął decyzję o stosowaniu kuracji mieszankami soków, powinna trwać
ona minimum 30 dni przez
maksymalnie 3 miesiące.
Najlepiej przeprowadzać ją
2-3 razy w roku. W trakcie kuracji należy pić każdego dnia
co najmniej 0,6 l mieszanek
soków. Można więcej, nawet
do 1,5 litra dziennie przy silnym schorzeniu. Kuracje stosuje się w celu wspomagania
leczenia.
Przedawkowanie soków nie
jest możliwe, gdyż organizm
człowieka nie wchłonie
więcej składników w postaci naturalnej niż potrzeba.
Nadmiar wydali.
Na różne dolegliwości
•Reumatyzm, bóle w kościach i mięśniach, obrzęki
kończyn: sok z marchwi (160 ml),
ogórków (40 ml) i zielonej papryki
(40 ml).
•Choroby skóry, egzemy, wypryski, pryszcze, zapalenie oczu, kruche paznokcie: sok z marchwi (160
ml), ogórków (40 ml) i sałaty (40 ml).
•Bóle brzucha, skurcze, kolki, nadmierne wytwarzanie gazów, zaparcia, reumatyzm, anemia, niskie i
wysokie ciśnienie, migrenowe bóle
głowy: sok z marchwi (80ml) i szpinaku (160 ml).

Źródło: www.vitajuice.com.pl

Antwerpia po polsku

listopad 2017

•Zapalenie układu moczowego, przy niewydolności naczyń
krwionośnych: sok z marchwi
(160 ml) i pietruszki (80 ml).
•Wspomaganie odporności: 1
mały burak, 3 marchewki, 8 łodyg selera naciowego, 1 „kwiat”
brokułu, 2 ząbki czosnku.
•Na przeziębienie: 30 gramów
imbiru, sok z jednej wyciśniętej cytryny, szczypta pieprzu
Cayenne.
•Przeciw stresowi: 2 duże garście szpinaku, 3-4 „kwiaty” brokułu, 3-4 łodygi selera naciowego, 1 duża marchewka.
•Przeciw starzeniu się: 1 ½
szklanki wody, 1 szklanka jagód, ½
szklanki truskawek, 1 duży liść kapusty, ½ średniego buraka.
•Energetyzująco: 1 duży ogórek,
8 łodyg selera naciowego, garść
posiekanej, świeżej kapusty, garść
szpinaku, garść pietruszki, ¼ cytryny
z dokładnie umytą skórką, 1 centymetr korzenia imbiru.
•Na trawienie: ½ papai, 3 liście kapusty, 1 plaster imbiru, ¼ cytryny.
•Dla sportowców: 1 młody, zielony
kokos. Wytnij w nim dziurę i zwyczajnie włóż słomkę.
•Na bezsenność: marchew, seler,
kapusta, dynia, rzodkiewka.
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gląd skóry, uspokajający i wzmacniający system nerwowy, poprawiający pamięć i pracę mózgu,
podwyższający odporność organizmu: sok z ogórka (80 ml), czarnej
porzeczki (80 ml), jabłek (40 ml) i
grapefruitów (40 ml).
•Poprawiający życie seksualne: 2
szklanki mleka kokosowego, 2 łodygi selera naciowego, ½ banana, plasterek korzenia imbiru, ½ awokado,
2-3 listki bazylii
Leczenie sokami stało się dziś popularną metodą wspomagającą konwencjonalne terapie. Odpowiedni
•Na wysoki poziom cholesterolu: dobór składników pozwala zwalczać
seler, marchew, pietruszka, mni- różnorodne problemy zdrowotne –
szek, sok z cytryny, pasternak, lu- od zmęczenia i stresu po nowotwory.
cerna, rzeżucha, brokuły, cykoria.
•Na miażdżycę: pietruszka, cebula, Na ile kwestia mieszania i spożywamarchew, dynia, kapusta, ogórek, nia soku z większej ilości warzyw
lucerna, burak czerwony, rzeżucha, i owoców pozostaje w zgodzie z
brukselka, brokuły.
naturą, oczywiście pozostawiamy
•Oczyszczający skórę z plam i prze- Czytelnikowi a przede wszystkim
barwień: sok z marchwi (80 ml) i zie- lekarzowi. Lekarz również decydulonej papryki (160 ml).
je o wspomaganiu terapii spożywa•Oczyszczający organizm ze ślu- niem soków.
zu, sprzyjający szybkiej likwidacji
tkanki tłuszczowej: sok z pomidoAleksandra Dobiecka
rów (54ml), jabłek (108ml), dyni (54
Źródła: vitajuice.com.pl, monyrka.
ml), i cytryny (24 ml).
blogspot.be, oczymlekarze.pl, po•Utrzymujący świeżość i ładny wyradnikzdrowie.pl
Źródło: www.polki.pl
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Zimowo-jesienne akcesoria.
Stwórz idealny zestaw
na chłodne dni
W jesienno-zimowym sezonie zdecydowanie nie może zabraknąć w
naszej garderobie ciepłych i przytulnych dodatków, które nie tylko
będą chroniły nas od zimna, ale
również podkreślą nasz wyjątkowy styl.
Niewątpliwie, aby znaleźć na przykład odpowiednie nakrycie głowy,
potrzeba nie lada wyczynu. Poza tym
większość z nas twierdzi, iż w czapce wygląda dość śmiesznie, że żadne
nakrycie głowy do nas całkowicie
nie pasuje i nie podejmujemy trudu,
aby znaleźć coś odpowiedniego. A
szkoda! Każdego sezonu pojawiają
się nowe, modne fasony, które warto
choć raz przymierzyć, ponieważ możemy naprawdę miło się zaskoczyć,
a nasza głowa zimą wreszcie będzie
bardziej ciepła.

Twarz kwadratowa

Twarz pociągła

W przypadku twarzy owalnej każdy
rodzaj nakrycia głowy będzie odpowiedni oraz nie zakłóci proporcji
twarzy. Z kolei przy twarzy o kształcie trójkątnym w umiejętny sposób
możemy odwrócić uwagę od szerokiego czoła poprzez jego zakrycie np.
noszenie sportowych czapek nisko
naciągniętych do łuków brwiowych
oraz tzw. czapek uszatek lub kaszkietów.

W przypadku twarzy pociągłej ważne jest skrócenie jej długości poprzez
noszenie czapek, czapek z daszkiem,
kaszkietów, beretów, kapeluszy dość
nisko – tak jak w przypadku twarzy
trójkątnej – lub optyczne poszerzenie jej kształtu poprzez np. duże kapelusze, czapki uszatki.

Twarz owalna

O czym warto pamiętać przy wyborze odpowiedniego nakrycia głowy?
Przede wszystkim zwróćmy uwagę
na kształt naszej twarzy, to zdecyTwarz okrągła
dowanie pomoże nam wykluczyć
znaczną część dostępnych fasonów Przy twarzy kwadratowej warto
i pozwoli skoncentrować się na naj- pokusić się o kapelusze z dużym
bardziej korzystnych.
rondem lub berety, które optycznie
złagodzą ostre rysy. Natomiast kapelusze z mniejszym rondem idealnie
będą pasowały do twarzy okrągłej.
W tym przypadku należy również
pamiętać, aby nie zakrywać czoła.
Dlatego też każde nakrycie głowy
tj. czapka czy beret, powinno być
noszone wysoko tuż przy granicy z
włosami.

Twarz trójkątna

Kolejnym ważnym aspektem przy
wyborze odpowiedniego kompletu
jest również typ kolorystyczny naszej
urody. Dzięki temu możemy łatwiej
zdecydować się na odpowiednie
kolory, które podkreślą piękno naszych oczu, włosów i cery.
Z kolei sytuacja z szalikami lub rękawiczkami wygląda zupełnie inaczej.
O wiele chętniej sięgamy po tego
rodzaju dodatki podczas jesienno-zimowego sezonu, ponieważ nie
wymagają od nas tyle zachodu, co
zdobycie odpowiedniego okrycia
głowy. Dlatego też nasz styl możemy bardzo łatwo podkreślić poprzez
wyszukany materiał, wzór oraz kolor
szalika. W ciekawym połączeniu z
odpowiednią czapką, beretem lub
kapeluszem stanowi istotną część
jesienno-zimowego outfitu.

Paulina Gramacka - Personal Shopper, Fashion
Stylistka, Socjolożka
Fashion Stylistka dla Karen Millen
www.polinnestyle.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne wysyłając
e-mail na adres: antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości prosimy wpisać „ogłoszenie
drobne”) lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0488.416.481
•Chętnie pomogę w nauce języka Niderlandzkiego w
zamian za pomoc w pracy domowej lub w nauce
komputera. Gsm: 0484 85 68 64
•Poznam panią kulturalną w wieku 50-55 lat, bez nałogów,
na dobre i złe. Jestem po 60-tce, mam auto, mieszkanie
i stały dochód. Tel.: 0491 504 943
•Pielęgniarka szuka pracy. Tel.: 0479 228 114
•Przyjmę prasowanie co tydzień lub co dwa tygodnie,
4-5 godzin na dienstencheque. Tel.: 0484 585 039
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Trendy jesień-zima 2017/2018
Oto najgorętsze trendy w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym
2017/2018:
FUTRO - krótkie i długie w każdym
kolorze. W klasycznej i nowoczesnej
odsłonie. Oczywiście, tylko sztuczne!
UWAGA: Futro poszerza sylwetkę!
KOŻUCH - w formie kurtki, płaszcza
lub kamizelki. W tym roku możesz
zastąpić kurtkę stylowym kożuchem.
PUCHÓWKA - najmodniejsze to te
długie, obszerne i w mocnych kolorach.

Futro

Kożuch

Puchówka

Po Męsku

Skóra

Srebro

Dżins

Sztruks

PO MĘSKU - męskie płaszcze i duże
marynarki – najmodniejsze, to te w
kratę.
SKÓRA - wszystko, co skórzane i
najlepiej w czarnym kolorze.
SREBRO - duuużo srebra, najlepiej
„od stóp do głów”.
DŻINS - w wersji Total Look. Przecież
każdy z nas ma coś dżinsowego w
swojej szafie…
SZTRUKS - wraca do łask w nowej
odsłonie. W sezonie jesienno-zimowym połącz np. sztruksową spódnicę z ciepłym wełnianym swetrem.
AKSAMIT - luksusowy i idealny na
wieczór. Pamiętaj, aksamit podkreśla niedoskonałości ciała!
Trendów w każdym sezonie jest
sporo, ale nie podążaj za nimi ślepo.
Kieruj się swoim własnym wyczuciem i stylem. Wybieraj to, co jest
dobre dla Ciebie i w czym świetnie
się czujesz.
Nie warto kupować np. futra, tylko
dlatego, że jest teraz modne. Chcesz
przemycić trochę trendów do swojej
szafy? Wybierz je w formie dodatków, ale tylko wtedy gdy wiesz, że
to jest to.
Anna Czechowicz
(Personal & Fashion Stylist, Style Expert)
www.annaczechowicz.com
Chcesz, żeby stylistka pomogła Ci w zakupach i w
wyborze odpowiednich dla Ciebie i Twojej sylwetki
ubrań i dodatków? Wejdź w link poniżej i umów
się z pierwszą polską stylistką współpracującą z
Zalando: http://zln.do/Anna_Cz
Skorzystaj z kodu poniżej i odbierz -10% na całe
zakupy!
Kod: RFFAP8MRN6

Aksamit
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Ciekawostki
Najszybszy pociąg na
świecie
Chiny uruchomiły
najszybsze połączenie
kolejowe na świecie.
Obsługuje je zbudowany całkowicie w
Chinach pociąg, który
jest w stanie pokonać
w godzinę 350 kilometrów. Trasę łączącą
Pekin i Szanghaj, liczącą 1200 km, dzięki
nowemu pociągowi będzie można pokonać w
zaledwie 4 godziny i 28
minut.
Pociąg nazywa się Źródło: www.zmianynaziemi.pl
Fuxing i jest także bardziej ekono- męża. Pewien saudyjski kleryk domiczny od swoich poprzedników. dał do tej listy zakaz otrzymywania
Według chińskich inżynierów zuży- przez kobiety prawa jazdy, bo mają
wa o 10% mniej energii. Jest to pierw- one mniejszy mózg niż mężczyźni.
szy pociąg, który został zaprojekto- Według niego, mężczyzna posiadająwany i wyprodukowany wyłącznie cy połowę mózgu nie mógłby otrzyw Chinach.
mać prawa jazdy od wydziału ruchu
drogowego. Dlaczego więc kobieta
Nowy pociąg zawiera nowoczesne miałaby otrzymać możliwość prowasystemy monitorowania, które sta- dzenia pojazdu, skoro posiada tylko
le kontrolują działanie pojazdu i są pół mózgu, a gdy idzie na zakupy zow stanie automatycznie spowolnić staje jej tylko ćwierć?
prędkość składu na wypadek awarii lub z innych przyczyn. Zdalny sy- Słowa te wypowiedział Saad Al-Hijri
stem do transmisji danych pozwala – muzułmański mufti odpowiedzialna nadzorowanie pracy pociągu w ny za wydawanie fatw w prowincji
czasie rzeczywistym. Wagony są Asir. Choć zajmuje on bardzo powyposażone w Wi-FI oraz w gniaz- ważne i wysokie stanowisko, jego
da elektryczne dla pasażerów, co przekonanie o wielkości mózgu
do dzisiaj nie udało się w polskim kobiet nie zyskało jednak aprobaPendolino. Do tej pory w Chinach ty władzy, która ukarała kleryka za
położono już 20 tysięcy km torów propagowanie kontrowersyjnych
dla szybkiej kolei, a do 2020 roku poglądów stojących w sprzeczności
ma przybyć kolejne 10 tysięcy km. z interesami państwa. Okazuje się
bowiem, że saudyjski rząd coraz barKobiety z ćwiartką mózgu
dziej interesuje się wprowadzeniem
W Arabii Saudyjskiej kobietom nie reform, które w pewnym stopniu mawolno prowadzić samochodów, ją znieść upokarzające traktowanie
wychodzić z domu na zakupy bez kobiet i powiększyć ich prawa.
zgody mężczyzny – brata, ojca lub
Kłopotliwe gwiazdki
Niektórzy kucharze całe życie walczą o gwiazdki Michelin. Francuski
szef kuchni Sébastien
Bras ma trzy i... bardzo
chciałby je oddać. Bras,
właściciel i szef kuchni
restauracji w Laguiole
w południowej Francji,
chce skoncentrować się
na gotowaniu bez presji,
jaką niesie ze sobą klasyfikacja Michelina.
Bras twierdzi, że gwiazdki Michelin miały
negatywny wpływ na
jego mentalność jako
Źródło: www.zmianynaziemi.pl

kucharza. – Jesteś kontrolowany dwa lub trzy razy w
roku, nigdy nie wiadomo
kiedy – powiedział Bras w
wywiadzie dla AFP. – Każdy
posiłek, który kończysz, może
zostać poddany inspekcji. To
powoduje frustrację.
Bras mówi, że na jego decyzję miała wpływ pamięć
Bernarda Loiseau, innego
uznanego we Francji szefa kuchni, który popełnił
samobójstwo w 2003 roku.
Desperacki krok Loiseau był
spowodowany, jak opisywał
New Yorker w 2016 roku,
strachem przed utratą pozycji
w rankingu. – Zależy mi na zamknięciu rozdziału pt. Michelin. Jedynym
moim celem jest doskonałość i zadowolenie klientów – deklaruje Bras.

Źródło: www.wiadomosci.onet.pl

Żywność z trocin
Do 2050 roku liczba niedożywionych
i głodujących mieszkańców Ziemi
ma wzrosnąć o około dwa miliardy
ludzi. Do połowy bieżącego stulecia
na każdego mieszkańca Ziemi ma
przypadać jedynie 600 metrów kwadratowych gruntów uprawnych.
Naukowcy z Fińskiego Instytutu
Zasobów Naturalnych zaproponowali niezwykły sposób zwalczenia
głodu na Ziemi. Problem ma rozwiązać stosowanie trocin – których
ogromne ilości kończą jako odpady
drzewne w tartakach – do karmienia
ryb.

Źródło: www.zmianynaziemi.pl
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jaka konkretna kwota
zostanie zgromadzona
za pośrednictwem portalu Pomagam.pl. Dron
nie może posiadać zbyt
wielkich rozmiarów,
ponieważ to wiąże się
z wysokimi kosztami.
Pomysłodawcy tego
projektu muszą również
uzyskać zgodę na lot
badawczy, który odbyłby się nad terytorium
Polski.
Źródło: www.zmianynaziemi.pl

Fińskie tartaki wytwarzają rocznie
około 3,3 miliona metrów sześciennych trocin. Większość z nich jest
wykorzystywana do produkcji biomasy celulozowej, ale znaczna część
gromadzi się w postaci odpadów i
zwyczajnie się rozkłada. Grupa naukowców opracowała projekt, o
nazwie MonoCell, do produkcji wysokiej jakości białka jednokomórkowego z trocin. Naukowcy twierdzą,
że białko to może być skutecznie
wykorzystywane jako żywność dla
ryb, nawet na skalę przemysłową.
Produkcja białka, dzięki rozwiniętej
technologii, pozwoli na uzyskanie
dodatkowych dochodów i pozwoli
zaoszczędzić na logistyce i energii
elektrycznej.
Ziemia jest… płaska. I Polacy chcą
to udowodnić
Wbrew pozorom, teoria płaskiej
Ziemi posiada sporą popularność
na całym świecie. Jej wyznawcy
są przekonani, że ludzkość jest
okłamywana w kwestii dotyczącej
kształtu naszej planety przez wiele
organizacji kosmicznych i ludzi, którzy mieli okazję polecieć na orbitę.
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji byłoby zorganizowanie własnej misji w kosmos,
aby zobaczyć na własne oczy, jak jest
w rzeczywistości.
I to właśnie Polacy chcą udowodnić,
że Ziemia jest płaska. Zespół stojący za projektem zbiera fundusze na
portalu Pomagam.pl, które będą
niezbędne dla skonstruowania dużego, ultralekkiego bezzałogowca
wspomaganego energią słoneczną.
Dron miałby wznieść się na wysokość 16-26 kilometrów i z pomocą
specjalnej aparatury badawczej ostatecznie potwierdzić (lub zaprzeczyć)
teorii płaskiej Ziemi.
Zespół chce uzbierać łącznie 1,5
miliona złotych. Polacy mają przed
sobą bardzo trudne zadanie. Chodzi
przede wszystkim o sfinansowanie
całej działalności, a nie wiadomo,

Niestety minie sporo
czasu zanim „płaskoziemcy” ruszą ze swoją misją i nie wiadomo
nawet, czy w ogóle do niej dojdzie.
Zdecydowanie najwięcej zależy od
udzielonego wsparcia finansowego
W tym mieście „wyłączono” przepisy drogowe
W 50-tysięcznym Drachten, w północnej Holandii, lokalny samorząd
w siedem lat zlikwidował niemal
wszystkie światła drogowe, przekazując tym samym pałeczkę mieszkańcom. Okazało się, że w mieście,
w którym przed wprowadzeniem nowych porządków
miało miejsce około ośmiu
poważnych wypadków drogowych rocznie, dziś są
średnio dwa. Przybyło za to
drobnych kolizji, co jednak
nie martwi władz miasta,
bo liczba stłuczek jest odwrotnie proporcjonalna do
liczby ofiar. Na głównym
skrzyżowaniu miasta, przez
które przejeżdża dziennie
ok. 22 tys. samochodów, w
miejscu świateł stoi rondo.
W ten prosty sposób zapomniano tu o korkach.
Rozdano IG Noble 2017
Na Uniwersytecie Harvarda po raz
27. rozdano Ig Noble, nagrody dla
najdziwaczniejszych wynalazków
roku. Laureaci Ig Nobli, nazywanych także Antynoblami, co roku
wzbudzają wielkie zainteresowanie.
Wszystko przez niezwykłą kreatywność naukowców i ich często absurdalne badania w nietypowych
dziedzinach. Także w tym roku nagrodzeni nie zawiedli.
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że ludzkie uszy nigdy nie przestają
rosnąć i powiększają się co roku
średnio 0,22 mm.
Położnictwo: Antynobel za udowodnienie, że płód w brzuchu matki
silniej reaguje na muzykę graną
wewnątrz pochwy za pomocą urządzenia Baby Pod, niż na muzykę
graną na brzuchu ciężarnej.
Kognitywistyka: Antynobel za udowodnienie, że bliźnięta mają trudność z rozpoznaniem się nawzajem
na zdjęciach.
Odżywianie: Antynobel za znalezienie śladów ludzkiego DNA w odchodach nietoperzy z gatunku Diphylla
ecaudata, dowodzące żywienia się
tych stworzeń ludzką krwią.
Biologia: Antynobel za znalezienie
kobiecego penisa i męskiej pochwy
u jednego z gatunków owadów jaskiniowych.
Fizyka: Antynobel za podjęcie problemu płynności kotów i zbadanie teorii, według której koty są płynem,
ponieważ przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują.
Ekonomia: Antynobel za eksperymenty dowodzące, że obcowanie z
krokodylami przyczynia się do ha-
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zardu. Turyści na farmie krokodyli
znacznie więcej czasu niż inni poświęcali na grę na automatach.
Dynamika płynów: Antynobel za badania nad rozchlapywaniem kawy.
Mniej tego płynu rozlewa się, gdy
człowiek niesie kubek z napojem,
krocząc do tyłu.

Pokojowy Ig Nobel: Antynobel za
udowodnienie, że regularne granie
na didgeridoo, instrumencie australijskich Aborygenów, leczy chrapaOto dziesiątka najdziwniejszych nie. Dzieje się tak dzięki ćwiczeniu
osiągnięć minionych 12 miesięcy.
i wzmacnianiu mięśni języka i górMedycyna: Antynobel za zaawanso- nych dróg oddechowych.
wane badania ludzkiego mózgu pod
kątem obrzydzenia serem.
Opracowała: Karolina Tomczak
Anatomia: Antynobel za badania
nad problemem dużych uszu u
Źródła: onet.pl, zmianynaziemi.pl,
starszych osób. Heathcote dowiódł,
national-geographic.pl,wprost.pl
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Książka na dziś
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„Ktoś Obcy” to książka, którą poleciła mi koleżanka twierdząc, że
fabuła tej powieści zaciekawi mnie
i wciągnie bez reszty, trzymając w
napięciu do końca. Muszę stwierdzić, że było tak, jak mi powiedziała. Książka opisująca historię
kobiety, której życie przewróciło
się do góry nogami, okazała się interesująca, wręcz intrygująca.
Jej autorem jest Ronny J. Kaiser
twórca wielu uznanych powieści wydawanych na całym świecie. Ukończył Fletcher School of
Law and Diplomacy, pracował w
Wietnamie w służbach wywiadowczych, związany był z Kongresem
Stanów Zjednoczonych jako specjalista prawa międzynarodowego,
a także z Organizacją
Narodów Zjednoczonych,
gdzie pełnił funkcję dyrektora generalnego
agencji specjalnej. Poza
tym prowadził własną
praktykę prawniczą w
sektorze prywatnym.
Główną bohaterką powieści jest młoda kobieta,
która pewnego dnia budzi
się w szpitalu w Tulonie
we Francji i uświadamia
sobie, że niczego nie pamięta. Nie wie kim jest,
jak się nazywa i dlaczego
znalazła się w prywatnej
klinice. Lekarz informuje
ją, że uległa wypadkowi i
cierpi na amnezję.
Po kilku dniach pobytu w
szpitalu, powoli wracając
do świata żywych, kobieta dowiaduje się na swój
temat zaskakujących i
niepokojących informa-
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cji, które nie są przyjemne i trudno stała podejrzana.
jej jest je zaakceptować.
Trauma związaną z amnezją oraz
Jest Amerykanką, nazywa się Hillary brak informacji o niej samej poBass i jest znaną modelką, której woduje szok. Czy Hillary odzyska
zdjęcia ukazywały się na pierwszych pamięć i swoje dawne życie? Czy
stronach magazynów na całym świe- rzeczywiście jest odpowiedzialna
cie. Mieszka we Francji i jest żoną za śmierć kochanka? Czy odzyska
Cartera Bassa, biznesmena prowa- utraconą miłość swojego męża i będzącego interesy w Ameryce i w dzie w stanie rozpocząć nowy etap
Europie. Jej dotychczasowe życie swojego życia?
toczyło się wokół zakupów, imprezowania z przyjaciółmi i żeglowania. O tym przekonacie się po przeczytaOdbierana była jako osoba zarozu- niu książki „Ktoś obcy”, historii komiała, kapryśna i bezwzględna ego- biety, która nie chce zaakceptować
istka. Ale najgorszą wiadomością swojej przeszłości. Zakończenie jest
jaką usłyszała, okazała się śmierć bardziej niż zaskakujące. Zachęcam
jej kochanka Mischela Lamberta, do odkrycia całej prawdy o Hillary.
który towarzyszył jej na jachcie i o
którego spowodowanie śmierci zoAgnieszka B.

