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Co słychać w Antwerpii
Prawo jazdy online

Antwerpia jest pierwszym miastem w Belgii, gdzie
możliwe jest ubieganie się o wydanie prawa jazdy
drogą elektroniczną. Nie trzeba umawiać się w
urzędzie, a odebrać dokument można w domu lub
we wskazanym przez siebie miejscu. Ta dodatkowa
usługa kosztuje 12,5 euro i daje dużą oszczędność
czasu, który trzeba byłoby przeznaczyć na wizytę
w urzędzie.

rzenie międzypokoleniowego doświadczenia wzajemnej nauki” – przekazała Veerle Hendrickx, dyrektorka Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii.
Na udział w projekcie zdecydowali się już pierwsi
studenci. Na razie wrażenia są bardzo pozytywne.
Wygląda na to, że całe przedsięwzięcie ma spore
szanse na sukces – zwłaszcza że Belgia zmaga się
z poważnymi brakami kadrowymi we wszystkich
sektorach, w tym sektorze usług opiekuńczych.
niedziela.be

https://www.antwerpen.be/nl/
info/5b645d202d2a3cee5e51dc86/u-kan-uw-rijbewijs-vanaf-nu-online-aanvragen
Z Luchtbal do MAS W 14 minut
Antwerpia ma nową linię tramwajową. Tramwaj 70
biegnie z Luchtbal do MAS na Eilandje. Przystanki:
Dublin, Luchtbal kerk, Kinepolis, Groenendaallaan,
Straatsburgdok, Noorderbrug, IJzerlaan, Londen i
Amsterdam. Linia tramwajowa jest częścią projektu Noorderlijn, który zapewnia nowe połączenia
tramwajowe pomiędzy centrum miasta a jego północną częścią.
atv.be

The Park - park wirtualnej rzeczywistości

S-treiner przewożą pasażerów do centrum
Antwerpii

Na Belgiëlei 143 w Antwerpii, działa The Park,
pierwsze centrum wirtualnej rzeczywistości w
Antwerpii. „Opuściliśmy świat rzeczywisty i doświadczyliśmy cudownego świata wirtualnego,
gdzie nie obowiązują codzienne zasady, ale gwarantowane są niezapomniane wrażenia” czytamy
na stronie The Park.: theparkplayground.com
gva.be

Od września NMBS uruchomiło nową usługę kolejową S-treinen, skierowaną przede wszystkim
do mieszkańców przedmieść, którzy dojeżdżają
do pracy w Antwerpii. Pociągi obsługują pasażerów mieszkających w odległości od 20 do 30 kilometrów od Antwerpii. Linia S1 łączy Mechelen
z Antwerpią, S32 odjeżdża z Roosendaal, S33 łączy Mol, Herentals i Lier z Antwerpią, a linia S34
Lokeren przez Sint-Niklaas do Antwerpii. Poprzez
uruchomienie S-treinen NMBS chce zachęcić ludzi
dojeżdżających do pracy do centrum Antwerpii,
aby zostawili samochody i
skorzystali z połączeń kolejowych.
gva.be
Antwerpia w rękach mafii? „Wpływy prze-

stępców są coraz większe”
Tani pokój dla studenta w zamian za pomoc Według Barta De Wevera, burmistrza Antwerpii,
w domu opieki
przestępcy narkotykowi przejmują kolejne sfery
Od tego roku akademickiego studenci Karel De
Grote Hogeschool mają możliwość zamieszkania
w domu opieki w Antwerpii. Mogą tam wynająć
pokój za cenę 300 euro pod jednym warunkiem – 5
godzin w tygodniu muszą poświęcić na wolontariat
w placówce.

życia publicznego w mieście.

Port w Antwerpii jest najważniejszą europejską
„bramą” dla kokainy przemycanej z Ameryki
Południowej. Na handlu tym narkotykiem przestępcy na Starym Kontynencie zarabiają miliardy
euro. Wpływa to na sytuację w całym mieście, reJak dotąd, dla studentów przygotowano osiem lacjonują słowa polityka belgijskie media.
pokojów. „Decyzja o udostępnieniu tego projektu
dla wszystkich studentów stała się dla nas jasna. – Efektu tych olbrzymich sum nie da się zatrzymać.
Oczywiście dla młodych ludzi, którzy znajdują się w On nie ogranicza się tylko do kilku dzielnic. To
trudniejszej sytuacji finansowej, może być to duża wpływa na całe społeczeństwo. I będzie też wpływać
pomoc. Jednak naszym głównym celem jest stwo- na politykę. Odważę się powiedzieć: w Antwerpii
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zbliżamy się do sytuacji, w której [przestępcy]
będą kupować również wpływy polityczne –
powiedział De Wever w wywiadzie dla holenderskiego dziennika „De Volkskrant”.
– Gotówka [ze sprzedaży kokainy] jest wykorzystywana do
uzyskania wpływów w lokalnej społeczności. Na przykład poprzez darowizny dla
meczetów, udzielanie pożyczek
mieszkańcom, zatrudnianie ludzi w sklepach służących za przykrywki itp. – powiedział burmistrz.
De Wever zdecydował się na rozmowę z holenderską gazetą nieprzypadkowo. Według belgijskich
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mistrz w rozmowie z dziennikarzem belgijskiego
Radio 1.
De Waver przyznał, że również on częściowo odpowiada za tę sytuację. – Port w Antwerpii jest dziurawy jak szwajcarski ser. Nie możemy temu zaprzeczać. Nie będę więc twierdzić, że jako burmistrz nie
mam z tym problemu – powiedział.
Jednocześnie podkreślił, że władze Antwerpii przygotowały nowy plan walki z przestępczością narkotykową w porcie i na terenie miasta. W ramach
tego planu poszczególne służby mają ze sobą lepiej
współpracować i koordynować swe działania.
niedziela.be

Mosty do naprawy

Trzy mosty w Antwerpii muszą być naprawione lub
wymienione tak szybko, jak to możliwe, ponieważ
wykazują ślady rdzy, osiadania się wody i innych
uszkodzeń. Chodzi o:
Wommelgem – Wijnegemsteenweg nad E313
Deurne Sterckshoflei nad E313
Deurne – Cornelissenlaan nad E34
gva.be

Antwerpska mapa rowerowa
służb aż 80% kokainy, wpływającej do Antwerpii,
trafia następnie do Holandii, a stamtąd – do innych
krajów Europy. To właśnie głównie holenderskie
gangi „inwestują” w organizowanie kolejnych
przerzutów narkotyków z Ameryki Południowej,
a następnie odpowiadają za dystrybucję i sprzedaż.
Według burmistrza, w Belgii na handlu narkotykami zarabiają przede wszystkim osoby marokańskiego pochodzenia. Jednocześnie De Wever
powiedział, że takie postawienie sprawy zapewne
spotka się z krytyką i oskarżaniem go o „dyskryminowanie” tej grupy. – Zawsze tak się dzieje. Jeśli
mówisz prawdę, to oskarżają cię o dyskryminowanie. Tak daleko nie zajdziemy – powiedział bur-

Mieszkańcy Antwerpii,
poruszający się na rowerze, mogą korzystać z
odnowionej mapy rowerowej. Mapa zawiera najlepsze trasy rowerowe,
wszystkie nowe mosty,
połączenia rowerowe, czy
wskazówki, jak utrzymywać, zabezpieczyć i zaparkować rower.
Szczegóły:
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/nieuws/stippel-uw-fietsroute-uit-met-de-antwerpse-fietskaart
Opracowała: Barbara Kamińska

Sprzedam działkę położoną nad rzeką Bug, otoczoną z jednej strony przez wysoką górę,
z drugiej stykającą się z rzeką.
Działka leży przy wsi Osnówka, w gminie Perlejewo, powiat Siemiatycze.
Kontakt: 0496 43 46 44
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Przegląd prasy belgijskiej
Nie płacisz rachunków?
Nie dostaniesz pożyczki.

Kto nie zapłaci rachunku za telefon czy Internet, wkrótce nie
będzie mógł zaciągnąć pożyczki – wynika z ustawy prawnej
przygotowanej przez CD & V.
Niezapłacone faktury za usługi
telekomunikacyjne są często
pierwszym sygnałem, iż dana
osoba nie będzie w stanie spłacić swoich długów w przyszłości,
w przypadku większego kredytu
hipotecznego lub kredytu konsumenckiego. Osoby, które nie
są w stanie zapłacić bieżących
rachunków za telefon, Internet i
/ lub telewizję cyfrową, są nawet
dziesięć razy bardziej narażone
na niezdolność do płacenia innych długów w przyszłości – wynika z badań przeprowadzonych
przez Nationale Bank.

Nutri-Score

Propozycje o dziwo skrytykowały
szkoły katolickie. Lieven Boeve,
szef edukacji katolickiej, uważa,
że „rząd nie jest od tego, szkoły
same powinny o tym decydować”.

Minister Zdrowia Maggie De
Block wprowadza Nutri-Score,
dobrowolny system oznakowania
produktów spożywczych. System
podaje ocenę każdego produktu
spożywczego od ciemnozielonego koloru A (najlepsza) do czerwonego E (najgorsza). Wynik
zależy od rodzaju występujących
w niej składników. Nutri-Score
wskazuje w jakim stopniu dany
produkt przyczynia się do zdrowego stylu życia. „W ten sposób
ułatwimy ludziom wybór zdrowej
diety” – mówi minister De Block.
Podjęte działania mają budować
większą świadomość żywieniową
społeczeństwa, a w konsekwencji
przyczynić się do zmniejszenia
otyłości. Kto chce sprawdzić, jaki wynik ma dany produkt, może to zrobić na stronie: https://
be.openfoodfacts.org/

Według Zuhal Demir dziewczęta zaczynają nosić chustę w coraz młodszym wieku pod presją
rodziny. „Nie powinno tak być,
zwłaszcza w szkole. Uczniowie
muszą być równi i zaznać wolności, aby później, jako dorośli
ludzie, mogli dokonywać własnych, odpowiedzialnych wyborów. Dziewczęta nie powinny
być uczone od dzieciństwa, że
są odpowiedzialne za honor rodziny lub zachowanie mężczyzn.
To mężczyźni są odpowiedzialni
za swoje zachowania”.
Zuhal Demir chce również wprowadzenia zakazu dotowania meczetów, w których kobiety i mężczyźni są od siebie oddzieleni.
„Mamy wolność religii, ale to
rząd decyduje, gdzie inwestuje.
Musimy zadać sobie pytanie, czy
subsydiujemy „właściwy islam”.

Organizacja konsumencka TestAankoop jest bardzo zadowolona
z decyzji pani minister, Colruyt
i Delhaize się dołączają, ale generalnie sektor spożywczy jest
sceptyczny. Fevia, federacja belgijskiego przemysłu spożywczego, skrytykowała Nutri-Score.
„Kody są zbyt uproszczone, aby
dokładnie informowały konsumentów, nie biorą pod uwagę
indywidualnych potrzeb żywieniowych – mówi rzecznik prasowy Fevia i dodaje „Pomyślmy o
naszej czekoladzie. Jest to produkt z którego powinniśmy być
dumni. Naprawdę chcemy, żeby
była oznaczona kolorem czerwonym?”.
vrt.be

Demir wypowiada
się również przeciwko podwójnemu obywatelstwu polityków,
zwłaszcza tych z
tureckimi korzeniami. „To nie
jest normalne,
że flamandzko-tureccy radni zasiadają w samorządach
i jednocześnie
odbywają służbę wojskową w
Turcji. Jeśli chcą zachować drugie obywatelstwo, muszą zrezygnować ze swoich praw politycznych w jednym z nich”.
nieuwsblad.be

CD & V chce, aby powyższy zakaz
prawny został zawarty w Centrale
voor Kredieten aan Particulieren
(CKP). „Teraz nie mamy wglądu w długi telekomunikacyjne,
które mogą wskazywać na podstawowe trudności z płatnościami”, mówi Leen Dierick, autor
projektu ustawy. „Trwałe opóźnienie w płatnościach faktur za
usługi telekomunikacyjne może
służyć jako ostrzeżenie do oceny
ryzyka kredytowego osób prywatnych. Innymi słowy, nie będą już
kwalifikować się do zaciągania
pożyczek”.
„Nie” dla hidżabu w szkołach
Federalna sekretarz stanu ds.
Według danych z Vlaams równych szans, Zuhal Demir
Centrum Schuldenlast niezapła- (N-VA) uważa, że noszenie chust
cone faktury za usługi telekomu- przez muzułmanki w szkołach
nikacyjne są trzecim najczęściej powinno zostać zakazane, bo
występującym rodzajem długów szkoła to nie miejsce na hidżab.
we flamandzkich gospodar- – Szkoła jest jak dom: musisz
stwach domowych. Jeszcze wię- tam czuć się swobodnie i nie ma
cej osób nie płaci za swoje media w niej miejsca na chusty – mó(gaz, prąd, woda) i rachunków za wi Zuhal Demir. I dodaje, że ta
opiekę zdrowotną.
sprawa powinna być priorytetem
nieuws.vtm.be kolejnego rządu.

Najemcy mieszkań będą mogli mieć zwierzę bez względu
na wolę wynajmującego

W przyszłości każdy, kto wynajmie mieszkanie we Flandrii, będzie miał prawo do posiadania
zwierzęcia. Obecnie to właściciel
wynajmowanego mieszkania decyduje, czy najemca będzie mógł
trzymać w nim kota czy psa.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami trzymanie zwierząt jest
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zabronione, chyba że posiada
się wyraźne pisemne zezwolenie. Jakiś czas temu w sądach
pojawiły się sprawy wnoszone
przez najemców mieszkań, którym pomimo lat bezproblemowego posiadania zwierząt, nagle
wycofywano zezwolenie na ich
posiadanie. Między innymi takie
sytuacje doprowadziły do stworzenia nowego porozumienia ze
stowarzyszeniem dzierżawców
nieruchomości.
O nowym porozumieniu poinformował minister ds. dobrostanu zwierząt w Regionie
Flamandzkim, Ben Weyts. – Moja
skrzynka mailowa jest pełna historii osób, które nagle zostały
oddzielone od swoich zwierząt.
Takie sytuacje nie mogą się powtarzać – powiedział w Weyts.
Zgodnie z nowymi przepisami,
najemca nie będzie mógł trzymać
w domu zwierzęcia wyłącznie w
wypadku, kiedy nieruchomość
nie będzie się do tego nadawała.
Na właścicielu nieruchomości
będzie spoczywał obowiązek potwierdzenia stanu lokalu.
niedziela.be
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do nauki drugiego języka, ale dy kilometr zostaje dodana kwota
także do nauki w danym języku”. 6,43 euro (20 km – 4,92 euro za
dodatkowy kilometr). W takiej
Minister ma nadzieję, że coraz sytuacji 60 euro za cały przejazd
więcej szkół skupi się na eduka- jest rzeczywiście korzystne dla
cji wielojęzycznej, co nie jest pro- pacjenta.
ste biorąc pod uwagę doskonałe
opanowanie języka obcego przez Poza tym minister zdrowia przenauczyciela. Zdaniem pani mini- znacza w tym roku dodatkowe
ster wielu rodziców jest za edu- 35 milionów euro na pomoc mekacją wielojęzyczną, a niektórzy dyczną w nagłych wypadkach.
nawet biorą ją pod uwagę przy
vrt.be
wyborze szkoły dla dziecka.
Edukacja wielojęzyczna najbar- Bruksela kontra Bruksela
dziej rozpowszechniona jest we Lokalni mieszkańcy postrzegają
Flandrii Zachodniej z 34 szko- unijną dzielnicę jako niechciałami i Flandrii Wschodniej z 30 ne miasto w mieście. Irytują ich
szkołami. W Antwerpii takich unijni sąsiedzi. Narzekają na
szkół jest 15, w Limburgii 11, niekończące się tam prace buw Brabancji Flamandzkiej 9, w dowlane, połączone z korkami
Brukseli 2.
powodowanymi kawalkadami
vrt.be samochodów podczas szczytów
Rady Eu-ropejskiej.
Wielu Belgów kpi z dzielnicy
mieszczącej instytucje UE, nazywając je hałaśliwym gettem dla
aroganckich, białych, przepłacanych, nieodprowadzających
podatków biurokratów, których
niespecjalnie interesuje kraj, w
którym żyją.
Bruksela gości sześć europej-

Ogólna (niższa) stawka za ka- skich instytucji (w tym Komisję i
retki pogotowia
Radę), 42 organizacje międzyrząMinister zdrowia Maggie De
Block chce wprowadzenia jednej stawki dla osób dzwoniących
po karetkę niezależnie od tego,
w jakiej odległości od szpitala
mieszkają.

Edukacja wielojęzyczna
Od tego roku szkolnego 101
szkół flamandzkich oferuje naukę przynajmniej
jednego przedmiotu w
innym języku niż niderlandzki. Nauczyciele
będą wykładać w języku francuskim, angielskim lub niemieckim.
Według minister
edukacji Hilde
Crevits (CD&V) nauka przedmiotów
w języku obcym powoduje, że „wzrasta
pewność siebie uczniów, a także odwaga
mówienia w innym
języku. Uczniowie są
zmotywowani nie tylko

dowe i 5.400 dyplomatów – więcej
niż jakiekolwiek inne miasto na
świecie, wynika z raportu brukselskiej administracji municypalnej.

Wszystko to przydaje Brukseli
Wkrótce podróż karetką ma kosz- dyplomatycznego znaczenia, na
tować 60 euro, a odległość od i do które w innym wypadku średniej
szpitala nie będzie już miała zna- wielkości miasto liczące 1,2 miczenia. „Jeśli karetka musi przyjechać z daleka, rachunek jest
znacznie wyższy, więc idziemy
na jednolitą stawkę, która
wyniesie 60 euro. Istnieje
również refundacja z
funduszu ubezpieczeń
zdrowotnych”– mówi
De Block.
Nowa stawka ma
być o wiele niższa
od obecnie obowiązującej. Według
Christelijke
Mutualiteit i Bond
Moyson, dwóch
największych kas
zdrowotnych w
kraju, transport
za pomocą karetki
kosztuje teraz 64,37
euro. Gdy przekroczy
10 kilometrów, za każ-
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liona mieszkańców nie miałoby
co liczyć. Jej międzynarodowa
pozycja tworzy około 121.000
miejsc pracy (16,7 procent ogółu
zatrudnionych), a sama Komisja
zatrudnia bezpośrednio ponad
5.000 belgijskich obywateli.

ności ze strony skrajnej prawicowej straży cywilnej. Minister
Sprawiedliwości Koen Geens
(CD & V) mówi, że od czasu ataków w Paryżu i Brukseli Urząd
Bezpieczeństwa Państwa odnotowuje wzmożoną działalność
skrajnie prawicowych grup w
Belgii. „Kilkudziesięciu z tych
aktywistów jest gotowych użyć
przemocy i naruszyć prawo dla
swoich przekonań”.

Ale dla mieszkańców, którzy nie
znajdują się wewnątrz napuszonego dyplomatycznego światka,
albo nie pracują dla instytucji,
ta „biurokratyczna wioska” jest
często niechcianym miastem w Skrajnie prawicowa cywilna straż
mieście.
patroluje ulice belgijskich miast
politicio, onet.pl w celu „ochrony obywateli przed
uchodźcami”. „To jest nasz dom!
„Ataków nie można wyklu- W tym kraju jest zbyt dużo fanaczyć”
tyków, a my musimy wyczyścić
Według Belgische Staats- ulice naszych miast” – wykrzykuveiligheid narasta fala aktyw- ją prawicowi aktywiści.
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Powyższe zjawiska nie dotyczą
tylko Brukseli, Antwerpii czy
Gent. Cywilna straż miejska działa też w małych miastach i na obszarach wiejskich we wschodniej
i zachodniej Flandrii, Limburgii
czy Liège.
Według ministra Geensa ma
miejsce coraz większa liczba incydentów przeciwko azylantom i
meczetom. Nie można wykluczyć
nawet ataków. Dlatego służby
bezpieczeństwa na bieżąco monitorują wiadomości w mediach
społecznościowych.
gva.be
Opracowała:
Karolina Morawska
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Burmistrz Antwerpii: “Polska jest
jednym z naszych najważniejszych
partnerów eksportowych”
Specjalnie dla „Antwerpii
po polsku” wywiadu udzielił
Bart de Wever – burmistrz
Antwerpii i przewodniczący
N-VA.
W trakcie tegorocznego urlopu, wraz z rodziną, odwiedził
Pan Kraków, Zakopane oraz
Auschwitz. Dlaczego wybrał
Pan Polskę? I dlaczego te
konkretne miejsca?
Auschwitz od dawna było na
mojej liście miejsc do
odwiedzenia. Miejscem,
które każdy Europejczyk
koniecznie powinien zobaczyć. Bo w Auschwitz
człowiek zostaje skonfrontowany z przerażającymi
skutkami przekonania, że
mordowanie ludzi może
być moralnie usprawiedliwione. Radykalny, brutalny ekstremizm, choć w
innych formach, istnieje
także dzisiaj. Konfrontacja
z przeszłością jest zatem
konieczna, a obozy koncentracyjne są częścią
naszej wspólnej pamięci.
Dlaczego na wizytę w
Auschwitz zdecydowałem się właśnie teraz?
Musiałem poczekać, aż
moje dzieci będą na tyle
duże, żeby to zrozumieć.
Najmłodsza córka ma
teraz dziesięć lat i jest w
odpowiednim wieku, by
zmierzyć się z rzeczywistością obozu koncentracyjnego.
Podróż z Belgii do Polski
przez Niemcy odbyliśmy z przyjaciółmi.
Pierwszym przystankiem był Phantasialand,
drugi pod względem liczby odwiedzających park rozrywki w
Niemczech, który znajduje się w
miejscowości Brühl. W trakcie
rodzinnych wakacji zawsze staramy się zapewnić naszym dzieciom chociaż odrobinę rozrywki.
Potem pojechaliśmy do Lipska i
Drezna, następnie do Krakowa
i Zakopanego, a stamtąd do

Auschwitz. To, co tam zobaczyłem, wywarło na mnie głębokie
i niezapomniane wrażenie. Taka
tragiczna historia już nigdy nie
może się powtórzyć.

spotykaliśmy głównie polskich
turystów. Podobała mi się bardzo
przyjazna atmosfera panująca w
Zakopanem. Delektowałem się
piękną przyrodą i wspaniałym
górskim powietrzem. I co mnie
Co Pan myśli o Polsce?
uderzyło w całej Polsce: ogromna
Byłem bardzo pozytywnie zasko- życzliwość Polaków.
czony, jak widoczny jest wzrost
gospodarczy na polskich ulicach. Niewiele osób wie, że N-VA
Ponadto Polska jest jednym z na- i Polska są ze sobą „połączoszych najważniejszych partnerów ne”. Czy może nam Pan opoeksportowych. I ta współpraca wiedzieć, na czym polega

współpraca z „Barką”?

„Barka” zbudowała sobie
dobrą reputację w kilku
europejskich miastach,
również w Antwerpii. To
stowarzyszenie pomaga
przynajmniej jednemu bezdomnemu tygodniowo w
powrocie do Polski. Daje
drugie życie bezdomnemu,
narkomanowi czy alkoholikowi. Współpraca „Barki”
z miastem Antwerpia jest
korzystna dla wszystkich.
Przede wszystkim dla ludzi,
którzy w Antwerpii nie mieli
perspektyw, którym się nie
udało, ale także i dla miasta,
które w ten sposób unika
wielu uciążliwości i ewentualnych przestępstw.
Radny Fons Duchateau z
N-VA osobiście odwiedził
kilka inicjatyw „Barki” w
Polsce i był pod ogromnym
wrażeniem działalności tej
organizacji. Zwłaszcza tego,
jaką opieką zostali otoczeni
ci ludzie i jak stopniowo odbudowują oni swoje życie.
„Barka” jednoczy rodziny,
które były oddzielone od
lat. Sprawia, że bezdomni
Auschwitz podejmują dobrowolną decyzję o powrocie, a potem w
stale się rozwija. Owoce polskie- Polsce nie pozostają zostawieni
go wzrostu gospodarczego i do- sami sobie, lecz dostają potrzebbrobytu mają pozytywny wpływ ną pomoc, żeby na nowo zacząć
na życie Polaków.
żyć.
Jako burmistrz zawsze patrzę na
to, co można by z innych miast Jak doszło do tego, że magiprzenieść do Antwerpii. Byłem ster historii na Uniwersytecie
pod wrażeniem czystości w Katolickim w Leuven, dziaKrakowie. W Zakopanem, mniej łacz organizacji studenznanym wśród obcokrajowców, ckich, redaktor naczelny
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„Tegenstroom” i
„Ons Leven”, zainteresował się polityką?

Polityka jest wpisana
w DNA mojej rodziny.
Można powiedzieć, że
„wyssałem ją z mlekiem matki”. Podczas
studiów i w czasie, w
którym pracowałem na
uniwersytecie, zajmowałem się historią polityczną Flandrii. Krok
w stronę polityki był raczej przypadkiem, niż
celowym wyborem. Po
rozwiązaniu Volksunie
wszystko potoczyło się
bardzo szybko. W mojej piwnicy
jest wiele pudeł z materiałami archiwalnymi z moich badań akademickich. Jeszcze kilka lat temu
myślałem, że mogę z powrotem
zająć się pracą naukową, ale teraz
szczerze w to wątpię, bo bardzo
mi odpowiada rola burmistrza.

październik 2018

opinia pomaga
mi w podjęciu
takiej czy innej
decyzji.
Oprócz konsultacji administracyjnych
codziennie
mają miejsce
dyskusje z osobami prywatnymi, stowarzyszeniami
lub firmami.
W rzeczywistości, jako burZakopane mistrz, przez
cały dzień rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą do mnie ze swoimi pomysłami, problemami, i dzielą się ze
mną obawami. Bazując na tych
rozmowach podejmuję decyzje,
co do których jestem pewny, że
będą dobre dla mieszkańców
Antwerpii.

wiedzialności, nie jest prawdziwą
solidarnością, lecz strukturalną
zależnością. Tylko rzeczywista
współpraca pomiędzy tymi dwoma regionami, z wyraźnym podziałem uprawnień oraz z precyzyjnym określeniem kompetencji
w poszczególnych dziedzinach,
może to zmienić.

Jak duża jest szansa, że
Flandria otrzyma odrębną konstytucję? Nawiązuję
tu do przemówienia przewodniczącego Parlamentu
Flamandzkiego w dniu 11
lipca w Brukseli.

Sprawa odrębnej konstytucji dla
Flandrii jest przedmiotem debaty w Parlamencie Flamandzkim
już od 1999 roku. Niestety, do
tej pory w tej sprawie nic się nie
dzieje. A Flandria musi posiadać
swoją własną konstytucję, która
będzie dla obywatela gwarancją
wolności i równości w najlepszej
tradycji oświecenia. Ta europejska tradycja zaczęła się właśnie
Jak wygląda przeciętny dzień N-VA jest partią, która dąży w Polsce w 1791 roku.

burmistrza Antwerpii i prze- do większej samorządnowodniczącego NV-A?
ści dla Flandrii i od dawna
Często słyszę pytanie, jak po- jest przeciwna finansowegodzić stanowisko burmistrza mu wsparciu dla Walonii.
Antwerpii z działalnością w Wielokrotnie twierdziliście,
parlamencie w Brukseli. Sam że Walonia jest balastem dla
już nie widzę między nimi róż- Flandrii i blokuje jej rozwój.
nicy, bardzo dobrze się ze sobą Czy coś w tym temacie się
łączą. Jestem burmistrzem w zmieniło?
Antwerpii, ale poza tym jestem
też ambasadorem naszego miasta. Dbanie o interesy Antwerpii
w Brukseli, ale także za granicą,
jest dla mnie oczywiste. Nikt nie
może zaprzeczyć, że w ostatnich
latach wzrosła rola Antwerpii w
Brukseli, co jest ważne, bo to w
Brukseli rozgrywa się polityka i
tam zapadają najważniejsze decyzje. Antwerpia jest coraz bardziej
widoczna, odgrywa coraz większą
rolę, przez co zyskuje na znaczeniu.

Pana pierwsza kadencja, jako
burmistrza Antwerpii, dobiega końca. Jaki jest Pana największy sukces, a czego nie
udało się Panu zrealizować?

Antwerpia znów jest w grze.
Sześć lat temu była dużym miastem, dziś ma ambicję, by stać się
Nie, wręcz przeciwnie. Nowe ba- metropolią. Antwerpia stała się
dania, przeprowadzone w ubie- bezpieczniejsza i zdrowa finangłym roku, potwierdziły, że trans- sowo. Nasza gospodarka radzi
fery finansowe z Flandrii do
Walonii pozostają wysokie,
a perspektywy poprawy są
niewielkie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpiło ponad 130 miliardów
euro transferów bez strukturalnych zmian. Po przeliczeniu okazuje się, że każda
rodzina mieszkająca i płacąca podatki we Flandrii
„wyłożyła” na Walonię kwotę w wysokości 2 590 euro
rocznie.
Chcemy zmniejszyć liczbę
tych transferów i zwiększyć
ich przejrzystość. Musi zaistnieć perspektywa, że transfery ulegną strukturalnej
zmianie. Flandria również
się starzeje i będzie potrzebować wszelkich środków,
by pokryć koszty starzenia
się jej społeczeństwa.

Moje dni wyglądają bardziej
zwyczajnie, niż mogłoby się wydawać. Otwarcie nowej ulicy
czy budynku zajmuje tylko niewielką część harmonogramu.
Większość mojego dnia pracy
składa się ze spotkań. Na przykład co tydzień odbywają się regularne spotkania z oddziałami
policji, sekretarzem miasta i ze
starostą. Są pewne decyzje, które
ja, jako burmistrz, muszę podjąć,
są pewne obszary działań, za które jestem bezpośrednio odpowie- Przesuwanie pieniędzy z
dzialny. Wtedy zbiera się komisja jednego regionu do drugieekspertów z danej dziedziny, a jej go, bez brania za to odpo-

Najmłodsza córka, Liesbet, w Krakowie
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sobie bardzo dobrze, miliardy
euro są inwestowane, a na rynku
pracy są tysiące wolnych miejsc.
Pozostajemy ekonomicznym motorem Flandrii. W tym samym
czasie staliśmy się także kulturalną i sportową stolicą Flandrii.
Doskonałym tego przykładem
jest Ronde van Vlaanderen, jeden z najsłynniejszych klasycznych wyścigów kolarskich, który
przez wiele lat rozpoczynał się w
Brugii, a od tego roku kolarze
startują z Antwerpii. Ronde van
Vlaanderen wiele znaczy w kolarskim świecie. Każdy kolarz
marzy o tym, żeby kiedyś wziąć
udział w tym wyścigu.
Wzrosły też nasze polityczne interesy. Problemy Antwerpii są w
Brukseli zauważane. Kiedyś było inaczej, a teraz znów jesteśmy
słuchani. Tak ważna rola naszego
miasta w Belgii sprawia, że nastąpił przełom w wielu dziedzinach,
na przykład w aktach prawnych,
które od lat znajdowały się w stanie „uśpienia”.
Zbliżamy się do zakończenia projektu Oosterweel, dzięki czemu
antwerpski port, Linkerooever,
Ejlandje, Merksem i obszar
Noordersingeel staną się całością. To nie tylko usprawni ruch
drogowy, ale także w ogromnym
stopniu wpłynie na podwyższenie stopy życiowej we Flandrii.
Realizujemy sporo projektów na
dużą skalę, które mają na celu
poprawę bezpieczeństwa, jakości i komfortu życia jego mieszkańców. Od zaangażowania sił
zbrojnych i policji po atakach
terrorystycznych, do nowego
prawodawstwa, aby mieć więcej
zasobów i sposobów w walce z
handlem ludźmi i narkotykami.
Dla mnie osobiście bardzo
ważne jest przywracanie naszego historycznego dziedzictwa
do czasów dawnej świetności.
Stadhuis, de Handelsbeurs, de
Montevideopakhuizen, Steen itd.
Wszystkie te budynki z naszej bogatej historii ponownie nabrały
blasku. Jestem przekonany, że
nasza tożsamość, jako obywateli
Antwerpii, wiąże się z dumą z naszego narodowego dziedzictwa.
Właśnie dlatego te projekty są
naprawdę ważne. Nowe piękne
oświetlenie Onze-Lieve-VrouweKathedraal, uroczyście zainagurowane 1 września, dla każdego
mieszkańca Antwerpii jest powodem do dumy.
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cza, musi tak sprzątać
śmieci, aby inni mogli
to zobaczyć.

Co chciałby Pan zrobić dla
Antwerpii w drugiej kadencji? Kończenie nowych projektów? Realizowanie nowych?

Dwa największe wyzwania w
mojej drugiej kadencji, jako
burmistrza, to czystsze miasto i
odpowiednie ukierunkowanie
młodych ludzi do dostępnych
miejsc pracy.
Nadal wiele projektów jest w
przygotowaniu lub w początkowej fazie realizacji. Ale miasto coraz bardziej zmienia się z korzyścią dla mieszkańców. Kiedy Aleje
(Leien) będą gotowe, kiedy tramwaj będzie mógł dojechać na północ Antwerpii przez Eilandje, kiedy zrealizujemy projekt związany
z przykryciem ringu Antwerpii,
wtedy zobaczymy nową, zieloną, przyjazną i przyjemniejszą
Antwerpię.
Jestem bardzo zaniepokojony
nielegalnym wyrzucaniem śmieci oraz zaśmiecaniem – i na pewno nie jestem w tym odosobniony. Wydaje się, że coś złego dzieje
się z mentalnością niewielkiej
grupy ludzi, która psuje ideę
czystego miasta, wyrzucając na
ulicę worki ze śmieciami, a nawet całe paczki i pakiety śmieci.
Musimy z tym walczyć, ponieważ
dobre samopoczucie mieszkańców Antwerpii zależy również od
tego, jak czyste jest nasze miasto.
Właśnie dlatego będziemy nadal
wzmacniać egzekwowanie prawa.
W parlamencie w Brukseli złożony został wniosek, aby osoby
zanieczyszczające nasze miasto
były nie tylko karane finansowo,
ale również w wolnym czasie
pracowały społecznie na rzecz
Antwerpii. Każdy, kto zanieczysz-

Wyzwaniem jest dopasowanie rynku pracy
– na którym dziś są tysiące wolnych miejsc,
do bieżących potrzeb,
z uwzględnieniem ludzi młodych. Wciąż
zbyt wielu młodych,
najczęściej chłopców,
opuszcza szkołę bez dyplomu. Musimy pracować z naszą młodzieżą.
Jeśli nie chce dalej się
kształcić, należy poprowadzić ją do konkretnej pracy z praktycznym doświadczeniem.
Pomóc się przekwalifikować. I
wspierać. Tylko w ten sposób możemy zabezpieczyć nasz dobrobyt
na przyszłość.

Dlaczego Polacy w Antwerpii
i we Flandrii powinni zagłosować na NV-A?
Antwerpia jest finansowo „zdrowa”, bezpieczniejsza i lepiej
prosperuje. „Miasto jutra” jest
w przygotowaniu. Dlatego chcę
kontynuować pracę nad lepszym,
bezpieczniejszym i przyjemniejszym miastem dla każdego
mieszkańca Antwerpii.

Dlaczego tak niewielu
Polaków znajduje się na liście NV-A?

My, jako partia, nigdy nie patrzymy na pochodzenie ludzi. Każdy,
kto zarejestruje się w naszej politycznej rodzinie, kto zgadza się
z naszymi postulatami, jest mile
widziany. Mamy bardzo zróżnicowaną listę w Antwerpii z silnymi
kandydatami z wielu społeczności – w tym z Polski. I także polskich mieszkańców Antwerpii 14
października będziemy prosić o
zaufanie. A nasi radni miejscy są
do dyspozycji wszystkich mieszkańców Antwerpii, niezależnie
od ich pochodzenia.

Jako burmistrz Antwerpii,
co chciałby Pan powiedzieć
społeczności polskiej?
Cenimy te same wartości, które
cenią osoby polskiego pochodzenia. Dlatego zapraszam Polaków
do zaangażowania się, żeby miasto, które jest naszym domem,
uczynić lepszym.
Rozmawiała:
Agata Kocińska
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Rozliczenia podatkowe dla
nierezydentów
Nierezydenci podatkowi w
Belgii to osoby, które swoje stałe miejsce zamieszkania lub centrum interesów
gospodarczych mają poza
Belgią. Status nierezydenta
nie ma związku z obywatelstwem podatnika. W ustalaniu statusu fiskalnego istotny
jest wpis podatnika do krajowego rejestru mieszkańców/
obcokrajowców, czyli zameldowanie.

Zgodnie z belgijską ordynacją
podatkową miejsce zamieszkania podatnika jest tam, gdzie
mieszka jego rodzina (współmałżonek i dzieci). Jeśli podatnik
przebywa w Belgii ze względów
zarobkowych dłużej niż 3 miesiące i został wpisany do krajowego
rejestru mieszkańców, ale jego
rodzina przebywa w innym kraju
(Unii Europejskiej, np. w Polsce),
wówczas może ubiegać się o status nierezydenta w Belgii.

być traktowane jako nierezydenci podatkowi w Belgii, nawet jeśli
przebywają na jej terenie dłużej
niż 183 dni. W takiej sytuacji
istotne jest, w którym kraju podatnik ma miejsce zamieszkania
(ośrodek interesów życiowych)
lub ośrodek interesów gospodarczych.

Nierezydentami podatkowymi są
często również pracownicy placówek dyplomatycznych (konsulatów, ambasad) oraz niektórych
Osoby, które przebywają w Belgii Pracownicy sezonowi oraz oso- organizacji międzynarodowych.
ze względów zarobkowych, ma- by pracujące i przebywające w
ją obowiązek zgłoszenia swoje- Belgii krócej niż 183 dni również
Zeznania podatkowe
go pobytu w urzędzie
nierezydentów
gminy, na terenie
Nierezydenci podatktórej mieszkają. W
kowi w Belgii składazależności od okreją zeznania podatkosu, na jaki dana osowe jesienią. Osoby,
ba jest zatrudniona
które po raz pierwszy
w Belgii, lub na jaki
rozliczają się w Belgii
została oddelegowajako nierezydenci, sana do Belgii z innego
me powinny złożyć
kraju, gmina wyda
wniosek do urzędu
odpowiednie dokuskarbowego dla niementy pobytowe.
rezydentów o wysłaW przypadku osób
nie formularza do zezatrudnionych lub
znania podatkowego.
oddelegowanych do
Szczegóły można znaBelgii na okres do 3
leźć na stronie https://
miesięcy zostanie wyfinancien.belgium.
dane zaświadczenie
be/nl/particulieren/
o zgłoszeniu pobytu.
internationaal/belastOsoby, które ze wzglęing_niet-inwoners
dów zarobkowych
Od 2016 w Belgii są
przebywają w Belgii dłużej niż 3 mogą być traktowane jako niere- trzy urzędy skarbowe dla nieremiesiące, otrzymają kartę pobytu zydenci podatkowi.
zydentów. Każdy z urzędów obna okres 5 lat. Otrzymanie karty
sługuje zeznania podatkowe w
pobytu wiąże się z wpisem do Należy pamiętać, iż podatnik mu- innym języku. Dwa z nich, niekrajowego rejestru obcokrajow- si mieć oficjalne zameldowanie irlandzkojęzyczny i francuskoców/mieszkańców i nadaniem pod tym samym adresem, co jego języczny, znajdują się Brukseli.
belgijskiego numeru PESEL rodzina (w kraju, w którym ona Urząd niemieckojęzyczny ma
(rijksregisternummer/numéro przebywa). Belgijski urząd skar- swoją siedzibę w Sankt-Vith. Od
national). Osoby, którym już go bowy może wymagać udokumen- 2016 roku każdy podatnik (nierenadano, automatycznie traktowa- towania posiadania meldunku zydent) sam wybiera, w którym
ne są jako rezydenci podatkowi, a podatnika wraz z rodziną.
z trzech urzędów chce złożyć zeco za tym idzie, są automatycznie
znanie (ze względu na język).
przypisane do urzędu skarbowe- Również w przypadku, gdy pogo dla rezydentów.
datnik zarządza swoim kapita- Zasady opodatkowania nierełem (środkami finansowymi, zydentów
Nierezydenci podatkowi
nieruchomościami itp.) z innego
W ustalaniu statusu fiskalnego kraju niż Belgia, jego rezydencja W przypadku nierezydentów popodatnika oprócz wpisu do kra- podatkowa może znajdować się datkowych Belgia ma prawo opojowego rejestru mieszkańców w tym (innym) kraju.
datkować tylko te dochody, które
istotną rolę odgrywają też inne
zostały osiągnięte w Belgii, tzn.
kryteria, takie jak miejsce za- Osoby oddelegowane do pracy w dochody z pracy zarobkowej wymieszkania (ośrodek interesów Belgii, zarówno pracownicy na- konywanej na terenie Belgii, dożyciowych) oraz ośrodek intere- jemni, jak i osoby prowadzące chody pochodzące z nieruchomosów gospodarczych.
działalność gospodarczą, mogą ści położonych na terenie Belgii
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oraz inne dochody pochodzące
ze źródeł położonych w Belgii.
Podatnik ma obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym
dochodów uzyskanych w innych krajach Unii Europejskiej,
np. płacy uzyskanej na terenie
Polski, dochodów osiągniętych
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej
w innym kraju Unii Europejskiej
(lub poza jej granicami). W przypadku nierezydentów ich dochody pochodzące z innych krajów
nie podlegają opodatkowaniu w
Belgii, ale muszą być wykazane
w celu ustalenia, czy podatnik
ma prawo do ulg i korzyści podatkowych.
Jeśli w danym roku podatnik
osiągnął dochody zarówno w
Belgii, jak i w innym kraju/krajach, sprawdza się, czy dochód
osiągnięty w Belgii wyniósł min.
75% całego rocznego dochodu.
Podatnicy, którzy osiągnęli 75%
lub więcej dochodu w Belgii, mają prawo: do ulg podatkowych
na dzieci na utrzymaniu, które
przebywają w innym kraju, do
tzw. ilorazu małżeńskiego, jeśli
ich współmałżonkowie przebywający w innym kraju osiągnęli niskie dochody, do odliczeń
podatkowych w związku z zaciągniętym w Belgii lub innym
kraju kredytem hipotecznym, wydatkami na żłobek, przedszkole
czy świetlicę dzieci do 12. roku
życia oraz do innych odliczeń wynikających z belgijskiej ordynacji
podatkowej.
Podatnik, który w danym roku
podatkowym w Belgii osiągnął
mniej niż 75% dochodu, nie ma
prawa do wyżej wymienionych
ulg podatkowych.
Więcej informacji na temat statusów fiskalnych oraz rozliczeń
podatkowych można uzyskać
bezpośrednio w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca
zamieszkania podatnika lub w
urzędzie skarbowym dla nierezydentów podatkowych.
Nierezydenci podatkowi mają
obowiązek składania zeznań podatkowych w kraju swojej rezydencji, czyli tam, gdzie mieszka
rodzina podatnika, np. w Polsce.
Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią
prawa.
Aldona Kuczyńska-Naskręt

Firma Van Osta Home Service szuka pracownkikow!
2 DYNAMICZNYCH PRACOWNIKOW DO ROLI ASYSTENTNA KOORDYNATORA
REGIONALNEGO NA POL ETATU ZE ZNAJOMOSCIA JEZYKA POLSKIEGO
OFERUJEMY:
• Kontrakt na czas nieokreślony
• Grafik na 20 godzin/tydzień
(do podziału na 4 lub 5 dni)
• Wynagrodzenie na podstawie Twoich
umiejętności i doświadczenia
+ inne dodatkowe świadczenia
(np. czeki żywieniowe)
APLIKACJA:
CV + zdjęcie + list motywacyjny należy
wysłać na nancy@vanosta.net
(w języku niderlandzkim)
poetsdienst-vanosta.be

Oferujemy:

Wyślij swoje CV na:

poetsdienst@vanosta.net

www.poetsdienst-vanosta.be
Agnieszka: 0499 88 07 83
Aleksandra: 0484 57 78 49
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Przegląd prasy polskiej
Wzrosła liczba wniosków o Nawet 5 lat więzienia za co- system mógł gromadzić dodatkoareszt
fanie licznika
we dane.
Od 2015 roku aż o 40 proc. wzrosła liczba wniosków o areszt. Sądy
też coraz chętniej go stosują, tymczasowych aresztowań przybywa.
W 2017 r. prokuratorzy wystąpili
do sądu o areszt w ponad 18 tys.
700 sprawach. Sądy aresztowały
na ich podstawie ponad 17 tys.
osób. To o blisko 40 proc. więcej,
niż dwa lata wcześniej.

Od przyszłego roku przekręcanie
liczników przebiegu samochodu
i zlecanie takiego procederu ma
być przestępstwem zagrożonym
karą pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat. Taka regulacja
obowiązuje w większości państw
UE.

Najnowsze dane Prokuratury
Krajowej wskazują, że nie tylko
aresztowań jest więcej, ale też że
są one coraz dłuższe. O 20 proc.
wzrosła liczba tych, które trwają
od pół roku do roku, i ponad 40
proc. – dłuższych niż dwa lata.
rzeczpospolita.pl

W UE fałszerstwa mogą dotyczyć 30 proc. samochodów.
Niechlubny dwukrotnie wyższy
wynik w naszym kraju może wynikać z tego, że w Polsce przekręcanie liczników nie jest karalne.
Gdy Belgia wypowiedziała wojnę
manipulacjom, przekręcony licznik ma już tylko 0,16 proc. używanych aut.

Biznesmeni chcą euro

Aż 74 proc. dużych i średnich firm
chce wprowadzenia w Polsce waluty euro – wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez
Millward Brown. To duża zmiana,
bo w 2015 r. odsetek ten wynosił
zaledwie 42 proc.
W polskich firmach umacnia się
przekonanie, że ryzyko przyjęcia
euro jest coraz mniejsze. Bilans
plusów i minusów rezygnacji z
własnej waluty stał się w oczach
szefów firm korzystny. Oceny korzyści z przyjęcia euro nie zmienia to, że złoty od kilku lat jest
walutą bardzo stabilną.
Polskie firmy coraz bardziej
uczestniczą w międzynarodowej
wymianie handlowej. Wartość
eksportu towarów i usług przewyższa już 50 proc. PKB, podczas
gdy na początku dekady wynosiła niespełna 40 proc. PKB. Coraz
większe umiędzynarodowienie
krajowych firm sprzyja wzrostowi poparcia dla przyjęcia euro
w Polsce. Zwiększa bowiem postrzegane korzyści związane z redukcją kosztów transakcyjnych.
fakty.interia.pl

O tym, że przekręcanie liczników (głównie w samochodach
sprowadzanych z zagranicy) jest
prawdziwą plagą, mógł przekonać się co drugi nabywający importowany samochód. Według
szacunków Związku Dealerów
Samochodów od 65 do 85 proc.
używanych aut sprowadzonych
z zagranicy ma przekręcony licznik.

Ofiarami
bezradności
państwa są zwykli kupujący, którzy
nabywają samochód
ze znacznie większym przebiegiem niż to wynika z zapewnień
sprzedającego i sporządzonej
umowy. Aby ułatwić wykrywanie fałszerstw, służby mundurowe będą mogły w czasie kontroli
drogowych spisywać dane o stanie licznika i przekazywać je do
Centralnej Ewidencji Pojazdów i
Kierowców (CEPiK). Informacje o
przebiegu mają być powszechnie
dostępne w bezpłatnym serwisie
internetowym o historii pojazdu.
Przepisy utrudniające fałszowanie wejdą jednak w życie dopiero
w 2020 r., gdyż tyle czasu potrzeba na rozbudowę CEPiK, tak by

money.pl

Bagaż podręczny poleci w
luku – chyba, że za niego zapłacisz

Ryanair ogłosił zmiany, które
wejdą w życie od 1 listopada.
Na początek zmiany, które są
korzystne dla pasażerów: waga
bagażu rejestrowanego wzrasta
z 15kg do 20kg. Cena takiego
bagażu zostanie obniżona (średnio) z 35€ do 25€. Na tym koniec
dobrych wiadomości, ponieważ
przewoźnik rezygnuje z opcji, która dawała możliwość bezpłatnego
wzięcia na pokład głównego bagażu podręcznego. Tylko pasażerowie, którzy posiadają bilety w
taryfie Plus, Flexi Plus i Family
Plus (lub wykupili usługę Priority
Boarding) będą mogli podróżować z 2 sztukami bagażu podręcznego bez dodatkowych opłat, tak
jak wcześniej.
Wszyscy pozostali będą musieli stanąć podczas odprawy do
oddzielnej kolejki, a na pokład
zostaną wpuszczeni tylko z małym bagażem podręcznym (o
rozmiarze 35cm x 20cm x 20cm).
Ich „klasyczny” bagaż podręczny (o rozmiarze 55cm x 40cm x
20cm) zostanie im odebrany przy
bramce i umieszczony bezpłatnie
w luku bagażowym. Oznacza to,
że na pokładzie będziemy mieć
ze sobą tylko małą torbę, a klasyczna „kabinówka” lub plecak
będą na czas podróży dla nas
niedostępne.
Jak tłumaczy przewoźnik, zmiany
mają na celu zredukowanie opóźnień wynikających z faktu, iż wielu podróżnych zabierało ze sobą
na pokład samolotu dwa bagaże
podręczne, których umieszczenie
w schowkach nad głowami (oraz
pod fotelami) zajmowało sporo
czasu.
Zmiana polityki bagażowej dotyczy wszystkich lotów po 1 listopada – także tych, na które bilety
zostały zakupione przed ogłoszeniem zmian.
fly4free.pl

Brakuje około 20 tys. opiekunów osób starszych
Jest źle, a będzie jeszcze gorzej.
Eksperci uważają, że z każdym

dla osób prywatnych
zbieranie dowodów niewierności
kontrola opieki nad dzieckiem
kontrola sposobu spędzania
czasu i otoczenia
ujawnianie źródeł dochodu
oraz ukrytego majątku
cyberprzestępczość
prześladowanie i nękanie
wykrywanie podsłuchów
kradzieże i włamania
sprawy karne
obserwacje osób i mienia
poszukiwanie osób
alimenty

dla ﬁrm
lub kontrahentów

handlowych

podrabianie towarów
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rokiem problem ten będzie narastał z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa.
W 2026 r. zacznie szybko rosnąć liczba osób w wieku 80 lat i
więcej, co będzie efektem wchodzenia w okres starości powojennego wyżu demograficznego.
Między rokiem 2026 a 2040 liczba
osób w wieku 80 lat i więcej ma
się zwiększyć z około 1,7 mln do
około 3,4 mln.
Brak opiekunów utrudnia życie
potrzebującym pomocy starszym
osobom, zwłaszcza tym powyżej
75. roku życia. Wiele z nich już
teraz nie może liczyć ani na rodzinnego opiekuna, ani na tego
z pomocy instytucjonalnej.

Niedobór opiekunów to kłopot
członków rodziny osoby wymagającej opieki, bo najczęściej
opiekunem osoby starszej jest
członek rodziny, w przeważającej większości współmałżonek.
W Polsce to niemal 80 proc.
wszystkich opiekunów. Tylko że
te osoby także cierpią na jakieś
dolegliwości chorobowe, dlatego
dodatkowo – w związku ze swoimi obowiązkami i wynikającymi
z nich obciążeniami – są bardziej
narażone na depresję.
Problem braku opiekunów będzie coraz poważniejszy z powodu podwójnego starzenia się społeczeństwa. Polega ono na tym, że
nie tylko rośnie odsetek ludzi w
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wieku 80 lat i więcej
w całym społeczeństwie, ale również
– ze względu na to,
że żyjemy coraz dłużej – w samej grupie
osób w wieku 65+
coraz większą część
stanowią osoby powyżej 80. roku życia.
Z danych MRPiPS i
GUS wynika, że liczba osób niezdolnych
do samodzielnej
egzystencji oraz potrzebujących opieki
środowiskowej wynosi około 2
mln i stale rośnie. Według raportu NIK prawie 20 proc. gmin w
Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo że należy to do ich
obowiązków. Problemem jest też
brak standardów takiej opieki.
PAP

wa dumę na co dzień, stale. 10
proc. jest dumne z polskiej historii i bohaterstwa Polaków. Inne
sytuacje to wyjazdy zagraniczne
(9 proc.) oraz obchody świąt narodowych i inne odwołania do
symboli narodowych (8 proc.).
Uczucie wstydu wynikającego z
przynależności narodowej występuje rzadziej niż poczucie dumy.
„Dość często” wstyd związany z
byciem Polakiem lub Polką odczuwa 8 proc. Jednej trzeciej (32
proc.) zdarza się to rzadko, a ponad połowa (60 proc.) nie wstydzi
się swojego pochodzenia.

Narodowa duma

CBOS opublikował wyniki raportu z którego wynika, że 97 proc.
badanych Polaków odczuwa dumę ze swojego pochodzenia narodowego. 71 proc. deklaruje, że
to uczucie towarzyszy im „dość
często”, a 26 proc. odczuwa je
„bardzo często”. Tegoroczne wyniki pokazują „wyraźny wzrost od
2010 roku”.
Ankietowanych zapytano, czy
odczuwają dumę ze swojej narodowości oraz w jakich sytuacjach
się to zdarza, ale także, czy czasem wstydzą się, że są Polakami.
Zdaniem twórców raportu odczuwanie dumy z polskości jest
powiązane ze zróżnicowaniem
światopoglądowym. Częściej
zdarza się ono badanym o poglądach prawicowych (81 proc.)
niż lewicowych i centrowych (po
66 proc.), a także respondentom
uczestniczącym w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu
(86 proc.).

24 proc. badanych odczuwa dumę z pochodzenia narodowego
w związku z sukcesami sportowymi. 18 proc. respondentów odczu-

Wśród powodów odczuwania
wstydu związanego z narodowością ankietowani najczęściej
wymieniali: zachowanie Polaków
za granicą (22 proc.), sytuację
polityczną w kraju (20 proc.) i
pozycję Polski na arenie międzynarodowej (11%). Wskazywano
także przypadki dyskryminacji i
nietolerancji w naszym kraju (8
proc.) oraz niewłaściwe zachowanie Polaków – chamstwo, pijaństwo, brak szacunku do siebie
nawzajem (7 proc.).
A jak Polacy rozumieją patriotyzm?
Większość respondentów stwierdziła, że elementem patriotyzmu
jest okazywanie szacunku godłu,
fladze i hymnowi narodowemu
(98 proc.), pielęgnowanie polskich tradycji (96 proc.), znajomość historii kraju (95 proc.),
dbałość o wpajanie dzieciom
miłości i szacunku do ojczyzny
(95 proc.). 93 proc. wskazało
poszanowanie i przestrzeganie
prawa oraz udział w wyborach
(90 proc.).
Najrzadziej badani przyznawali,
że częścią tej postawy jest kupowanie przede wszystkim polskich produktów (65 proc.) oraz
dbałość o religijne wychowanie
dzieci (66 proc.).
PAP
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W Polsce brakuje rąk do pracy w każdej branży
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wały w województwach dolnoślą- co jest wskazaniem o 3,6 pkt.
skim i opolskim (58 proc.) i na proc. wyższym niż przed rokiem.
północy kraju (58,2 proc.).
Niespełna 9 proc. firm ogranicza
działalność międzynarodową, co
Najmniejsze niedobory kadrowe jest wynikiem niższym o 13,5 pkt.
notowano w regionie wschodnim proc. w porównaniu do rezultatu
i południowym, gdzie wskazania sprzed roku”.
znalazły się w okolicach 40 proc.
PAP
Ponad jedna czwarta firm deklaruje, że nie odczuwa wpływu
Opracowała: Katarzyna
braków kadrowych na swoją
Frankowska
kondycję biznesową, ale
ponad 32 proc. wskazuje
na niepodejmowanie z tego powodu nowych kontraktów – w największym
stopniu branża usługowa,
a jeden na czterech przedsiębiorców na rosnące
koszty pracy (głównie
sektor produkcyjny).

Blisko połowa pracodawców (49,7
proc.) deklaruje, że ma problem
ze znalezieniem odpowiednich
pracowników. Ponad 16 proc.
firm ogranicza nowe inwestycje
ze względu na braki kadrowe.
Najczęściej pojawiające się
problemy rekrutacyjne dotyczą pracowników niższego (25 „16,4 proc. firm ogranicza
proc.) i średniego szczebla (15%). nowe inwestycje ze wzglęNajwiększe wyzwania występo- du na deficyty kadrowe,
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Mus mozołu - na polach Waterloo
Klęska Napoleona pod
Waterloo w 1815 roku położyła kres jego imperialistycznym planom. Zapraszam
na spacer po polach, które
były świadkiem wielkiej batalii mającej wpływ na losy
Europy.

więc ratowanie się
stopem. Z Brukseli na
dworzec w Waterloo
kursują pociągi (ok. 4
euro w jedną stronę w
promocji weekendowej w obie strony).
Jest też autobus kursujący z dworca Gare
O Waterloo słyszał chyba każdy, du Midi.
czy to za sprawą Napoleona, czy
dzięki piosence Abby. Nie wszy- Jeśli chcecie „zwiescy wiedzą jednak, że miasteczko dzić Waterloo”, to do
to leży w Belgii, całkiem niedale- wyboru macie nastęko Brukseli (ok. 20 kilometrów pujące punkty prograna południe).
mu:
M u z e u m W e l - Muzeum Wellingtona z zewnątrz – budynek ma ok. 300 lat
Pod presją europejskich państw
lingtona (7,5 euro)
Napoleon abdykował w 1814
Memorial 1815, w skład któ- ślę, że sama wizyta w Memorial
roku i został zesłany na wyrego wchodzą: muzeum, pa- 1815 powinna was usatysfakcjospę Elbę położoną na Morzu norama przedstawiająca scenę nować. Odwiedzenie wszystkich
Śródziemnym. W czasie, kiedy bitwy, Kopiec Lwa i zabudowania czterech miejsc to już raczej zabamocarstwa europejskie zajęte Hougoumont (16 euro)
wa dla tych najbardziej zdetermibyły decydowaniem o dalszych
Ostatnia siedziba główna nowanych.
losach kontynentu i wypracoNapoleona (5 euro)
wywaniem nowych zasad ładu
Ferma Mont-Saint-Jean (7,5 Muzeum Wellingtona
europejskiego na Kongresie
euro)
Muzeum znajduje się w miasteczWiedeńskim, Napoleon powróku Waterloo naprzeciwko inforcił do Francji i rozpoczął swoje Można też kupić bilet uprawnia- macji turystycznej. W tym budynsłynne 100 dni. 18 czerwca 1815 jący do zobaczenia wszystkich ku brytyjski książę Wellington
roku, 15 kilometrów od Brukseli tych atrakcji, a koszt takiego spędził ostatnią noc przed bitwą.
sprzymierzone siły pod dowódz- karnetu to 20 euro. Ja wybrałam Muzeum jest niewielkie, zwiedza
twem księcia Wellingtona oraz tę właśnie opcję, ale zobaczyłam się je z audioprzewodnikiem i
marszałka Blüchera stanęły na- jedynie dwa pierwsze miejsca. moim zdaniem zainteresuje raprzeciw armii Napoleona. W bi- Potem byłam już zbyt umozo- czej zadeklarowanych wielbicieli
twie udział wzięło ok. 200 tysięcy lona, a na dodatek ostatnia sie- historii.
żołnierzy, z czego ok. 1/4 z nich dziba Napoleona i ferma Montzginęła w ciągu zaledwie jednego Saint-Jean położone są kilka W muzeum obejrzeć można np.
dnia. Porażka armii francuskiej kilometrów od Memorial 1815. protezę nogi lorda Uxbridge’a
przypieczętowała postanowienia Tak jak pisałam, w weekendowe oraz łóżko, w którym zmarł po
Kongresu Wiedeńskiego dotyczą- popołudnia nie ma zbyt wielu au- bitwie adiutant Wellingtona
ce przyszłych losów Europy. Sam tobusów kursujących pomiędzy Alexander Gordon. Znajdują się
Napoleon został po raz kolejny poszczególnymi obiektami więc tu także liczne plany bitwy i rozzmuszony do abdykacji. Zesłano sam dojazd byłby problemem.
kazy wysyłane przez dowódców.
go na wyspę Świętej Heleny,
W budynku, w którym kiedyś
gdzie kilka lat później zmarł.
Jeśli tylko nie jesteście fanaty- mieściła się karczma, książę
kami historii i Napoleona, my- Wellington wieczorem po bitwie
Waterloo – nie tylko pola
sporządził informację o
Waterloo to niewielkie
zwycięstwie, która miała
miasteczko, a większość
zostać wysłana do Anglii.
obiektów związanych z
Napoleonem znajduje się w
Memorial 1815
okolicy i dojście do nich pieTen kompleks znajduje
szo nie jest raczej możliwe.
się pod Waterloo, można
Sądzę, że najwygodniej jest
się tam dostać autobusem
przyjechać tu samochodem,
lub samochodem (piechoć połączenia autobusowe
chotą jest to teoretycznie
oczywiście istnieją. Tyle tylmożliwe, ale to naprawdę
ko, że (zwłaszcza w weekenkawał drogi). Znajdziemy
dy) są one dość rzadkie – w
tu bardzo nowoczesne,
niedzielę ok. 18.00, kiedy
multimedialne muzeum
chciałam wrócić z Memorial
przybliżające sytuację poli1815 do Waterloo, musiałatyczną i społeczną czasów
bym czekać 1,5 godziny na
Napoleona, a także wiele
następny autobus! Pozostało Memorial 1815
eksponatów dotyczących
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bezpośrednio samej bitwy pod
Waterloo. Do obejrzenia jest także trójwymiarowy film „W sercu
batalii”, który pozwala uzmysłowić sobie, ile osób poniosło
śmierć w wyniku tego starcia.

Źródło: www.cargonews.pl

W okrągłym budynku nieopodal muzeum podziwiać można
110-metrowe płótno przedstawiające panoramę bitwy pod
Waterloo. Zostało ono namalo-

wane w 1912 roku przez Louisa
Dumoulina. Podziwiać je można
przy akompaniamencie efektów
dźwiękowych imitujących odgłosy bitwy. W tym samym budynku,
w którym znajduje się panorama,
można też za pomocą specjalnych
gogli i słuchawek
obejrzeć symulację
starcia.
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zameczek, o który toczyły się
szczególnie zaciekłe walki, o
których mówi się, że były bitwą w
trakcie bitwy. Dziś te pozornie nie
najlepiej zachowane zabudowania skrywają zaskakująco nowoczesną wystawę, która obejmuje
m.in. pokaz filmu prezentującego
przebieg zmagań o Hougoumont.
Do zabudowań można dojść polną dróżką (ok. 1,2 km. od Kopca
Lwa), w sezonie turystycznym
Punktem kulmina- można także dojechać bezpłatcyjnym wycieczki nym autobusem (oczywiście, że
do Waterloo jest polecam spacer!).
wdrapanie się na
40-metrowy pagó- Tak jak pisałam wcześniej,
rek – kopiec Lwa do ostatniej siedziby głównej
– usypany przez Napoleona ani do fermy Montmiejscowe kobiety Saint-Jean nie udało mi się
niedługo po bitwie. dotrzeć i przyznaję, że jakoś
Miejsce wybrano szczególnie nie żałuję. Wizyta
nieprzypadkowo w miejscach, które opisałam po– to tutaj został wyżej, wyczerpała moją potrzebę
ranny Wilhelm dalszego pogłębiania wiedzy o biOrański, później- twie pod Waterloo.
szy król Holandii Czy ktoś z was tam dotarł? Jakie
(w tamtych latach Waterloo wrażenia?
znajdowało się na terytorium
Holandii). Lew, znajdujący się Relacje z moich mozolnych pona szczycie, spogląda w stronę dróży znajdziecie na blogu Mus
Francji, z czego podobno niespe- Mozołu: www.musmozolu.com
cjalnie był zadowolo- oraz na Facebooku: www.fany książę Wellington. cebook.com/musmozolu
Wejście na górę po
226 schodkach gwa- Serdecznie zapraszam do śledzerantuje zadyszkę, ale nia!
za to daje możliwość
Agnieszka Legat
podziwiania rozległej
panoramy pól, które
przed dwustu laty były areną krwawych
starć.

Kaplica, w której gromadzono rannych żołnierzy.

Ostatnim punktem
programu, na jaki
starczyło mi czasu
i siły, było zwiedzenie Hougoumont.
Znajdował się tutaj
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Niezbędnik emigranta - cz. I
Nie jestem żadnym prawnikiem
ani ekspertem do spraw emigracji, administracji, szkolnictwa
czy zatrudnienia. Poniższą wiedzę zdobyłam poprzez własne
doświadczenia, od znajomych i
z Internetu. Wierzę, że dla kogoś
te informacje okażą się choć trochę przydatne.

Belgia – informacje ogólne

Belgia jest małym krajem (mniej
więcej 1/10 Polski), a do tego
podzielonym. Ma 3 języki urzędowe: francuski, niderlandzki i
niemiecki (bardzo mały region).
Północna część to niderlandzkojęzyczna Flandria, południowa to
francuskojęzyczna Walonia. Te
dwa regiony toczą między sobą
wieczne spory. Flandria chce się
nawet oddzielić od reszty. Mają
wspólne, ale i zupełnie oddzielne
prawa i rządy. Tych wszystkich
rządów jest bodajże 6. Pośrodku
jest dwujęzyczna i wielokulturowa Bruksela, niemal państwo
w państwie. Ciężko to chwilami
ogarnąć.

Szkoła

Każde dziecko mieszkające w
Belgii musi chodzić do belgijskiej szkoły bez względu na to,
czy zna język, czy nie. Szkoła
w Belgii jest obowiązkowa dla
dzieci od 6 do 18 lat. Dotyczy to

też dzieci imigrantów. Gdybyśmy
nie posłali dziecka do szkoły po
zameldowaniu, odpowiednie
urzędy zaraz się o nie upomną.
Od zameldowania się w urzędzie
gminy ma się 60 dni na zapisanie
dziecka do szkoły.

chy, które osiągnęły odpowiedni
wiek. Te nowo zapisane maluchy
chodzą do klasy przejściowej
(PEUTERS). Dopiero od kolejnego roku szkolnego maszerują
do klasy pierwszej przedszkola
(KLEUTERS).

W Belgii są różne rodzaje szkół.
Pierwszy podział jest ze względu
na język (region), czyli francuskojęzyczne i niderlandzkojęzyczne.

Do szkoły sześcioklasowej podstawowej (LAGERE lub BASIS
SCHOOL) dzieci chodzą od 6 do
12 roku życia.

Inny podział to ze względu na sposób zarządzania i finansowania
(prywatne, wyznaniowe, gminne,
itd.). W prywatnych trzeba płacić
wysokie czesne. W wielu innych
nauka jest zupełnie darmowa
i nawet przybory, zeszyty i podręczniki dzieci dostają za darmo
(głównie szkoły podstawowe).

Potem idą do szkoły średniej
(SECOINDERE SCHOOL), która
składa się z 3 etapów i do której
chodzi się przez 6 lub 7 lat.

W Belgii są stosunkowo mało
liczne klasy (do 25 dzieci, a czasem nawet są ograniczenia do 13
dzieci) i częstokroć jest problem
z miejscami w szkołach, czyli nie
zawsze można zapisać dziecko do
najbliższej szkoły. Do niektórych
trzeba zapisywać się nawet 2 lata
wcześniej, co warto mieć na uwadze przy zamiarze przeprowadzki
do tego kraju. Każda szkoła ma
jednak w tej kwestii osobny regulamin.
Do przedszkola, które często połączone jest ze szkołą podstawową, a czasem też ze średnią, chodzą dzieci od 2,5 do 5 lat (w części
niemieckojęzycznej od 3lat). We
wrześniu zaczynają dzieci, które
w tym miesiącu kończą 2,5 roku. W dalszej części roku szkolnego (po każdych feriach, po 1
lutego, po Zielnych Świątkach)
przyjmowane są kolejne malu-

Do wyboru jest: TSO – szkoła techniczna, ASO – liceum,
KSO – szkoła artystyczna, BSO,
szkoła zawodowa. Jest też wiele
różnych kierunków. O szkołach
we Flandrii, dostępnych kierunkach, można się wiele dowiedzieć
ze strony: https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php
W Belgii jest obowiązek codziennego chodzenia do szkoły i w tym
względzie obowiązują takie same
zasady jak w zakładach pracy.
Nieobecność usprawiedliwiamy
zwolnieniem od lekarza. Tylko 4
razy do roku może usprawiedliwienie napisać rodzic, jeśli choroba (nieobecność) trwa 1-3 dni.
Uczniowi przysługują też, tak
samo jak dorosłym w pracy, dni
wolne z okazji pogrzebu, ślubu,
rozprawy sądowej. Przy częstszych nieobecnościach, które
nie są usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, szkoła wszczyna
swoje postępowanie, czyli rozmowa z rodzicami, skierowanie do
CLB, psychologów i innych…
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Przy zapisie dziecka szkoła wymaga następujących dokumentów: dowód tożsamości (dowód
osobisty lub paszport), karta SIS
i naklejki od ubezpieczyciela –
można donieść później, dla starszaków także przetłumaczone
przez tłumacza przysięgłego i zalegalizowane w tutejszym sądzie
świadectwo z Polski (czasem tłumacz przysięgły sam to od razu
załatwia).

Język

W Belgii obowiązują 3 języki urzędowe: francuski, niderlandzki i
niemiecki. Belgowie jednak częstokroć władają dobrze trzema
lub czterema językami (niektórzy
znają i po sześć). Najczęściej są
to: francuski, niderlandzki oraz
angielski, niemiecki, a także
włoski, hiszpański, portugalski.
W szkole podstawowej od 5 klasy
dzieci we Flandrii uczą się obowiązkowo języka francuskiego, w
Walonii mają do wyboru niderlandzki, angielski i niemiecki.
Ze względu na sporą liczbę napływających wciąż imigrantów
oraz turystów, na belgijskich
ulicach możemy się poczuć jak
pod biblijną wieżą Babel. W dużych miastach, jak Bruksela czy
Antwerpia, usłyszymy wszystkie
języki świata, ale i w małych
wioskach niejednokrotnie też
słychać i widać sporo obcojęzycznych.
W większości sklepów, urzędów,
szkół, szpitali, u lekarzy, spokojnie można się dogadać w kilku
językach, co dla przyjeżdżających
do tego kraju jest nie bez znaczenia.
Jednakowoż wszyscy ludzie najchętniej rozmawiają w swoim
rodzimym języku. Nie należy
przy tym zapominać, że tutaj
to Belgowie są u siebie, a my

Polacy jesteśmy tu gośćmi. Ten
fakt należy uszanować i się z nim
pogodzić. Zauważam bowiem, że
niektórzy Polacy chcieliby na obczyźnie żyć według polskich zasad, praw i norm, a do tego mówić po polsku. Tak się niestety
nie da, bo to kraj Belgów i jeśli
chcemy być traktowani odpowiednio, musimy się dostosować.
Czyli poznać historię, kulturę, tutejsze prawa i zwyczaje, a przede
wszystkim nauczyć się
języka (przynajmniej
urzędowego obowiązującego w danym regionie),
a najlepiej i niderlandzkiego, i francuskiego.
Inaczej próżno oczekiwać, że będzie się nas
traktować poważnie.
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się skupić na lekcji i wykonywać
solidnie ćwiczenia z kolegami.
Kursy językowe są też niedrogie.
Jeden etap kosztuje około 100
euro razem z materiałami i podręcznikami. Do tego, gdy ma się
niskie dochody lub jest się bezrobotnym, można zapłacić tylko połowę kosztów lub w ogóle zostać
zwolnionym z opłaty.
Jeśli chodzi o język niderlandzki, to w każdym większym
mieście jest tzw. Dom Języka
Niderlandzkiego, czyli Huis van
Het Nederlands (powiązany zwykle z w/w instytucją odpowiedzialną za integrację), gdzie musimy
się udać po skierowanie na kurs
niderlandzkiego. Najlepiej umówić się telefonicznie na spotkanie, ale można też pójść bez umówienia się. Urzędnicy powiedzą
nam, jakie szkoły mamy w okolicy i doradzą, jaki kurs wybrać.
Robią tam testy na inteligencję
(jeśli się nie ma dyplomu wyższej
uczelni) i testy językowe, gdy staramy się o wyższy poziom, a nie
mamy dyplomu z poprzednich.

W Belgii nie ma problemu z nauką języków.
W każdym większym
mieście, a i w małych
gminach też, są instytucje odpowiedzialne
za integrację, gdzie
można otrzymać pomoc w szukaniu szkoły, nauce języka etc.
Instytucje te organizują też kursy
integracyjne, na których można Skierowanie na kurs można też
zdobyć podstawowe informacje dostać z biura pracy.
na temat życia w Belgii.
Po wizycie w Huis van Het
Nederlands trzeba się udać do
Kursy odbywają się w różnych wybranej szkoły i dokonać właśterminach, o różnych porach i ciwego zapisu wraz z ewentualz różną intensywnością, dzięki nymi opłatami.
czemu każdy może znaleźć coś Uwaga: w czasie wakacji i ferii
dla siebie. Są kursy poranne, wszelakie szkoły są nieczynne z
popołudniowe oraz wieczorowe. wyjątkiem pierwszego i ostatnieOdbywają się raz, dwa, trzy lub na- go tygodnia wakacji.
wet pięć razy w tygodniu. Ucząc
się raz w tygodniu potrzebujemy Inne moje przemyślenia i obsernajczęściej całego roku do opa- wacje poczynione na belgijskiej
nowania jednego etapu (stopnia). ziemi znajdziecie na blogu:
Ucząc się w trybie intensywnym belgianasznowydom.blogspot.
i/lub częstszym, znacznie szyb- be
ciej zaliczamy kolejne stopnie. i w dalszych numerach
Oczywiście zakładając, że przy- „Antwerpii po polsku”
łożymy się do nauki.
Magdalena B-P
Kursy prowadzone
są częstokroć w języku, którego się
uczymy. Jednak nie
należy się tym zrażać. Prowadzone są
one bowiem przez
fachowców i jeśli nie
opuszcza się zajęć,
bez problemu można
w ten sposób uczyć
się nowego języka.
Przy trybie zwykłym
nawet nie potrzeba
w domu specjalnie
się uczyć, wystarczy
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„Mam taką przypadłość,
że słucham innych ludzi i
każdego staram się zrozumieć”.
Wino idealne, w gust każdy trafi.
Granica sporu.

Niegdyś, miasto
cztery Kultury
łączące, w samym centrum
Polski. Ziemią
obiecaną zwane.
Miejsce wielkich,
przemysłowych
karier, ziemia
początku i końca. W mieście
tym ulica. Nazwę
swą zawdzięcza
waśniom dawnych sąsiadów
wynikającym z
różnic poglądów
i interesów. Z jednej jej strony domostwa polskie,
druga drogi strona zamieszkiwana przez łódzkich Niemców.
Lecz gdy czas II Wojny Światowej
i okupacji nieunikniony nastał,
mieszkańcy ulicy Spornej, bo taka właśnie jej nazwa, zgodnie, w
tajemnicy utrzymują fakt, że w
jednym z domów, ukrywana jest
żydowska rodzina…

Spotkanie na emigracji

Paryż, Francja, lata sześćdziesiąte. Do kraju, z doskonałego wina
słynącego, młody Polak przyjeżdża. Mężczyzna z kraju uciekł,
politycznych represji w uzasadniony sposób się obawiając. Ma
plany, ma marzenia, ma ogromne
pokłady motywacji i ambicji. Te, z
czasem, obficie
zaowocują. W
sercu jego miłość do stron
rodzimych,
niezmienna,
niezdolna, by
w wygaśnięciu
wygodnie się
rozgościć.

szybko wspólny język. Łączy ich sentyment do Ojczyzny,
błyskotliwość, otwartość i potrzeba szukania czegoś jeszcze
bardziej wartościowego, tego, co wznosi
się ponad codzienne,
zwyczajne nasze działania. Młody chłopak,
z katolickiej polskiej
rodziny, zmagający
się z trudnościami, z
początków bytowania
na obczyźnie wynikającymi. I w cudowny
sposób, przed utratą
najważniejszego z
nam danych darów,
życia, w trakcie wojny
uratowany, polski Żyd.
Starszy mężczyzna pomaga młodzieńcowi. Daje mu pracę, zapewnia godne warunki do życia.
Przyczynia się przy tym w sposób
istotny do rozpoczęcia studiów
przez swojego podopiecznego.
Najistotniejszym nie jest tu jednak chwilowy interes, bo nowy
pracownik kwalifikacji stosownych nie posiada. Jak czas zechce jednak pokazać, na grunt
odpowiedni ziarno rzucone, z
pomocą rozkwitnie po stokroć.

Okres studencki wieńczy doktorat Paryskiej Sorbony. Potem
praca w roli uniwersyteckiego
wykładowcy. A wśród uczniów
Historii tej roz- polskiego naukowca jest i ten,
winięcie. Ktoś który po czasie rektorem całej
powie, że zbie- uczelni mianowany zostaje.
giem okoliczności. Ktoś, kto Po latach Profesor powie ze spozechce głębiej kojnym uśmiechem, wrodzoną
i pełniej pa- do innych sympatią i dostojnośtrzeć, przyzna, cią doświadczeń i wieku. W trakże przypadków cie rozmowy z młodym „przypadnie ma.
kowo” poznanym człowiekiem
odwołuje słowa swoje do czasu
Młodzieniec nam współczesnego. Czasu, gdy
s po t yka na często brakuje rozmowy i otwarswojej drodze tości. Otwartości na potrzebną,
z a m o ż n e g o rozwijającą – niepozbawioną
przedsiębiorcę. szacunku dla naszych rozmówObaj znajdują ców – dyskusję. Taką, która na-
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wet pomimo różnic w poglądach,
wygodnie chwilowo, pominiętą
być nie powinna, jak to najczęściej ma miejsce współcześnie.
„Bo widzi Pan. Mam taką przypadłość, że słucham innych ludzi i każdego staram się zrozumieć…”.

Wino idealnie w gust każdego trafi?

Różnimy się. Różne mamy smaki. Wino, idealnie w każdy gust
trafiające, po prostu nie istnieje. Nasza wrażliwość, w tym jak
świat postrzegamy, sumą jest
naszych doświadczeń, wychowania, czy wreszcie różnic, jakie z
Kultury, w której wzrastać nam
przyszło, wynikają.
Różnimy się, lecz nie powinno
nas to zwalniać od poszukiwań
rozmowy – drogi do zrozumienia
innych stanowisk – niekłócącej
się przecie, z pozostawaniem w
wierności wobec naszych przekonań. Nie powinno nas to zwalniać
również, od wzajemnego poszanowania.

Szanowni Państwo,
na degustacji, do jednego stołu
siadając, każdy swojego ulubionego smaku szukał będzie. Bo
tak, jak bogatą galeria win różnych jest, tak każdemu co inne
do gustu przypadnie. Nie pokusimy się tutaj o rozsądzanie,
który ze smaków najlepszym jest.
Zachęcamy jednak, by podobnie
jak winem, rozmową również się
raczyć. Wymianą poglądów, a jeśli potrzeba, także sprzeczką. Ale
ta, niech obustronną korzyścią
się staje. Niech ponad małością
się wznosi. Niech wynika z troski,
nie z chęci szkodzenia. W parze
idąc z rozwojem udekorowanym
uśmiechem i uściskiem dłoni.
Z wyrazami szacunku,
Zespół Klubu
Wine&Life
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Nowo powstały klub sportowy Wit-Rood Antwerpen
vzw, skupiający dzieci i młodzież z prowincji Antwerpen,
nadal poszukuje chętnych do następujących roczników:
• U9 – 2010-2011
• U13 – 2006-2007
• U15 – 2004-2005
• U21 – 1998-2003
Zapewniamy dobre warunki treningowe i udział w rozgrywkach ligowych. Treningi odbywają
się pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej.
Numery kontaktowe:
• koordynator ds. dzieci i młodzieży
Krzysztof Jankowski 0484/67.92.39
• U9 - Agnieszka Żebczyńska 496/66.57.13
• U13 - Jacek Ragan 0489/00.44.57
• U15 - Grzegorz Urban 0498/72.74.04
• U21 - Jarosław Pałczyński 0489/65.01.63

Ze sportowymi pozdrowieniami,
Zarząd klubu
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Jak skutecznie chronić dziecko
przed wszawicą?
Chociaż wiele osób żywi
przekonanie, że to relikt
poprzedniej epoki, prawda
jest jednak zupełnie inna.
Wciąż atakuje i to zarówno
w dużych miastach, jak i na
wsiach. Szczególnie upodobała sobie dziecięce główki,
stąd jej wylęgarniami stają
się żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe. Wszawica, to
nadal powracający jak bumerang problem wśród małych
dzieci.
Wywołana przez wszy choroba
pasożytnicza objawia się powodowanym ukłuciami świądem okolicy potylicznej i skroniowej. W
przypadku niepodjęcia leczenia
wskutek intensywnego drapania
skóry tworzą się na głowie rany,
w których niekiedy dochodzi do
zakażeń bakteryjnych. Tym infekcjom czasami towarzyszy powiększenie węzłów chłonnych
szyjnych.

najmniej raz w tygodniu w poszukiwaniu gnid (jaj pasożyta) i dorosłych osobników, szczególnie
po powrocie dziecka z kolonii czy
wycieczki szkolnej.
• Dbać o higienę włosów, myjąc
włosy dziecka nie rzadziej niż 2
razy w tygodniu.
• Na wyjazd dziecka na przykład
wycieczkę lub obóz warto wyposażyć malucha w zwalczający
W jaki sposób maluchy pada- wszy preparat.
ją ofiarą wszawicy głowowej?
Pasożyty przenoszą się na zdro- Twoje dziecko drapie się po
we dziecko przez bezpośredni głowie?
kontakt z włosami zakażonego Sprawdź, czy to wszawica!
dziecka. Rozprzestrzenianiu się • Wszawica głowowa (pedikulowszy sprzyjają głównie duże sku- za) to choroba pasożytnicza wypiska ludzi. Poza placówkami dla woływana przez wesz głowową
dzieci ryzyko zarażenia rośnie w – niewielkie owady, pasożytująśrodkach komunikacji zbiorowej ce na owłosionej skórze głowy,
czy w miejscach, gdzie odbywają żywiące się ludzką krwią.
się imprezy masowe.
• Wszawica może pojawić się u
każdego człowieka, jednak najDzieci najczęściej zarażają częściej dotyczy dzieci w wieku
się od swoich rówieśników. 2-12 lat, głównie ze względu na
Pasożytnicze insekty „szukają” łatwość rozprzestrzeniania się pokolejnych małych nosicieli czę- przez bezpośredni kontakt mięsto na koloniach i obozach. Obok dzy rówieśnikami w przedszkolu,
bezpośredniego kontaktu przeno- szkole, podczas obozów, kolonii
szą się także za pośrednictwem czy zajęć sportowych.
zarażonej odzieży, ręczników, • Ze względu na zdolność wszy
pościeli i przyborów do czesania do szybkiego rozprzestrzeniania
włosów. Rzadko, ale zdarzają się się, włosy na głowie dziecka poteż przypadki ich roznoszenia winny być sprawdzane regularprzez komary.
nie, przynajmniej raz w tygodniu.
• Wszy głowowe to brunatnobiaJak zapobiegać wszawicy?
łe pasożyty o długości 2-3 mm,
• Unikać kontaktu z włosami in- przypominające kształtem ziarnych dzieci.
na sezamu, a ich jaja (potocznie
• Wyposażyć dziecko w osobiste zwane gnidami) mają wielkość
przybory do czesania i pilnować, główki szpilki.
aby nie korzystało z grzebienia in- • Gnidy mają jasny kolor (od żółnych dzieci.
tego po biały) i są składane przez
• Przeglądać włosy dziecka przy- dorosłą samicę na włosach bli-

sko skóry głowy, stąd mogą być
czasami mylone z łupieżem.

Jak sprawdzić głowę dziecka
i domowników?

Zapewnij sobie dobre oświetle1gęsty
nie, białą kartkę papieru oraz
biały grzebień (odległość
między pojedynczymi zębami
maks. 0,3 mm).
Zacznij sprawdzanie od tyłu
głowy, następnie obejrzyj miejsca za uszami i przejdź do czoła.
Robiąc co ok. 2 cm przedziałki,
przeczesuj włosy nad kartką
papieru.
Jeśli na głowie znajdują się
dorosłe wszy, zobaczysz je na
kartce. Gnidy będą zaś przyczepione do włosów u ich nasady.
Podczas sprawdzania głowy
Twoje dziecko nie powinno odczuwać dyskomfortu i niepokoju,
dlatego, jeśli chcesz, by zrozumiało na czym polega problem,
wytłumacz mu, że takie sytuacje
mogą przytrafić się każdemu.
Leczenie wszawicy powinno
rozpocząć się natychmiast i
objąć wszystkich domowników.

2
3
4
5

6

Niezwłocznie poinformuj szkołę
czy przedszkole o pojawieniu się
wszawicy, aby inni rodzice również podjęli odpowiednie kroki.

Uwaga:

• Standardem w rozpoznaniu
wszawicy jest obecność żywego, poruszającego się osobnika
(wszy).
• Obecność gnid nie musi świadczyć o obecności wszy. Gnidy
bowiem mogą pozostać na włosach przez bardzo długi czas po
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zakończeniu procesu skutecznego leczenia.
• Pamiętaj, że obecność wszy nie
zawsze wywołuje świąd skóry głowy, czasami objaw ten rozwija się
dopiero po miesiącu lub później
od zarażenia się pasożytem.
• Sprawdzanie włosów pod kątem obecności wszy należy traktować jako rutynową czynność,
mającą na celu utrzymanie właściwej higieny osobistej, podobnie
jak np. mycie zębów.

W przypadku wykrycia wszy
głowowych:

• możliwość stosowania u dzieci od 6. miesiąca życia, kobiet w
ciąży, matek karmiących,
• wygoda stosowania (szybka
aplikacja i działanie bez konieczności wyczesywania, bez nieprzyjemnego zapachu).

układ nerwowy owadów, wywołują u nich pobudzenie, paraliż i
śmierć. Obecnie ich skuteczność
szacuje się na ok. 70 proc., ponieważ przez lata stosowania insekty
częściowo się na nie uodporniły.
Z uwagi na swoje właściwości
drażniące skórę, nie mogą być
3 ważne zasady w leczeniu stosowane u dzieci poniżej 3 rowszawicy
ku życia.

Zasada 1:

Nigdy nie przeprowadzaj kuracji
na „wszelki wypadek”.
Stosuj leczenie wyłącznie w przypadku wykrycia żywych wszy.
Stosuj metody leczenia, których
skuteczność jest udowodniona
klinicznie: najlepiej środki, których mechanizm działania jest
oparty o działanie fizyczne – brak
ryzyka rozwoju przez wszy oporności.

• skonsultuj się z farmaceutą w
celu uzyskania porady dotyczącej
leczenia;
• sprawdź włosy wszystkich
członków rodziny (również własne);
• w przypadku bezpośredniego
kontaktu poproś rodzinę i przyja- Zasada 2:
ciół o sprawdzenie się pod kątem Zastosuj produkt zawsze zgodnie
obecności wszy.
z załączoną instrukcją stosowania, upewniając się, że preparat
został zaaplikowany na całą powierzchnię włosów w określonym przez producenta czasie –
pozostawienie go na dłuższy czas
nie zwiększy jego efektywności.
Nie dopuść, aby preparat dostał
się do oczu oraz nie rozprowadzaj
go na skórze twarzy. Należy unikać bliskiego kontaktu preparatu z ogniem lub innymi źródłami
ciepła.

Zasada 3:
Wyeliminuj wszy skutecznie! Ze względu na cykl życiowy wszy,
Wszawica jest chorobą, która
wymaga natychmiastowego skutecznego leczenia. W aptekach
spotkasz się z wieloma preparatami na wszawicę. Podejmując
decyzję o wyborze odpowiedniej
metody leczenia, należy uwzględnić następujące kwestie:

• Niektóre środki chemiczne (np.
pestycydy) wykazują ograniczoną
skuteczność w leczeniu wszawicy, a ich stosowanie wiąże się z
ryzykiem rozwoju oporności;
• występowanie przeciwwskazań do zastosowania niektórych
środków np. astmy, chorób skóry
i alergii;
• wiek dziecka (sprawdź ulotkę
danego produktu).

Wybierz preparat, który charakteryzuje:
• skuteczność potwierdzoną badaniami klinicznymi,
• wysokie bezpieczeństwo stosowania: brak zawartości pestycydów (brak działania toksycznego,
brak ryzyka rozwoju oporności),
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w większości przypadków leczenie musi zostać powtórzone 7 dni
po pierwszym cyklu leczenia w
celu wyeliminowania wszystkich
wszy, które wylęgły się od czasu
zastosowania pierwszego leczenia.

Dimetikon to bezwonny i bezbarwny olej polimetylosilikonowy,
który ze względu na swoje minimalne napięcie powierzchniowe
wnika w przetchlinki oddechowe
pasożyta, zaburzając jego gospodarkę wodno-gazową. Po 10
minutach od jego zastosowania
wszy oraz ich jaja giną.
Cyklometikon ma natomiast
unikalne właściwości, dzięki którym rozpuszczane są substancje
przytwierdzające gnidy do włosów. Preparat pozwala unikać
związanego z objawami wszawicy żmudnego wyczesywania
włosów. Wystarczy umyć włosy
zwykłym szamponem, aby po
kuracji pozbyć się jaj pasożytów.
1,2-Oktanodiol z kolei przyczynia
się do usunięcia woskowej warstwy pokrywającej powierzchnię
wszy. Zaburzając działanie pancerza, powoduje odwodnienie i
śmierć zarówno formy dorosłej,
jak i larwalnej wszy.
Optymalną skutecznością w eliminacji wszawicy, co potwierdzają badania kliniczne, wyróżniają
się nowoczesne preparaty, czyli
takie, które z jednej strony zawierają w swoim składzie cyklometikon, dimetikon i oktanodiol, a
z drugiej nie narażają dzieci na
drażniące działania, jakimi charakteryzują się pyretroidy. Można
je zatem stosować już u dzieci od
6 miesiąca życia.

Proces oględzin głowy powinno
się powtórzyć kilka dni po zastosowaniu leczenia w celu upewnienia się, że wszystkie wszy
uległy zniszczeniu.
– upewnij się, czy kuracja zosta- ZAPOBIEGAJ
ła przeprowadzona zgodnie z in- Skutecznym sposobem profistrukcją.
laktyki wszawicy jest edukacja
i stała kontrola włosów i skóry
Co robić, gdy doszło już do głowy dzieci np. każdorazowo po
zarażenia?
powrocie dziecka z wakacji lub w
Wszawicę leczy się miejscowo okresie uczęszczania do szkoły,
dostępnymi w aptekach specjal- przedszkola.
nymi preparatami. Zawierają Należy wyrobić u dzieci zachowaone takie substancje jak: pyre- nia higieniczne oraz prawidłowe
troidy, dimetikon, cyklometicon nawyki korzystania z rzeczy osoi 1,2-Oktanodiol.
bistych, takich jak: nakrycia głowy, grzebienie, spinki do włosów.
Pyretroidy to należące do pestycydów środki silnie trujące dla
wszawica-hedrin.pl,
wszy. Działając toksycznie na
mamadu.pl
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Miłość niejedno ma imię
Na temat miłości, tego najgłębszego, upragnionego i
poszukiwanego przez wszystkich uczucia, napisano już
chyba wszystko, a jeśli nie
wszystko to z pewnością wiele. A mimo to wciąż pozostaje
dla nas zagadką, na podstawie jakich przesłanek dobieramy się w pary, co przesądza
o tym, czy relacja przetrwa i
dlaczego jedni zakochują się
od pierwszego wejrzenia, a
inni potrzebują na to znacznie więcej czasu.

wany i piękniejszy, gdyby jednak partnerów. Jeśli natomiast mamy
nie fakt, iż te funkcjonujące na co
kompletnie inny pogląd na
dzień przekonania nie mają nic
świat i ludzi, jeśli wartowspólnego z rzeczywistością,
ści, którymi się kieruz czego nie każdy zdaje sobie
jemy, nie są spójne
sprawę.
z wartościami
partnera, to
„Miłość jest ślepa”
myślę, że
Miłość prawdziwa, głęboka
prędzej czy
i dojrzała – nie, ale zakochapóźniej donie – i owszem. Bo kiedy zakopadną nas w
chania czas dobiegnie końca,
związku kłonastępuje nieuchronne zderzepoty. Badania
nie wyidealizowanego obrazu
naukowe także pokapartnera z obrazem rzeczywizują, że najtrwalsze związki
stym. I to zderzenie zazwyczaj tworzą osoby, które są dla siebie
boli. Jednych bardziej, innych w pewien sposób przewidywalne
mniej. Mniej boli tych, którzy oraz pochodzą z podobnego śromają świadomość tego, że w miło- dowiska, mają to samo wyznanie
ści nie można oczekiwać cudów i i podobny światopogląd.
że każdy związek wymaga pracy,
ustępstw, rozmów i dbania o part- „Prawdziwa miłość przetrwa
nera. Warto przy tym dodać, że wszystko”
ideały nie istnieją. Idealne związ- Nie jest to niestety prawdą, choć
ki także nie. Skoncentrujmy się o takiej miłości każdy z nas mamoże zatem na tym, aby myśleć rzy. Bo kiedy nasze uczucie wyjo naszym związku jako dobrym dzie poza pierwszą, romantyczną
dla nas, a nie idealnym.
fazę, poważne problemy mogą
mu nieodwracalnie zaszkodzić.
„Bez zazdrości nie ma miło- Wspólne życie, nawet najbardziej
ści”
na świecie zakochanych ludzi,
Myślę, że niekoniecznie, a nawet to suma wzlotów i upadków, o
jeśli, to tylko do pewnego stopnia. których nie myślimy wchodząc
Zazdrość, która zniewala i rujnu- w relację z drugim człowiekiem.
je emocjonalnie drugą osobę w Miłość nie przezwycięży ciężkiej
moim rozumieniu jest przemocą choroby, śmierci, kalectwa. Ma
i potrafi doszczętnie zniszczyć jednak wielką moc wspierającą w
nawet najwspanialszą relację. ciężkich życiowych momentach,
Zdecydowanie bardziej dowo- a takie prędzej czy później nam
dzi mocno zaniżonego poczucia się zdarzą. Miłość cierpliwa jest
własnej wartości zazdrośnika niż i łaskawa także, ale do czasu. Im
wielkiego uczucia. Miejmy się lista przewinień jest dłuższa, tym
zatem na baczności, jeśli zdarzy trudniej przychodzi przebaczenam się spotkać na swojej ży- nie. Warto o tym pamiętać, zanim
ciowej drodze patologicznego narobimy w związku poważnych
zazdrośnika.
głupot, które znacząco podważą
wzajemne zaufanie.

Jednym słowem dla świata nauki
uczucie miłości wciąż pozostaje
obszarem niedostatecznie zbadanym i przez to nieustannie fascynującym. Nie tylko zresztą dla
naukowców. Bo przecież każdy
z nas chce być szczęśliwy, a dla
większości ludzi na kuli ziemskiej szczęście utożsamiane jest
z kochaniem i byciem kochanym. Proste to i bardzo trudne
zarazem. A czy wiecie Państwo,
że według najnowszych badań
naukowych serca osób będących
w dłuższym związku zaczynają
bić z podobną częstotliwością?
Albo że zakochanie podnosi poziom czynnika odpowiedzialnego
za wzrost połączeń nerwowych,
co poprawia pamięć? Mózg intensywniej wytwarza dopaminę
– neuroprzekaźnik, dzięki któremu lepiej się koncentrujemy
i szybciej uczymy. Twarde badania naukowe z wykorzystaniem
specjalistycznych narzędzi do
badania pracy poszczególnych
obszarów mózgu zostawmy jednak naukowcom, a my przyjrzyjmy się powszechnym opiniom na
temat miłości. Bo świat byłby może dzięki nim mniej skompliko- „Przeciwieństwa się przycią-

gają”

Tak i nie. Różnice
na płytkim poziomie, niedotykające wyznawanych przez nas
wartości, naszej
moralności,
czy też podstawowych celów,
jakie sobie na
przestrzeni życia
stawiamy, mogą
być niezwykle interesujące i wzajemnie przyciągające do siebie

„Namiętność jest podstawą
miłości”
Badania przeprowadzone przez
profesora psychologii społecznej
Bogdana Wojciszke dowodzą, że
podstawowym wyznacznikiem
satysfakcji ze związku jest przeżywanie intymności, a nie namiętności. A skoro intymność
to rozmowa, kompromis, wzajemne zrozumienie i bliskość
emocjonalna, o te wszystkie elementy powinniśmy dbać przez
cały czas. Warto też pamiętać,
że kłótnie i różnice zdań, a zdarzają się one nam wszystkim, nie
są końcem świata. Każdy z nas
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jest odrębną osobą o różnych doświadczeniach,
przemyśleniach i oczekiwaniach. Ważne jest aby
o nich rozmawiać. Lepiej
szczerze powiedzieć o
tym, co nas boli i co nam
przeszkadza, niż zamieść
żale pod dywan, by za
jakiś czas wybuchnąć z
ogromną siłą, wylewając
z siebie nagromadzone
frustracje. Konfliktów nie
należy unikać – trzeba je
rozwiązywać.

„Będąc w związku już
nigdy nie będziemy sami”

Znam osoby, które doświadczają poczucia dojmującego osamotnienia w swoich relacjach.
Osamotnienia zamkniętego w
pięknej ramce „związku”, czy też
może bardziej… „rozwiązku”. Bo
jaki to związek, skoro czuję się w
nim tak bardzo zagubiony i nieszczęśliwy. Taka samotność boli
o wiele bardziej niż samotność „w
pojedynkę”. Jak zatem widzimy,
związek nie daje nam najmniejszej gwarancji na wyswobodzenie
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że taką skłonność mają
głównie kobiety. I co? I w
dziewięciu przypadkach
na dziesięć on się nie
zmienił, a i jej wysiłki na
tym polu okazały się marne. Nie wierzmy w to, że
zmienimy kogokolwiek
wbrew jego woli. Z wolą i
szczerą chęcią zmiany jest
trudno, a co dopiero bez.
Rzeczywistość okazuje się
także dość często brutalna, bowiem nie zawsze
da się zmienić wartości i
przyzwyczajenia zarówno
się z emocjonalnej izolacji, a już
te wyniesione z domu roszczególnie wtedy, kiedy wcho- dzinnego, jak i te wypracowane
dzimy w relację z drugim czło- przez lata.
wiekiem mając wiele własnych
niepoukładanych spraw – swoich Okazuje się zatem, że w miłości,
lęków, obaw, czy ciążących relacji tak jak i w każdej innej sprawie,
rodzinnych.
ważne jest podejście z głową. Od
niego bowiem w dużej mierze za„Partnera można sobie wy- leży, czy uczucie to będzie trwachować”
łe, głębokie i dojrzałe. Kochajmy
Ileż to ja spotkałam w swoim mądrze.
życiu kobiet, które uparcie wierzyły, że „on w końcu się zmieni” albo… i to jest jeszcze lepsze…
Aleksandra Szewczyk
że ona go zmieni. Bo przyznam,
Psycholog
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Jak przestać zadowalać wszystkich
wokół - Część II
na świecie poczują „chemię”
po pierwszej rozmowie z Tobą.
Nie wszyscy staną się Twoimi
przyjaciółmi. Prawdę mówiąc,
większość ludzi będzie z innej
bajki i pójdzie własną drogą po
krótszym lub dłuższym czasie
znajomości.

Każdy z nas chce być akceptowany przez innych. Taką
mamy naturę. Niestety czasami tak bardzo brakuje
nam tego poczucia akceptacji, że sięgamy po różne,
nie zawsze konstruktywne
sposoby na uzyskanie jej od
ludzi. Jednym z takich sposobów jest ciągłe zadowalanie
wszystkich wokół. Skąd ten
wewnętrzny przymus dogadzania innym i jak możemy
się od niego uwolnić?
Wysiłek, który idzie na marne

Niestety prawda jest taka, że efekty takich działań są bardzo krótkofalowe. Jeśli w środku nie czujemy się wystarczająco dobrzy,
jeśli nosimy w sobie zranienia z
przeszłości, żadne „dziękuję”, żaden uśmiech ani żadna pochwała
ze strony drugiego człowieka nie
zagoi tych ran. Będziemy się czuli
jak dziurawe wiadro, które napełnione świeżą wodą tylko na chwilę dostaje to, czego potrzebuje.

Dlaczego tak się dzieje?

Ponieważ zadowalając innych
nie dostajesz tego, czego naprawdę szukasz. To, czego potrzebujesz, to zrozumienie na głębokim
poziomie, że wszystko jest z Tobą
OK. Że to, kim tak naprawdę jesteś, jest w porządku. Że nie musisz się stawać kimś innym.

A co otrzymujesz „robiąc innym dobrze”?

Otrzymujesz to, że ludzie Cię lubią – ale nie za to, kim jesteś, a za
to, co robisz. Lubią Cię, ponieważ

Jednak możesz być pewien, że
znajdą się również takie osoby,
które będą na tyle podobne do
Ciebie, że będą się czuć w Twoim
towarzystwie doskonale. Znajdą
się osoby, które polubią Cię nie
za to, co dla nich robisz, ale za
to, jakim jesteś człowiekiem.
Będą Cię lubić nawet wtedy, gdy
powiesz im „nie”. Nawet wtedy,
gdy będziesz chciał zadbać o siebie. Nawet wtedy, gdy powiesz im
dokładnie to, co myślisz.

pomagasz im zaspokajać ich potrzeby. Jesteś dla nich użyteczny.
Przydatny. Nie robisz żadnych
problemów. Nie jesteś osobą, z
którą relacja jest w jakikolwiek
sposób wymagająca.
Co więcej, ludzie nie będą Cię
akceptować i doceniać POMIMO
Będąc „zadowalaczem”, nawet tego, że żyjesz w zgodzie ze sonie dajesz im szansy, aby polu- bą. Będą chcieli być przy Tobie
bili Ciebie za Twoją osobowość, WŁAŚNIE dlatego, że jesteś auwartości, zwyczaje. Za bardzo je- tentyczny i nie zakładasz przy
steś skupiony na byciu bezprob- nich masek.
lemową jednostką i unikaniem W momencie, gdy odpuszczasz
ukazania, co się kryje pod maską, potrzebę bycia lubianym przez
którą nosisz.
wszystkich, fakt, że nie wszyscy
staną się Twoimi kolegami lub
Dostajesz więc jedynie namiast- koleżankami, przestaje Ci przekę tego, czego szukasz. Ta na- szkadzać. Zaczynasz rozumieć,
miastka nigdy Ci nie wystarczy, że to jest naturalna kolej rzeczy.
aby poczuć się prawdziwie ak- Będąc sobą w pewnym sensie
ceptowanym i kochanym przez filtrujesz osoby, które powinny
innych. Nigdy nie będzie wspie- znaleźć się bliżej Ciebie. Ci, którać Twojego poczucia własnej rzy polubią Cię za to, kim jesteś,
wartości.
będą doskonałym „materiałem”
na wieloletnie relacje. To z nimi
Zastanów się nad tym przez chwi- stworzysz szczere i pełne wsparlę. Czy nie jesteś ciekawy, jak się cia znajomości.
ludzie będą do Ciebie odnosić,
gdy pokażesz im swoją prawdzi- I to właśnie takie autentyczne i
wą twarz? Gdy zaczniesz mówić prawdziwe relacje staną się dla
to, co myślisz i robić to, co Ci pod- Ciebie jednym z ważniejszych bupowiada Twoje serce?
dulców Twojego poczucia własZdaję sobie sprawę z tego, że wi- nej wartości. Nic na świecie nie
zja „pokazania prawdziwego sie- może równać się z uczuciem, któbie” może być dla Ciebie na tym re płynie z bycia dostrzeżonym i
etapie wręcz… przerażająca. Co, zaakceptowanym, gdy jesteś w
jeśli ktoś Cię nie polubi? Co, jeśli pełni sobą. Każda jedna relacja,
zostaniesz odrzucony? Co, jeśli w której tego doświadczasz, da Ci
ludzie zaczną Cię krytykować? więcej, niż dowolna ilość relacji
Co, jeśli… to wszystko, co o sobie opierających się na sympatii płynącej z tego, że jesteś bezproblemyślisz, okaże się prawdą?
mową i pomocną osobą. Każda
Nie ma co się oszukiwać, część z relacja, w której możesz być sobą,
tych lęków może jak najbardziej nauczy Cię więcej miłości do siemieć sens. Nie wszyscy ludzie bie niż tysiące pochwał i podzię-
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kowań za to, że znowu poświęciłeś dla kogoś swój czas.
Oczywiście nie mam tutaj na
myśli tego, że potrzebujesz innych ludzi, aby zaakceptować i
pokochać siebie. Najważniejsza
praca, jaka na Ciebie czeka, to
uzdrowienie tych zranionych
części Ciebie (jeśli nosisz w sobie takie uczucia) i zbudowanie
dobrej, zdrowej relacji z samym
sobą.
Jednak nie możemy ulegać złudzeniu, że możemy być w pełni
kompletni i szczęśliwi bez innych
ludzi. Bliskie relacje są nam potrzebne i nie ma wątpliwości, że
mogą nam one bardzo pomóc w
odnalezieniu miłości do samego
siebie.

Zadowalanie… siebie

Na tym etapie pewnie jest już
dla Ciebie jasne, że zadowalanie
innych mogło być dla Ciebie tak
naprawdę sposobem na to, aby
zadowolić siebie – aby uzyskać
akceptację, miłość i aprobatę,
której tak bardzo Ci brakowało.
Wiesz już również, że dogadzanie
innym nie jest najlepszą drogą
do zrealizowania tego celu. Nie
tylko nie jest to dobra strategia,
ale co więcej – zmniejsza ona
prawdopodobieństwo, że któraś
z Twoich relacji będzie prawdziwie zaspokajać Twoją potrzebę
przynależności i akceptacji.
Najlepszym wyborem, jakiego
możesz teraz dokonać, jest skierowanie swojej uwagi na praktykę bycia sobą. Autentyczność
to wynik naszych codziennych
decyzji, również tych najmniejszych. To decyzja o tym, aby powiedzieć drugiej osobie o tym, jak
się czujesz. To decyzja o tym, aby
życzliwie odmówić komuś pomocy, gdy w danym momencie jest
coś innego, co jest dla Ciebie ważniejsze. To decyzja o tym, aby dawać swoje emocjonalne wsparcie
i cenny czas tym, którym chcesz
to dawać, a nie wszystkim, tylko
dlatego aby Cię polubili.
Jeśli zaczniesz mądrze zarządzać
swoją energią i przestaniesz ją
trwonić na lewo i prawo, jakość
Twojej uwagi, wsparcia i pomocy
błyskawicznie wzrosną. Te relacje, które mają potencjał rozwijania się w Twoim życiu bardzo na
tym zyskają, a te, z których i tak
by nic nie było… powoli wygasną.
Przygotuj się również na to, że

jeśli zaczniesz wyrażać siebie w
sposób bardziej szczery i bezpośredni, nie wszystkim może się to
spodobać. Ci, którzy są przyzwyczajeni do tego, że zawsze mają
Cię na kiwnięcie palcem, lub do
tego, że zawsze się ze wszystkim
zgadzałeś, mogą być zaskoczeni
taką zmianą. Niektórzy mogą
nawet poczuć się niezadowoleni
z faktu, że nie mogą Cię już wykorzystać. Inni mogą stwierdzić,
że gdy nie jesteś zawsze zgodny
i przytakujący… już nie jesteś dla
nich taki fajny.
Choć może to być dla Ciebie
trudny proces, jest on niezwykle
potrzebny. Ten czas nauczy Cię
tego, z jakimi ludźmi chcesz mieć

w życiu bliższy kontakt, a z jakimi
niekoniecznie. Zrozumiesz, które osoby obecne w Twoim życiu
chcesz zatrzymać blisko siebie, a
którym pozwolisz odejść. Zmiana
Twojego podejścia do relacji z
innymi będzie działać jak sitko,
które odsieje relacje, które nie są
dla Ciebie ważne.
Osoby, które będą wyraźnie komunikować swoje niezadowolenie (na przykład robiąc przysłowiowego focha) mogą używać
takich zachowań, aby Tobą manipulować i zmusić Cię do powrotu do swojego starego „Ja”
(tego, w którym byłeś dla nich
bardziej użyteczny). Oczywiście
będą robić to zupełnie nieświa-
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domie, projektując na Ciebie
swoje własne braki emocjonalne.
Ważne, abyś nie poddał się tym
manipulacjom. Jednocześnie, nie
krytykuj tych osób za to, że tak
się zachowują.

nych jest naprawdę silna i może
być związana z jakąś traumą z
dzieciństwa, najlepszym rozwiązaniem będzie wybranie się na
psychoterapię. Poradzenie sobie
z zakopanymi głęboko emocjami
pozwoli Ci odzyskać emocjonalDaj im szansę – wytłumacz im ną wolność i zacząć dbać o swoje
swoją zmianę i powiedz, że wi- potrzeby.
dzisz w ich zachowaniu ukryte
próby wywarcia na Ciebie wpły- Jeśli czujesz, że Twoja potrzewu. Jeśli darzą Cię szacunkiem ba dogadzania innym nie ma
i zajmujesz ważne miejsce w ich znamion obsesji, istnieje spora
sercu, prawdopodobnie wysłu- szansa, że poradzisz sobie z tym
chają Cię i zmienią swoje podej- samodzielnie. Oto jak możesz
ście. Nie zawsze będzie to dla dodatkowo wesprzeć swoją pranich łatwe, dlatego warto uzbroić cę nad nawykiem zadowalania
się w cierpliwość. Jednak jeśli po- innych:
mimo serii prób tak się nie
stanie – zadaj sobie pytanie,
czy chcesz mieć taką osobę
w swoim życiu?
Pamiętaj o tym, aby przede
wszystkim – w każdej takiej
sytuacji pozostać w zgodzie
ze sobą. Szacunek do siebie,
jaki płynie z tego, że pozostajesz wierny samemu sobie,
jest cudownym i bardzo budującym uczuciem.

Co dalej?

Z mojego punktu widzenia
zrozumienie wszystkiego, o
czym napisałem powyżej, jest
kluczowe, aby nasze podejście
się zmieniło i aby zadowalanie
innych przestało być tak kuszącym rozwiązaniem. W wielu
przypadkach samo spojrzenie na
ten proces z nowej perspektywy
i zrozumienie jego przyczyn wystarczy, abyś po prostu przestał to
robić. Niemniej warto pracować
nad każdą zmianą na różnych
poziomach, dlatego poniżej proponuję kilka praktycznych wskazówek, dzięki którym wesprzesz
swoje nowe nawyki.
Na wstępie zaznaczę, że są przypadki, w których ani zrozumienie źródła problemu, ani praktyczne wskazówki nie pomogą.
Gdy Twoja chęć zadowalania in-

• Zrozum, że dbanie o własne potrzeby i odmawianie innym NIE
jest niegrzeczne. Traktowanie
asertywności jako postawy egoistycznej jest często powodem,
dla którego ludzie stronią od
takich zachowań. Prawda jest
taka, że możesz odmawiać, jednocześnie będąc miły i życzliwy.
Możesz wyrażać swoje potrzeby,
nie naruszając granic innych
ludzi. Możesz dzielić się swoim
zdaniem, nie ryzykując tego, że
ludzie przestaną Cię lubić.
• Zacznij od małych kroków.
Powiedz „nie” w mało istotnej
sprawie. Wyraź swoją opinię na
poboczny temat. Opowiedz o swojej potrzebie w najzwyklejszej sytuacji. Nie wrzucaj się od razu na
głęboką wodę. Ćwicz wyrażanie
siebie tam, gdzie będzie to dla
Ciebie łatwe.

• Zwróć uwagę na to, jak się czujesz gdy mówisz „nie”. Jakich
emocji doświadczasz? Wstyd?
Poczucie winy? Złość na siebie?
To, co się pojawi, to uczucia,
którym będziesz chciał później
przyjrzeć się bliżej. W ten sposób
zrozumiesz, z czym Ci się kojarzy
odmawianie lub asertywność i
będziesz mógł popracować nad
tym skojarzeniem.
• Zacznij komunikować swoje
uczucia i potrzeby w języku miłości. Nie oceniaj drugiego człowieka, a mów tylko o tym, co się
dzieje w Twoim wnętrzu.
• Zacznij pracować nad swoimi
potrzebami – od uświadamiania
ich sobie, przez obserwowanie, aż po zaspokajanie. Zrób
listę swoich potrzeb i znajdź
sposoby, za pomocą których
będziesz mógł się nimi zająć.
Zachęcam Cię do zrobienia
małego eksperymentu, dzięki
któremu sam sprawdzisz, jak
się czujesz, gdy rezygnujesz
z zadowalania wszystkich
wokół. Zaplanuj, że przez
najbliższe 7 dni nie będziesz
starał się uszczęśliwiać innych. Oddasz odpowiedzialność za samopoczucie innych
ludzi w ich własne ręce, a sam
skupisz się tylko i wyłącznie na
swoich potrzebach. Po tygodniu
daj sobie chwilę na refleksję
nad tym, jaki ten tydzień był dla
Ciebie.
Taki okres próbny nie wymaga
od Ciebie od razu dużych zmian –
to tylko niezobowiązujący eksperyment. W trakcie tego tygodnia
przeczytaj ten artykuł jeszcze raz
lub dwa, aby skierować swoje myślenie na odpowiednie tory, jak
również wykorzystaj w praktyce
opisane wyżej, praktyczne wskazówki. Trzymam kciuki za owoce
tej próby.

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.

Michał Pasterski
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Czy alkoholizm musi być
przekleństwem?
Cześć 1. BESTIA” (Odcinek 11)
1.2.5 O dnie alkoholika, czyli sca”. Jeżeli to praca jest tym, co go. Od razu poznał mówiącego;
o tym, jak Bestia sama siebie człowiek ceni bardzo wysobył to Marek, jego znajomy
zaczyna zjadać
ko, nie wyobraża sobie
z liceum. Wtedy byli kumWszyscy wiedzą, że jeżeli alkoholik nie dotknie swojego dna, to
różnie może być z tym jego niepiciem. AA-owcy zwykli mówić
w sytuacji, gdy żadne argumenty nie docierają do człowieka, a
on ma mnóstwo usprawiedliwień
i uzasadnień dla swojego picia:
„On jeszcze musi trochę popić”.
Okrutna prawda. System Iluzji i
Zaprzeczeń potrafi tak skutecznie zmieniać rzeczywistość uzależnionego człowieka, że mimo
ponoszonych strat i cierpienia z
picia, on pije dalej. Wspomniany
system zmienia przeszłość, unika teraźniejszości oraz przewiduje przyszłość, a człowiek żyje
w tej iluzji, jak w klatce, z której
nie ma wyjścia. Kiedy picie staje się już przewlekłe, tolerancja
na alkohol wraca do punktu
wyjścia, a z życia człowieka pozostają tylko ruiny, kikuty i popiół, pijący może zapragnąć,
aby to się skończyło. Może tak,
a może nie. Jeżeli utrata domu
czy rodziny zaboli tak bardzo, że
ten BÓL BĘDZIE SILNIEJSZY
OD BÓLU NIEPICIA –
człowiek przestanie
pić. Czasami jednak
żona i dzieci nie stanowią odpowiedniej motywacji i
alkoholik powie:
„Hej! Tego kwiata pół świata!”.
Może więc praca? Czasami,
gdy pracodawca skonfrontuje pracownika
z jego piciem
i postawi warunki, może się
udać: „Znowu czuję
od ciebie alkohol, przelała się miarka, stawiam
ci ultimatum, albo picie,
albo praca” lub „Znowu
zawaliłeś, mam przez ciebie straty, nie będę już tego tolerował, więc albo zrobisz coś z
tym piciem, pójdziesz na odwyk,
albo nie ma tu dla ciebie miej-

swojego życia bez pracy,
to jest w stanie wykrzesać w sobie siłę, żeby
pójść na terapię. Może
się jednak zdarzyć, że
włączy się mechanizm
obronny w postaci
racjonalizowania,
bagatelizowania i
wesołkowatości, i
pijący stwierdzi: „Nie
ta, to będzie inna!”.
Czasami zdrowie jest tą siłą, która wyrwie człowieka uzależnionego z błędnego koła kręcących
się tarcz. Jeśli pijący przestraszy
się śmierci zaglądającej mu oczy.
Tak może się zdarzyć w wypadku
tzw. dna alkoholika.
Dno alkoholika, co to takiego?
Pamiętam Kazimierza, 67-latka,
który podjął leczenie odwykowe po tym, jak dostał padaczki
alkoholowej, kiedy wysiadł za
potrzebą z samochodu. Poszedł
na odwyk nie dlatego, że dostał
padaczki, lecz z powodu przerażenia, gdy uświadomił sobie, że
gdyby nie wysiadł z samochodu,
to dostałby padaczki w czasie
jazdy i zginąłby wraz ze
swoją żoną i dwojgiem
wnucząt, które akurat
wiózł. Mówił później, że doznał swojego dna. Z kolei
Andrzej opowiadał
zdarzenie, które
doprowadziło go
na odwyk i też
nazywa je swoim dnem. Jechał
tramwajem rano,
po przepitej nocy, ledwo stał
na własnych
nogach, w głowie huczało,
serce
waliło, myślał, że
się rozsypie, jeśli zaraz nie wypije piwa. Nagle usłyszał:
- Andrzej?! To ty? Hej, stary, kupę
lat! Poznajesz mnie?
Andrzej z trudem przesunął
wzrok w kierunku głosu, który
jak przez mgłę dochodził do nie-

plami, razem imprezowali, chodzili na dziewczyny,
ale to było 10 lat temu!
Andrzej nie miał z nim
kontaktu, odkąd wyrzucili go ze szkoły. Każdy
poszedł w swoją stronę.
Ale przedtem? Cała podstawówka, ba, całe przedszkole byli razem, ramię w
ramię, przyjaciele. I teraz
on, tu! Co mu powiedzieć?
Andrzej był świadomy tego, jak
wygląda, szczególnie źle wypadał w kontraście do nienagannie
skrojonego garnituru Marka oraz
zapachu markowej wody, która
unosiła się wokół niego. Ale nie
to było najgorsze. Marek jakby
nie zauważał tragicznego wyglądu dawnego kolegi, objął go ramieniem i powiedział, że bardzo
się cieszy z tego spotkania, jeszcze coś dalej mówił, aż zapytał:
- Co u ciebie stary? Opowiadaj!
- Eeee, nie ma o czym gadać –
nic mądrego nie przychodziło
Andrzejowi do zmaltretowanej
głowy – A co u ciebie? Widzę, że
bardzo dobrze...
- No generalnie super, mam dobrą pracę, żonę i wiesz co? Mam
7-miesięczną córeczkę, taką maleńką księżniczkę. Jestem taki
szczęśliwy! Długo staraliśmy się
żoną o dziecko, Ewa nie mogła
zajść w ciążę, ile myśmy się najeździli po różnych lekarzach... Aż
w końcu się udało i urodziła się
Amelia. Taki cud! Wyobrażasz sobie!? Tylko właśnie mała bardzo
cierpi, bo wyrzyna się jej już drugi
ząbek. Całą dzisiejszą noc musiałem ją nosić na rękach i tulić, bo
tak strasznie płakała.
Andrzej popatrzył na Marka i
pomyślał: „O czym on, k..., gada?
Jaka córka!? Jaki ząbek! O czym
on, do ch..., mówi!? Andrzej wspominał dalej, że spojrzał na Marka
jak obłąkany, a całe życie przeleciało mu przed oczami: Halina i
ich dzieci, separacja i rozwód,
puste ściany, pustka i bezsens,
picie na melinach, dziwki i dzisiejsza noc. Nawet nie wie, jak
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mu ten czas przeleciał, czy jego
dzieciom wyrzynały się ząbki?
Ząbki!!! Jakie ząbki?
Dobrze wiedział, gdzie jest poradnia odwykowa, już raz mu
się udało przetrwać jakoś 2 lata
zobowiązania sądowego, bywał
tam. Szedł jak w amoku, prosto
do poradni i żadną siłą nie mógł
wyrzucić z głowy obrazu przyjaciela tulącego maleńką córeczkę.
...
„Paradoksalnie uznanie własnej klęski staje się źródłem siły”
(Osiatyński 2005, s. 90).
...
W tytule tego podrozdziału widnieje nasza Bestia, która tym razem ma zjadać samą siebie. Co
miałam na myśli, nakreślając taki wizerunek alkoholizmu? Otóż
dno alkoholika to koniec całej
tragicznej historii. Alkoholik ma
teraz już tylko dwa wyjścia: albo
przestaje pić i zatrzymuje chorobę, co powoduje, że ona jako
nieuleczalna nadal w nim tkwi,
ale Bestia śpi i przez to nie jest
groźna, albo pijący umiera, a wtedy kończy się żywot Bestii i człowieka. Co do pierwszego wyjścia,
to – jak mówi Wiktor Osiatyński
(2005, s. 6) – „mamy coraz więcej
wątpliwości co do tego, czy jest
on (alkoholizm) zwykłą chorobą. Jeśli nawet uznamy, że jest,
to bardzo osobliwą. Bo przecież
dziesiątki tysięcy trzeźwych alkoholików dowodzą swoim życiem,
że można być alkoholikiem, będąc zdrowym człowiekiem”. Tak,
powyższe przykłady potwierdzają,
że człowiek może oprzeć się chorobie alkoholowej, potrafi ją zatrzymać i zdrowieć, nawet będąc
śmiertelnie chorym człowiekiem.
Taki paradoks. Posłuchajcie jeszcze, jak o swoim dnie pisał Pilch
(2014, s. 190): „Dziesięcioleciami
chlałem niczym bydlę nieczyste, przez dziesięciolecia byłem
pijany jak bydlę nieczyste i w
ciągu kilku godzin bez zasługi
wytrzeźwiałem. Bez zasługi? Nie,
radykalnie odrzucam wszelką kokieterię. Moją zasługą była moja
rozpacz, moją zasługą były moje
modlitwy i moją zasługą jest moja
miłość. Jeszcze pół roku, a może
jeszcze tydzień temu pływałem
głęboko pod lodem w zamarzniętym stawie, woda gęstniała
od śnieżnego igliwia, nad moją
stygnącą głową ściśle do siebie
przylegały kry. Nie było odrobiny
światła. Byłem zamarzającym na
kość kościotrupem i byłem oczarowany stereotypową fabułą własnej agonii, wszystko szło tak, jak

tysiąc razy o tym czytałem: przymknąłem zamarzające powieki
i zaczęło mi się przypominać
całe moje zmarnowane życie […]
Odbiłem się i wpierw wolno, a
potem coraz prędzej wstępowałem w górę i po niedługiej chwili:
wiedziałem. Wiedziałem, że przebiję najciemniejsze warstwy, że
o własnych siłach przejdę przez
zamarznięte kry. I przepłynąłem,
i przeszedłem, i jestem”.
Równie przejmująco opisuje to
Korczak (2006, s. 214-215, 112,
122, 133): „Nałóg spustoszył mnie
moralnie. Systematycznie wdeptywał w bagno pijaństwa resztki
człowieczeństwa. Niszczył wszystko. Od romantycznych ideałów
młodości po późniejsze aspiracje, nawet materialne. Pozbawił
miłości, rodziny i przyjaźni przyjaciół”; „Umierałem sto razy.
Zaczynając każde większe pijaństwo, człowiek uzależniony staje
w przedsionku śmierci. Możliwej
w różnych kombinacjach przyczyn i skutków. Życie alkoholika, nawet jeśli nie ustaje tragicznie, kończy się dużo wcześniej.
Wskutek okrutnego wyniszczenia organizmu. Pijaństwo jest
samobójstwem rozciągniętym
w czasie. Umierałem sto razy.
Psychicznie. Konając psychicznie, w lęku i rozpaczy, błagałem
o śmierć, o koniec męki”;
„Z trudem podniosłem
się i usiadłem. Przy tym
małym wysiłku spociłem
się. Oddychałem jak starzec. Chwyciłem butelkę
oburącz, żeby nie uronić
ani kropli, i nalałem pół
szklanki. Skąd wziąć
wody do popicia? Gdy
nie miałem czym natychmiast popić wódki, często
wymiotowałem. A to była
strata nie tylko materialna, lecz przede wszystkim
psychiczna. Opóźniała rozjaśnienie życia. Na oknie
stał dzbanek z wodą do kwiatów.
Wypiłem. Myślałem gorączkowo,
gdzie i z kim mogłem się wczoraj
tak upić. Nic, żadne wspomnienie
nie przychodziło
do głowy. Kiedy
wróciłem, jak
długo spałem i
co to do cholery
jest – wieczór,
noc czy rano?!
Mój Boże, to
trwało już prawie od dwóch
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lat”; „Przywiązany pasami do
łóżka nie mogłem się poruszać.
Dopiero jak się nachylali nade
mną, usłyszałem z ust brzęczenie much. Szarpnąłem się, naprężając ciało. Chciałem uciekać.
Ukłucie igłą strzykawki wydało
mi się użądleniem. Lęk wzmagał
się i zanikał. Był błoną naciągnięta na rozszerzającą się rzeczywistość. I błoga senność. Brzęczenie
cichło, potwory nabierały cech
ludzkich. Wracałem do życia”;
„Wyciągnięto mnie z przypadku
delirium tremens. Następstwa
trzymiesięcznego picia alkoholu i jedzenia (lub niejedzenia)
raz dziennie”; „Śmierć w delirium! Uniknąłem jej. Pokłon za
to wszystkim, którzy mi pomogli
[...] Śmierć w delirium! Poznałem
jej uwerturę. Najstraszniejsza
śmierć świata. Gorsza od samospalenia, od zasypania żywcem.
Śmierć wybrana jak kochanka
o figurze kościotrupa z kosą. Z
możliwością długotrwałej agonii
od pierwszego kieliszka. Śmierć
w mękach przeraźliwego strachu.
W męce szaleństwa, obłędzie.
Byłem przy niej”.
To przerażający opis dna alkoholika. Czasami dnem jest dopiero
własne umieranie, nierzadko nie
pierwsze, a które? Kto to wie?
Pragnę zaprosić
Państwa do drugiej
części książki pt.:
„Czy alkoholizm
musi być przekleństwem”, która nosi tytuł „Anioł”.
Książka opowiada
o dobru, pięknie
i prawdzie, oraz o
szczęściu i dobrym
życiu. Pokazuje
trzeźwiejącym alkoholikom drogę
przez 12 Kroków
AA
Polecam każdemu. Do nabycia:
Wydawnictwo MORPHO, oraz
Allegro.
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Niedoceniane siemię lniane
dziennie hamuje rozwój nowotworów piersi u kobiet po menopauzie.
Nasiona lnu, po zalaniu ciepłą
wodą, powiększają swoją objętość i wytwarzają dużą ilość śluzu. Powleka on błony śluzowe
żołądka i przełyku, dzięki czemu
osłania i regeneruje błony przewodu pokarmowego. Siemię zalecane jest w stanach zapalnych,
w chorobie wrzodowej żołądka i
dwunastnicy jako składnik wspomagający leczenie. Śluz z nasion
lnu długo utrzymuje lepkość przemieszczając się do jelita grubego,
dzięki czemu utrudnia wchłanianie szkodliwych substancji.
Działa lekko przeczyszczająco i
przyśpiesza ruchy robaczkowe
ułatwiając wypróżnianie. Jego
działanie jest na tyle skuteczne,
że zaleca się go nawet przy barSiemię lniane, to inaczej na- ligandów, które mają niebagatel- dzo poważnych problemach, na
siona lnu zwyczajnego. Mimo ne znaczenie w prewencji cukrzy- przykład jako środek wspomaganiesamowitych właściwości cy typu 2.
jący leczenie choroby wrzodowej.

zdrowotnych – dobroczynnych kwasów tłuszczowych,
błonnika, witaminy E – siemię wciąż pozostaje niedocenione. Dodawane do potraw,
spożywane w postaci naparów czy stosowane zewnętrznie, wspomaga leczenie chorób układu pokarmowego,
chorób skórnych czy układu
krążenia. I kosztuje tak niewiele.
Wartości odżywcze

Nasiona lnu mają brązowoszary
kolor i płaski kształt. Około 38-44
procent nasion stanowią tłuszcze
roślinne, z czego około 60 procent to wielonienasycone kwasy
tłuszczowe omega-3, a około 15
procent kwasy tłuszczowe omega-6. Zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 w siemieniu lnianym – było nie było produkcie
roślinnym, jest porównywalna z
zawartością omega-3 w rybach.
Siemię lniane zawiera dużo witaminy E – jednego z głównych antyoksydantów, witaminy z grupy
B (B1, B6,) duże ilości błonnika i
kwas foliowy. Ponadto jest bogate
w białko, potas, żelazo, magnez i
cynk. Zawiera jeszcze jedną grupę bardzo cennych składników.
Są to fitoskładniki (fitosteryny,
flawonoidy i fitoestrogen. Siemię
jest jednym z najlepszych źródeł

Właściwości zdrowotne

Dzięki wspomnianym wyżej
składnikom, siemię ma zbawienne właściwości dla naszego organizmu. Nie tylko obniża
poziom cholesterolu we krwi i
zmniejsza wchłanianie glukozy.
Zawartość witaminy E zapobiega
też występowaniu chorób serca
i miażdżycy. Witamina E – jako naturalny przeciwutleniacz
usuwa z naszego organizmu
wolne rodniki biorące udział w
przebiegu procesów zapalnych,
także przy cukrzycy. Witaminy z
grupy B uczestniczą w tworzeniu
czerwonych krwinek oraz szpiku
kostnego, biorą też udział w przemianach węglowodanów.
Duże ilości
błonnika (rozpuszczalnego i
nierozpuszczalnego) pomagają
leczyć zaparcia i biegunki.
Ponadto błonnik
pomaga w usuwaniu toksyn
z organizmu, a
także zmniejsza
uczucie głodu.
Badania wykazały, że dostarczanie organizmowi
5-10 g siemienia

Siemię lniane doskonale wspomaga odchudzanie, gdyż reguluje poziom cholesterolu w organizmie i wywołuje wrażenie sytości,
dzięki czemu ogranicza apetyt.
Pomaga również w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych
– nawilża śluzówkę gardła, łagodząc suchy kaszel.
Siemię lniane ma właściwości
przeciwutleniające, przeciwzapalne i moczopędne co sprawia,
że jest doskonałym środkiem w
walce z trądzikiem. Stosuje się
je w postaci okładów lub maseczek na skórę z problemami
trądzikowymi, ale także na cerę
suchą. Okładami z siemienia
można leczyć trudno gojące się
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rany, oparzenia, odleżyny i odmrożenia. Lniane okłady stosuje się w przypadkach łuszczącej
się skóry, pękającego naskórka i
wysypek alergicznych. Można też
stosować go jako okłady zmiękczające twardy naskórek i odżywkę do włosów. Napar z siemienia
lnianego używany jest do przemywania skóry w przebiegu półpaśca, łuszczycy oraz czyraków.
Dzięki zawartości witamin B i E
siemię poprawia stan paznokci i
włosów. Kleik z nasion wzmacnia
i utwardza paznokcie, a płukanki
do włosów nadają im miękkość,
połysk, przyspieszają ich wzrost,
a także nawilżają suche i zniszczone włosy. Len jest składnikiem wielu szamponów, odżywek
i maseczek.

Z czym jeść siemię lniane?

W sprzedaży siemię lniane dostępne jest w postaci niełuskanych ziarenek, mielone lub w
tabletkach. Jednak pod dwiema
ostatnimi postaciami pozbawione jest kwasów tłuszczowych, a
związki zawarte w nasionach są
utlenione. Dlatego najbardziej
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odżywcza jest forma niełuskana. szybko jełczeją. Wysoka zawartość błonnika może doprowadzić
Nasiona lnu można spożywać (po spożyciu siemienia od razu w
w całości lub sproszkowane. Te dużej ilości) do przeczyszczenia
ostatnie należy zjeść w ciągu kil- organizmu, dlatego też wprowaku miesięcy, ponieważ zawarte dzanie go do diety należy rozw nich tłuszcze szybko jełczeją. począć od małych porcji, które
Jeżeli preferujemy mielone na- stopniowo trzeba zwiększać masionka, najlepiej mielić je same- jąc cały czas na uwadze reakcję
mu i zużywać na bieżąco. Kupione organizmu. Związki cyjanowe w
mielone siemię jest pozbawione zbyt dużej ilości mogą wywołać
dobroczynnych kwasów omega-3 niekorzystne objawy w organii -6 a także utlenione.
zmie. Korzystne dla zdrowia jak
i całkowicie bezpieczne są 3 łyżki
W kuchni mielone siemię może- mielonego lnu dziennie.
my wykorzystać do wypieków,
ciast, domowego pieczywa, pul- Siemię lniane, mimo niesamowipetów, pieczeni rzymskiej, gula- tych właściwości zdrowotnych,
szy, sosów, zup i wielu innych wciąż pozostaje niedocenione,
dań. Z kolei nasionek można chociaż jest produktem od wieużyć jako dodatek do owsianki, ków wspomagającym nasze zdromusli, jogurtu, ciastek, wypie- wie, a dziś często stosowanym
ków, pieczywa czy sałatek.
pomocniczo przy leczeniu wielu
chorób. Zaś olej lniany jest jedNa co trzeba uważać!
nym z najzdrowszych tłuszczów
Siemię lniane zawiera stosunko- na świecie.
wo dużo kalorii (jedna łyżeczka
9g zawiera 46 kcal). Ma dość
Barbara Kamińska
krótki okres przydatności do
spożycia – wpływa na to wysoka
Źródła:
zawartość wielonienasyconych mojemusli.pl, wiecejnizzdrowie.
kwasów tłuszczowych, które
pl, gotujmy.pl
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Antybiotyki – co trzeba wiedzieć
• Antybiotyki nie nadają się do leczenia grypy,
która jest infekcją wirusową, podobnie jak
większość przeziębień
z katarem i kaszlem
włącznie. Wirusy grypy nie są wrażliwe na
substancje zawarte w
antybiotykach, dlatego
podczas infekcji wirusowej nie sięgamy po
antybiotyk.
• Nie przerywa się leczenia, gdy poczujemy się lepiej.
Kurację antybiotykową trzeba doprowadzić do końca, zlikwidować
zarazki a nie tylko przytłumić ich
aktywność. Dlatego należy przyNazwa pochodzi z greckiego an- jąć całą przepisaną przez lekarza
ti - przeciw, biotikos - związany z dawkę.
życiem.
• Leczenie tradycyjnymi antybioAntybiotyki to jedne z najważ- tykami nie powinno trwać krócej
niejszych leków wynalezionych niż 5 dni. W innym wypadku bakw historii medycyny, związki, terie uodpornią się na zastosoktóre niszczą bakterie lub hamuwaną substancję i cają ich wzrost. Pierwszy antybioła kuracja
tyk został odkryty w 1929 roku
przez szkockiego mikrobiologa
Aleksandra Fleminga. Była to pe- nie
nicylina, która jest otrzymywana o d n i e przy użyciu pleśni Penicillium. sie pożądanego efektu.
Już od starożytności ludzie korzystali w leczeniu z dobroczyn- • Antybiotyk należy
nego działania drobnoustrojów. stosować zgodnie z zaHipokrates na niektóre choroby leceniem lekarza
zalecał stosować wodę zawierają- i ze wskazaniami
cą pokruszone drożdże. Majowie producenta zaprzeciw chorobom skórnym i wartymi w ulotce
jelitowym stosowali pleśń ros- informacyjnej donącą na zielonym zbożu, zwa- łączonej do opakowaną „cuxum”. W naszej części nia.
Europy przykładano do rany
spleśniały lub zagnieciony z pa- • Podczas przyjmowania antybiojęczyną chleb (patrz: „Trylogia” tyku niezwykle ważne są godziny
H. Sienkiewicza).
jego zażywania. Najlepiej przyjmować medykament o stałych
Na większość infekcji bakteryj- porach. Jeśli antybiotyk ma być
nych istnieją dziś skuteczne anty- podawany na przykład cztery rabiotyki. Obecnie na rynku farma- zy dziennie, oznacza to co sześć
ceutycznym dostępne jest około godzin, wliczając w to dzień i noc.
100 naturalnych i syntetycznych
preparatów.
• Antybiotyku nie popija się
mlekiem lub sokiem. Mleko i
Antybiotykowe ABC
soki cytrusowe, a także niektóre
Antybiotyki – są to substancje pokarmy zawierające węglowopochodzenia biologicznego, wy- dany, wchodzą w interakcję z antwarzane przez niektóre pleśnie tybiotykiem. W efekcie zmniejsza
(grzyby), bakterie, porosty, glony, się wchłanianie leku i jego skumające właściwości hamowania teczność.
wzrostu i rozmnażania chorobotwórczych drobnoustrojów.
• Podczas kuracji antybiotykowej

Czy sprawdzają się przy leczeniu grypy? Czy antybiotyk
to lek na każdą chorobę? Co
jest prawdą, a co mitem?

należy przyjmować probiotyki –
jogurty i kefir. Antybiotyki niszczą nie tylko chorobotwórcze
zarazki, lecz również naszą naturalną mikroflorę.
• Nadużywanie antybiotyków powoduje, że zarazki stają się coraz
bardziej odporne i lepiej się przed
nimi bronią.
• Niepotrzebne lub niewłaściwe
zażywanie antybiotyków może
spowodować wiele komplikacji.
Na przykład zagrożenie powodzenia operacji chirurgicznych,
które podnoszą ryzyko infekcji.
Nieprawidłowe stosowanie antybiotyków sprawia, że z czasem
stają się one po prostu nieskuteczne. Jeśli zaś zabraknie nam
skutecznych antybiotyków, leczenie chemią może stać się wyjątkowo groźne.
• Badanie mikrobiologiczne pomaga ocenić, na jakie antybiotyki jest wrażliwa dana bakteria.
Na zlecenie lekarza
laboratorium może wykonać
tzw. antybiogram. Jest to
wynik analizy np. wymazu pobrane-

go z gardła. W przypadku
oporności czy nawrotów antybiogram jest konieczny i rutynowo wykonywany przez lekarzy
rodzinnych. Niestety zbyt rzadko
wykorzystują oni tę możliwość,
dlatego w wątpliwych przypadkach warto w gabinecie upomnieć się tego rodzaju badanie.
Niewłaściwe stosowanie antybiotykoterapii jest główną przyczyną
wzrostu lekoopornych bakterii.

Antybiotykowe mity

• Jeśli antybiotyk raz nam pomógł, będzie skuteczny również przy kolejnej infekcji. –
Nieprawda. Ani niewykorzystany
do końca antybiotyk, ani ten przepisany innej osobie, nam nie pomoże. Wręcz przeciwnie, może
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powodować nie tylko brak efektów leczenia, ale też pogorszenie
stanu naszego zdrowia oraz uodpornienie się bakterii. Lek musi
być dopasowany do konkretnej
infekcji i zażyty w konkretnym
czasie. Nie wszystkie antybiotyki działają na wszystkie bakterie.
• Nie każda infekcja bakteryjna
musi być leczona antybiotykiem.
Kolejny mit. Antybiotyk powinno
się stosować zawsze, kiedy mamy
do czynienia z infekcją bakteryjną.
• Nie jest również prawdą, że antybiotykoodporność można przewidzieć. Odporność na antybiotyki
wynika z przypadkowych zmian
w kodzie genetycznym bakterii, a
także zdolności drobnoustrojów
do wymiany kodu genetycznego zawierającego informacje o
odporności na dany antybiotyk.
Dlatego nie sposób przewidzieć nas do groźnego uodpornienia
ani całkowicie zapobiec zjawisku się wszystkich bakterii.
antybiotykoodporności.
• Nieprawdziwe jest przekona• Antybiotykiem można wyle- nie, że antybiotyki zawsze powinczyć każdą chorobę. – Mit. Leki no się zażywać podczas posiłku.
z tej grupy są bardzo skuteczne, Niektóre z nich zawierają subjednak nie każdy rodzaj drobno- stancje, które mogą różnie reaustrojów zwalczają. Pomagają zli- gować z pokarmami. Dlatego o
kwidować tylko zakażenia, które szczegóły kuracji należy zapytać
zostały spowodowane przez bak- lekarza lub zapoznać się z tym, co
terie. Antybiotyki powinien zle- napisał producent leku w ulotce
cać wyłącznie lekarz po zdiagno- dołączonej do opakowania.
zowaniu pacjenta i stwierdzeniu
infekcji bakteryjnej.
* Mitem jest również twierdzenie, że antybiotyki łagodzą ob• Nieprawdą jest, że nowoczes- jawy infekcji, takie jak gorączka
ny antybiotyk poradzi sobie z czy kaszel. Antybiotyki zabijają
każdą bakterią chorobotwórczą. bakterie lub hamują ich namChociaż aż 75% wszystkich an- nażanie, ale w krótkim czasie
tybiotyków jest przepisywanych po zażyciu nie obniżą gorączki,
z powodu infekcji układu odde- nie złagodzą kaszlu ani kataru.
chowego, jednak tylko połowa Antybiotyk, gdy już zacznie dziatych kuracji ma uzasadnienie w łać, może wpłynąć korzystnie na
postaci zakażenia bakteryjnego. te objawy, ale to wymaga dni, a
Tymczasem zapalenie gardła (z wyjątkiem anginy), zapalenie krtani, zapalenie
oskrzeli, a nawet zapalenie ucha środkowego powodują
wirusy.
Antybiotyki absolutnie nie nadają się do
leczenia profilaktycznego. Są skuteczne
tylko wtedy, kiedy
znamy rodzaj zarazka odpowiedzialnego za infekcję.
Profilaktyczne korzystanie z antybiotyków jedynie zbliża

nie godzin, jak w przypadku preparatów stosowanych w leczeniu
objawowym.
Warto zaufać własnej odporności. Nasz organizm z większością
infekcji górnych dróg oddechowych sam sobie poradzi, z reguły potrzeba mu na to kilku dni.
Zwłaszcza gdy nie ma gorączki i
nie potwierdzono zakażenia bakteryjnego.
Antybiotyki pozwalają nam wyeliminować groźne zakażenia i
zwalczyć wiele chorób. Niestety,
mamy coraz mniej nowych, skutecznych leków na bakterie, a wiele powszechnie występujących
drobnoustrojów uodporniło się
na ich działanie. Oporność bakterii na antybiotyki jest przyczyną
wielu niepowodzeń w leczeniu
poważnych zakażeń kończących
się niejednokrotnie poważnymi
powikłaniami.
Wszystko wskazuje
na to, że brak nam
podstawowej wiedzy na ten temat.
Antybiotyki to lekarstwa o wyjątkowym
działaniu. Zażywane
pod kontrolą lekarza
mogą nam pomóc,
ale nadużywane (często samodzielnie)
mogą też zaszkodzić.
Hanna Korcz
Źródła:
parenting.pl,
poradnikzdrowie.pl
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Jak wybrać odpowiedni model
jeansów do swojej sylwetki
2

Duża pupa małe kieszenie

Kiedy żegnamy lato, nasza
szafa zaczyna zapełniać się
swetrami, kardiganami,
płaszczami i kurtkami, niemniej jednak w kobiecej jesienno-zimowej garderobie to
głównie ulubiona para dżinsów odgrywa najważniejszą
rolę. W dodatku nie jedna para lecz kilka… o wiele rzadziej
sięgamy po materiałowe fasony, po prostu dżins nie ma
sobie równych! Dlatego też
postanowiłam podać Wam
kilka wskazówek na to, w jaki sposób dobrać odpowiedni
model dżinsowych spodni do
swojej sylwetki.
Wybieraj dżinsy z idealnym
1Najnowsze
stanem
trendy bezustannie

nawiązują do mody lat 90’ i niestety w tym sezonie odzwierciedli
się to również w dostępnych modelach spodni. Większość fasonów to nisko osadzone biodrówki, które są jednym z najgorszych
fasonów dla każdej sylwetki,
ponieważ formują boczki (tzw.
oponkę), skracają nogi i znacznie
wydłużają tułów. Wszystko to powoduje, że nasza sylwetka znacznie się zniekształca i prezentuje

się gorzej optycznie. Dlatego uniSzerokość nogawek i wielkajmy biodrówek, chyba że jestekość kieszeni ma olbrzyśmy posiadaczkami długich nóg, mie znaczenie
płaskiego brzuszka i wciętej talii. Pomimo tego, że „rurki” wyszczuplają nogę, to niestety nieZ kolei w przypadku wysokiego jednej sylwetce mogą również
stanu, lepiej nie przedobrzyć z wy- zaszkodzić. Niezwykle istotne
sokością. Zbyt wysoko osadzone jest zachowanie proporcji. Zatem
spodnie mogą powodować ucisk jeśli jesteś szczupłą dziewczyw talii oraz nieprzyjemne uczu- ną, to możesz pozwolić sobie
cie wrzynającego się guzika, co na zwężane, przylegające fasozwykle kończy się tym, że go roz- ny. Z kolei kobiety z większym
pinamy i chowamy pod bluzką. brzuszkiem lepiej wyglądają w
Poza tym, tak jak w przypadku modelach z szerszymi nogawkabiodrówek – również uwydatni mi. Najskuteczniejszą zasadą jest
naszą oponkę, która nie będzie dobieranie szerokości nogawek
miała gdzie się podziać w spod- proporcjonalnie do wielkości
niach „po pachy”.
brzuszka, lub jeszcze inaczej –
im większa sylwetka tym szersza
nogawka, ponieważ stwarza to
wrażenie wydłużenia i wysmuklenia sylwetki. Oczywiście jeśli
jednak z taką sylwetką uprzesz
się na tzw. rurki, to najlepiej, jeśli zadbasz o odpowiednią górę,
np. luźną tunikę lub koszulę przewiązaną w najwęższym miejscu
sylwetki.
W przypadku kieszeni sytuacja
wygląda odwrotnie. Jeśli jesteś

Casual Friday work office style

Zatem idealnym rozwiązaniem
będzie wysokość maksimum do
pępka, a nawet centymetr poniżej. Dzięki temu biodra zostaną
idealnie podkreślone, talia zaakcentowana, a nasza figura będzie
bardziej przypominała kształt
klepsydry. Poza tym możemy liczyć na komfort i wygodę, co w
tym przypadku jest najważniejsze.

Płaska pupa- duże kieszenie
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się atrakcyjnie. Oczywiście w każdym przypadku można odstąpić
od tej reguły, ale wówczas trzeba
wiedzieć, jak zorganizować resztę części outfitu, żeby zachować
balans.

Szerokie nogawki
Idealny stan pod pępkiem

posiadaczką pięknej, okrągłej,
wystającej pupy, to unikaj kieszeni (ewentualnie niewielkie,
znikome), wybieraj modele gładkie bez zbędnych dodatkowych
ozdób na pośladkach, które niepotrzebnie je powiększą (chyba że o to właśnie Ci chodzi).
Natomiast w przypadku sylwetek
o wąskich biodrach i niewielkiej,
płaskiej pupie radzę rozglądać się
za większymi kieszeniami, najlepiej z dodatkowymi zdobieniami,
kolorem, materiałem. Wówczas
możemy liczyć na optyczne powiększenie w tych partiach ciała.

To, co najważniejsze: kolor,
3
model, rozmiar i skład
Poprzez dobór odpowiedniego

koloru możemy również sprawić,
że nasza sylwetka będzie prezentować się mniej lub bardziej

korzystnie. Najbardziej praktycznym kolorem będzie oczywiście
granatowy. Jest on o tyle uniwersalny, że możemy nosić go na różne sposoby z mniej oficjalnym,
bardziej oficjalnym, jak również
casualowym outfitem. Poza tym
ciemny kolor wyszczupla naszą
sylwetkę i pozwala łączyć się z
całą gamą różnych barw.

Z kolei jeśli wahasz się nad wybraniem odpowiedniego rozmiaru dżinsów, to zawsze stawiaj na
rozmiar mniejszy. Dżins charakteryzuje się tym, że rozciąga się
po kilkukrotnym użytkowaniu.
Oczywiście nie wybieraj specjalnie spodni o rozmiar mniejszych,
w które ledwo się mieścisz, ponieważ to zupełnie nie wygląda
atrakcyjnie i dodaje Ci kilogramów, zamiast odejmować. Mam
raczej na myśli sytuację, w której
czujesz się komfortowo w dwóch
różnych rozmiarach, ale jeden
jest bardziej przylegający. Możesz
mieć 100% pewności, że dokonałaś słusznego wyboru, jeśli przede wszystkim zapoznasz się ze
składem materiałów użytych do
uszycia spodni. Najlepszy skład
to 98% bawełny (cotton) oraz 2%
elastanu (elastyna, lycra, spandex). Wówczas spodnie nie rozciągną się zbyt wiele, a bawełna
pozwoli naszej skórze oddychać
i zapewni komfort noszenia. W
przypadku poliestrów, poliamidów, większej ilości elastanu niż
4%, odradzałabym jakiekolwiek
zainteresowanie produktem.

W przypadku modelu, najrozsądniej jest postawić na klasykę, Fot.: pintrest
prostotę i dopasowanie. Dżinsy z
dodatkowymi ozdobami, wytarciami, rozdarciami, w jasnych
kolorach, będą odpowiednie wy- Paulina Gramacka
łącznie dla sylwetek, które ma- Personal
ją powiększone ramiona, duży
Shopper,
biust oraz nieproporcjonalnie
Fashion Stylistka,
wąskie biodra w porównaniu z
Socjolożka
górną częścią ciała. Z kolei Panie
Fashion Stylistka
„Gruszki” zdecydowanie nie będla Karen Millen
dą w tych modelach prezentować
polinnestyle.com

Izabela Sobolewska
Personal Trainer

+32 483.60.49.66
be_fit_nevergiveup
iza.personaltrainer@icloud.com
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Książka na dziś

Jedną z najbardziej ekskluzywnych i rozpoznawalnych
marek na świecie jest Chanel.
Miliony kobiet na całej kuli
ziemskiej marzą o tym, by
chociaż raz wystąpić w eleganckiej kreacji słynnej Coco.
Znamy nazwiska wielu wybitnych projektantów, ale czy znamy szczegóły z ich życia? Czy
wiemy, jaką drogę pokonali,
by stanąć na szczycie? Na rynku wydawniczym dostępnych
jest kilka książek przybliżających czytelnikom postać Coco

Chanel, ja polecam pozycję „Coco no ją o homoseksualizm, kolaChanel. Legenda i Życie” autor- borację z Niemcami. I o to, że
stwa Justine Picardie.
dziecko, którym się opiekowała,
było jej rodzonym dzieckiem, a
Picardie, to angielska pisarka, nie jak twierdziła, jej siostry…
dziennikarka, redaktor naczel- Szczegóły zawarte w książce opna brytyjskiej edycji Harper’s arte są na licznych archiwalnych
Bazaar. Opisuje modę i two- listach i zapiskach, niektóre z
rzy biografie. Podjęła się trudu nich nie były dotychczas publiprzybliżenia czytelnikom losów kowane. Dołączone są również
niezwykłej i skomplikowanej fotografie z różnych etapów życia
osobowości Coco Chanel, w rze- Coco. Zachęcam Was do poznaczywistości Gabrielle Bonheur nia tej barwnej postaci, jej tajemChanel. Książka jest barwną nic i pilnie strzeżonych sekretów.
opowieścią, podróżą w czasie, i Do odkrycia historii powstania
ukazuje rodzącą się nową modę „małej czarnej” i perfum Chanel
przez pryzmat bogatego życia, numer 5.
burzliwych związków i licznych
manifestów.
Coco Chanel to niezwykła opowieść o jednej z najważniejszych
Coco Gabrielle Chanel urodzi- dyktatorek mody. Pozostawiła
ła się w 1883 roku we franona po sobie niezwykłą
cuskiej wsi Owernii. Po
spuściznę, która nadal
śmierci matki trafiła wraz
żyje.
z siostrami do sierocińca w Aubazine. To tam
Chanel nauczyła się
Polecam,
szyć, a sztukę tworzeAgnieszka B.
nia kapeluszy przekazała jej ciotka. Los
porzuconego dziecka
w klasztornym sierocińcu odcisnął piętno
na całym jej życiu.
Dzięki swojej ciężkiej
pracy i wsparciu finansowym kochanków, Coco zaczęła
pracować na własny
rachunek i stała się
osobą rozpoznawalną. Wstydząc się
przeszłości, stworzyła swój własny
świat, często kłamiąc i zmieniając
szczegóły swojego
życia. Zdarzało się,
że wypowiedzi jej i jej
przyjaciół były ze sobą
sprzeczne, bo Chanel
przez lata zacierała granice pomiędzy prawdą
a mitem.
Jej osobiste
życie budziło
wiele kontrowersji.
Plotkowano
o jej licznych
romansach,
podejrzewa-

Źródło: www.mcelegance.com
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Ciekawostki
gdy dosłownie ścigają się z czasem podczas sesji
egzaminacyjnej”.

Kosmiczne Siły Zbrojne

Pentagon rozpoczyna tworzenie nowego rodzaju
sił zbrojnych – Space Operation Force. Utworzenie
Sił Kosmicznych zlecił prezydent Trump, a
Departament Obrony ma zamiar przeprowadzić
te działania, do których nie potrzebuje zgody
Kongresu.
Źródło: www.vietnammodel.vn

Niesamowity most

Cau Vang znany też jako Golden Bridge powstał
w wietnamskim mieście Da Nang, znajdującym
się w górskim resorcie Ba Na Hills. Konstrukcja
o długości 150 metrów została umieszczona na
wysokości 1400 metrów nad ziemią i jest podtrzymywana przez dwie gigantyczne, kamienne dłonie.
Pomysłodawcy tłumaczyli, że specjalnie zostały one
wystylizowane na stare, aby sprawiały wrażenie dłoni starożytnego boga.
Unikatowy w skali światowej most wywołuje u
odwiedzających wrażenie spaceru w chmurach.
Niezwykłe otoczenie budowli przyciągnęło również
projektantów mody. Na Golden Bridge zorganizowano pokaz mody ślubnej marki Chung Thanh
Phong Bridal.
Projekt mostu powstał w wietnamskiej pracowni Ta
Landscape Architecture i jest częścią większej inwestycji, wartej 2 miliardy dolarów, przeznaczonej
do obsługi turystów, którzy zamierzają odwiedzić
okolicę.

W ciągu najbliższych miesięcy ma więc powstać
dowództwo SOF, agencja, której celem będzie
kupno satelitów na potrzeby Sił Kosmicznych
oraz rozpocznie się rekrutowanie żołnierzy z już
istniejących rodzajów sił zbrojnych. Ostatni element, czyli oficjalne powołanie nowego rodzaju sił
zbrojnych, zapewnienie mu finansowania oraz potrzebnej infrastruktury, wymaga zgody Kongresu.
Departament Obrony ma nadzieję, że w uchwalanym na początku przyszłego roku budżecie na rok
2020 znajdą się pieniądze na SOF.
Założono też całkowitą zmianę zasad dotyczących
zamawiania, projektowania i wystrzeliwania satelitów wojskowych. Przewidziano większą rolę firm
prywatnych oraz powołanie Space Development
Agency, której zadaniem będzie nadzorowanie rozwoju satelitów wojskowych i kontraktów na ich
wystrzelenie.

„Nie” smartfonom w szkołach

Od dłuższego czasu we Francji
(i w wielu innych krajach) obowiązuje zakaz korzystania ze
smartfonów i tabletów podczas
lekcji. Ale od września zakaz
Ze szkół znikną zegary ze wskazówkami
będzie rozszerzony na cały teWygląda na to, że najmłodszemu pokoleniu łatwiej ren szkoły, łącznie z korytarzaprzychodzi obsługa zaawansowanych urządzeń mi, stołówkami i boiskami.
elektronicznych, takich jak telefony komórkowe,
niż odczytywanie godziny z tradycyjnych zegarów W szkołach, w których uczą
się
ze wskazówkami.
dzieci do 15. roku życia, zakaz będzie wprowadzony
automatycznie. Z kolei korzystanie z urządzeń z
Z sal egzaminacyjnych w an- dostępem do Internetu w szkołach dla starszych
gielskich szkołach niedługo uczniów będzie mogło być zabronione lub dozwoznikną analogowe zegary. lone zgodnie z wolą dyrekcji.
Zdaniem wielu
człon k ó w
rad nauczycielskich, taka Przeciwnicy przegłosowanej już ustawy twierdzą,
zmiana to konieczność, że jest to prawo niedostosowane do obecnej sytumająca na celu
ułatwienie acji na świecie, a jego wprowadzenie wynika z nieich wychowankom zro- uzasadnionego lęku przed nowymi technologiami.
zumienie, która
jest godzina.
Przyzwyczajeni do
obecnych w Zwolennicy z kolei uważają, że smartfony, choć
telefonach komórkowych zegarów mogą być szansą, stanowią raczej zagrożenie dla
cyfrowych uczniowie coraz częściej mają problem dzieci, które coraz częściej wpadają w nałóg i cierz odczytywaniem czasu pokazywanego przez wska- pią na tak zwaną nomofobię, czyli lęk przed brazówki.
kiem możliwości skorzystania z komórki. Istnieją
również badania potwierdzające negatywny wpływ
Według przedstawiciela stowarzyszenia angiel- smartfonów i Internetu na koncentrację.
skich nauczycieli „szkoły bez wątpienia będą starały się o to, żeby uczęszczające do nich dzieci czuły
Opracowała: Malwina Komysz
się zrelaksowane. Patrząc na zegar cyfrowy znacznie trudniej pomylić się co do pokazywanej na nim
Źródła: rmf24.pl, polsatnews.pl, onet.pl,
godziny, a to dla uczniów jest szczególnie ważne,
kopalniawiedzy.pl, wprost.pl

